
 
   

Издавач 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

ГРАДИШКА 
РЈП: 567-323-10000645-84 

Код Volksbank a.d. 
Градишка 

Година XL 
 

Број: 8/2011 
 

       25.11.2011. године 

Уређује редакциони одбор 
Одговорни уредник: 

Бранислав Радиновић 
Штампа: "МД - Графика" 

Г р а д и ш к а 

 
 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
 

На основу члана 5. Закона о буџетском 
систему Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 54/08, 126/08 и 92/09) и 
чланова 17. и 33. Статута општине Градишка 
(„Службени гласник општине Градишка“, 
број:8/05,4/08, 1/09 и 3/09), Скупштина општине 
Градишка на 28. редовној сједници одржаној 
дана 25.11.2011.године, донијела је 
 

О Д Л У К У 
 

о усвајању Ребаланса Буџета општине 
Градишка за 2011.годину 

 
Члан 1. 

 
 Усваја се Ребаланс Буџета општине 
Градишка за 2011. годину 
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Члан 2. 
 
 Саставни дио ове одлуке је Ребаланс 
Буџета општине Градишка за 2011. годину 
 

Члан 3. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Градишка“ 
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На основу члана  30. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“ број  101/04, 42/05 и 118/05) и члана 17. 
и 33.  Статута Општине Градишка („Службени 
гласник општине Градишка, број 8/05, 4/08, 1/09 
и 3/09), Скупштина општине Градишка  на 
сједници одржаној дана  25.11.2011.године, 
донијела је 
 

О Д Л У К У 
 

о усвајању измјена и допуна Акционог плана 
капиталних улагања за 2011. годину 

 
I 
 

 Усвајају се измјене и допуне Акционог 
плана капиталних улагања за 2011. Годину. 
 

II 
 

  
Измјене и допуне Акционог плана 

капиталних улагања за 2011. годину из тачке I су 
саставни дио ове одлуке. 

 
III 

 
  

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику 
општине Градишка“.     
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На основу члана 38. став 1. Закона о 

уређењу простора и грађењу («Службени гла-
сник Републике Српске» бр. 55/10) и чланова 17. 
и 33. Статута Општине Градишка («Службени 
гласник општине Градишка» бр. 8/05, 4/08, 1/09 и 
3/09), Скупштина општине Градишка на 
сједници одржаној 25.11. 2011. године, донијела 
је 
 

О Д Л У К У 
 

о утврђивању Нацрта измјене Просторног 
плана општине Градишка 

     2005-2020. године 
 

Члан 1. 
 

 Утврђује се Нацрт измјене Просторног 
плана општине Градишка 2005-2020. године (У 
даљем тексту: Нацрт Плана). 
 

Члан 2. 
 

 (1) Нацрт Плана ће се изложити на јавни 
увид у периоду од 19. децембра 2011. године до 
19. јануара 2012. године. 

(2)  О стављању Нацрта Плана на јавни 
увид  јавност ће бити обавијештена огласом који 
ће се објавити у најмање два средства јавног 
информисања 15 дана прије почетка јавног 
увида,  као и понављањем  огласа два дана 
узастопно прије почетка јавног увида. 

 
Члан 3. 

 
Нацрт Плана ће бити  изложен у 

просторијама Административне службе општине 
Градишка и  просторијама носиоца израде Плана 
- «Урбис центар» д.о.о. Бања Лука. 

 
Члан 4. 

 
(1) Јавни увид ће се вршити увидом у 

текстуални и графички дио Нацрта Плана. 
(2) У току трајања јавног увида могу се 

давати примједбе, приједлози и мишљења који ће 
се уписивати у свеску са нумерисаним странама 
(која се налази у просторијама у којима се Нацрт 
Плана излаже) или се могу доставити Одјељењу 
за урбанизам, грађење, комуналне и стамбене 
послове у писменој форми. 

(3) Одјељење за урбанизам, грађење, 
комуналне и стамбене послове, као носилац 
припреме  Плана и  «Урбис центар» д.о.о. Бања 
Лука, као носилац израде Плана, ће обе-
збиједити да се заинтересованим лицима дају 
детаљне информације и објашњења о Нацрту 
Плана, као и помоћ у формулисању  примједби. 

 
Члан 5. 

 
 Елаборат Нацрта Плана, који се састоји 
од текстуалног и графичког дијела, урађен од 
«Урбис центар» д.о.о. Бања Лука у октобру 2011. 
године је саставни дио ове одлуке. 
 

Члан 6. 
 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у «Службеном гласнику 
општине Градишка». 
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На основу члана 30. Закона о локалној 
самоуправи Републике Српске, („Службени 
гласник Републике Српске“, број 101/04, 42/05 и 
118/05), члана 22. Закона о класификацији 
дјелатности и Регистру пословних субјеката по 
дјелатностима у Републици Српској („Службени 
гласник Републике Српске“, број 74/10), члана 
27. Статута Јавног предузећа „Радио Градишка“ 
Градишка („Службени гласник општине 
Градишка“ број 8/09) и члана 17. и 33. Статута 
Општине Градишка („Службени гласник 
општине Градишка“, број 8/05, 4/08, 1/09 и 3/09), 
Скупштина општине Градишка на сједници 
одржаној 25.11.2011. године донијела је 
 

О Д Л У К У 
 

о измјени и допуни Статута 
Јавног предузећа „Радио Градишка“ 

Градишка 
 

Члан 1. 
 

Члан 17. став 1. Статута ЈП „Радио 
Градишка“, мијења се и гласи: 

 
(1) Дјелатности предузећа уписане су у 

судски регистар сагласно класификацији 
дјелатности утврђеној важећим прописима и исте 
јесу како слиједи: 

 
                 6010  –   емитовање радијског програма 
                 6020 – емитовање телевизијског 
програма 
                 6110 – дјелатности жичане 
телекомуникације 
                 6120 – дјелатности бежичне 
телекомуникације 
                 6130 – дјелатности сателитске 
телекомуникације 
                 6190 – остале телекомуникацијске 
дјелатности 
                 5813  –  издавање новина 
 

У преосталом дијелу члан 17. остаје 
неизмијењен. 

 
Члан 2. 

 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 
општине Градишка“. 
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На основу члана 147. став 5. Закона о 
ствaрним правима (''Службени гласник Репу-
блике Српске'', број124/08 и 95/11), члана 30. 
Закона о локалној самоуправи (''Службени 
гласник Републике Српске“, број 101/04, 42/05 и 
118/05) и члана 17. и 33. Статута Општине 
Градишка (''Службени гласник општине 
Градишка“, број 8/05, 4/08, 1/09 и 3/09), 
Скупштина општине Градишка на сједници 
одржаној 25.11.2011. године, доноси 
 

О Д Л У К  У 
 

о давању сагласности  на закључење уговора о 
стављању некретнина  

под хипотеку, означених као к.ч. број 1380/4 и 
1384/4 и брисању  

уписа хипотекe на некретнинама, означеним 
као к.ч. број 1319  

 
I 
 

Даје се сагласност за закључење уговора 
о стављању под хипотеку некретнина означених 
као: 
 
            -к.ч. број 1380/4  ''уз канал“,градилиште 
површине......................611 m2 
            -к.ч. број 1384/4  ''уз канал“,зграде и 
дворишта површине...........660 m2 
                                                            економско 
двориште површине.......472 m2 

 
уписане у п.л. број 2689,  к.о. Градишка град, 
што одговара упису у з.к. уожак број   317  у к.о. 
Градишка град, власништво Општине Градишка 
са 1/1 дијела као средства за обезбјеђење кредита 
по основу уговора о дугорочном кредиту број 
250/03 од 15.09.2003. године и aнексима тог 
уговора од 20.06.2007. године  и 06.10.2011. 
године закљученим између Нове бањалучке 
банке (сада: ''UniCredit Bank“ a.д. Бања Лука), 
као кредитора и ОДЈКП “Нови Град“ (сада као 
правни сљедник  КП ''Водовод“ а.д. Градишка), 
као корисника  кредита и Општине Градишка. 
 

II 
 

Дозвољава се брисање уписане хипотеке 
на некретнинама означеним као: 
 
           - к.ч.бр. 1319  ''Ул. Козарских бригада'' 
двориште,површине........500 m2 
                        
њива 2. класе,површине..483 m2 
                        
кућа и зграде,површине...321m2 
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уписана у п.л.бр. 2689 к.о. Градишка-град, што 
одговара упису у з.к. уложак број 61 к.о. 
Градишка град, власништво Општине Градишка 
са 1/1 дијела. 

 
III 

 
Овлашћује се Начелник Општине да 

закључи уговор о стављању под хипотеку и 
брисању уписа хипотеке на некретнинама из 
тачке I и II ове одлуке . 
 

IV 
 

Ова одлука ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику 
општине Градишка''. 
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Скупштина општине Градишка, у циљу 

замјене некретнина, на основу члана 348. став 4. 
Закона о стварним правима („Службени гласник 
Републике Српске“, број 124/08) и чл. 17. и 33. 
Статута Општине Градишка („Службени гласник 
општине Градишка“, број 8/05, 4/08, 1/09 и 3/09), 
на сједници одржаној дана 25.11. 2011. године, 
донијела је  

 
 

О  Д  Л  У  К  У 
 

о замјени некретнина између Општине 
Градишка и  

Исламске вјерске заједнице 
 

I 
 

Даје се сагласност за закључење уговора 
о замјени некретнина означених као: 
 

- пословни простор са санитарним 
чвором површине 40,00 m2, који се налази у 
Улици „Козарских бригада“ бб, уписан у књигу 
уложених уговора о продаји пословних зграда, 
пословних просторија и гаража-лист број 723 у 
к.о. Градишка град, власништво Општине 
Градишка, 
 

за некретнине означене као:  
           -к.ч.број: 483  „ Улица М. Стојановића“, 
градилиште површине.....386 m2 
           -к.ч.број: 910/1  „Улица В. Сладојевића“ 
градилиште површине......98 m2 
           -к.ч.број: 910/2  „Улица В.Сладојевића“  
двориште површине........114 m2 

                                                                                 
кућа и зграде површине....30 m2 

           -к.ч. број: 910/4 „Ул. В. Сладојевића''      
двориште   површине.........35 m2  

                                                                                  
укупна површинa..............663 m2 

 

           уписане у п.л. број 663 к.о. Градишка град, 
власништво Исламске вјерске заједнице. 

 
II 
 

О замјени некретнина из тачке I 
закључиће се уговор између Општине Градишка 
и Исламске вјерске заједнице, којим ће се 
регулисати међусобна права и обавезе уговорних 
страна . 

                                                                
III 

 
Овлашћује се Начелник општине 

Градишка да у име Општине Градишка закључи 
уговор из тачке I ове одлуке.  

 
IV 

 
Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Градишка“. 

 
Број:01-022-268/11 
Датум:25.11.2011.године 
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Скупштина општине Градишка, 
рјешавајући по захтјеву Дрљача Боже, сина 
Спасе, којег заступа адвокат Мирослава Дринић 
из Градишке, за утврђивање права власништва на 
грађевинском земљишту по члану 47. Закона о 
грађевинском земљишту Републике Српске, на 
основу члана 17. и 33. Статута Општине 
Градишка ("Службени гласник општине Гради-
шка", број 8/05, 4/08, 1/09 и 3/09) и члана 47. 
Закона о грађевинском земљишту Републике 
Српске (''Службени гласник Републике Српске“, 
број 112/06), на сједници одржаној дана, 25.11. 
2011. године, донијела је  

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е  

 
о утврђивању права власништва на 

грађевинском земљишту 
 у корист Дрљача Боже 

 
1. Утврђује се право власништва у корист 

Дрљача Боже, сина Спасе, као градитеља 
стамбе-ног објекта изграђеног на 
грађевинском земљишту државне својине, 
означеном као: 

 
- к.ч.бр. 1839/109 „Ђурићка“, њива 3. класе 

у површини од 320 m2 

уписана у п.л.бр. 3078 к.о. Градишка-
село, корисник општина Градишка са 1/1 
дијела. 

 
2. Право власништва на грађевинском 

земљишту из тачке 1. утврђује се без 
накнаде, јер је Дрљача Божо накнаду за 
уступљено грађевинско земљиште и накнаду 
за комуналије (према Одлуци о начину и 
условима уређења и уступања на коришћење 
грађевинског земљишта у друштваној 
својини-''Службени гласник општине Бос. 
Градишка'', број 9/75), већ платио дана, 
10.06.1981. године. 
 

3. Након правоснажности овог рјешења, на 
земљишту из тачке 1. Републичка управа за 
геодетске и имовинско-правне послове, 
Подручна јединица Градишка укњижиће 
право посједа и власништва у јавним 
евиденцијама у корист Дрљача Боже, сина 
Спасе са 1/1 дијела, а на његов захтјев и под 
условима из члана 21. став 3. Закона о 
грађевинском земљишту Републике Српске. 

 
4. Ово рјешење је коначно у управном 

поступку. 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Дрљача Божо, син Спасе, заступан по 
адвокату Мирослави Дринић из Градишке, 
поднио је захтјев за утврђивање права 
власништва на грађевинском земљишту из тачке 
1. диспозитива у смислу члана 47. Закона о 
грађевинском земљишту. У захтјеву наводи да је 
саградио породичну зграду на земљишту 
означеном као к.ч.бр. 1839/109 у површини од 
320 m2, а које земљиште се води на општини 
Градишка. Напомиње да је предметно земљиште 
претходно било додијељено извјесној Граховац 
Радојки из Градишке, Рјешењем о додјели број: 
03/4-475-235/76 од 27.12.1976. године, која је за 
ту парцелу прибавила и урбанистичку сагласност 
и одобрење за грађење на своје име. Тада је он, 
од Граховац Радојке, купио предметну парцелу 
заједно са том документацијом, јер је иста 
одустала од градње и обратио се тадашњој 
Основној заједници за комуналије за пренос тог 
земљишта на своје име. Том приликом је 
извршио уплату накнаде за комунално уређење 
за ту парцелу, те је отпочео изградњу зграде. Од 
тада па све до данас плаћа све накнаде за 
назначено земљиште и изграђени објекат, што 
документује прилажући уз захтјев рјешења о 
комуналној накнади и накнади за грађевинско 
земљиште, без обзира што се предметно 
земљиште и даље води на општини. Предлаже да 
се проведе поступак у складу са одредбом члана 
47. Закона о грађевинском земљишту, те утврди 
право власништва на означеном земљишту.  

Поводом поднесеног захтјева проведен је 
управни поступак у којем је одржана усмена 
расправа са увиђајем на лицу мјеста дана, 
14.10.2011. године у присуству странака и 
учешће геометра и службеног лица из Одјељења 
за урбанизам, грађење, комуналне и стамбене 
послове општине 

 
Градишка, те изведени докази увидом у 

приложену и прибављену докуме-нтацију, те је 
утврђено сљедеће чињенично стање: 
 
- да је Рјешењем СО-е Бос. Градишка број: 
03/4-475-235/76 од 27.12.1976. године, Граховац 
Радојки из Бос. Градишке, додијељено 
грађевинско неизграђено земљиште у 
друштвеној својини на трајно коришћење уз 
накнаду у сврху изградње стамбене породичне 
зграде и то к.ч.бр. 1839/109 у пов. од 320 m2 к.о. 
Бос. Градишка-село; 
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- да је Рјешењем  Општинског 
секретаријата за привреду и просторно уређење 
СО-е Бос. Градишка број: 03/2-364-679/76 од 
29.09.1976. године Граховац Радојки дата 
урбанисти-чка сагласност за изградњу стамбеног 
објекта на спрат на парцели к.ч.бр. 1839/109  к.о. 
Бос. Градишка-село; 
- да је Рјешењем Општинског 
секретаријата за привреду и просторно уређење 
СО-е Бос. Градишка број: 03/2-361-466/76 од 
04.10.1976. године Граховац Радојки издато 
одобрење за грађење стамбеног објекта на спрат 
величине 10,0 х 10,0 m, на парцели к.ч.бр. 
1839/109 к.о. Бос. Градишка-село; 
- да је све припадајуће накнаде, ради 
изградње предметног стамбеног објекта, 
тадашњој Основној заједници за комуналије Бос. 
Градишка, прописане Одлуком о начину и 
услови-ма уређења и уступања на коришћење 
грађевинског земљишта у друштвеној својини 
(''Службени гласник општине Бос. Градишка“, 
број 9/75), у износу од 28.160,00 динара, платио 
Дрљача Божо, о чему је Основна заједница за 
комуналије Бос. Градишка издала Увјерење под 
број: II-757 од 10.06.1981. године (као доказ о 
уплати накнаде за комуналије и уступљено 
грађевинско земљиште на трајно коришћење); 
- да је увидом у налог благајни број: 564 од 
10.06.1981. године утврђено да је Дрљача Божо 
извршио уплату накнаде у износу од 28.160,00 
динара; 
- да је геометар Вукотић Светлана на лицу 
мјеста констатовала да је предметна парцела к.ч. 
бр.1839/109 грађевински изграђена, тј. да је на 
истој изграђен стамбени објекат димензија 10 х 
10 m; 
- да је службено лице из Одјељења за 
урбанизам, грађење, комуналне и стамбене 
послове општине Градишка, на расправи и 
увиђају на лицу мјеста дана, 14.10.2011. године 
конста-товала да се парцела 1839/109 к.о. 
Градишка-град налази у обухвату Регулационог 
плана за приградска насеља Градишка 
(''Службени гласник општине Градишка“, број 
9/76),те да према важећем планском акту 
предметна парцела чини јединствену 
грађевинску цјелину на којој је предвиђена 
изградња стамбених објеката у низу, што је 
поново констатовано и у Стручном мишљењу 
Одјељења број: 04-363-2-17/11 од 17.10.2011. 
године; 
- да је предметно грађевинско земљиште 
Дрљача Божо купио од Граховац Радојке, јер је 

ова одустала од градње на наведеном плацу и да 
је од тада у посједу предметне парцеле. Наиме, у 
поступку је на околности стицања права посједа 
на предметном земљишту, саслушана  Граховац 
Ана из Градишке, кћерка пок. Граховац Радојке, 
која је на записник изјавила да је предметни плац 
к.ч.бр. 1839/109 у површини од 320 m2 додијељен 
њеној мајци Граховац Радојки рјешењем СО-е од 
27.12.1976. године, да је њена мајка мислила тим 
плацем ријешити стамбено питање њеног сина 
Граховац Миле који је умро 13.02. 1978. године, 
због чега је одустала од наведеног плаца и исти 
продала Дрљача Божи како би од добијених 
средстава сину подигла споменик. Изјавила је да 
је сва урбанистичке и грађевинска документација 
гласила на њену мајку Граховац Радојку, а сва 
плаћања према општини извршио је купац 
Дрљача Божо, као и да је исти исплатио 
купопродајну цијену њеној мајци, али да о томе 
нису сачинили уговор, јер се у то вријеме тај 
промет морао извршити преко тадашњег СИЗ-а, 
односно општине што је била уобичајена пракса, 
а након чега је Дрљача Божо изградио стамбени 
објекат.  

 
С обзиром на овако утврђено чињенично 

стање, утврђено је да су у конкретном случају 
испуњени услови прописани у члану 47. став 1. 
Закона о грађевинском земљишту Републике 
Српске, па је одлучено као у диспозитиву 
рјешења.  
 

ПРАВНА ПОУКА: 
Против овог рјешења се не може изјавити 

жалба, али се може покренути управни спор 
тужбом код Окружног суда у Бањалуци у року од 
30 дана од дана пријема Рјешења.  

Тужба се у два примјерка подноси Суду 
 

Број:01-475-139 
Датум:25.11.2011.године 
Градишка                           ПРЕДСЈЕДНИК  

                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                           Урош Граховац с.р. 
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На основу члана  12. Закона о 
министарским, владиним и другим именовањима  
Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“, број 41/03), члана 18. Закона 
о систему јавних служби („Службени гласник 
Републике Српске“, број  68/07), члана 65. Закона 
о предшколском васпитању и образовању 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 
119/08) и члана 33. Статута Општине Градишка 
(„Службени гласник општине Градишка“, број  
8/05, 4/08, 1/09 и 3/09),  Скупштина општине 
Градишка на сједници одржаној 25.11. 2011. 
године,   д о н о с и  

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е  

 о именовању директора ЈПУ „Лепа Радић“ 
Градишка 

 
1.  ДРАГАНА ГРАХОВАЦ, дипломирани 

васпитач предшколске дјеце из Вилуса, именује 
се за директора  ЈПУ „Лепа Радић“  Градишка.   
 

2. Именовање из претходне тачке врши се 
на мандатни период од четири године. 
 

3.  Рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
Републике Српске“ и у „Службеном гласнику 
општине Градишка“. 

 
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 
 На расписани јавни конкурс за директора 
ЈПУ  „Лепа Радић“ Градишка у року су се 
пријавила два кандидата: Драгана Граховац из 
Вилуса, дипломирани васпитач предшко-лске 
дјеце и Драган Матавуљ из Градишке, професор 
географије и магистар туризма и екологије. 

 Комисија за избор на сједници одржаној 
дана, 16.11.2011. године утврдила је да 
именовани испуњавају услове конкурса. Са 
кандидатима је обављен интервју. Комисија је 
након обављеног интервјуа утврдила ранг листу 
кандидата и предложила Скупштини општине 
именовање за наведену позицију.  По утврђеној 
ранг листи кандидата, Драгана Граховац из 
Вилуса је прва на ранг листи са 45 бодова, а 
Драган Матавуљ из Градишке други на ранг 
листи са 40 бодова. С обзиром да је  Драгана 
Граховац из Вилуса, прва на ранг листи 
кандидата, Комисија је предложила Скупштини 
општине да исту именује за директора ЈПУ 
„Лепа Радић“ Градишка.  

Имајући у виду чињеницу да је 
именована прва на ранг листи кандидата и да је у  
претходном мандату успјешно обављала 
наведене послове и да је  Комисије за избор 
предложила именовање у складу са Законом, 
примјеном члана 65. Закона о предшколском 
васпитању и образовању,  ријешено је као у 
диспозитиву. 

Правна поука: 
Против овог рјешења  не може се 

уложити жалба, али се може покренути управни 
спор подношењем тужбе Окружном суду  Бања 
Лука у року од 30 дана од дана пријема рјешења. 
Тужба се подноси непосредно суду у два 
примјерка. 

 
Број:01-111-60/11 
Датум:25.11.2011.године 
Градишка                           ПРЕДСЈЕДНИК  

                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                           Урош Граховац с.р. 

 
 

На основу члана 16. Закона о систему 
јавних служби („Службени гласник Републи-ке 
Српске“, број  68/07) члана 63. Закона о 
предшколском васпитању и образовању („Слу-
жбени гласник Републике Српске“, број 119/08) 
и члана 33. Статута Општине Градишка 
(„Службени гласник општине Градишка“, број  
8/05, 4/08, 1/09 и 3/09) Скупштина општине 
Градишка на сједници одржаној 25.11.2011. 
године,   д о н о с и  

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е  

 
 о разрјешењу чланова Управног одбора 

ЈПУ „Лепа Радић“ Градишка 
 
I 
 

  Разрјешавају се  дужности чланови 
Управног одбора ЈПУ „Лепа Радић“ Градишка  и 
то: 
 
 - Владо Томић, 
 - Данијела Гвоздерац,   
 - Игор Крчмар. 

 
II 
 

Разрјешење из претходне тачке  врши се 
због истека мандата. 
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III 

 
Рјешење ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Градишка“. 

 
Број:01-111-61/11 
Датум:25.11.2011.године 
Градишка                           ПРЕДСЈЕДНИК  

                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                           Урош Граховац с.р. 
 

 
            На основу члана 12. Закона о 
министарским, владиним и другим именовањима  
Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“, број 41/03), члана 16. Закона 
о систему јавних служби („Службени гласник 
Републике Српске“, број  68/07), члана 63. Закона 
о предшколском васпитању и образовању 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 
119/08)  и члана 33. Статута Општине Градишка 
(„Службени гласник општине Гради-шка“, број  
8/05, 4/08, 1/09 и 3/09), Скупштина општине 
Градишка на сједници одржаној 25.11. 2011. 
године,   д о н о с и  

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е  

 
 о именовању Управног одбора ЈПУ „Лепа 

Радић“ Градишка 
 

 1.  Именује се  Управни одбор ЈПУ „Лепа 
Радић“  Градишка,  у саставу:   

    
      - Владо Томић, представник Оснивача, 
      - Љиљана Јотић, представник стручног 
особља Установе, 
      - Данка Ракић, представник Савјета 
родитеља. 

 
2. Именовање из претходне тачке  врши се 

на мандатни период  од четири године. 
 
3.  Рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
Републике Српске“ и у „Службеном гласнику 
општине Градишка“. 

 
 
 
 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
 

На расписани јавни конкурс за чланове 
Управног одбора ЈПУ „Лепа Радић“ Гради-шка у 
року су се пријавили представници Оснивача: 
Владо Томић, Нада Солдат Иваштанин и Дијана 
Васиљевић и представници стручног особља 
Установе: Љиљана Јотић, Драгана Мајсторовић и 
Смиља Гајић. Савјет родитеља је на сједници 
одржаној дана, 21.10.2011. године предложио да 
се за члана Управног одбора именује Данка 
Ракић.  

Комисија за избор на сједници одржаној 
дана, 16.11.2011. године утврдила је да услове 
конкурса не испуњава Нада Солдат Иваштанин, 
због недовољног радног искуства и да је пријава 
Дијане Васиљевић некомплетна. Из наведених 
разлога именоване нису позване на интервју и 
њихове пријаве су одбачене.  

Са кандидатима који су испуњавали услове 
конкурса обављен је интервју. Комисија је након 
интервјуа утврдила ранг листу и предложила 
Скупштини општине да кандидате именује на 
наведену позицију. По утврђеној ранг листи  
кандидати су добили сљедећи број бодова: 
предстаник Оснивача, Владо Томић 45, 
представници стручног особља Установе: 
Љиљана Јотић 45, Драгана Мајсторовић  42  и 
Смиља Гајић 41.         . 

Имајући у виду чињеницу да предложени 
кандидати од стране Комисије за избор 
испуњавају услове конкурса и да су показали 
најбоље резултате приликом интервјуа и имају 
предност по утврђеној ранг листи, то је 
примјеном члана 63. Закона о предшколском 
васпитању и образовању ријешено као у 
диспозитиву. 

 
Правна поука: 
Против овог рјешења не може се уложити 

жалба, али се може  покренути управни спор 
подношењем тужбе Окружном суду  Бања Лука у 
року од 30 дана од дана пријема рјешења. Тужба 
се подноси непосредно суду у два примјерка. 

 
Број:01-111-62/11 
Датум:25.11.2011.године 
Градишка                           ПРЕДСЈЕДНИК  

                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                           Урош Граховац с.р. 
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На основу члана 95. Закона о средњем 
образовању и васпитању („Службени гласник 
Републике Српске“, број 74/08 и 106/09), члана 
14. Правилника о избору и раду школског одбора 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 
7/09 и 12/09) и члана 33. Статута Општине 
Градишка (Службени гласник општине 
Градишка“, број 8/05, 4/08, 1/09 и 3/09) 
Скупштина општине Градишка на сједници 
одржаној 25.11. 2011. године, донијела је 

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 
о разрјешењу дужности члана Школског 

одбора Гимназије Градишка 
 

Члан 1. 
 

Разрјешава се дужности члана Школског 
одбора Гимназије Градишка 

 
ВИДОВИЋ ДРАШКО, дипломирани 

глумац из Градишке. 
 

Члан 2. 
 

Разрјешење из претходне тачке врши се на 
лични захтјев именованог. 

 
Члан 3. 

 
Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Градишка“. 

 
Број:01-111-63/11 
Датум:25.11.2011.године 
Градишка                           ПРЕДСЈЕДНИК  

                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                           Урош Граховац с.р. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На основу члана 95. Закона о средњем 
образовању и васпитању („Службени гласник 
Републике Српске“, број 74/08 и 106/09), члана 7. 
Правилника о избору и раду школског одбора 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 
7/09 и 12/09) и члана 33. Статута Општине 
Градишка (Службени гласник општине 
Градишка“, број 8/05, 4/08, 1/09 и 3/09), 
Скупштина општине Градишка на сједници 
одржаној 25.11. 2011. године, донијела је 

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 
о именовању члана Школског одбора 

Гимназије Градишка 
 

Члан 1. 
 

За члана Школског одбора Гимназије 
Градишка испред Општине Градишка именује се 

 
ГВОЗДЕН ЈОВАНА, професор српског 

језика из Градишке. 
 

Члан 2. 
 

Именовање из претходне тачке врши се на 
период до истека мандата раније именованог 
Школског одбора Гимназије Градишка. 

 
Члан 3. 

 
Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Градишка“. 

 
Број:01-111-64/11 
Датум:25.11.2011.године 
Градишка                           ПРЕДСЈЕДНИК  

                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                           Урош Граховац с.р. 
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НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

 
На основу члана 15. Закона о 

Рачуноводству и ревизији Републике Српске 
(Службени гласник Републике Српске, број 
36/9), Правилника о начину и роковима вршења 
пописа и усклађивања књиговодственог са 
стварним стањем имовине и обавеза (Службени 
гласник Републике Српске 71/10) и члана 34 
Статута Општине Градишка (,,Службени гласник 
општине, број 8/05), Начелник општине, доноси  
 

О Д Л У К У  
 

о попису и образовању комисије за попис 
 

Члан 1. 
 
На дан 31.12.2011.године извршити 

редован попис имовине, потраживања и обавеза 
и то:  

 
- сталних средстава; 
- готовог новца и хартија од вриједности; 
- потраживања и обавеза; 
- временских разграничења и остало. 
 

Члан 2. 
 

а) Попис имовине извршиће Комисија у 
саставу: 

1. Славојка Миличевић, предсједник, 
2. Самарџић Зоран, члан 
-   Борјановић Стево, замјеник члана 
3. Ђурић Свјетлана, члан 
-  Љепојевић Данка, замјеник члана 
 
б) Попис потраживања и обавеза 

извршиће Комисија у саставу  
1. Добрила Тодоровић, предсједник 
2. Маринко Тешић, члан 
-   Аџић бојан, замјеник члана 
3. Гордана Николић, члан 
-   Стајчић Дамјан, замјеник члана 
 
ц)  Централна пописна комисија 
1. Илија Радаковић, предсједник 
2. Добрила Тодоровић, члан 
3. Стево Борјановић, члан 
 
 

 

 
Члан 3. 

 
Задатак Централне пописне комисије је да 

координира рад свих пописних комисија, те да 
води рачуна о исправности спровођења пописа и 
да се попис заврши до утврђеног рока. 

 
Члан 4. 

 
Све пописне комисије треба да изврше 

попис у времену од 20.12.2011.год до 21.12.2011 
год. и Записнике о извршеном попису доставе 
Централној пописној комисији. 

 
Члан 5. 

 
Централна пописна комисија сачиниће 

збирни извјештај до 31.01.2012. године, те ће 
предложити начин књижења евентуалних 
вишкова и мањкова, отписа средстава, 
потраживања и обавеза којег доставља 
Начелнику одјељења за финансије. 

 
Члан 6. 

 
Начелник одјељења за финансије извјештај 

Централне пописне комисије доставља 
Начелнику Општине, који доноси одлуку о 
усвајању извјештаја и приједлог књижења 
утврђених разлика. 

 
Члан 7. 

 
Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Градишка“. 

 
Број:02-022-260/11 
Датум:22.11.2011.године 
Градишка                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                               Никола Крагуљ с.р. 
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На основу члана 72. Закона о локалној 
самоуправи (Службени гласник Републике 
Српске, број 101/04, 42/05 и 118/05), члана 34. 
Статута општине Градишка (,,Службени гласник 
општине Градишка,, број 8/05 , 4/08, 1/09 и 3/09), 
и члана 9. Одлуке о стипендирању студената у 
општини Градишка (,,Службени гласник 
општине Градишка,, број 5/11) Начелник 
општине Градишка, д о н о с и  

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 
о именовању Комисије за додјелу стипендија 

 
Члан 1. 

 
Именује се Комисија за додјелу стипендија 

студентима (у даљем тексту: Комисија) у 
саставу: 

1. Тодоровић Добрила, предсједник 
2. Иветић Душко, члан 
3. Демо Мирза, члан 

 
Члан 2. 

 
Задатак Комисије је да након закључења 

конкурса размотри приспјеле, потпуне и 
благовремене пријаве и доносе приједлог 
кандидата за додјелу стипендија. 

 
Члан 3.  

 
О извршењу овог рјешења стараће се 

Начелник Одјељења за друштвене дјелатности. 
 

Члан 4. 
 
Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Градишка“. 

 
Број:02-111-55/11 
Датум:04.11.2011.године 
Градишка                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                               Никола Крагуљ с.р. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

На основу члана 251. став 5. Закона о 
основама безбједности саобраћаја на путевима 
Босне и Херцеговине  (Службени гласник БиХ 
број 6/06, 75/06, 44/07, 84/09 и 48/10), и члана 34. 
Статута општине Градишка (,,Службени гласник 
општине Градишка,, број 8/05 , 4/08, 1/09 и 3/09), 
Начелник општине Градишка,   д о н о с и  
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

о измјени Рјешења о образовању Савјета за 
безбједност саобраћаја на подручју градског 

насеља Градишка 
 
 

1. У Рјешењу о образовању Савјета за 
безбједност саобраћаја на подручју градског 
насеља Градишка („Службени гласник општине 
Градишка“, број 5/11 и 6/11) у тачки другој, 
алинеја 4. се мијења, тако да се умјесто члана 
Горана Шмитрана, за члана Савјета именује 
Дејан Трифуновић. 

 
2. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Градишка“. 

 
Број:02-111-59/11 
Датум:23.11.2011.године 
Градишка                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                               Никола Крагуљ с.р. 
 
 
 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕЊЕ, 
КОМУНАЛНЕ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ 

 
О Г Л А С 

 
Одјељење за урбанизам, грађење, 

комуналне и стамбене послове Општине 
Градишка, на основу рјешења број 04-372-32/11 
од 29.11.2011 године, извршио је у регистару 
заједница етажних власника стамбених зграда, у 
регистарском листу број: 4/05 упис промјене 
лица овлаштеног за заступање заједнице и то: 

 
- брише се име:  Вучковић Душица 
                                               ЈМБГ 2308976106460, 
- врши се нови упис: Релић Љубица 
                                                ЈМБГ 2010971106460 
 
Број:04-372-32/11 
Датум:29.11.2011.године 
Градишка                           
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