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Г р а д и ш к а 

 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
 
             На основу члана 348. Закона о стварним 
правима (''Службени гласник Републике Српске“, 
број 124/08, 58/09 и 95/11), члана 15. Закона о 
грађевинском земљишту (''Службе-ни гласник 
Републике Српске“, број 112/06), члана 4. и 15. 
Правилника о поступку јавног конкурса за 
располагање непокретностима у својини 
Републике Српске и јединица локалне 
самоуправе (''Службени гласник Републике 
Српске“, број 20/12), чланова 17. и 33. Статута 
Општине Градишка (''Службени гласник општине 
Градишка“, број 8/05, 4/08 и 1/09 и 
2/12),Скупштина општине Градишка, на сједници 
одржаној дана 28.09.2012. године, доноси 
 

О Д Л У К У  
 

о продаји грађевинског земљишта 
    ГП ''Артинг инвест“ д.о.о. из Градишке 

 
I 
 

             ГП “Артинг инвест“ д.о.о. из Градишке 
продаје се неизграђено грађевинско земљиште са 
уписаним правом располагања Општине 
Градишка са 1/1 дијела као   најпо-вољнијем 
купцу утврђеним у поступку усменог јавног 
надметања (лицитације), означено као: 
 
-катастарска парцела број 600/2 ''мали јанковац“ 
њива  4. Класе површине  2045 m2   
-катастарска парцела број 601/2 ''јанковац“  њива  
4.  Класе  површине 3185 m2   уписане у п.л. број 
646, к.о. Бок Јанковац 
-  катастарска парцела број 687/9  ''нова гапа“  
пашњак  3. Класе површине  1675 m2                                                
 

 
 
 
-катастарска парцела број 687/10 ''нова гапа“  
пашњак  3. класе  површине 8167 m2   уписане у 
п.л. број 192,  к.о. Бок Јанковац, по  цијени од  
45.216,00 KM. 
 

II 
 

           О купопродаји некретнина из тачке I ове 
одлуке, након прибављеног мишљења 
Правобранилаштва Републике Српске, 
закључиће се купопродајни уговор између 
Општине Градишка, као продавца и ГП ''Артинг 
инвест“ д.о.о. из Градишке, као купца, којим ће 
се регулисати сва међусобна права и обавезе  
уговорних страна. 

 
III 

 
            Овлашћује се Начелник Општине да у име 
Општине 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:01-022-242/12 
Датум:28.09.2012.године 
Градишка                               ПРЕДСЈЕДНИК  

                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                           Урош Граховац с.р. 

 
 
 
 
 
 



                 Службени гласник општине Градишка                                                            Број 5 Страна 2 

             На основу члана 348. став 1. Закона о 
стварним правима (''Службени гласник Репу-
блике Српске“, број 124/08 и 95/11), члана 15. 
Закона о грађевинском земљишту (''Службени 
гласник Републике Српске'', број112/06), члана  
4. и 15. Правилника о поступку јавног конкурса 
за располагање непокретностима у својини 
Републике Српске и јединица локалне 
самоуправе (''Службени гласник Републике 
Српске“, број 20/12) и члана 17. и 33. Статута 
Општине Градишка (''Службени гласник 
општине Градишка'',број 8/05, 4/08, 1/09, 3/09 и 
2/12), Скупштина општине Градишка на 
сједници одржаној 28.09.2012. године, доноси 
 

О Д Л У К У 
 

o продаји неизграђеног грађевинског 
земљишта у оквиру Регулационог плана 
''Агроиндустријска зона Нова Топола'' 

Пољопривредној задрузи ''ВИП КРАЈИНА“ 
п.о. Лакташи 

 
I 

 
           Пољопривредној задрузи ''ВИП 

КРАЈИНА“ п.о. из Маховљана, општина 
Лакташи продаје се неизграђено грађевинско 
земљиште у оквиру Регулационог плана 
''Агроинду-стријска зона Нова Топола'' са 
уписаним правом располагања Општине 
Градишка са 1/1 дијела, као  најповољнијем 
купцу утврђеним у поступку усменог јавног 
надметања (лицитације) , означено као: 
 
- катастарска парцела број 405/45 ‘’табла'' 
градилиште, површине 4361 m2  
уписана у посједовни лист број 1267 к.о. Нова 
Топола са 1/1 дијела, што одговара упису у зк.ул. 
број 187 к.о. Нова Топола, по старом премјеру,  а 
по новом премјеру означена као: 
- катастарска парцела број 405/45 ''табла'' 
градилиште, површине 4361 m2  
уписана у лист непокретности, број 846 к.о. Нова 
Топола са 1/1 дијела, ради изградње пословног 
објекта намијењеног складиштењу, по цијени од 
34.888,00 КМ. 

 
II 
 

            О продаји некретнина из тачке I ове 
одлуке, након прибављеног мишљења 
Правобранилаштва  Републике Српске, 

закључиће се купопродајни уговор између 
Општине Градишка и Пољопривредне задруге 
''ВИП КРАЈИНА“ п.о. Маховљани, општина 
Лакташи, којима ће се регулисати сва међусобна 
права и обавезе између уговорних страна. 
 

III 
 
              Овлашћује се Начелник Општине да у 
име Општине 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:01-022-243/12 
Датум:28.09.2012.године 
Градишка                               ПРЕДСЈЕДНИК  

                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                           Урош Граховац с.р. 

 
 
На основу члана 15. Закона о 

грађевинском земљишту Републике Српске 
(''Службени гласник Републике Српске'', број 
112/06),  члана 6. и 7. Правилника о поступку 
јавног надметања за продају грађевинског 
земљишта у државној својини (''Службени 
гласник Републике Српске'', број 14/07), чланова 
17. и 33. Статута Општине Градишка (''Службени 
гласник општине Градишка“, број 8/05, 4/08 и 
1/09 и 2/12),  Скупштина општине Градишка, на 
сједници одржаној дана 28.09. 2012.  године, 
доноси 
 

О Д Л У К У  
 

о продаји грађевинског земљиштa ''ДЕЛЕ И 
СИН“ д.о.о. Рогољи 

 
I 

 
''ДЕЛЕ И СИН“ д.о.о. из Рогоља, продаје се 

неизграђено грађевинско земљиште са уписаним 
правом располагања Општине Градишка са 1/1 
дијела као  најповољнијем купцу утврђеним у 
поступку  продаје земљишта путем непосредне 
погодбе, означено као: 
 
-  к.ч.бр.14/17  ''државна табла“ њива  6. класе  у 
површини од  20144 m2  
        уписана у пл. бр. 438, к.о. Берек,  по цијени 
од 60.432,00 КМ . 
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Страна 3

II 
 

О купопродаји некретнина из тачке I ове 
одлуке, након прибављеног мишљења 
Правобранилаштва Републике Српске, 
закључиће се купопродајни уговор између 
Општине Градишка као продавца и ''ДЕЛЕ И 
СИН“ д.о.о. из Рогоља, као купца, којим ће се 
регулисати сва међусобна права и обавезе  
уговорних страна. 

 
III 

 
Овлашћује се Начелник Општине да у 

име Општине 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:01-022-244/12 
Датум:28.09.2012.године 
Градишка                               ПРЕДСЈЕДНИК  

                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                           Урош Граховац с.р. 
 
 

На основу члана 348. Закона о стварним 
правима (''Службени гласник Републике Српске“, 
број 124/08, 58/09 и 95/11), члана 15. Закона о 
грађевинском земљишту (''Службе-ни гласник 
Републике Српске“, број 112/06), члана 4. и 15. 
Правилника о поступку јавног конкурса за 
располагање непокретностима у својини 
Републике Српске и јединица локалне 
самоуправе (''Службени гласник Републике 
Српске“, број 20/12), чланова 17. и 33. Статута 
Општине Градишка (''Службени гласник општине 
Градишка“, број 8/05, 4/08 и 1/09 и 2/12),  
Скупштина општине Градишка, на сједници 
одржаној дана 28.09.2012.  године, доноси 
 
 

О Д Л У К У  
 

о продаји грађевинског земљишта Рађеновић 
Нади из Нове Тополе 

 
I 
 

Рађеновић Нади из Нове Тополе, продаје се 
неизграђено  грађевинско земљиште са уписаним 
правом располагања Општине Градишка са 1/1 
дијела као  најповољнијем купцу утврђеним у  

 
поступку усменог јавног надметања 
(лицитације), означено као: 
 
- катастарска парцела број 1644/93 ''међу 
каналима“ пашњак 3. класе површине 647 m2, 
уписанa у п.л. број 3078 к.о. Градишка село  по 
цијени од  35.600,00 КМ. 
 

II 
 

О купопродаји некретнина из тачке I ове 
одлуке, након прибављеног мишљења 
Правобранилаштва Републике Српске, 
закључиће се купопродајни уговор између 
Општине Градишка, као продавца и Рађеновић 
Наде, као купца, којим ће се регулисати сва 
међусобна права и обавезе  уговорних страна. 

 
III 

 
Овлашћује се Начелник Општине да у име 

Општине 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:01-022-245/12 
Датум:28.09.2012.године 
Градишка                               ПРЕДСЈЕДНИК  

                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                           Урош Граховац с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                 Службени гласник општине Градишка                                                            Број 5 Страна 4 

На основу члана 348. Закона о стварним 
правима (''Службени гласник Републике Српске“, 
број 124/08, 58/09 и 95/11), члана 15. Закона о 
грађевинском земљишту (''Службе-ни гласник 
Републике Српске“, број 112/06), члана 4. и 15. 
Правилника о поступку јавног конкурса за 
располагање непокретностима у својини 
Републике Српске и јединица локалне 
самоуправе (''Службени гласник Републике 
Српске“, број 20/12), чланова 17. и 33. Статута 
Општине Градишка (''Службени гласник општине 
Градишка“, број 8/05, 4/08 и 1/09 и 2/12),  
Скупштина општине Градишка, на сједници 
одржаној дана 28.09.2012.  године, доноси 
 

О Д Л У К У  
 

о продаји грађевинског земљишта Стојнић 
Драгану из Машића  

 
I 
 

Стојнић Драгану из Машића, продаје се 
неизграђено  грађевинско земљиште са уписаним 
правом располагања Општине Градишка са 1/1 
дијела као нај-повољнијем купцу утврђеним у 
поступку усменог јавног надметања 
(лицитације), означено као: 
 
- катастарска парцела број 568/15 ''табла 40“ 
њива 5. класе површине 755 m2 уписана у п.л. 
број 1267 у к.о. Нова Топола по старом премјеру, 
а по новом премјеру 
 
- к.ч. број 568/15 табла њива  5. класе у 
површини 782 m2 уписана у лист непокретности 
број 846  к.о. Нова Топола, по цијени од  2.320,00 
КМ. 
 

II 
 

О купопродаји некретнина из тачке I ове 
одлуке, након прибављеног мишљења 
Правобранилаштва Републике Српске, 
закључиће се купопродајни уговор између 
Општине Градишка, као продавца и Стојнић 
Драгана из Машића, као купца, којим ће се 
регулисати сва међусобна права и обавезе  
уговорних страна. 

 
 

 

III 
 

Овлашћује се Начелник Општине да у 
име Општине 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:01-022-246/12 
Датум:28.09.2012.године 
Градишка                               ПРЕДСЈЕДНИК  

                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                           Урош Граховац с.р. 
 
 

На основу члана 348. Закона о стварним 
правима (''Службени гласник Републике Српске“, 
број 124/08, 58/09 и 95/11), члана 15. Закона о 
грађевинском земљишту    (''Службени гласник 
Републике Српске“, број 112/06), члана 4. и 15. 
Правилника о поступку јавног конкурса за 
располагање непокретностима у својини 
Републике Српске и јединица локалне 
самоуправе (''Службени гласник Републике 
Српске“, број 20/12), чланова 17. и 33. Статута 
Општине Градишка (''Службени гласник општине 
Градишка“, број 8/05, 4/08 и 1/09 и 2/12),  
Скупштина општине Градишка, на сједници 
одржаној дана 28.09.2012.  године, доноси 
 

О Д Л У К У  
 

о продаји грађевинског земљишта Eћимовић 
Живку  из Градишке  

 
I 
 

Ећимовић Живку из Градишке, Улица 
Лепосаве Костић број 10, продаје се неизграђено  
грађевинско земљиште са уписаним правом 
располагања Општине Градишка са 1/1 дијела 
као најповољнијем купцу утврђеним у поступку 
усменог јавног надметања (лицитације), означено 
као: 
 
- катастарска парцела број 2475/35 ''талови“  
градилиште  површине 669 m2  
уписана у п.л. број 3078 к.о. Градишка село,  по 
цијени од  10.035,00 КМ. 
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II 
 

О купопродаји некретнина из тачке I ове 
одлуке, након прибављеног мишљења 
Правобранилаштва Републике Српске, 
закључиће се купопродајни уговор између 
Општине Градишка, као продавца и Ећимовић 
Живка, као купца, којим ће се регулисати сва 
међусобна права и обавезе  уговорних страна. 

 
III 

 
Овлашћује се Начелник Општине да у 

име Општине 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:01-022-247/12 
Датум:28.09.2012.године 
Градишка                               ПРЕДСЈЕДНИК  

                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                           Урош Граховац с.р. 
 

 
На основу члана 348. Закона о стварним 

правима (''Службени гласник Републике Српске“, 
број 124/08, 58/09 и 95/11), члана 15. Закона о 
грађевинском земљишту  (''Службени гласник 
Републике Српске“, број 112/06) и члана 17. и 33. 
Статута Општине Градишка (''Службени гласник 
општине Градишка“, број 8/05, 4/08, 1/09 и 3/09 и 
2/12), Скупштина општине Градишка, на 
сједници одржаној  28.09. 2012. године, доноси 

 
О Д Л У К  У  

 
о исправци грешке  у Одлуци о давању 

сагласности за закључење уговора 
 
I 
 

  У одлуци  о давању сагласности за 
закључење уговора,  број: 01-022-93/12 од    
31.07.2012. године  у ставу I  исправља се број 
парцеле тако да умјесто : 
 

 ''к.ч. број:  2646/3“,   треба да стоји: ''к.ч. 
број: 2646/13“ 

II 
 

Ова одлука ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику 
општине Градишка''. 
 
Број:01-022-248/12 
Датум:28.09.2012.године 
Градишка                               ПРЕДСЈЕДНИК  

                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                           Урош Граховац с.р. 
 
 
 На основу члана 2.12.тачка 5. Изборног 
закона БиХ („Службени гласник БиХ“ број: 
23/01, 7/02,9/02,20/02,25/02, 4/04, 20/04, 52/05, 
65/05, 77/05, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 37/08, 
31/10), члана 33. Статута општине Градишка 
(„Службени гласник општине Градишка“ 
број:8/05, 4/08, 1/09, 3/09 и 2/12), Скупштина 
општине Градишка на сједници одржаној дана 
28.09.2012.године доноси 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

о именовању члана Општинске изборне 
комисије Градишка 

 
1. БРАНИСЛАВ РАДИНОВИЋ, дипл. 
правник из Градишке  
 
и м е н у ј е  се за члана Општинске изборне 
комисије Градишка. 
 
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном 
давања сагласности од стране Изборне комисије 
БиХ, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Градишка“ 
 
Број:01-111-44/12 
Датум:28.09.2012.године 
Градишка                               ПРЕДСЈЕДНИК  

                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                           Урош Граховац с.р. 
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НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
 

На основу члана   43. Закона о локалној 
самоуправи Републике Српске ("Службени 
гласник Републике Српске", број  101/04, 42/05 и 
118/05), и члана 34. Статута општине Градишка 
("Службени гласник општине Градишка", број  
8/05, 4/08, 1/09, 3/09 и 2/12),  Начелник општине 
Градишка д о н о с и 

 
П Р А В И Л Н И К   

 о субвенционирању превоза ученика 
основних и средњих школа с подручја 

општине Градишка 
Члан 1. 

Овим правилником утврђују се 
критеријуми за субвенционирање превоза 
ученика средњих школа и ученика основних 
школа (дјеце са посебним потребама) који имају 
пребивалиште на подручју општине Градишка. 

 
Члан 2. 

Право на субвенционирање превоза имају 
ученици који свакодневно путују од мјеста 
становања до школе, уколико удаљеност од 
мјеста становања ученика до школе износи више 
од четири километра. 

 
Члан 3. 

Право на субвенцију превоза имају 
ученици који испуњавају сљедеће опште услове: 

- да је пребивалиште ученика на подручју 
општине Градишка. 

- да је ученик редовно уписан у одређени 
разред средње школе на подручју општине 
Градишка, 

- да се ради о ученику са посебним 
потребама уколико похађа основну школу на 
подручју општине Градишка, 

- да ученик редовно путује из мјеста 
становања до школе и враћа се кући, користећи 
притом средства јавног превоза, 

- да се ради о ученику из социјално 
угрожених породица, 

- да ученик не остварује право на 
бесплатни превоз по некој другој основи. 

Право на субвенцију остварује се 
подношењем захтјева Одјељењу за друштвене 
дјелатности Општине Градишка за текућу 
школску годину. 

Субвенција се плаћа превознику на основу 
испостављене мјесечне фактуре за вријеме 
одржавања наставе. 

 
Члан 4. 

Општина Градишка у цјелости 
субвенционира превоз ученицима сљедећих 
категорија: 

- дјеци погинулих бораца и ратних војних 
инвалида од I  до IV категорије као и дјеци 
умрлих ратних војних инвалида, 

- дјеци са посебним потребама, 
- дјеци без оба родитеља, 
- за свако треће и сљедеће дијете-путник из 

породице са троје или више дјеце. 
Захтјеви ученика који не припадају 

наведеним категоријама цијениће се према 
приложеној документацији којом се доказује 
постојање услова за остваривање права на 
субвенционирање превоза. 

 
Члан 5. 

За све ученике који испуњавају услове за 
субвенционирање управа школе сачињава спискове 
ученика у три примјерка. У списковима се 
назначује презиме и име ученика, одјељење које 
похађа и релацују на којој путује. 

Спискове потписује и овјерава директор 
школе. 

Управа школе доставља спискове ученика 
Одјељењу за друштвене дјелатности Општине 
Градишка на одобрење и овјеру. 

Два овјерена списка добија школа, од којих 
један списак школа доставља превознику, а други 
остаје школи за њену архиву. Трећи примјерак 
списка задржава Одјељење за друштвене 
дјелатности за своје потребе. 

 
Члан 6. 

Исплату субвенција обавља Одјељење за 
финансије Општине Градишка. 

 
Члан 7. 

Овај правилник ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
Општине Градишка“. 

 
Број:02-022-230/12 
Датум:18.09.2012.године 
Градишка                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                    Никола Крагуљ с.р. 
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На основу члана 34. Статута општине 
Градишка („Службени гласник Општине 
Градишка“ број 8/05, 4/08, 1/09, 3/09 и 2/12), 
члана 43. Закона о локалној самоуправи 
("Службени гласник Републике Српске", број  
101/04, 42/05 и 118/05), и члана 14. Закона о 
социјалној заштити ("Службени гласник 
Републике Српске", број 37/12),  Начелник 
Општине Градишка д о н о с и 

 
П Р А В И Л Н И К   

 о условима и начину додјеле једнократних 
помоћи социјално угроженим особама 

 
Члан 1. 

Овим правилником утврђују се услови, 
начим и критеријуми за додјелу једнократне 
финансиске помоћи социјално угроженим 
особама које нису обухваћене „Програмом 
социјалне заштите“, а налазе се у стању 
социјалне потребе.  

 
Члан 2. 

Средства за додјелу једнократних помоћи 
утврђује се у Буџету Општине Градишка за сваку 
календарску годину. 

 
Члан 3. 

Корисници финансијске помоћи могу бити 
искључиво социјално угрожени становници / 
породице са најмање три године пријављеним 
пребивалиштем на подручју општине Градишка. 

 
Члан 4. 

Под социјално угроженим, особама из 
члана 3. Овог правилника сматрају се: 

- старије и немоћне особе које нису 
способне старати се о својим потребама, што се 
доказује увјерењима Центра за социјални рад 
односно процјењује од стране службеног лица, 

- особе тешког здравственог стања, што се 
доказује одговарајућим болничким, љекарским 
специјалистичким и другим потврдама и 
налазима,  

- особе које због тренутних 
непредвидљивих околности (смрт члана 
породице, елементарне непогоде, нагло 
погоршање здравственог стања) тренутно нису у 

могућности у цјелости или дјелимично 
задовољити основне животне потребе, што се 
доказује одговарајућом документацијом, односно 
процјењује од стране службеног лица, 

- особе без прихода, што се доказује 
одговарајућим потврдама. 

Члан 5. 

Помоћ се остварује на темељу захтјева 
корисника и наведене документације којом се 
доказује стање социјалне потребе. 

 
Члан 6. 

Право на једнократну помоћ, у смислу овог 
правилника, не могу остварити лица која су 
корисници било којег облика социјалне заштите 
по Закону о социјалној заштити. 

 
Члан 7. 

Захтјев за остваривање помоћи се подноси 
Одјељењу за друштвене дјелатности Општине 
Градишка. 

Начелник одјељења за друштвене 
дјелатности одлучује о захтјевима за додјелу 
једнократних новчаних помоћи на основу 
доказаности навода из захтјева. 

Одјељење за друштвене дјелатности о 
одлуци обавјештава подносиоца захтјева. 

 
Члан 8. 

Захтјеви се могу остваривати до 
искоришћења средстава која су за једнократне 
новчане помоћи социјално угроженим особама 
осигурана у Буџету Општине за поједину 
буџетску годину. 

 
Члан 9. 

Овај правилник ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
Општине Градишка“. 

 
Број:02-022-231/12 
Датум:18.09.2012.године 
Градишка                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                    Никола Крагуљ с.р. 
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На основу члана 43. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник Републике 
Српске", број  101/04, 42/05 и 118/05), и члана 19. 
Закона о систему јавних служби ("Службени 
гласник Републике Српске", број 68/07) и члана 
28. и 34. Статута Општине Градишка ("Службени 
гласник општине Градишка", број 8/05, 4/08, 
1/09, 3/09 и 2/12),  Начелник Општине Градишка 
д о н о с и 

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е  

 о давању сагласности на Правилник о 
измјенама и допунама Правилника о 

унутрашњој организацији и систематизацији 
радних мјеста у ЈЗУ „Дом здравља“ 

Градишка-пречишћен текст IV 
 

1. Даје се сагласност на Правилник о 
измјенама и допунама Правилника о унутрашњој 
организацији и систематизацији радних мјеста у 
ЈЗУ „Дом здравља Градишка“ – пречишћен текст 
IV број: 01-2193/12 од 10.08.2012. године, 
усвојеног од стране Управног одбора наведене 
установе. 

2. О извршењу овог рјешења стараће се 
Одјељење за друштвене дјелатности Општине 
Градишка. 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
Општине Градишка“. 
 
Број:02-023-18/12 
Датум:05.09.2012.године 
Градишка                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                    Никола Крагуљ с.р. 
 

На основу члана 34. Статута општине 
Градишка ("Службени гласник општине 
Градишка", број 8/05, 4/08, 1/09, 3/09 и 1/12),  
Начелник Општине Градишка д о н о с и 

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е  

 о именовању Комисије 

1. Именује се Комисија у саставу: 

-Тривун Јањетовић, в.д. начелник 
Комуналне полиције, 

- Гојко Шербула, представник СУБНОР-а, 

- Милан Ђурђевић, дипломирани археолог, 

- Жељко Билбија, начелник одјељења за 
инспекције, 

- Радомир Кнежевић, представник 
Одјељења за борачко-инвалидску заштиту, 

2. Задатак Комисије је да се непосредно 
увјери у стање и у року од три дана од дана 
пријема овог Рјешења, предложи начин 
збрињавања и обиљежавања скелетних остатака 
људског поријекла, који потичу из другог 
свјетског рата, а који су пронађени ископом 
земље у Бистрици од стране грађанина Батић 
Душана у непосредној близини његове куће. 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Градишка“. 

 
О б р а з л о ж е њ е  

 
Дана 17.08.2012.године Батић Душан из 

села Бистрице, општина Градишка обавјестио је 
Полицијску станицу Градишка да је приликом 
копања бунара у близини своје породичне куће 
пронашао већу количину људских скелета. 

По овој пријави Полицијска станица 
Градишка је обавјестила Окружно тужилаштво 
Бања Лука по чијем је налогу дана 
19.08.2012.године, у присуству патолога Завода 
за судску медицину Бања Лука доктор Каран 
Жељка и доктор Обрадовић Зорана извршен 
увиђај на лицу мјеста којом приликом је усмено 
констатовано да се ради о остацима људског 
поријекла, а који потичу из другог свјетског рата. 

Окружно тужилаштво Бања Лука је својим 
актом од 29.08.2012.године обавјестило 
Полицијску станицу Градишка да неће поступати 
у даљем ископавању, те прегледу и евентуалној 
обдукцији скелетних остатака, пронађених у селу 
Бистрица, јер не постоји сумља да је смрт 
узрокована кривичним дјелом. Истим дописом 
дате су упуте да надлежни орган општине 
Градишка формира комисију која ће предузети 
даље мјере и радње у вези ископа, скупљања, 
чувања и евентуалног обиљежавања мјеста 
пронађених скелетних остатака. 

Имајући у виду оваква упутства Окружног 
тужилаштва донесено је предметно рјешеље. 

 
Број:02-111-43/12 
Датум:29.08.2012.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 број 04-372-141/12 
од 13.06.2012. године, извршио је у регистру 
заједница етажних власника стамбених зграда, у 
регистарском листу број: 68/12 упис оснивања 
ЗЕВ стамбене зграде Арка 3, са сљедећим 
подацима. 

У Регистру заједница етажних власника 
под редним бројем 68/12 уписана је Заједница 
етажних власника стамбене зграде Арка 3, у 
Улици видовданска број 3. Оснивачки акт 
Заједнице је Уговор о оснивању број ЗЕВ-1/12 од 
25.05.2012 године. Основна дјелатност ЗЕВ-а је 
управљање зградом за рачун етажних власника, 
прикупљање средстава за одржавање 
заједничких дијелова зграде и других трошкова 
управљања зградом, одржавање заједнићких 
дијелова зграде, извођење радова хитних 
интервенција, коришћење заједничких 
просторија и дијелова зграде и земљишта које 
служи за редовну употребу зграде, као и други 
послови управљања зградом. 

У правном промету са трећим лицима 
заједница закључује уговоре и обавља друге 
послове правног промета у оквиру своје 
дјелатности, самостално и без ограничења. 
Заједница у правном промету одговара  
цјелокупном својом имовином новчаним 
средствима и имовинским правима, којима 
заједница располаже. 

Оснивачи и чланови за обавезе заједнице, 
које се односе на послове одржавања 
заједничких дијелова зграде, одговарају 
супсидијарно до висине свог удјела у плаћању 
трошкова инвестиционог и текућег одржавања и 
хитних интервенција на заједничким дијеловима 
зграде. 

Лица овлашћена за заступање и 
представљање заједнице су : Јагодић Радојка и 
Илић Драгана. 

 
Број:04-372-141/12 
Датум:13.06.2012.године 
Градишка                          СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ  

                              Жељко Дамјановић с.р. 
 
 
 
 

 
 
 
 

О Г Л А С 
 

Одјељење за урбанизам, грађење, 
комуналне и стамбене послове општине 
Градишка на основу рјешења број 04-372-150/12 
од 06.09.2012. године, извршио је у регистру 
заједница етажних власника стамбених зграда, у 
регистарском листу број: 69/12 упис оснивања 
ЗЕВ стамбене зграде „КГ-4“, у Турјаку број 6 са 
сљедећим подацима. 

У Регистру заједница етажних власника 
под редним бројем 69/12 уписана је Заједница 
ежаних власника стамбене зграде „КГ-4“, у 
Турјаку број 6. Оснивачки акт Заједнице је 
Уговор о оснивању од 30.06.2012. године. 
Основна дјелатност ЗЕВ-а је управљање зградом 
за рачун етажних власника, прикупљање 
средстава за одржавање заједничких дијелова 
зграде и других трошкова управљања зградом, 
одржавање заједнићких дијелова зграде, 
извођење радова хитних интервенција, 
коришћење заједничких просторија и дијелова 
зграде и земљишта које служи за редовну 
употребу зграде, као и други послови управљања 
зградом. 

У правном промету са трећим лицима 
заједница закључује уговоре и обавља друге 
послове правног промета у оквиру своје 
дјелатности, самостално и без ограничења. 
Заједница у правном промету одговара  
цјелокупном својом имовином новчаним 
средствима и имовинским правима, којима 
заједница располаже. 

Оснивачи и чланови за обавезе заједнице, 
које се односе на послове одржавања 
заједничких дијелова зграде, одговарају 
супсидијарно до висине свог удјела у плаћању 
трошкова инвестиционог и текућег одржавања и 
хитних интервенција на заједничким дијеловима 
зграде. 

Лице овлашћено за заступање и 
представљање заједнице је : Суботић Младен 
ЈМБГ 15119761101497 

 
Број:04-372-150/12 
Датум:06.09.2012.године 
Градишка                          СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ  

                              Жељко Дамјановић с.р. 
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О Г Л А С 
 

Одјељење за урбанизам, грађење, 
комуналне и стамбене послове општине 
Градишка на основу рјешења број 04-372-160/12 
од 10.09.2012. године, извршило је у регистру 
заједница етажних власника стамбених зграда, у 
регистарском листу број: 70/12 упис оснивања 
ЗЕВ пословних и стамбених простора „ламела Б“ 
у улици Видовданска број 4 са сљедећим 
подацима. 

У Регистру заједница етажних власника 
под редним бројем 70/12 уписана је Заједница 
ежаних власника пословних и стамбених 
простора „ламела Б“ у улици Видовданска број 4. 
Оснивачки акт Заједнице је Уговор о оснивању 
број ЗЕВ-01 од 01.03.2012. године. Основна 
дјелатност ЗЕВ-а је управљање зградом за рачун 
етажних власника, прикупљање средстава за 
одржавање заједничких дијелова зграде и других 
трошкова управљања зградом, одржавање 
заједнићких дијелова зграде, извођење радова 
хитних интервенција, коришћење заједничких 
просторија и дијелова зграде и земљишта које 
служи за редовну употребу зграде, као и други 
послови управљања зградом. 

У правном промету са трећим лицима 
заједница закључује уговоре и обавља друге 
послове правног промета у оквиру своје 
дјелатности, самостално и без ограничења. 
Заједница у правном промету одговара  
цјелокупном својом имовином новчаним 
средствима и имовинским правима, којима 
заједница располаже. 

Оснивачи и чланови за обавезе заједнице, 
које се односе на послове одржавања 
заједничких дијелова зграде, одговарају 
супсидијарно до висине свог удјела у плаћању 
трошкова инвестиционог и текућег одржавања и 
хитних интервенција на заједничким дијеловима 
зграде. 

Лица овлашћена за заступање су : Гргић 
Родољуб ЈМБГ 1609980101469 и Крсмановић 
Драган ЈМБГ 1504966780829 

 
Број:04-372-160/12 
Датум:10.09.2012.године 
Градишка                          СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ  

                              Жељко Дамјановић с.р. 
 
 
 
 
 

 
 

О Г Л А С 
 

Одјељење за урбанизам, грађење, 
комуналне и стамбене послове општине 
Градишка на основу рјешења број 04-372-167/12 
од 11.09.2012. године, извршило је у регистру 
заједница етажних власника стамбених зграда, у 
регистарском листу број: 71/12 упис оснивања 
ЗЕВ стамбене зграде „Микрофин“ у улици 
Козарских бригада број 9 са сљедећим подацима. 

У Регистру заједница етажних власника 
под редним бројем 71/12 уписана је Заједница 
ежаних власника стамбене зграде „Микрофин“  у 
улици Козарских бригада број 9. Оснивачки акт 
Заједнице је Уговор о оснивању број ЗЕВ-01/12 
од 11.04.2012. године. Основна дјелатност ЗЕВ-а 
је управљање зградом за рачун етажних 
власника, прикупљање средстава за одржавање 
заједничких дијелова зграде и других трошкова 
управљања зградом, одржавање заједнићких 
дијелова зграде, извођење радова хитних 
интервенција, коришћење заједничких 
просторија и дијелова зграде и земљишта за 
редовну употребу зграде, као и други послови 
управљања зградом. 

У правном промету са трећим лицима 
заједница закључује уговоре и обавља друге 
послове правног промета у оквиру своје 
дјелатности, самостално и без ограничења. 
Заједница у правном промету одговара  
цјелокупном својом имовином новчаним 
средствима и имовинским правима, којима 
заједница располаже. 

Оснивачи и чланови за обавезе заједнице, 
које се односе на послове одржавања 
заједничких дијелова зграде, одговарају 
супсидијарно до висине свог удјела у плаћању 
трошкова инвестиционог и текућег одржавања и 
хитних интервенција на заједничким дијеловима 
зграде. 

Лица овлашћена за заступање су : Боснић 
Тања ЈМБГ 0501971118244 и Борковић Тања 
ЈМБГ 1207975106478 

 
Број:04-372-167/12 
Датум:11.09.2012.године 
Градишка                          СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ  

                              Жељко Дамјановић с.р. 
 
 
 
 
 
 



Број 5                                                Службени гласник општине Градишка                                                        
 

Страна 11

 
 

 

 

С  А  Д  Р  Ж  А  Ј 
 

 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
 

1.Одлука о продаји грађевинског земљишта 
ГП“Артинг-инвест“ д.о.о. из Градишке ........... 1 
2.Одлука о продаји неизграђеног грађевинског 
земљишта у оквиру Регулационог плана 
„Агроиндустријска зона Нова Топола“ 
Пољопривредној задрузи „ВИП КРАЈИНА“ п.о. 
Лакташи ................................................................. 2 
3.Одлука о продаји грађевинског земљишта 
„ДЕЛЕ и СИН“ д.о.о. Рогољи ............................. 2 
4.Одлука о продаји грађевинског земљишта 
Рађеновић Нади из Нове Тополе ....................... 3 
5.Одлука о продаји грађевинског земљишта 
Стојнић Драгану из Машића ............................. 4 
6.Одлука о продаји грађевинског земљишта 
Ећимовић Живку из Градишке ......................... 4 
7.Одлука о исправци грешке у Одлуци о давању 
сагласности за закључење уговора ...................... 5 
8.Рјешења о именовању члана Општинске 
изборне комисије Градишка /Бранислав 
Радиновић/ ............................................................ 5 
 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ: 
 

 
1.Правилник о субвенционирању превоза 
ученика основних и средњих школа са подручја 
општине Градишка ............................................... 6 
2.Правилник о условима и начину додјеле 
једнократних помоћи социјално угроже-ним 
особама ................................................................... 7 
3.Рјешење о давању сагласности на Правилник о 
измјенама и допунама Правилника о унутрашњој 
организацији      и    систематизацији     радних 
мјеста у ЈЗУ „Дом здравља“ Градишка                                 
-пречишћен текст IV ............................................. 8 
4.Рјешење о именовању Комисије  (начин 
збрињавања скелтених остатака људског 
порјекла из Другог свјетског рата) ...................... 8 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕЊЕ, 
СТАМБЕНЕ И КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ 

 
1. Оглас о регистрацији Заједнице етажних 
власника зграде „Арка 3“  у Ул.“Видовданска“ 
бр. 3 ......................................................................... 9 
2. Оглас о регистрацији Заједнице етажних 
власника зграде КГ-4 у Турјаку ........................... 9 
3. Оглас о регистрацији Заједнице етажних 
власника „ламела Б“ зграде у Ул.“Видовданска“ 
бр. 4. ...................................................................... 10 
4. Оглас о регистрацији Заједнице етажних 
власника зграде „Микрофин“  у Ул.“Козарских 
бригада“ бр.9 ....................................................... 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                 Службени гласник општине Градишка                                                            Број 5 Страна 12 

 


