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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
 
 

На основу члана 17. Статута општине 
Градишка ("Службени гласник општине 
Градишка" број: 8/05 и 4/08) и члана 99. 
Пословника о раду Скупштине општине 
Градишка ("Службени гласник општине 
Градишка" број: 11/05 и 9/07), Скупштина 
општине Градишка на сједници одржаној  
25.11.2008. године доноси  
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

о избору предсједника  
Скупштине   општине Градишка 

 
 
 1.  Г-дин УРОШ ГРАХОВАЦ, из 
Градишке б и р а  с е на дужност предсједника 
Скупштине  општине Градишка у мандату сазива 
Скупштине 2008.-2012.године 
 
 2. О извршењу овог Рјешења стараће се 
секретар Скупштине општине Градишка. 
 
 3. Ово Рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику 
општине Градишка". 

 
Број:01-111-82/08 
Дана:25.11.2008.године            
Г р а д и ш к а                                                           

                        ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ 
                         ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊА             
                                 Гојко Зељковић с.р. 
 
 

 
 
 
На основу члана 17. Статута општине 

Градишка ("Службени гласник општине 
Градишка" број: 8//05 и 4/08) и члана 86. 
Пословника о раду Скупштине општине 
Градишка ("Службени гласник општине 
Градишка" број:11/05 и 9/07), Скупштина 
општине Градишка на сједници одржаној  25.11. 
2008. године доноси  
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

о избору потпредсједника  
Скупштине  општине Градишка 

 
 1. Г-дин ЕСЕД СЕЈКИЋ , из Градишке    
б и р а се на дужност потпредсједника 
Скупштине  општине Градишка у мандату сазива 
2008.-2012. године 
 
 2. О извршењу овог Рјешења стараће се 
секретар Скупштине општине Градишка. 
 
 3. Ово Рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику 
општине Градишка". 

 
Број: 01-111-80/08                                
Датум: 25.11.2008. године                 
Градишка                
                                               ПРЕДСЈЕДНИК 
                                   СКУПШТИНЕ   ОПШТИНЕ   
                                             Урош Граховац с.р. 

 
 
 
 



                 Службени гласник општине Градишка                                                            Број 8 Страна 2 

На основу члана 17. Статута општине 
Градишка ("Службени гласник општине 
Градишка" број: 8/05 и 4/08) и члана 99. 
Пословника о раду Скупштине општине 
Градишка ("Службени гласник општине 
Градишка" број: 11/05 и 9/07), Скупштина 
општине Градишка на сједници одржаној 
25.11.2008. године доноси  
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

о разрешењу предсједника  
Скупштине   општине Градишка 

 
 1.УРОШ ГРАХОВАЦ, из Градишке 
ратзрјешава се дужности предсједника 
Скупштине општине Градишка. 
 
 2. О извршењу овог Рјешења стараће се 
секретар Скупштине општине Градишка. 
 
 3. Ово Рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику 
општине Градишка". 
 
Број: 01-111-81/08                                
Датум: 25.11.2008. године                 
Градишка                
                                               ПРЕДСЈЕДНИК 
                                   СКУПШТИНЕ   ОПШТИНЕ   
                                             Урош Граховац с.р. 
 
 

На основу члана 17. Статута општине 
Градишка ("Службени гласник општине 
Градишка" број: 4/08 и 4/08) и члана 86. 
Пословника о раду Скупштине општине 
Градишка ("Службени гласник општине 
Градишка" број:11/05 и 9/07), Скупштина 
општине Градишка на сједници одржаној  
25.11.2008. године доноси  
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

о разрешењу  дужности потпредсједника  
Скупштине  општине Градишка 

 
 1. Гдин РАДИСЛАВ ДОНЧИЋ, из 
Градишке р а з р ј е ш а в а   се   дужности 
потпредсједника Скупштине  општине Градишка 
 
 2. О извршењу овог Рјешења стараће се 
секретар Скупштине општине Градишка. 
 

 3. Ово Рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику 
општине Градишка". 
 
Број: 01-111-79/08                                
Датум: 25.11.2008. године                 
Градишка                
                                               ПРЕДСЈЕДНИК 
                                   СКУПШТИНЕ   ОПШТИНЕ   
                                             Урош Граховац с.р. 
 
 

На основу члана 17. Статута општине 
Градишка ("Службени гласник општине 
Градишка" број: 8/05 и 4/08) и члана 99. 
Пословника о раду Скупштине општине 
Градишка ("Службени гласник општине 
Градишка" број: 11/05 и 9/07), Скупштина 
општине Градишка на сједници одржаној 25.11. 
2008. године доноси  
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

о именовању Комисије за избор и именовања 
Скупштине  општине Градишка 

 
I 
 

  Именује  се  Комисија за избор и 
именовања Скупштине општине Градишка у 
саставу: 
 
 1. Зељковић  Гојко         предсједник 
 2. Бабић Младен   замјеник предсједника 
 3. Крчмар Ђорђе            члан 
 4. Шврака Милан           члан 
 5. Суботић Љубо            члан 
 

II 
 

 2. О извршењу овог Рјешења стараће се 
секретар Скупштине општине Градишка. 
 

III 
 

 3. Ово Рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику 
општине Градишка". 
 
Број: 01-111-83/08                                
Датум: 25.11.2008. године                 
Градишка                     ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ 
                            КОНСТИТУТИВНЕ СЈЕДНИЦЕ 
                                   СКУПШТИНЕ   ОПШТИНЕ   
                                             Урош Граховац с.р. 



Број 8                                            Службени гласник општине Градишка                                                        
 

Страна 3 

На основу члана 17. Статута општине 
Градишка ("Службени гласник општине 
Градишка" број: 8/05 и 4/08) и члана 86. 
Пословника о раду Скупштине општине 
Градишка ("Службени гласник општине 
Градишка" број:11/05 и 9/07), Скупштина 
општине Градишка на сједници одржаној 
25.11.2008. године доноси  
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

о именовању  в . д.  секретара 
Скупштине  општине Градишка 

 
 1. Гдин БРАНИСЛАВ РАДИНОВИЋ, из 
Градишке именује се за вршиоца дужности 
секретара Скупштине  општине Градишка 
 
 2. О извршењу овог Рјешења стараће се 
секретар Скупштине општине Градишка. 
 
 3. Ово Рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику 
општине Градишка". 
 
Број: 01-111-78/08                                
Датум: 25.11.2008. године                 
Градишка                
                                               ПРЕДСЈЕДНИК 
                                   СКУПШТИНЕ   ОПШТИНЕ   
                                             Урош Граховац с.р. 
 
 

На основу члана 17. Статута општине 
Градишка ("Службени гласник општине 
Градишка" број: 8/05 и 4/08) и члана 99. 
Пословника о раду Скупштине општине 
Градишка ("Службени гласник општине 
Градишка" број: 11/05 и 9/07), Скупштина 
општине Градишка на сједници одржаној  25.11. 
2008. године доноси  
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

о разрешењу  дужности секретара  
Скупштине  општине Градишка 

 
 

 1. Гдин БРАНИСЛАВ РАДИНОВИЋ, из 
Градишке разрјешава се дужности секретара 
Скупштине  општине Градишка 
 
 2. О извршењу овог Рјешења стараће се 
секретар Скупштине општине Градишка. 
 

 3. Ово Рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику 
општине Градишка". 
 
Број: 01-111-77/08                                
Датум: 25.11.2008. године                 
Градишка                
                                               ПРЕДСЈЕДНИК 
                                   СКУПШТИНЕ   ОПШТИНЕ   
                                             Урош Граховац с.р. 
 
 
 
На основу члана 22. Породичног закона 
(„Службени гласник Републике Српске“ број  
54/02) и члана 33. Статута општине Градишка 
(„Службени гласник општине Градишка“ број 
8/05 и 4/08), Скупштина општине Градишка на 
сједници одржаној 25.11.2008.године  донијела је 
 

О Д Л У К У 
 

о одређивању одборника који ће 
присуствовати закључењу брака 

 
Члан 1. 

 
 Одборници Скупштине општине 
Градишка  могу присуствовати закључењу брака 
почевши од 25.11.2008. године до краја свог 
мандата . 

 
Члан 2. 

 
Одборници могу присуствовати 

закључењу брака   на подручју општине 
Градишка, према распореду који ће утврдити  
надлежно одјељење Административне службе 
општине Градишка. 
 

Члан 3. 
 
 Ово Рјешење  ступа на снагу даном 
доношења а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Градишка“ 
 
Број: 01-022-186/08                                
Датум: 25.11.2008. године                 
Градишка                
                                               ПРЕДСЈЕДНИК 
                                   СКУПШТИНЕ   ОПШТИНЕ   
                                             Урош Граховац с.р. 
 
 
 



                 Службени гласник општине Градишка                                                            Број 8 Страна 4 

На основу члана 8. Закона о министарским, 
владиним и другим именовањима Републике 
Српске („Службени гласник Републике Српске“ 
број  41/03) и члана 17. и 21. Статута  општине 
Градишка  („Службени гласник општине 
Градишка“ број 8/05 и 4/08), Скупштине 
општине Градишка на сједници одржаној  25.11. 
2008.године д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
 

о утврђивању услова и расписивању конкурса  
за именовање секретара Скупштине општине 

Градишка 
 

I 
 

 Расписује се јавни конкурс за избор 
секретара Скупштине општине Градишка 
 

II 
 

Дјелокруг  послова секретара Скупштине 
општине прописан је Законом о локалној 
самоуправи, Статутом општине Градишка и 
Пословником о раду Скупштине општине 
Градишка. 

 
III 

 
 Мандат секретара Скупштине општине 
Градишка траје 4 године 
 

IV 
 

 Кандидати треба да испуњавају следеће 
услове: 
 
 Општи услови: 

1. да је држављанин РС или БиХ 
2. да је старији од 18 година, 
3. да има општу здравствену 

способност, 
4. да се против њега не води кривични 

поступак. 
 

Посебни услови: 
1. висока стручна спрема (VII степен) – 

дипломирани правник са положеним стручним 
испитом за рад у органима управе. 

2. најмање 5 година радног искуства у 
струци 

 
 
 

Кандидати не могу  обављати дужност, 
активност или бити на положају који доводи до 
сукоба интереса, како је прописано одредбама 
Закона о спречавању сукоба интереса у органима 
власти Републике Српске  („Службени гласник 
Републике Српске“ број 73/08) и Законом о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“ број; 101/04, 42/05 и 118/05) 

Кандидати не могу бити лица на 
функцији у политичкој странци, како је то 
прописано Законом о министарским, владиним и 
другим именовањима Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“ број  
41/03). 
 

V 
 

 Уз пријаву на конкурс кандидати су 
обавезни да доставе доказе о испуњавању 
општих услова (увјерење о држављанству, родни 
лист, увјерење да се против њега не води 
кривични поступак, фотокопија радне књижице, 
овјерене изјаве за остале услове, а доказ о општој 
здравственој способности доставиће изабрани 
кандидат до окончања изборне процедуре). 
 Доказ о испуњењу посебних услова: 
диплома о завршеном Правнмом факултету, 
потврда о радном искуству у струци, увјерење о 
положеном стручном испиту за рад у управи. 
 Са кандидатима који уђу у ужи избор 
Комисија за избор  обавиће интервју, о чему ће 
кандидати бити благовремено обавјештени. 
 Рок за подношење пријава на конкурс је 
30 дана од дана објављивања конкурса у 
„Службеном гласнику Републике Српске „ и 
дневном листу „Глас Српске“. 
 Ако конкурс не буде истовремено 
објављен, рок ће се рачунати од дана последњег 
објављивања. 
 Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се разматрати. 
 Пријаве се могу доставити лично или 
путем поште на адресу:Скупштина општине 
Градишка- Стручна служба Скупштине, 
Видовданска 1А, са назнаком за Комисију за 
избор секретара  Скупштине општине Градишка. 
 

VI 
 

 О провођењу ове Одлуке стараће се 
Стручна служба Скупштине општине Градишка. 
  

 
 
 



Број 8                                            Службени гласник општине Градишка                                                        
 

Страна 5 

VII 
 

 Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Градишка“ 
 
Број: 01-022-187/08                                
Датум: 25.11.2008. године                 
Градишка                
                                               ПРЕДСЈЕДНИК 
                                   СКУПШТИНЕ   ОПШТИНЕ   
                                             Урош Граховац с.р. 
 
 
 

НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
 

На основу члана 34. Статута општине 
Градишка („Службени гласник општине Градишка“ 
бр. 8/05) и члана 3. тачка 2. Одлуке о стипендирању 
студената на високим школама и факултетима 
(„Службени гласник општине Градишка“ бр. 9/07), 
Начелник општине Градишка  д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
 

о расписивању Конкурса за додјелу 
стипендија 

 
Члан 1. 

 
Доноси се Одлука о расписивању 

Конкураса за додјелу стипендија редовним 
студентима из Буџета општине Градишка за 
школску 2008/09 годину, у  складу са Одлуком о 
стипендирању студената на високим школама и 
факултетима („Службени гласник општине 
Градишка“ бр. 9/07). 

 
Члан 2. 

 
О спровођењу ове Одлуке стараће се 

Одјељење за друштвене дјелатности. 
 

Члан 3. 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења, а објавиђе се у службеном гласнику 
општине Градишка. 
 
Број:02-022-172/08 
Дана:02.10.2008.године            
Град и ш к а               НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 

                             Никола Крагуљ с.р. 

На основу члана 21. Породичног закона 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 
54/02 и 41/08) и члана 34. Статута Општине 
Градишка („Службени гласник општине 
Грдишка“, број 8/05 и 4/08), Начелник општине 
Градишка, доноси   
 

О Д Л У К У 
 

Члан 1. 
 

Овом Одлуком одређује се простор за 
закључење брака за подручје у надлежности 
матичне службе Градишка и утврђује висина 
накнаде за коришћење сале за вјенчања и 
накнаде за обављање закључења брака ван 
просторија одређених за те намјене. 

 
Члан 2. 

 
Закључење брака врши се на свечан 

начин у сали за вјенчање ЈУ „Културни центар“ 
Градишка. 

Накнада за коришћење сале из става 1. 
овог члана износи 100.00 КМ и уплаћује се на 
рачун ЈУ „Културни центар“ Градишка број 
5520140002308559 код Hipo-Alpe-Adria Bank и 
плаћа се након потписивања записника о пријави 
намјере за ступање у брак. 

 
Члан 3. 

 
Закључење брака којем присуствују само 

брачни другови, свједоци, одборник и матичар 
може се обавити у згради Административне 
службе у сали број 14, без накнаде. 

 
Члан 4. 

 
Закључивање брака се може обавити и 

ван просторија утврђених у члану 1. Одлуке 
(ресторани, приватне куће и сл.). 

Подносилац  захтјева за издавање 
одобрења за обављање закључења брака ван 
просторија одређених за исто дужан је приликом 
подношења захтјева уплатити износ од 300.00 
КМ на рачун општине Градишка број 567-323-1-
0000645-84, врста прихода 722 521. 

 
Члан 5. 

 
Даном ступања на снагу ове Одлуке 

престаје да важи Рјешење Начелника општине 
Градишка број 01-111-15/03 од 15.05.2003. 
године. 
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Члан 6. 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења, а објавиђе се у службеном гласнику 
општине Градишка. 
 
Број:02-022-175/08 
Дана:27.10.2008.године            
Град и ш к а               НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 

                             Никола Крагуљ с.р. 
 

  
 
На основу члана  5. став 3. Закона о 

празницима Републике Српске („Службени 
гласник Републике Српске“, број 43/07) и члана 
34. Статута Општине Градишка („Службени 
гласник општине Грдишка“, број 8/05 и 4/08),  
Начелник општине Градишка, дана 17.11.2008. 
године донио је 

 
Н А Р Е Д Б У 

 
о одређивању предузећа, установа и других 
организација који су дужни да раде у дане 

празника Републике Српске 
 

Члан 1. 
 

У дане празника Републике Српске: Нова 
година, 1. и 2. јануар, Дан Републике 9. јануар, 
Међународни празник рада 1. и 2. мај, Дан 
побједе над фашизмом 9. мај и Дан 
успостављања Општег оквирног споразума за 
мир у БиХ 21. новембра, ради задовољења 
неопходних потреба грађана, дужни су да раде:  

 
1. Предузећа која обављају комуналне 

дјелатности: 
Производња и испорука воде, топлотне 

енергије, јавни превоз путника, одржавање 
чистоће, одржавање гробља и пружањ погребних 
услуга, одржавање улица, саобраћајница, 
паркова, зелених површина, одвођење 
атмосферских вода и других падавина и 
чишћење јавних површина и цивилна заштита у 
времену од 0,00 до 24,00 часова. 

 
2.  Здравствена установа Дом здравља 

Градишка у времену од 0,00 до 24,00 часова. 
 
3. Угоститељски објекти дужни су да 

раде у складу са одлуко о одређивању радног 
времена угоститељских објеката на подручју 
општине Градишка. 

4. Предузеће и радње које обављају 
пекарску дјелатност од 0,00 до 24,00 часова. 

 
5. Предузетници и предузећа који 

обављају трговинску дјелатност (трговина 
претежно хране, пића и киосци за продају 
штампе у времну од 07,00 до 11,00 часова. 

 
Члан 2. 

 
Одредбе о надзору, прописивању 

прекршаја и санкција за учињени прекршај из 
Закона о празницима Републике Српске („Сл. 
Гласник РС“, број 43/07) и Одлуке о одређивању 
радног времена угоститељских објеката на 
подручју општине Градишка („Сл. Гласник 
општине Градишка“, број 12/08) примјењиваће 
се у случају поступања супротно одредбама из 
ове Наредбе. 

 
Члан 3. 

 
Ова Наредба ступа на снагу даном 

доношења и  објавиђе се у службеном гласнику 
општине Градишка. 
 
Број:02-022-184/08 
Дана:17.11.2008.године            
Град и ш к а               НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 

                             Никола Крагуљ с.р. 
 

 
 

На основу члан 43. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 101/04 и 42/05 и 118/05), члана 19. 
став 1. тачка 4. Закона о систему јавних служби 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 
68/07 и 4/08), и члана 28. Статута општине 
Градишка („Службени гласник општине 
Грдишка“, број 8/05),  Начелник општине 
Градишка доноси 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

о давању сагласности на Правилник о 
унутрашњој организацији и систематизацији 

радних мјеста у Јавној установи „КУЛТУРНИ 
ЦЕНТАР“ п.о. Градишка 

 
1. Даје се сагласност на Правилник о унутрашњој 
организацији и систематизацији радних мјеста у 
Јавној установи „КУЛТУРНИ ЦЕНТАР“ п.о. 
Градишка. 
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2. О извршењу овог рјешења стараће се 
Одјељење за друштвене дјелатности општине 
Градишка. 
 
3.  Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, 
а објавиђе се у службеном гласнику општине 
Градишка. 
 
Број:02-022-161/08 
Дана:05.09.2008.године            
Град и ш к а               НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 

                             Никола Крагуљ с.р. 
 
 
 
На основу члан 43. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 101/04 и 42/05 и 118/05), члана 19. 
Закона о систему јавних служби („Службени 
гласник Републике Српске“, број 68/07 и 4/08), и 
члана 28. Статута општине Градишка 
(„Службени гласник општине Грдишка“, број 
8/05),  Начелник општине Градишка доноси 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

о давању сагласности на Одлуку о 
утврђивању најниже цијене рада у Јавној 

установи „КУЛТУРНИ ЦЕНТАР“ п.о. 
Градишка 

 
1. Даје се сагласност на Одлуку о утврђивању 
најниже цијене рада у Јавној установи 
„КУЛТУРНИ ЦЕНТАР“ п.о. Градишка број 
21/08 од 08.10.2008. године. 
 
2. О извршењу овог рјешења стараће се 
Одјељење за друштвене дјелатности општине 
Градишка. 
 
3.  Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, 
а објавиђе се у службеном гласнику општине 
Градишка. 
 
Број:02-023-14/08 
Дана:28.10.2008.године            
Град и ш к а               НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 

                             Никола Крагуљ с.р. 
 
 
 
 
 
 

На основу члан 43. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 101/04 и 42/05 и 118/05), члана 36. 
став 2 Закона о заштити од пожара („Службени 
гласник Републике Српске“, број 16/05; 16/02; 
2/05 и 1/08), и члана 28. и 34. Статута општине 
Градишка („Службени гласник општине 
Грдишка“, број 8/05 и 4/08),  Начелник општине 
доноси 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

о давању сагласности на Правилник о 
унутрашњој организацији Професионалне 

ватрогасне јединице Градишка 
 
1. Даје се САГЛАСНОСТ на Правилник о 
унутрашњој организацији Професионалне 
ватрогасне јединице Градишка (по претходно 
прибављеном Мишљењу Министарства 
унутрашњих послова Бања Лука број: Д/П-4-215-
511/08 од 28.08.2008.године). 
 
2.  Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, 
а објавиђе се у службеном гласнику општине 
Градишка. 
 
Број:02-023-13/08 
Дана:23.09.2008.године            
Град и ш к а               НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 

                             Никола Крагуљ с.р. 
 
 
На основу члан 28. Статута Општине 

Градишка („Службени гласник општине 
Грдишка“, број 8/05), а у складу члана 3. тачке 9. 
Споразума о обавезама и одговорности у процесу 
имплементације Пројекта јачања здравственог 
сектора (HSEP), Начелник општине Градишка је 
дана 09.09.2008.године донио 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

о измјени Рјешења о именовању предсједника 
и чланова Имплементационог тима за 

провођење модела породичне медицине Дома 
здравља Градишка 

 
1. Тачка 1. Рјешења о именовању предсједника и 
чланова имплементационог тима за провођење 
модела породичне медицине Дома здравља 
Градишка, број 02-111-119/06 од 
10.01.2007.године мијења се и гласи: 
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1.Именује се Имплементационог тима за 
провођење модела породичне медицине Дома 
здравља Градишка у саставу:  

1. прим. др. мед. Богдан Миленковић, 
директор Дома здравља -предсједник  

2. др. мед. Душко Раца, члан 
3. прим.др. мед. Саво Станишљевић, члан и 

координатор Пројекта 
4. др. мед. Радоја Рацановић, члан као 

начелник службе породичне медицине 
5. Невенка Котур дипл. огр. Рада у 

здравству, члан 
6. Весна Обрадовић дипл. ецц, члан 
7. Веселинка Матавуљ, члан (као главна 

сестра),  
8. Тодоровић Добрила, члан испред 

Општине Градишка као оснивача,  
9. Слијепчевић Милка, члан испред Фонда 

здравствене заштите. 
 

2. У осталом дијелу рјешење остаје 
неизмијењено.  
 
3.  Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, 
а објавиђе се у службеном гласнику општине 
Градишка. 
 
Број:02-111-67/08 
Дана:09.09.2008.године            
Град и ш к а               НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 

                             Никола Крагуљ с.р. 
 
 
 
На основу члан 34. Статута општине 

Градишка („Службени гласник општине 
Грдишка“, број 8/05), а у вези са тачком 1. 
алинеја ц)  Рјешења Министарства 
пољопривреде, шумарства и водопривреде, Ресор 
Ветеринарска служба, број 09-335-13889/08 од 
16. јула 2008.године и Рјешења број: 09-335-
15898/08 од 05. августа 2008.године, Начелник 
општине  је донио 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

о именовању једног члана Комисије за 
процјену штете 

 
1. Именује се члан Комисије за процјену штете у 
пчелињаку, власништво Сљепчевић Дамира, 
Хиподром, општина Градишка, испред 
Административне службе Општине Градишка: 
 

1) Предраг Сладојевић, дипломирани 
инжењер пољопривреде 

 
2.  Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, 
а објавиђе се у службеном гласнику општине 
Градишка. 
 

Образложење 
 

Рјешењем Министарства пољопривреде, 
шумарства и водопривреде, Ресор Ветеринарска 
служба, број 09-335-13889/08 од 16. јула 
2008.године и Рјешења број: 09-335-15898/08 од 
05. августа 2008.године, именована је комисија 
за процјену штете у пчелињаку, власништво 
Сљепчевић Дамира, Хиподром, општина 
Градишка, у саставу:  

1)Хевешевић Азра, Д.В.М. општински 
ветеринарски инспектор,  

2)Вељовић Синиша, Д.В.М. 
Ветеринарска станица Зо и Зо  

3)Представник Општинске управе, којег 
именује начелник општине Градишка 

 
На основу изложеног, а у складу са 

чланом 34. Статута општине Градишка 
(„Службени гласник општине Грдишка“, 
број 8/05), ријешено је као у диспозитиву. 

 
Број:02-111-52/08 
Дана:09.09.2008.године            
Град и ш к а               НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 

                             Никола Крагуљ с.р. 
 
 
На основу члана 12. Закона о 

рачуноводству и ревизији РС („Службени 
гласник Републике Српске“, број 65/05) 
Правилника о начину и роковима вршења пописа 
и усклађивања књигововдственог стања са 
стварним стањем („Службени гласник Републике 
Српске“, број 37/00)  и члана 34. Статута 
Општине Градишка („Службени гласник 
општине Грдишка“, број 8/05), Начелник 
општине доноси   
 

О Д Л У К У 
 

Образовању Комисије за попис 
 

Члан 1. 
 

На дан, 31.12.2008. године извршити 
редован попис имовине, потраживања и обавеза: 

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

Члан 2. 
 

а) Попис имовине средстава извршиће 
Комисија, у сатаву: 

1. Илија Радаковић, предсједник 
2.Бојан Вукотић, члан 
3. Раде Цумбо, члан 
 
б) Попис потраживања и обавеза 

извршиће Комисија, у саставу: 
1. Добрила Тодоровић, предсједник 
2. Сњежана Клисић, члан 
3. Драган Ђаковић, члан 
 
в) Образује се Централна пописна 

комисија, у саставу: 
1. Илија Радаковић, предсједник 
2. Добрила Тодоровић, члан 
3. Драгана Илић, члан 
 

Члан 3. 
 

Задатак Централне пописне комисије је 
да координира рад свих пописних комисија, да се 
стара о исправности спровођења пописа, те да 
води рачуна да се попис заврши до утврђеног 
рока. 

 
Члан 4. 

 
Све пописне комисије извршиће попис у 

времену од 01.12. до 31.12.2008.године и исти 
доставити Централној пописној комисији. 

 
Члан 5. 

 
Централна пописна комисија сачиниће 

збирни извјештај до 28.јануара 2009.године, те 
предложити начин књижења мањкова, вишкова, 
потраживања и обавеза, које доставља начелнику 
Одјељења за финансије. 

 
Члан 6. 

 
Начелник Одјељења за финансије 

извјештај Централне пописне комисије доставља 
Начелнику Општине, који доноси одлуку о 
начину књижења утврђених разлика. 

 
 
 

Члан 7. 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења, а објавиђе се у службеном гласнику 
општине Градишка. 
 
Број:02-022-185/08 
Дана:19.11.2008.године            
Град и ш к а               НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 

                             Никола Крагуљ с.р. 
 
 

         На основу члана 34 Статута општине 
Градишка (''Службени гласник општине 
Градишка'' бр. 8/05 ), члана 9. Одлуке о 
извршењу буџета општине Градишка за 
2008.годину  (''Службени гласник општине 
Градишка'' бр. 12/07 ) и члана 42. Закона о 
буџетском систему (''Службени гласник 
Републике Српске'' бр. 54/08 )  Начелник 
општине, доноси  
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е  
 

о одобрењу исплате 
 

1. Одобрава се исплата средстава у 
износу од 2.000,00 КМ, Кинолошком удружењу 
„Мој пас“ Градишка, ЈИБ 4402614430007, на име 
учешћа у трошковима Манифестације-изложбе 
паса „САС“ Градишка, у својству покровитеља. 

 
2. Исплата средстава из тачке 1. овог 

Рјешења пада на терет Буџета општине 
Градишка за 2008.годину –буџетска резерва. 

 
3. Уплату средстава извршити на жиро-

рачун број: 571-020-00000-327-48 код 
Комерцијалне банке АД Бања Лука.  

 
4.О извршењу овог Рјешења стараће се 

Одјељење за финансије. 
 
5. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику 
општине Градишка''. 
 
     Број: 02-532-562/08 
     Датум: 08.09.2008.године 
     Градишка  

                                       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                             Никола Крагуљ с.р 
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 На основу члана 34 Статута општине 

Градишка (''Службени гласник општине 
Градишка'' бр. 8/05 ), члана 9. Одлуке о 
извршењу буџета општине Градишка за 
2008.годину  (''Службени гласник општине 
Градишка'' бр. 12/07 ) и члана 42. Закона о 
буџетском систему (''Службени гласник 
Републике Српске'' бр. 54/08 )  Начелник 
Општине, доноси  
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е  
 

о одобрењу исплате 
 

1. ОДОБРАВА СЕ КУЛТУРНО 
УМЈЕТНИЧКОМ ДРУШТВУ „КОЛОВИТ“ 
ГРАДИШКА, ЈИБ 4401081570000, исплата 
средстава у износу од 3.500,00 КМ, за набавку 
етнокореолошких експоната и других реквизита, 
као и пригодне опреме, за стављање у функцију 
„етно-собе“ у „Културном центру“ Градишка. 

 
2. Исплата средстава из тачке 1. овог 

Рјешења пада на терет Буџета општине 
Градишка за 2008.годину –буџетска резерва. 

 
3. Уплату средстава извршити на жиро-

рачун број: 551-033-000-14189-29, код Нове 
бањалучке банке.  

 
4.О извршењу овог рјешења стараће се 

Одјељење за финансије. 
 
5. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику 
општине Градишка''. 
 
     Број: 02-532-574/08 
     Датум: 09.09.2008.године 
     Градишка  

                                       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                             Никола Крагуљ с.р 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
         На основу члана 34 Статута општине 
Градишка (''Службени гласник општине 
Градишка'' бр. 8/05 ), 9. Одлуке о извршењу 
буџета општине Градишка за 2008.годину  
(''Службени гласник општине Градишка'' бр. 
12/07 ) и члана 42. Закона о буџетском систему 
(''Службени гласник Републике Српске'' бр. 
54/08 )  Начелник општине, доноси  
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е  
 

о одобрењу исплате 
 

1. ОДОБРАВА СЕ ГРУБЕШИЋ 
МИЛУТИНУ, новинару из Градишке, ЈМБ 
0403959101466, исплата средстава у бруто 
износу од 2.200,00 КМ, (нето износ од 2.000,00 
КМ +10% порез на лична примања), на име 
помоћи у куповини опреме, у сврху медијског 
представљања Општине. 

 
2. Исплата средстава у износу од 2.000,00 

КМ (двијехиљадеКМ и 00/100) извршити на 
текући-рачун, број: 571-020-01018976-86 код 
Комерцијалне банке АД Бања Лука, на име 
Грубешић Милутин. 

 
3. Исплата средстава из тачке 1. овог 

рјешења пада на терет Буџета општине Градишка 
за 2008.годину буџетска резерва. 

 
4.О извршењу овог рјешења стараће се 

Одјељење за финансије. 
 
5. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, и објавиће се у ''Службеном гласнику 
општине Градишка''. 
 
     Број: 02-532-507/08 
     Датум: 09.09.2008.године 
     Градишка  

                                       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                             Никола Крагуљ с.р 
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На основу члана 34 Статута општине 

Градишка (''Службени гласник општине 
Градишка'' бр. 8/05 ), члана 9. Одлуке о 
извршењу буџета општине Градишка за 
2008.годину  (''Службени гласник општине 
Градишка'' бр. 12/07 ) и члана 42. Закона о 
буџетском систему (''Службени гласник 
Републике Српске'' бр. 54/08 )  Начелник 
општине, доноси  
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е  
 

о одобрењу исплате 
 

1. Одобрава се исплата средстава у бруто 
износу од 1.980,00 (нето износ 1.800,00 КМ 
+10% порез на лична примања), Борковић 
Браниславу из Чатрње, ЈМБ 0410976101476, за 
санацију и покривање стамбеног објекта, због 
изразито тешке материјалне ситуације. 

 
2. Уплату средсата у износу од 1.800,00 

КМ (једнахиљадаосамстотинаКМ и 00/100) 
извршити на текући рачун, број:562-010-
80707835-43, код NLB Развојне банке, на име 
Борковић Бранислава. 

 
3. Исплата средстава из тачке 1. овог 

рјешења пада на терет Буџета општине Градишка 
за 2008.годину буџетска резерва. 

 
4.О извршењу овог рјешења стараће се 

Одјељење за финансије. 
 
5. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, и објавиће се у ''Службеном гласнику 
општине Градишка''. 
 
     Број: 02-532-641/08 
     Датум: 08.10.2008.године 
     Градишка  

                                       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                             Никола Крагуљ с.р 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
На основу члана 34 Статута општине 

Градишка (''Службени гласник општине 
Градишка'' бр. 8/05 ), члана 9. Одлуке о 
извршењу буџета општине Градишка за 
2008.годину  (''Службени гласник општине 
Градишка'' бр. 12/07 ) и члана 42. Закона о 
буџетском систему (''Службени гласник 
Републике Српске'' бр. 54/08 )  Начелник 
општине, доноси  
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е  
 

о одобрењу исплате 
 

1. Одобрава се исплата средстава у 
износу од 1.593,31 КМ (по рачуну бр. 64/08 од 
04.11.2008.год.), на име основних трошкова 
сахране покојног Живка Гвоздена из Градишке, 
ранијег Команданта Штаба ТО Градишка. 

 
2. Исплата средстава из тачке 1. овог 

рјешења пада на терет Буџета општине Градишка 
за 2008.годину буџетска резерва. 

 
3. Уплату средстава у износу од 1.593,31 

КМ (једнахиљадапетстотинадеведесеттриКМ и 
31/100) извршити на име добављача: Погребне 
услуге „Галић“ Градишка, ЈИБ 502945440007, 
жиро рачун број: 5620100000098557. 

 
4.О извршењу овог рјешења стараће се 

Одјељење за финансије. 
 
5. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, и објавиће се у ''Службеном гласнику 
општине Градишка''. 
 
     Број: 02-532-752/08 
     Датум: 10.11.2008.године 
     Градишка  

                                       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                             Никола Крагуљ с.р 
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На основу члана 34 Статута општине 

Градишка (''Службени гласник општине 
Градишка'' бр. 8/05 ), члана 9. Одлуке о 
извршењу буџета општине Градишка за 
2008.годину  (''Службени гласник општине 
Градишка'' бр. 12/07 ) и члана 42. Закона о 
буџетском систему (''Службени гласник 
Републике Српске'' бр. 54/08 )  Начелник 
општине, доноси  
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е  
 

о одобрењу исплате 
 

1. Одобрава се исплата средстава у 
износу од 3.000,00КМ Акционарском друштву за 
информативну, издавачку и графичку дјелатност 
„Глас Српске“ Бања Лука, ЈИБ 4401702350009, 
на име учешћа у финансирању спортске 
манифестације“ Избор 10 најбољих спортиста 
Републике Српске“. 

 
2. Исплата средстава из тачке 1. овог 

рјешења пада на терет Буџета општине Градишка 
за 2008.годину буџетска резерва. 

 
3. Уплату средстава извршити на жиро 

рачун 5710100000034014 – Комерцијална Банка 
А.Д. Бања Лука. 

 
4.О извршењу овог рјешења стараће се 

Одјељење за финансије. 
 
5. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, и објавиће се у ''Службеном гласнику 
општине Градишка''. 
 
     Број: 02-66-731/08 
     Датум: 19.11.2008.године 
     Градишка  

                                       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                             Никола Крагуљ с.р 
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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 бр. 04-372-40/08 од 04.11.2008.год. извршио је у регистру заједница етажних власника стамбених 
зграда, у регистарском листу број: 43/08 упис оснивања ЗЕВ АРКА I. УЛ. Митрополита Георгија 
Николајевича бр. 3  Градишка са слиједећим подацима: 

Код Одјељења за урбанизам, грађење, комуналне и стамбене послове Градишка у књигу регистара 
43/08 од 05.11.2008. год. уписана је Заједница етажних власника зграде у Градишци у Улици М.Г. 
Николајевича број 3., са оснивачким актом заједнице број 3/2008. од 01.04.2008. год. Основна дјелатност 
заједнице је управљање зградом за рачун етажних власника, прикупљање и тражење средстава за 
одржавање заједничких дијелова и уређаја и других трошкова управљања зградом, одржавање 
заједничких дијелова и уређаја зграде, извођење радова хитних интервенција, коришћење заједничких 
просторија и дијелова зграде и земљишта које служи за редовну употребу зграде, други послови 
управљања зградом, овлашћење заједнице у правном промету са трећим лицима заједнице закључује 
уговоре и обавља друге послове правног промета у оквиру своје дјелатности, самостално и без 
ограничења. Одговорност заједнице за обавезе у правном промету одговара цјелокупном својом имовином 
– покретним стварима, новчаним средствима и имовинским правима, којима заједница располаже. 
Одговорност оснивача и чланова за обавезе заједнице, које се односе на послове одржавања заједничких 
дијелова зграде, одговарају сусидијално оснивачи и чланови заједнице, до висине свог удјела у плаћању 
трошкова инвестиционог и текућег одржавања и хитних интервенција на заједничким дијеловима зграде, 
лица овлаштена за заступање и представљање заједнице су: Ђукановић Срђан и Аџић Зоран 

 
                                   Службено лице органа 
                                                Хазим Раковић. 
 

 
О Г Л А С 

 
Одјељење за урбанизам, грађење, комуналне и стамбене послове општине Градишка на основу 

рјешења бр. 04-372-37/08 од 01.09.2008.год. извршио је у регистру заједница етажних власника стамбених 
зграда, у регистарском листу број: 41/08 упис оснивања Заједница етажних власника зграде 169  Горњи 
Подградци са слиједећим подацима: 

Код Одјељења за урбанизам, грађење, комуналне и стамбене послове Градишка у књигу регистара 
41/08 од 01.09.2008. год. уписана је Заједница етажних власника зграде у Горњим Подградцима број 169., 
са оснивачким актом заједнице број _______ од 21.08.2008. год. Основна дјелатност заједнице је 
управљање зградом за рачун етажних власника, прикупљање и тражење средстава за одржавање 
заједничких дијелова и уређаја и других трошкова управљања зградом, одржавање заједничких дијелова и 
уређаја зграде, извођење радова хитних интервенција, коришћење заједничких просторија и дијелова 
зграде и земљишта које служи за редовну употребу зграде, други послови управљања зградом, овлашћење 
заједнице у правном промету са трећим лицима заједнице закључује уговоре и обавља друге послове 
правног промета у оквиру своје дјелатности, самостално и без ограничења. Одговорност заједнице за 
обавезе у правном промету одговара цјелокупном својом имовином – покретним стварима, новчаним 
средствима и имовинским правима, којима заједница располаже. Одговорност оснивача и чланова за 
обавезе заједнице, које се односе на послове одржавања заједничких дијелова зграде, одговарају 
сусидијално оснивачи и чланови заједнице, до висине свог удјела у плаћању трошкова инвестиционог и 
текућег одржавања и хитних интервенција на заједничким дијеловима зграде, лица овлаштена за 
заступање и представљање заједнице су: Шиник Мирко и Самарџија Винка. 

 
                                   Службено лице органа 
                                                Хазим Раковић. 
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