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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

 
На  основу члана 33. Статута Општине 

Градишка ("Службени гласник општине 

Градишка", број 8/05), Скупштина општине 

Градишка на  сједници одржаној 11.09.2007. 

године  д о н о с и 

 
 

О Д Л У К У 
 

о стипендирању студената  

на  високим школама и факултетима 

 

 

Члан 1. 
 

 Овом Одлуком регулишу се услови и начин 
стипендирања редовних студената-стипендиста 

Општине Градишка који студирају  на 

високошколским установама , а које се 

финансирају из буџета Државе, у Републици 
Српској, у некој од бивших република СФРЈ и у 

иностранству на универзитетима европске 

заједнице. 
 

Члан 2. 
 

 (1) Право на стипендирање остварују 

редовни студенти ( у даљем тексту: стипендиста) 

из члана 1.  Одлуке који први пут упишу редовно 
другу годину или неку од наредних година студија 

са оствареним просјеком оцјена 8 (осам) и више у 

предходној години студија. 

2) Право на стипендирање у смислу овог 
члана има стипендиста који је држављанин РС и са 

својим родитељима има пребивалиште  на 

подручју општине Градишка. 

 

 

 

Члан 3. 
 

 (1) Додјела стипендија врши се на основу 

конкурса. 

 (2) Одлуку о расписивању Конкурса доноси 
Начелник општине. 

 (3) Конкурс за додјелу стипендија 

расписује Одјељење за друштвене дјелатности и он 

обавезно садржи: услове за додјелу стипендије,  
потребна документа и рокове за пријављивање. 

 (4) Конкурс се објављује преко средстава 

јавног информисања и на огласној плочи 
Административне службе општине Градишка 

 

Члан 4. 
 

 (1) Евиденцију о стипендирању 

стипендиста из члана 1. Одлуке води Одјељење за 
друштвене дјелатности. 

 (2) У циљу јединственог аналитичког 

праћења стања стипендирања студената на 

подручју општине Градишка потребно је да 
предузећа и установе једном годишње доставе 

податке о својим стипендистима Одјељењу за 

друштвене дјелатности. 

 

Члан 5. 
 

 (1) Рјешење о додјели и исплати стипендије 

доноси Одјељење за друштвене дјелатности. 

 (2) Против рјешења Одјељења којим се 
одлучује о праву на стипендију може се изјавити 

приговор Начелнику општине Градишка. 

 

Члан 6. 
 

 (1) Стипендија се одобрава за вријеме које 

је законом или статутом образовне установе 
утврђено као потребно за редовно завршавање 

одговарајућег студија и апсолвентског стажа. 

 (2) Стипендија се исплаћује почев од 
мјесеца у коме се оствари право на додјелу 
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стипендија у првој години стипендирања, односно 

мјесеца почетка наставе у наредним годинама 
стипендирања и додјељује дванаест (12) мјесеци у 

току једне школске године. 

 (3) Стипендистима  друге године који 

остваре право на стипендију по члану 2. ове 
Одлуке, исплатиће се стипендија ретроактивно за 

прву годину студија у текућој години. Ово право 

почиње се примјењивати од генерације редовних 
студената који су први пут уписали студије 

2007/2008. године 

 

Члан 7. 
 

 Мјесечни износ стипендије, зависно од 
степена школовања и категорије стипендиста, 

утврђује Начелник општине 

 

Члан 8. 
 

 (1) Стипендиста је дужан да на почетку 

сваке школске године, а најдаље до 15. новембра 
текуће године, достави увјерење о упису у наредну 

годину са просјеком оцјена. 

 (2) У случају да стипендиста не поступи по 
одредби предходног става, обуставља му се 

исплата стипендије. 

 

Члан 9. 
 

 Права и обавезе између стипендитора и 
стипендисте регулишу се посебним уговором о 

додјели стипендије 

 

Члан 10. 
 

 (1) Стипендиста губи право на стипендију 
ако у редовном року изгуби двије године студија, 

изузев ако је оно услиједило због тежег обољења, о 

чему на основу документације и захтјева 

стипендисте одлучује Начелник општине. 
 (2) Стипендисти који у редовном року не 

заврши једну годину студија обуставља се исплата 

стипендије до завршетка изгубљене године студија 
када се наставља право кориштења стипендије. 

 

Члан 11. 
 

 Начелник општине рјешењем може 

стипендисти одредити награду у једнократном или 
вишекратном износу за изузетне резултате 

постигнуте током школовања и студија. 

 

 
 

 

 

Члан 12. 
 

 Стечена права стипендиста остају на снази 

и примјењују се по досадашњој  Одлуци о 

стипендирању студената ("Службени гласник 
општине Градишка", број:8/05 и 6/06).  

 

Члан 13. 

 
 Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да 

важи Одлука о стипендирању  студената на  вишим 

и високим школама и факултетима ("Службени 
гласник општине Градишка", број:8/05 и 6/06).  

 

Члан 14. 
 

 Ова одлука ступа на снагу осам дана од 

дана  објављивања у "Службеном гласнику 
општине Градишка", а примјењиваће се од 

школске 2007/08 године. 

 

 
Број:01-022-189/07 

Дана:11.09.2007.године            

Г р а д и ш к а                           ПРЕДСЈЕДНИК                                      
                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                               Урош Граховац с.р. 

                                                                  

 

 

 
На основу члана 55.  Закона о уређењу 

простора («Службени гласник Републике Српске» 
бр. 84/02) и члана 17. и 33. Статута Општине 

Градишка («Службени гласник општине 

Градишка» бр. 8/05 ), Скупштина општине 
Градишка на сједници одржаној   11.09.2007. 

године, д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

 

о  изради регулационих планова 

 

Члан 1. 

 

 Овом одлуком регулише се  динамика 

усвајања нових регулационих планова као и 
измјена и ревизија постојећих регулационих 

планова( У даљем тексту: Регулациони планови) за 

простор обухваћен  ужим урбаним подручјем које 
је дефинисано Урбанистичким планом Градишке 

2005.- 2020. године («Службени гласник општине 

Градишка», 4/07). 
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Члан 2 

 
 (1)Простор који ће бити обухваћен израдом 

односно измјеном и ревизијом регулационих 

планова (подручје планирања) је подјељен на зоне 

и приказан на графичком прилогу који је саставни 
дио ове одлуке . 

 

(2) Динамика израде регулационих планова 
је слиједећа: 

 

1. зона 1, 4 и 5 

2. зона 2, 7 и 8 
3. зона 3, 9 и 17 

4. зона 6, 10, 11 и 14 

5. зона 16, 18 и 21 
6. зона 12, 13, 15 i 19 

7. зонa 20 

 

Члан 3. 

 

Временски период за који ће се донијети 

регулациони планови је до 2020.године. 
 

Члан 4. 

 
(1)Носилац припреме регулационих 

планова је Начелник Општине и Одјељење за 

урбанизам, грађење, комуналне и стамбене 
послове. 

(2)Носилац израде регулационих планова 

ће се oдредити у складу са Законом о јавним 

набавкама БиХ 
 

Члан 5 

 
 (1)Нацрти регулационих планова ставиће 

се на јавни увид и стручну расправу у 

просторијама Административне службе Општине 

Градишка. 
 (2)Приједлое регулационих планова 

утврдиће Начелник општине у року од 15 дана од 

завршетка јавног увида и стручне расправе. 
 (3)Уз приједлоге регулационих планова 

Начелник општине ће поднијети Скупштини 

општине приједлог одлука о доношењу планова са 
потребним образложењима. 

 

Члан 6. 

 
Средства за  израду измјене Просторног 

плана обезбиједиће се из Буџета Општине. 

 

 

 

 

Члан 7. 
 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у «Службеном гласнику 

општине Градишка». 

 

Број:01-022-190/07 

Дана:11.09.2007.године            
Г р а д и ш к а                           ПРЕДСЈЕДНИК                                      

                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                   Урош Граховац с.р. 

 

 
На основу члана 11., 12., и 15. Одлуке о 

грађевинском земљишту (»Службени гласник 

општине Градишка» бр. 6/07), члана 4. Правилника 

о поступку јавног надметања за продају 
грађевинског земљишта у државној својини 

(»Службени гласник Републике Српске» бр. 14/07), 

члана 4. Правилника о поступку продаје 
непосредном погодбом неизграђеног градског 

грађевинског земљишта у државној својини 

(»Службени гласник Републике Српске», бр.14/07)  

и члана 17. и 33. Статута Општине Градишка 
(«Службени гласник општине Градишка» бр. 8/05), 

Скупштина општине Градишка на сједници 

одржаној 11.09. 2007.године, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 

 

о приступању продаји грађевинског земљишта 

 

I 

 
Приступа се продаји неизграђеног градског 

грађевинског земљишта ради изградње трајних 

грађевина и то: 
 

1.  к.ч. бр. 1644/71 к.о. Градишка-село /III зона 

градског грађевинског земљишта/ површине 976 

m
2
 ради изградње пословно-стамбеног објекта – 

вишеспратно становање и пословање димензија 

19,0 x 12,6m /подрум+приземље+4спрата+поткровље/ 

бруто површине 1675,80 m
2
 по почетној продајној 

цијени од 19.520,00 КМ ( 20 КМ/ m
2
) 

 

2. к.ч. бр. 1644/72 к.о. Градишка-село /III зона 
градског грађевинског земљишта/ површине 948 

m
2
 ради изградње пословно-стамбеног објекта – 

вишеспратно становање и пословање димензија 

19,0 x 12,6 m /подрум+приземље+4 
спрата+поткровље/ бруто површине 1675,80 m

2
 по 

почетној продајној цијени од 18.960,00 КМ ( 20 

КМ/ m
2
) 
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3. к.ч. бр. 1644/73 к.о. Градишка-село /III зона 

градског грађевинског земљишта/ површине 946 
m

2
 ради изградње пословно-стамбеног објекта – 

вишеспратно становање и пословање димензија 

19,0 x 12,6 m /подрум+приземље+4 

спрата+поткровље/ бруто површине 1675,80 m
2
 по 

почетној продајној цијени од 18.920,00 КМ (20 

КМ/ m
2
) 

 
4. к.ч. бр. 1644/74 к.о. Градишка-село /III зона 

градског грађевинског земљишта/ површине 1288 

m
2
 ради изградње пословно-стамбеног објекта – 

вишеспратно становање и пословање димензија 
19,0 x 12,6 m /подрум+приземље+4 

спрата+поткровље/ бруто површине 1675,80 m
2
 по 

почетној продајној цијени од 25.760,00 КМ ( 20 
КМ/ m

2
) 

 

5. к.ч.бр. 1375/7, к.ч. бр. 1375/8 и к.ч.бр.1631/2 к.о. 
Градишка-град /II зона градског грађевинског 

земљишта/ укупне површине 1311 м
2
 ради 

изградње пословно-стамбеног објекта – 

вишеспратно становање и пословање : 
             ламела 1   28,00x14,00 m /приземље+3 

спрата+мансарда/ бруто површине     1960 m
2
 

        ламела 2   14,00x14,00 m /приземље+2 
спрата+мансарда/ бруто површина       784 m

2
 

 ламела 3 14,00x14,00 m /приземље+1 

спрат+мансарда/ бруто површина     588 m
2
    по 

почетној продајној цијени од 45.885,00 КМ ( 35 

КМ/ m
2
)

 

 

II 
 

Продаја градског грађевинског земљишта 

из претходне тачке се врши путем усменог јавног 
надметања-лицитацијом. 

 

III 

 
Уколико продаја путем лицитације остане 

безуспјешна и у поновљеном поступку продаја 

градског грађевинског земљишта из тачке I ове 
одлуке ће се извршити непосредном погодбом  по 

почетној продајној цијени утврђеној за продају 

градског грађевинског земљишта путем 
лицитациjе. 

 

IV 

 
Право учешћа у поступку продаје 

неизграђеног градског грађевинског земљишта 

имају сва физичка и правна лица која по закону  
могу бити власници некретнина које се продају, уз 

уплату кауције која износи 10% од почетне 

продајне цијене земљишта и иста се уплаћује за 

земљиште које се лицитира, на благајни 
Административне службе прије почетка поступка 

лицитације и урачунава се у продајну цијену, а у 

случају да учесник лицитације не излицитира 

жељено земљиште иста се враћа. 
 

V 

 
Излицитирана односно утврђена куповна 

цијена земљишта се плаћа у року од 15 дана  од 

дана закључења уговора о продаји градског 

грађевинског земљишта, а купац ступа у посјед 
купљеног грађевинског земљишта након плаћања 

куповне цијене. 

 

VI 

 

Овлашћује се Начелник Општине да након 
ступања на снагу ове одлуке у средствима јавног 

информисања објави оглас о продаји грађевинског 

земљишта путем лицитације, оглас о поновљеном 

поступку лицитације, односно оглас о продаји 
грађевинског земљишта непосредном погодбом 

уколико продаја путем лицитације остане 

безуспјешна и у поновљеном поступку.  
 

VII 

 
Поступак продаје неизграђеног градског 

грађевинског земљишта путем лицитације односно 

непосредном погодбом ако продаја путем 

лицитације не успије и у поновљеном поступку 
проводи Комисија за продају грађевинског 

земљишта. 

 

VIII 

 

Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у »Службеном гласнику 
општине Градишка«. 

 
Број:01-022-191/07 

Дана:11.09.2007.године            

Г р а д и ш к а                           ПРЕДСЈЕДНИК                                      

                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                               Урош Граховац с.р. 
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На основу члана 14 и 27 Закона о промету 

непокретности («Службени лист СР БиХ» 
број:38/78,4/89,29/90, 22/91 и «Службени гласник 

Републике Српске» број:29/94), члана 15 и 18 

Закона о грађевинском землјишту («Службени 

гласник Републике Српске» број:112/06), члана 24 
Правилника о поступку јавног надметања за 

продају грађевинског земљишта у државној 

својини (»Службени гласник Републике Српске» 
бр. 14/07), и члана 17 и 33 Статута Општине 

Градишка («Службени гласник општине 

Градишка» бр. 8/05), Скупштина општине 

Градишка на сједници одржаној 11.09.2007.године, 
доноси 

 

О Д Л У К У  
 

о продаји земљишта путем друге лицитације  

 

I 
 

Продаје се неизграђено градско 

грађевинско земљиште са уписаним правом 

располагања Општине Градишка са 1/1 дијела,  
најповољнијим купцима утврђеним у поступку  

поновљеног усменог јавног надметања (друге 

лицитације) одржаном 14.08.2007 .године, а како 
слиједи: 
 

1.  к.ч. бр. 1906/6 к.о. Градишка-село површине 

1047 m
2
 ГУБИЋ ДАРИУ из Градишке по цијени 

од 38.500, 00 КМ; 
 

2. к.ч. бр. 1906/2 к.о. Градишка-село  површине 948 

m
2 

 ГУБИЋ ДАРИУ из Градишке по цијени од 
24.700,00 КМ;  
 

3. к.ч. бр.1905/41 к.о. Градишка-село површине 945 

m
2
 БЈЕЛОВУК БРАНКУ из Градишке по цијени 

од 24.300, 00 КМ; 
 

4. к.ч.бр. 1905/39 к.о. Градишка-село површине 
1198 m

2
 ЦИМИРОТИЋ ЗЛАТАНУ из Градишке 

по цијени од 39.500,00 КМ; 
 

5. к.ч.бр. 1905/54 к.о. Градишка-село површине 
1627 м

2
 АЧИЋ ДАВОРКУ из Градишке по 

цијени од 62.500,00 КМ;  
 

6. к.ч.бр. 1835/11 к.о. Градишка-село површине 510 

m
2
 КУКРИЋ МЛАДЕНУ из Градишке по цијени 

од 7.850,00 КМ; 

 

II 
 

О куповини некретнина из тачке I ове одлуке, 

након прибављеног мишљења Правобраниоца 
Републике Српске, закључиће се купопродајни 

уговори између Општине Градишка и купаца 

којима ће се регулисати сва међусобна права и 
обавезе између уговорних страна. 

 

III 
 

Овлашћује се Начелник општине да у име 

Општине закључи уговоре о продаји земљишта из 
тачке I ове одлуке. 

 
IV 

 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у »Службеном гласнику општине 

Градишка«. 

 
Број:01-022-192/07 

Дана:11.09.2007.године            
Г р а д и ш к а                           ПРЕДСЈЕДНИК                                      

                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                              Урош Граховац с.р. 
 

 

 
На основу члана 14. и 27. Закона о промету 

непокретности („Службени лист СРБиХ“ број 
38/78,4/89,29/90,22/91 и „Службени гласник РС“ 

број 29/04), члана 16. став 2. Закона о 

грађевинском земљишту („Службени гласник 
Републике Српске“ бр. 112/06), члана 16. став 1. 

Правилника о поступку продаје непосредном 

погодбом неизграђеног градског грађевинског 

земљишта у државној својини („Службени гласник 
Републике Српске“, број 14/07  и члана 17. и 33. 

Статута општине Градишка  (»Службени гласник 

општине Градишка« бр.8/05 ), Скупштина општине 
Градишка на сједници одржаној дана 

11.09.2007.године,  д о н и ј е л а   ј е 

 
 

О  Д  Л  У  К  У 
 

о продаји грађевинског земљишта  непосредном 

погодбом 
 

I 
 

Продаје се неизграђено градско 

грађевинско земљиште са уписаним правом 

располагања Општине Градишка са 1/1 дијела, 
најповољнијим купцима утврђеним у поступку 

продаје непосредном погодбом одржаном 

10.09.2007.године, а како слиједи: 
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1.к.ч. бр. 1905/50 к.о. Градишка-село 

површине 960 м2 ЛУКИЋ ДРАГОМИРУ из 

Градишке по цијени од 24.511,00 КМ; 

 

2. к.ч. бр. 1905/51 к.о. Градишка-село 

површине 1044 м2 СУБАШИЋ ЂУРИ из 

Градишке по цијени од 36.540,00 КМ; 

 

3. к.ч. бр. 1905/52 к.о. Градишка-село 
површине 1047 м2 СУБАШИЋ ЂУРИ из 

Градишке по цијени од 36.645,00 КМ; 

 

4.к.ч. бр. 1905/42 к.о. Градишка-село 
површине 982 м2 ЛУКИЋ ДРАГОМИРУ из 

Градишке по цијени од 25.007,00 КМ; 

 

II 

  

О куповини некретнина из тачке  I ове 
Одлуке, након прибављеног мишљења 

Правобраниоца Републике Српске, закључиће се 

купопродајни уговор између Општине Градишка и 

купаца, којим ће се регулисати сва међусобна 
права и обавезе између уговорних страна. 

                                                             

III 
 

Овлашћује се Начелник Општине 

Градишка да у име Општине Градишка закључи 
уговоре о продаји земљишта из тачке I ове Одлуке. 

 

IV 

 
Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Градишка“. 
 

Број:01-022-200/07 

Дана:11.09.2007.године            
Г р а д и ш к а                           ПРЕДСЈЕДНИК                                      

                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                              Урош Граховац с.р. 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

На основу члана 2 Закона о безбједности 

саобраћаја («Службени гласник БиХ» број:6/06) и 
члана 17 и 33 Статута Општине Градишка 

(«Службени гласник општине Градишка» бр. 8/05), 

Скупштина општине Градишка на сједници 

одржаној дана 11.09.2007.године, доноси 
 

 

О Д Л У К У  

 

о измјенама и допунама Одлуке о безбједности 

саобраћаја  

 

Члан 1. 

 

У Одлуци о безбједности саобраћаја 
(«Службени гласник општине Градишка», број: 

8/02, 5/03, 8/05, 9/05 и 10/05) у члану  4 став 1. у 

другом реду иза ријечи «времену» додају се ријечи  
и бројеви: « од 11,00 до 13,00 и ». 

 

Члан 2 

 
 У члану 39. Одлуке број «20» се замјењује 

бројем «50», а број «60» се замјењује бројем: 

«100». 
 

Члан 3 

  
У члану 40. Одлуке број «50» замјењује се 

бројем «100», а број «150» замјењује се бројем 

«250» 

 

Члан 4. 

 

 У члану 41. број »20» замјењује се бројем 
«40», а број «40» замјењује се бројем «80». 

 

Члан 5. 

  
Члан 42. Одлуке се брише. 

 

Члан 6 

 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у »Службеном гласнику 
општине Градишка«. 

 
Број:01-022-193/07 
Дана:11.09.2007.године            

Г р а д и ш к а                           ПРЕДСЈЕДНИК                                      

                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                              Урош Граховац с.р. 
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На основу члана 17. и 33. Статута општине 

Градишка („Службени гласник општине 
Градишка“ број 8/05, Скупштине, општине 

Градишка на двадесетдеветој редовној сједници 

одржаној дана 11.09.2007. године, д о н о с и 

 
 

О Д Л У К У  

 

о измјенама и допунама Пословника о раду 

Скупштине општине Градишка 

 

 

Члан 1. 

 

1) У Пословнику о раду Скупштине општине 
Градишка  („Службени гласник општине 

Градишка“, број: 11/05), у члану 29. додаје се нови 

став који гласи: 
  „4) Изузетно, Скупштина општине може 

образовати стручно радно тијело које ће у свом 

саставу имати више спољних чланова од броја 

одборника, уколико је то неопходно ради добијања  
стручног мишљења и приједлога из области за коју 

је то радно тијело образовано.“ 

 
2) У истом члану досадашњи став 4, који 

постаје став 5., мјења се и гласи : 

„5) У случајевима из ставова 3. и 4. овог члана 
предсједник радног тијела може бити само 

одборник 

 

3)  Досадашњи став 5. постаје став 6. 
 

Члан 2. 

 
1) У члану 37. став. 2 иза тачке 8. додаје се 

тачка 9. која гласи: „ Комисија за мандатна 

питања“ 

 
2) Досадашње тачке 9,10,11,12,13,14 и 15 

помјерају се за једно мјесто, односно постају 

тачке 10,11,12,13,14 , 15 и 16. 
 

Члан 3. 

 
Иза члана 45. додаје се члан 45а, који гласи: 

 

„1) Комисија за мандатна питања: 

         -разматра питања мандата одборника и о томе 
подноси извјештај Скупштини 

        -предлаже верификацију мандата одборника 

након прегледа увјерења о изабраним 
одборницима и других материјала везаних за избор 

одборника, 

       -разматра питања везана за постојање сукоба 

интереса код одборника и друге сметње за 
обављање функције одборника или члана радног 

тијела Скупштине општине и иницира покретање 

одговарајући поступака надлежних органа у вези с 

функцијом одборника у Скупштини, 
       -разматра и друга питања у вези с мандатом 

одборника у Скупштини општине, 

2)Мандатна комисија броји 5 чланова који се 
бирају из реда одборника. 

 

Члан 4. 

 
У члану 49. став 2. мјења се и гласи: 

           „Број чланова и састав Етичког одбора 

утврђује се Етичким кодексом за изабране 
одборнике у Скупштини општине и Начелника 

општине.“ 

 

Члан 5. 

 

У члану 111. став 4. ријечи „члана 108.“ 

Замјењују се ријечима „ члана 109.“. 
 

Члан 6. 

 
У члану 123. додаје се став 5. који гласи: 

     „Предлагач акта може подносити амандмане 

на свој приједлог до закључења расправе о 
предложеном акту. Предложени амандмани 

постају саставни дио приједлога акта који се 

разматра. 

 

Члан 7. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Градишка“. 

 
Број:01-022-194/07 

Дана:11.09.2007.године            

Г р а д и ш к а                           ПРЕДСЈЕДНИК                                      
                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                              Урош Граховац с.р. 
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Скупштина општине Градишка, 

рјешавајући у предмету утврђивања губитка 
својства непокретности у општој употреби, на 

основу члана 4. Закона о промету непокретности 

/“Службени гласник БиХ“, број: 38/78, 48/89, 29/90 

и 22/91 и „Службени гласник РС“ број 29/94/ и 
члана 17. и 33. Статута општине Градишка 

/“Службени гласник општине Градишка“ , број 

8/05/, на сједници одржаној дана 11.09.2007. 
године, донијела је 

 

 

О Д Л У К У 

 

о губитку својства непокретности у општој 

употреби 

 

 

Члан 1. 

 

Утврђује се да је изгубило својство 

непокретности у општој употреби  следеће 

земљиште  државнe својинe: 
  

-к.ч. број 2646/20,  „Поток Јурковица“, 

поток у површини од 360 м2 
-к.ч. број 2646/19,  „Поток Јурковица“, 

поток у површини од 721 м2 

 
уписане у п.л. број 221 к.о. Градишка-село 

/ДС-воде/ и 

 

-к.ч. број 2649/161 „Бивши насип“, улица у 
површини од 698 м2, 

-к.ч. број 2650/12, „Тркалиште“, насип у 

површини од.....372 м2 
 

уписане у п.л. број 220 к.о. Градишка-село 

/ДС-путеви/ 

 

Члан 2. 

 

 У земљишним књигама Основног суда у 
Градишци и другим  јавним евиденцијама, брисаће 

се својство непокретности у општој употреби са 

некретнина из члана 1. Одлуке, а иста ће се 
уписати као државна својина са правом 

располагања Општине Градишка. 

 

 

 

 

 

 

 

Члан 3. 

 
Ова  одлука ступа на снагу осмог  дана од 

дана објављивања у "Службеном гласнику 

општине  Градишка". 

 
Број:01-022-195/07 

Дана:11.09.2007.године            

Г р а д и ш к а                           ПРЕДСЈЕДНИК                                      
                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                               Урош Граховац с.р. 

 

 

 
На основу члана 5.,14. и 27. Закона о 

промету непокретности („Службени лист СРБиХ“ 

број 38/78,4/89,29/90,22/91 и „Службени гласник 
РС“ број 29/04), члана 16. став 1. тачка „д“ Закона 

о грађевинском земљишту РС („Службени гласник 

Републике Српске“ бр. 112/06)  и члана 17. и 33. 
Статута општине Градишка  (»Службени гласник 

општине Градишка« бр.8/05 ),у предмету 

комплетирања грађевинске парцеле Шућур 
Драгану из Градишке, Скупштина општине 

Градишка на сједници одржаној дана 

11.09.2007.године,  д о н и ј е л а   ј е 

 
 

О  Д  Л  У  К  У 

 

о продаји земљишта непосредном погодбом 

 

 

I 

 

Шућур Драгану из Градишке  продаје се 

непосредном погодбом неизграђено градско 
грађевинско земљиште , ради комплeтирања 

грађевинске парцеле, означено као: 

 
- к.ч.бр. 2649/167,  “Бивши насип“, улица  

површине 102 м2 

 

уписана у п.л.бр. 691 к.о. Градишка-село , са 
уписаним правом  располагања Општине 

Градишка са 1/1 дијела 

 

II 

  

Шућур Драган дужан је  Општини 
Градишка платити накнаду за продато земљиште 

по тржишној цијени која се утврђује у висини од 

20 КМ/м2. 

О куповини некретнина из тачке  I 

закључиће се купопродајни уговор између 
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Општине Градишка и Шућур Драгана, којим ће се 

регулисати сва међусобна права и обавезе између 
уговорних страна. 

                                                             

III 

 
Овлашћује се Начелник Општине 

Градишка да у име Општине Градишка закључи 

уговор о продаји земљишта из тачке I ове Одлуке. 
 

IV 

 

Ова одлука ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Градишка“. 

 
Број:01-022-196/07 

Дана:11.09.2007.године            

Г р а д и ш к а                           ПРЕДСЈЕДНИК                                      
                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                              Урош Граховац с.р. 
 
 

 

На основу члана 5.,14. и 27. Закона о 
промету непокретности („Службени лист СРБиХ“ 

број 38/78,4/89,29/90,22/91 и „Службени гласник 

РС“ број 29/04), члана 16. став 1. тачка „д“ Закона 

о грађевинском земљишту РС („Службени гласник 
Републике Српске“ бр. 112/06)  и члана 17. и 33. 

Статута општине Градишка  (»Службени гласник 

општине Градишка« бр.8/05 ),у предмету 
комплетирања грађевинске парцеле Махмутовић 

Емиру из Градишке, Скупштина општине 

Градишка на сједници одржаној дана 

11.09.2007.године,  д о н и ј е л а   ј е 
 

 

О  Д  Л  У  К  У 

 

о продаји земљишта непосредном погодбом 

 
 

I 

 

Махмутовић Емиру из Градишке  продаје 
се непосредном погодбом неизграђено градско 

грађевинско земљиште , ради комплeтирања 

грађевинске парцеле, означено као: 
 

- к.ч.бр. 1375/9,  “Демирача“, мочвара   

површине 30 м2 
 

уписане у п.л.бр. 1242 к.о. Градишка-град , са 

уписаним правом  располагања Општине 
Градишка са 1/1 дијела 

 

II 

  
Махмутовић Емир дужан је  Општини 

Градишка платити накнаду за продато земљиште 

по тржишној цијени која се утврђује у висини од 
30 КМ/м2. 

О куповини некретнина из тачке  I 

закључиће се купопродајни уговор између 

Општине Градишка и Махмутовић Емира, којим ће 
се регулисати сва међусобна права и обавезе 

између уговорних страна. 

                                                             

III 

 

Овлашћује се Начелник Општине 
Градишка да у име Општине Градишка закључи 

уговор о продаји земљишта из тачке I ове Одлуке. 

 

IV 
 

Ова одлука ступа на снагу даном 

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

 

Број:01-022-197/07 
Дана:11.09.2007.године            

Г р а д и ш к а                           ПРЕДСЈЕДНИК                                      

                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                               Урош Граховац с.р. 
 

 
Скупштина општине Градишка, поводом 

понуде Ћехајић р. Прачић Васвије и Ћехајић 

Ермина  из  Градишке за продају некретнина по 

праву прече куповине, на основу члана 29. Закона 
о промету   непокретности („Службени лист  

СРБиХ “ бр. 38/78, 4/89, 29/90, 22/91, и „Службени 

гласник РС “ број 29/04) и члана 17. и 33. Статута 
Општине Градишка („Сл.ужбени  гласник општине 

Градишка“  бр.8/05), на сједници одржаној дана  

11.09. 2007. године, донијела је  

 

 
О  Д  Л  У  К  У 

 

о прихватању понуде 

 

I 

 

Прихвата се понуда  Ћехајић Васвије и 
Ћехајић Ермина из Градишке, Ул. „Лепе Радић“ 
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44, дата по праву прече куповине, за куповину 

некретнина означених као: 
 

-к.ч.бр .286/5,   „Ул. Лепе Радић“ ,  

куће и зграде у површини од .........101,20 м
2
 

двориште , у површини ........................52  м
2 

            (сувласници са по ½ дијела), уписане у п.л. 

бр. 303  к.о. Градишка град  по цијени  од  74.760, 

00 КМ.  
 

II 

  

О куповини некретнина из тачке I 
закључиће се купопродајни уговор између 

Општине Градишка и Ћехајић Васвије и Ћехајић 

Ермина. 
                                                            

III 

 
За провођење ове одлуке задужује се 

Начелник Општине Градишка. 

 

IV 
 

Ова одлука ступа на снагу даном 

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

 
Број:01-022-198/07 
Дана:11.09.2007.године            

Г р а д и ш к а                           ПРЕДСЈЕДНИК                                      

                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                               Урош Граховац с.р. 

 
 
 

Скупштина општине Градишка, поводом 

понуде  Дубичанац Ахмета , Мехмеда и Реџепа  из  
Градишке за продају некретнина по праву прече 

куповине, на основу члана 29. Закона о промету   

непокретности („Службени лист  СРБиХ “ бр. 

38/78, 4/89, 29/90, 22/91, и „Службени гласник РС “ 
број 29/04) и члана 17. и 33. Статута Општине 

Градишка („Сл.ужбени  гласник општине 

Градишка“  бр.8/05), на сједници одржаној дана  
11.09. 2007. године, донијела је  

 
О  Д  Л  У  К  У 

 

о прихватању понуде 

 

I 

 

Прихвата се понуда  Дубичанац Ахмета и 

сувласника, из Градишке, Ул. „Видовданска бб“, 

дата по праву прече куповине, за куповину 

некретнина означених као: 
 

-к.ч. бр.237/1,     

двориште  површине ...........................116 м
2 

 
кућа и зграде површине ......................  63 м

2 

 

             уписане у п.л. бр. 364  к.о. Градишка град,  

по купопродајној цијени  од  150.600,00 КМ, 
 

            -к.ч. бр. 237/2, улица, површине 144 м2, по 

цијени од 14.400,00 КМ 

 

II 

 

 О куповини некретнина из тачке I 
закључиће се купопродајни уговор између 

Општине Градишка и Дубичанац Ахмета и 

сувласника. 
                                                                

III 

 

За провођење ове одлуке задужује се 
Начелник Општине Градишка. 

 

IV 
 

Ова одлука ступа на снагу даном 

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

 

Број:01-022-199/07 

Дана:11.09.2007.године            
Г р а д и ш к а                           ПРЕДСЈЕДНИК                                      

                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                               Урош Граховац с.р. 
 

 
На основу члана 250. Закона о општем 

управном поступку, ("Сл.гласник РС", бр, 13/02) и 

члана 17. и 33. Статута општине Градишка  

("Сл.гласник општине  Градишка", бр. 8/05), 
рјешавајући у предмету комплетирања грађевинске 

парцеле Сеферовић Елвиса,Скупштина општине 

Градишка на сједници одржаној   дана 
11.09.2007.године, донијела  је  

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

о   измјени рјешења 
 
У рјешењу Скупштине општине Градишка, 

бр. 01-475-134  од 20.06.2006.године, мјења се став 

2. и гласи. 
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 „Сеферовић Елвис дужан је платити 

накнаду за земљиште у износу од 40 КМ/1м2, 
уплатом на рачун Општине Градишка број 

5673231000064584 (врста прихода 721223) код 

„Цептер банке“ Градишка 

 

О б р а  з л о ж е њ е 

 

 Рјешењем Скупштине општине Градишка 
бр. 01-475-134  од 20.06.2006.године додјељено је 

неизграђено градско грађевинско земљиште 

Сеферовић Елвису  из Градишке. У наведеном 

Рјешењу није утврђена висина накнаде за 
додјељено земљиште већ је констатовано да ће се 

висина накнаде одредити у складу са тржишном 

цијеном по 1 м2. 
 Тржишна цијена утврђена је од стране 

Комисије за процјену грађевинског земљишта са 

којом цијеном се странка сагласила писменим 
пристанком. 

 На основу изложеног ,а у складу са чланом 

250. Закона о општем управном поступку доноси 

се рјешење како је наведено у диспозитиву. 
 

            Против овог рјешења није допуштена 

жалба, али се може покренути управни спор 
тужбом код  Окружног суда  у Бања Луци,  у року 

од 15 дана од дана пријема рјешења. 

Тужба се подноси суду у два примјерка . 

 
Број:01-475-93/07 
Дана:11.09.2007.године            

Г р а д и ш к а                           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) и члана 33. Статута Општине 

Градишка (''Службени гласник општине 
Градишка'', број 8/05), Скупштина општине 

Градишка, на сједници одржаној дана 11.09.2007. 

године д о н о с и 

 

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

о именовању  директора Установе за 

предшколско  васпитање и образовање 

''Лепа Радић'' Градишка 

 

 

1. ДРАГАНА ГРАХОВАЦ, из Градишке 

 
    и  м е н у ј е   с е  

 
                за директора Установе за предшколско 

васпитање и образовање  ''Лепа Радић'' Градишка. 

 

2. Именовање из  тачке 1. врши се на 
мандатни период од четири године. 

 

3. Ово Рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику 

општине Градишка'' и „Службеном гласнику 

Републике Српске“. 

 
Број:01-111-69/07 

Дана:11.09.2007.године            
Г р а д и ш к а                           ПРЕДСЈЕДНИК                                      

                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                               Урош Граховац с.р. 

 

 

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

 

  
На основу члана 146. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 101/04,42/05 и 118/05), члана 8. 

Посебног колективног уговора за запослене у 
области управе у Републици Српској („Службени 

гласник Републике Српске“, број 16/98 и 37/01), и 

члана 34. Статута општине Градишка („Службени 
гласник општине Градишка“ број 8/05) Начелник 

општине Градишка  д о н о с и  

 

ПРАВИЛНИК 

О ИЗМЈЕНАМА ПРАВИЛНИКА О ПЛАТАМА 

У АДМИНИСТРАТИВНОЈ СЛУЖБИ 

ОПШТИНЕ ГРАДИШКА 

 

Члан 1. 
 

 У Правилнику о платама у 

административној служби општине Градишка 

(„Службени гласник општине Градишка“ број 

2/07) члан 7. се мјења и гласи: 

„На терет материјалних трошкова 

пословања, под условом да је планирано у Буџету 

општине и да се Буџет општине остварује у 
планираним пропорцијама, запосленима се 

исплаћују следеће накнаде: 

- дневнице за службена путовања на основу 

посебног акта, 
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- накнада трошкова превоза код одласка на 

посао и повратка с посла у  висини пуне цијене 
превозне карте у јавном саобраћају, а на основу 

упутства Начелника општине, 

- накнада по основу топлог оброка, регреса 

за годишњи одмор, зимнице, огрева и 
отпремнине приликом пензионисања у висини 

утврђеној гранским колективним уговором, 

- накнада трошкова коришћења сопственог 
аутомобила изузетно на основу одобрења 

Начелника општине на путном налогу, а у 

висини утврђеној колективним уговором. 

- помоћ у случају смрти зспосленог у 
висини три просјечне нето плате у Републици 

Српској у последња три мјесеца, у случају 

смрти члана уже породице (супружник, дјеца и 
родитељи) у висини двије просјечне нето плате 

у Републици Српској у последња три мјесеца, а 

у случају смрти пензионисаног радника у 
висини једне просјечне нето плате у Републици 

Српској у последња три мјесеца, на основу 

рјешења Начелника општине, 

- помоћ у случају тешке инвалидности, 
дуготрајне или тешке болести, елементарне 

непогоде или пожара на стану запосленог у 

висини просјечне нето плате у Републици 
Српској у последња три мјесеца, рјешењем 

Начелника општине на приједлог Начелника 

одјељења. 
У случају да се Буџет општине не оствари у 

планираним пропорцијама, предност у исплати 

имају плате радника запослених у 

Административној служби“. 
 

Члан 2. 

 
Овај правилник ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Градишка“. 

 
Број: 02-022/67/07 

  Датум: 31.07.2007.године 

  Градишка  
                                          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                                Никола Крагуљ с.р 

 
 

                 

 

На основу члана 3. и 44. Закона о заштини 

на раду  (''Службени гласник Републике Српске'', 
број 26/93, 14/94, 21/96 и 10/98), члана 20. Општег 

колективног уговора  (''Службени гласник 

Републике Српске'', број 27/06) и   члана 34. 

Статута општине Градишка ("Службени гласник 
општине Градишка, бр. 8/05), Начелник општине 

Градишка доноси 

 

П Р А В И Л Н И К 
 

о врсти и начину коришћења средстава личне 

заштите на раду 

 

Члан 1. 

 

Овим Правилником утврђују се средства 

личне заштите на раду, послови и задаци за чије је 

обављање потребна употреба ових средстава, вијек 
њиховог трајања као и начин коришћења. 

 

Члан 2. 
 

Под средствима личне заштите у смислу 

овог Правилника подразумјевају се средства која 
обезбјеђују личну сигурност на раду као и заштиту 

од елементарних непогода и другог штетног 

дејства за вријеме обављања послова и задатака и 

која омогућавају успјешно обављање послова и 
задатака из дјелокруга рада Административне 

службе општине Градишка (у даљем тексту: 

Административна служба). 
 

Члан 3. 

 

Послови и задаци на којима се остварује 
право на бесплатна средства заштите на раду, 

врста заштитне обуће и одјеће и вијек њиховог 

трајања су: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е  

 

о давању сагласности на Одлуку о измјени и 

допуни Статута Здравствене установе „Дома 

здравља“ Градишка 

 
1. Даје се сагласност на Одлуку о измјени 

и  

2. допуни Статута Здравствене установе  
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Ред. 

број 

НАЗИВ ПОСЛОВА И ЗАДАТАКА ВРСТА ЗАШТИТНЕ ОБУЋЕ 

И ОДЈЕЋЕ 

ВИЈЕК 

ТРАЈАЊА 

1. Послови и задаци одржавања  

чистоће 

- два радна мантила 

- два пара боросана 

- гумене рукавице 

2 године 

1 година 

по потреби 

2. Послови и задаци обезбјеђења у другој 

смјени 

- двије љетне и двије зимске униформе 

- двије кравате 

- плитке ципеле 

- двије кошуље дугих и двије кошуље    

кратких рукава                                             

2 године 

2 године 

1 година 

1 година 

3. Послови и задаци обезбјеђења у првој 

смјени (за вријеме радног времена) 

- два љетна и два зимска одјела, 

- двије кошуље кратких и двије           

кошуље дугих рукава 

- плитке ципеле 

2 године 

 

1 година 

1 година 

4. Послови и задаци домаћина зграде 

(мушкарац) 

- два љетна и два зимска одјела, 

- двије кошуље кратких и двије    

кошуље дугих рукава 

- плитке ципеле 

2 године 

 

1 година 

1 година 

5. Послови и задаци домаћина зграде 

(жена) 

- два љетна и два зимска комплета (сако, 

сукња и хлаче), 

- двије кошуље кратких и двије    

кошуље дугих рукава 

- плитке ципеле 

 

2 године 

 

1 година 

1 година 

6. Послови и задаци на инфо пулту 

(жена) 

- два љетна и два зимска комплета (сако, 

сукња и хлаче), 

- двије кошуље кратких и двије    

кошуље дугих рукава 

- плитке ципеле 

 

2 године 

 

1 година 

1 година 

7. Послови и задаци на инфо пулту 

(мушкарац) 

- два љетна и два зимска одјела, 

- двије кошуље кратких и двије    

кошуље дугих рукава 

- плитке ципеле 

2 године 

 

1 година 

1 година 

8. Послови и задаци на шалтерима 

(изузев шалтера на којима се  

запослени смјењују сваки дан) - жена 

- два љетна и два зимска комплета (сако, 

сукња и хлаче), 

- двије кошуље кратких и двије    

кошуље дугих рукава 

 

2 године 

 

1 година 

9. Послови и задаци на шалтерима 

(изузев шалтера на којима се 

запослени смјењују сваки дан) - 

мушкарац 

- два љетна и два зимска одјела, 

- двије кошуље кратких и двије    

кошуље дугих рукава 

 

2 године 

 

1 година 

 

10. Послови и задаци на шалтерима  

на којима се запослени смјењују 

сваки дан - жена 

- један љетни и један зимски комплет 

  (сако, сукња, хлаче) 

- једна кошуља кратких и једна кошуља 

дугих рукава, 

2 године, 

 

1 година 

11. Послови и задаци на шалтерима  

на којима се запослени смјењују 

сваки дан - мушкарац 

-  једно љетно и једно зимско одијело 

- једна кошуља кратких и једна кошуља 

дугих рукава, 

2 године, 

 

1 година 

12. Послови и задаци стручног сарадника 

- курира 

- плитке ципеле, 

- дубоке ципеле, 

- торба за пошту, 

- вјетровка 

2 године, 

2 године, 

1 година, 

2 године 

13. 

 

 

 Послови и задаци возача 

 

 

- радни мантил, 

- 2 одјела, 

- 1 кошуља дугих и једна кошуља 
   кратких рукава 

2 године, 

3 године, 

1 година, 
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   14. Угоститељски послови и задаци  - два пара боросана, 

- двије кецеље, 

- 2 кошуље дугих и 2 кошуље 
   кратких рукава 

1 година, 

1 година, 

1 година 

15. Послови и задаци кућног мајстора - радно одијело и  

- радни мантил, 

1 година 

1 година 

16. Послови и задаци графичара - два радна мантила 2 године 

17. Послови и задаци стручног 

сарадника - архивара 

- два радна мантила 2 године 

18. Послови и задаци стручног 

сарадника за цивилну заштиту 

- радни мантил, 

- теренска обућа, 
- панцирни прслук, 

- панцирна кацига са заштитним   

визиром 

2 године 

1 година 

19. Послови и задаци комуналног 

полицајца 

- зимска и љетна униформа (у складу 

са Правилником о униформама 

припадника Комуналне полиције 

(''Сл.гл. РС'', број 107/03) 

 

20. Послови и задаци инспектора - радна ташна, 

- два бијела мантила – вет. ин, 

- двије бијеле капе – вет. Ин 
- зимска јакна, 

- ципеле  

3 године 

2 године 

1 година 
3 године 

1 година 

21. Послови и задаци стручног 

сарадника за урбанизам и грађење 

- вјетровка, 

- ципеле 

2 године 

1 година 

22. Послови и задаци вишег стручног 

сарадника за геодетске послове 

- вјетровка, 

- ципеле 

2 године 

1 година 

23. Послови и задаци стручног 

сарадника за саобраћај и путеве 

- вјетровка, 

- ципеле 

2 године 

1 година 

24. Послови и задаци стручног 

сарадника за комуналне послове 

- вјетровка, 

- ципеле 

2 године 

1 година 

25. Послови и задаци шефа Одсјека за 

заједничке послове 

-радни мантил 1 година 

26. Послови и задаци самосталног 

стручног сарадника за савјетодавне 

послове у пољопривреди 

- вјетровка 

- ципеле 

- кишна кабаница 

- радна ташна (ПВЦ) 

2 године 

1 година 

2 године 

3 године 

27. Послови и задаци стручног 

сарадника – матични књиговођа 

- вјетровка, 

- ципеле, 

- мантил, 
- радна ташна (ПВЦ) 

2 године 

1 година 

2 године 
3 године 

28.  Послови и задаци стручног 

сарадника – контролни асистент 

- вјетровка, 

- ципеле, 

- мантил, 
- радна ташна (ПВЦ) 

2 године 

1 година 

2 године 
3 године 

29.  Послови и задаци вишег стручног 

сарадника за пољопривреду, 
шумарство и водопривреду 

- вјетровка, 

- ципеле, 
- кишни мантил, 

- радна ташна (ПВЦ) 

2 године 

1 година 
2 године 

3 године 

30. Послови и задаци стручног 

савјетника за пољопривреду, 
шумарство и водопривреду 

- вјетровка, 

- ципеле, 
- кишни мантил, 

- радна ташна (ПВЦ) 

2 године 

1 година 
2 године 

3 године 

Радници из претходног става овог члана  дужни су за вријеме радног времена носити радно 

одјело односно униформу. 
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Члан 4. 
 

Вријеме трајања средстава заштите на раду 

тече од првог наредног дана од дана преузимања а 

издаје се на реверс од стране овлашћеног лица. 
Средства заштите на раду по истеку рока 

трајања враћају се ради њихове замјене. 

Ако се за поједина средства заштите на 
раду утврди да се могу користити по истеку рока 

трајања, предвиђени рокови утврђени овим 

правилником могу се продужити али највише за 

двије године. 
О продужењу рокова из предходног става 

одлучује Начелник одјељења у којем је радник 

распоређен на приједлог комисије одређене да 
утврди степен дотрајалости појединих средстава 

заштите на раду. 

 
Комисија из предходног става броји три 

члана, а именује је начелник Одјељења у којем је 

радник распоређен. 

 

Члан 5. 

 

Радник је дужан одржавати средства 
заштите на раду у стању употребљивом за 

кориштење. 

Радник је дужан вратити средства заштите 
на раду ако му престане радни однос у 

Административној служби. 

 

Члан 6. 

 

Радник који без своје кривице упропасти 

средства заштите на раду у вези са вршењем 
дужности, има право на њихову замјену. 

Радник који својом кривицом упропасти 

средства заштите на раду прије истека рока 

одређеног овим правилником, дужан је та средства 
и опрему набавити властитим средствима. 

 

Члан 7. 

 

Новчана средства за спровођење мјере 

заштите на раду обезбјеђују се у Буџету општине. 
 

Члан 8. 

 

Послове евиденције, задужења и 
раздужења заштитне опреме по корисницима води 

овлашћени стручни сарадник у Одјељењу за 

финансије. 
 

 

Члан 9. 

 

Ступањем на снагу овог Правилника 
престаје да се примјењује Правилник о врсти и 

начину коришћења средстава личне заштите на 

раду (''Службени гласник општине Градишка'', број 
10/05 и 6/07). 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у ''Службеном гласнику 

општине Градишка''.  
 

Број: 02-022/203/07 

  Датум: 11.09.2007.године 
  Градишка  

                                          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                                Никола Крагуљ с.р 
 

 

На основу члана 34. Статута општине 

градишка ("Службени гласник општине Градишка, 

бр. 8/05), Начелник општине, д о н о с и 

 

О Д Л У К У 
 

о допуни одлуке о коришћењу мобилних 

телефона у службене сврхе  

 

Члан 1. 

 

У Одлуци о коришћењу мобилних телефона 
у службене сврхе (''Службени глсаник општине 

Градишка'', број 2/07, 6/07 и 8/07) члан 2. се 

допуњује новим алинејама и то: 
-самостални стручни сарадник-архитекта...30 КМ 

-самостални стручни сарадник за просторно      

планирање.....................................................30 КМ 

-руководилац службе обједињене наплате..30 КМ 
-шеф рачуноводства.......................................30 КМ 

-самостални стручни сарадник за општу управу и 

администратор система квалитета..............30 КМ 
-стручни срадник–матичар у шалтер сали..30 КМ 

-стручни сарадник за бирачке спискове......30 КМ 

-стручни сарадник-матичар у 
  мјесној канцеларији.....................................30 КМ 

-стручни сарадник-курир..............................30 КМ  

-радник обезбјеђења......................................30 КМ  

 

Члан 2. 

 

Одлука ступа на снагу даном доношења а 
примјењује се од 01.09.2007. године. 
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Члан 3. 

 
Одлука ће бити објављена у ''Службеном 

гласнику општине Градишка''. 

 
Број: 02-022-02/07 

Датум: 10.09.2007.године 
Градишка                                  НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                                                                                                     

                                                    Никола Крагуљ с.р. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

На основу члана 34.Статута општине Градишка ("Службени гласник општине Градишка, бр.8/05),  и 

члана 16. Закона о буџетском систему Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'', број 

96/03, 14/04, 67/05 и 34/06, 128/07), Начелник општине, Градишка  д о н о с и 
 

О Д Л У К У 

 
О БУЏЕТСКОМ КАЛЕНДАРУ ЗА ПРИПРЕМУ И ДОНОШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЗА 2008. ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

 

Надлежне службе и органи Општине Градишка припремиће и донјети Буџет општине за 2008. 

Годину према слиједећем буџетском календару: 
 

 

Ред.бр. Активности Термини Носиоци активности 

1 Анализа Документа оквирног буџета РС за 
период 2008-2010. Год. 

До 27.јула Начелник финансија 

2 Израда и достављање буђетским корисницима 

упутства за припрему нацрта Буџета за 2008.год 

До 24 августа Начелник финансија 

3 Пријем и анализа буџетских захтјева од стране 
буџетских корисника 

До 21. Септембра Начелник финансија 

4 Израда Нацрта буџета општине До 19. октобра Начелник финансија 
5 Комуникација са грађанима (анкете и сл.) 01.-19. октобар 

-одржавање 

јавних расправа 

Одјељење за финансије и 
Одјељење за општу 

управу 

6 Усвајање Нацрта буџета и достављање 

Министарству финансија 

До 1. новембра Скупштина општине 

7 Организовање и анализа резултата јавних 

расправа о нацрту Буџета општине и 

евентуалних препорука Мин. Финансија 

До 30. новембар Одјељење за финансије 

8 Припрема Приједлога Буџета општине за 
доношење 

До 5. децембра Начелник општине 

9 Доношење Буџета општине До 21. децембра Скупштина општине 

10 Достављање усвојеног Буџета општине 

Министарству за финансије 

До 28. децембра Одјељење за финансије 

 

Члан 2. 

 

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

Број: 02-022-175 

Датум: 22.08.2007.године                                                                                           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                               

Градишка                                                                                                                            Никола Крагуљ с.р.                                                                                                                                            
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На  основу члана 32. Статута Општине 

Градишка ("Службени гласник општине 

Градишка", број 8/05), Начелник општине 

Градишка   д о н о с и 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

о именовању Организационог одбора за 

изградњу Централног спомен-обиљежја 
погинулим борцима Одбрамбено-отаџбинског 

рата Републике Српске, у Градишци 

 

1. У Организациони одбор за изградњу 
Централног спомен - обиљежја погинулим 

борцима Одбрамбено - отаџбинског рата 

Републике Српске, у Градишци именују се: 
 

1. Чакаљ Љубинко – предсједник, 

2. Бјеловук Бранко- члан, 
3. Дамјановић Жељко – члан, 

4. Драган Гламочанин – члан, 

5. Тенџерић Милена – члан, 

6. Ђурђевић Милан- члан, 
7. Павловић Никола – члан. 

 

2. Стручне и административно-техничке 
послове за Одбор вршиће Административна 

служба Општине Градишка. 

 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у ''Службеном гласнику 

Општине Градишка''. 

 
Број:02-111-61/07 

Дана:18.07.2007.године            

Г р а д и ш к а                      НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 

                                                  Никола Крагуљ с.р. 
 

 
На основу члана 34. Статута Општине 

Градишка (''Службени гласник општине 

Градишка''бр. 8/05), те чл. 2. и 5. Одлуке о 
утврђивању критерија и намјени трошења 

средстава текуће буџетске резерве (''Службени 

гласник општине Градишка''бр. 7/03),    

Начелник општине д о н и о  ј е   

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е  

о одобрењу исплате 

 

1. Одобрава се исплата средстава у 

износу од 2.400,00 КМ, Вуковић Мирославу из 
Градишке ЈМБГ 1702984101463,  на име покрића 

трошкова уписа у пету, завршну годину студија 

и магистратуру на Музичкој академији у 

Братислави, Словачка Република. 

2. Исплата средстава из тачке 1. овог 

рјешења пада на терет Буџета општине Градишка 

за 2007. годину-текућа буџетска резерва. 

 
3. Уплату средстава извршити на текући 

рачун бр. 214-01-002907-0, Развојна банка 

Градишка. 
 

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: 02-532-432/07 

          Датум: 09.08.2007.године 
          Градишка  

                                      НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 

                                      Никола Крагуљ с.р  
 

 

 

На основу члана 34. Статута Општине 
Градишка (''Службени гласник општине 

Градишка''бр. 8/05), Начелник општине доноси   

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е  

о одобрењу исплате 

 

1. Одобрава се исплата средстава у 
износу од 4.678.83 КМ, Фудбалском клубу 

''Козара'' Градишка, на име помоћи за набавку 

основног средства-косилица за кошење траве на 
спортским теренима Градског стадиона. 

 

2. Исплата средстава из тачке 1. овог 
рјешења пада на терет Буџета општине Градишка 

за 2007. годину-текућа буџетска резерва. 

 

3. Уплату средстава извршити на жиро 
рачун број: 

 

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: 02-434-66/07 
Датум: 17.08.2007.године         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Градишка                                  Никола Крагуљ с.р.                       
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На основу члана 34. Статута Општине 

Градишка (''Службени гласник општине 
Градишка''бр. 8/05), Начелник општине донио је   

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е  

 

о одобрењу исплате 

 

1. Одобрава се исплата средстава у 
износу од 4.800,00 КМ, Туристичкој 

организацији општине Градишка, на име учешћа 

у одржавању манифестација (''Љетна школа 

архитектуре'' , Градишка јесен 2007'' и емисија 
''Туризам плус'') 

 

2. Исплата средстава из тачке 1. овог 
рјешења пада на терет Буџета општине Градишка 

за 2007. годину-буџетска ставка-интервениције у 

привреди, економски код 614513. 
 

3. Уплату средстава извршити на жиро- 

рачун број: 552-014-00017768-05 –Hypo Alpe 

Adria Bank. 
 

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: 02-434-75/07 

Датум: 23.08.2007.године 
Градишка  

                                      НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 

                                     Никола Крагуљ с.р  
 

 

На основу члана 34. Статута Општине 

Градишка (''Службени гласник општине 
Градишка''бр. 8/05), те чл. 2. и 5. Одлуке о 

утврђивању критерија и намјени трошења 

средстава текуће буџетске резерве (''Службени 
гласник општине Градишка''бр. 7/03),    

Начелник општине д о н и о  ј е   

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е  

 

о одобрењу исплате 

 
1. Одобрава се исплата средстава у 

износу од 8.000,00 КМ, на име учешћа у 

суфинансирању регионалног Пројекта ''Чистија 
Сава-љепша Српска''. 

2. Исплата средстава из тачке 1. овог 

рјешења пада на терет Буџета општине Градишка 
за 2007. годину-текућа буџетска резерва. 

 

3. Уплату средстава извршити 

реализатору Пројекта: Еколошком друштву 
''Канаринац'' Лакташи, ЈИБ 4401858440008, на 

жиро-рачун број: 551013-00009636-21, 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: 02-434-77/07 

 Датум: 24.08.2007.године 
 Градишка  

                                      НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 

                                    Никола Крагуљ с.р  
 

 

На основу члана 34. Статута Општине 

Градишка (''Службени гласник општине 
Градишка''бр. 8/05), те чл. 2. и 5. Одлуке о 

утврђивању критерија и намјени трошења 

средстава текуће буџетске резерве (''Службени 
гласник општине Градишка''бр. 7/03),    

Начелник општине д о н и о  ј е   

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е  

 

о одобрењу исплате 

 
1. Одобрава се исплата средстава у 

износу од 1.029,00 КМ, КУЛТУРНО 

УМЈЕТНИЧКОМ ДРУШТВУ ''КОЛОВИТ'' 

ГРАДИШКА, ЈИБ 4401081570000, на име 
учешћа у плаћању трошкова поводом учешћа на 

Европској смотри фолклора у Румунији 

(смјештај и исхрана групе). 
 

2. Исплата средстава из тачке 1. овог 

рјешења пада на терет Буџета општине Градишка 
за 2007. годину- буџетска ставка-помоћ 

културним организацијама и дјелатностима-

економски код 614312. 

 
3. Уплату средстава извршити на жиро-

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

бањалучке банке. 
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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: 02-532-502/07 

Датум: 31.08.2007.године 
 Градишка  

                                      НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 

                                  Никола Крагуљ с.р  
 
 

На основу члана 34. Статута Општине 

Градишка (''Службени гласник општине 
Градишка''бр. 8/05), те чл. 2. и 5. Одлуке о 

утврђивању критерија и намјени трошења 

средстава текуће буџетске резерве (''Службени 
гласник општине Градишка''бр. 7/03),    

Начелник општине д о н и о  ј е   

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е  

 

о одобрењу исплате 

 
1. Одобрава се исплата средстава у 

износу од 5.000,00 КМ, АУТО МОТО КЛУБУ 

ГРАДИШКА , ЈИБ 4401091610000, за учешће у 
финансирању картинг трке ''Награда Градишке''. 

 

2. Исплата средстава из тачке 1. овог 

рјешења пада на терет Буџета општине Градишка 
за 2007. годину- буџетска резерва. 

 

3. Уплату средстава извршити на жиро-
рачун број: 562-010-00004135-16, код Развојне 

банке Градишка. 

 

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: 02-532-415/07 

Датум: 10.09.2007.године 

Градишка  

                                      НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
                                  Никола Крагуљ с.р  
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