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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
 
 

Скупштина општине Градишка, поводом 
понуде Нинковић Мирка  из Доњих Карајзоваца 
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 29/94) и чланова 17. и 33. Статута 
Општине Градишка („Сл.ужбени  гласник 
општине Градишка“  бр.8/05 и 4/08 ), на сједници 
одржаној дана  28.08. 2008. године, донијела је  

 
 

О  Д  Л  У  К  У 
 

о прихватању понуде 
 

I 
 

Прихвата се понуда  Нинковић Мирка, 
сина Томе,  из Доњих Карајзоваца , дата по праву 
прече куповине, за куповину некретнина 
означених као: 

 
-к.ч.бр 366/4   „Бубан шума“ ,3. класе у 

површини од 938 м2 

                                                                                                                               

уписана у п.л. бр. 100/1  к.о. Петрово 
село,  по цијени  од  2.400, 00 КМ.  

 
II 
 

 О куповини некретнина из тачке I 
закључиће се купопродајни уговор између 
Општине Градишка и Нинковић Мирка. 

                           

                                      
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:01-022-158/08 
Дана:28.08.2008.године            
Г р а д и ш к а                     ПРЕДСЈЕДНИК                                     

                           СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 
                                 Урош Граховац с.р. 
 
 
 
 

На основу члана 22. Упутства о 
провођењу процедуре за одабир корисника 
Програма помоћи у обнови стамбених јединица у 
сврху повратка („Службени гласник БиХ“ број 
48/06) и члана 17. и 33. Статута општине 
Градишка („Службени гласник општине 
Градишка“ број 8/05 и 4/08), Скупштина 
општине Градишка на сједници одржаној 
28.08.2008.године д о н и ј е л а  ј е 

 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

o именовању Комисије за одабир корисника  
Програма помоћи у обнови стамбених 

јединица у сврху повратка 
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I 
 

 У Комисију за одабир корисника 
Програма помоћи у обнови стамбених јединица у 
сврху повратка, именују се: 
 

1. БОРКОВИЋ БОСИЉКА , стручни 
савјетник за избјегла и расељена лица 
у Одјељењу за друштвене дјелатности 
Административне службе општине 
Градишка, 

2. ШАХИНОВИЋ САКИБА, виши 
стручни сарадник за избјегла и 
расељена лица у Одјељењу за 
друштвене дјелатности 
Административне службе општине 
Градишка, 

3. МАРКОВИЋ ЗОРИЦА, стручни 
савјетник за заступање и имовинско-
правне послове у Кабинету 
Начелника општине Градишка, 

4. СУРУТКА МИЛАН, овлаштени 
представник донатора, радник ОМИ 
Бања Лука 

5. ХАЏИХАФИЗОВИЋ АЈША, 
представник Удружења грађана 
„Форум Градишчанаца“  Градишка 

6. ФАЈКОВИЋ ЗИКРЕТ, представник 
МЗ Дубраве, 

7. ХАЏИАЛАГИЋ ДАРМИН, 
представник МЗ Обрадовац, 

8. ЧЕХАЈИЋ МУСТАФА, 
представник МЗ Орахова, 

9. МУЈИНОВИЋ МЕХМЕД, 
представник МЗ Текија. 

 
II 

 

 Задаци и начин рада Комисије за одабир 
корисника Програма помоћи у обнови стамбених 
јединица у сврху повратка утврдиће се 
Пословником о раду Комисије за одабир, који 
Комисија мора донијети на првој 
(конституирајућој) сједници. 
 

III 
 

 Рјешење ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Градишка“. 
 
Број:01-111-56/08 
Дана:28.08.2008.године            
Г р а д и ш к а                     ПРЕДСЈЕДНИК                                      

                           СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 
                                         Урош Граховац с.р. 

 
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

 
На основу члана 72 став 3 Закона о 

локалној самоуправи („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 и 4/08), Начелник општине Градишка,  
д о н о с и    
 

П Р А В И Л Н И К 
 

o измјенама Правилника о стамбеном 
збрињавању породица погинулих бораца и 

ратних војних инвалида Одбрамбено-
отаџбинског рата Републике Српске на 

подручју Општине Градишка 
 

Члан 1. 
 

У Правилнику о стамбеном збрињавању 
породица погинулих бораца и ратних војних 
инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике 
Српске на подручју Општине Градишка 
(„Службени гласник Општине Градишка“, бр. 
12/07) члан 5. Став2. мјења се и гласи: 

„Стамбена комисија има предсједника и 
четири члана и чине је: 

- један представник Одјељења из става 1. 
Овог члана, 

- један предствник Одјељења Одјељење за 
урбанизам, грађење, комуналне и 
стамбене послове 

- два представника Борачке организације 
Општине Градишка: један на приједлог 
Одбора породица погинулих бораца, а 
други на приједлог Одбора ратних војних 
инвалида, 

- један представник Општинске 
организације породица погинулих и 
заробљених бораца и несталих цивила 
Градишка, на приједлог те организације“. 

 
Члан 2. 

 
Овај правилник ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у Службеном гласнику 
Општине Градишка. 

 
Број:02-022-154/08 
Дана:26.08.2008.године            
Г р а д и ш к а                                                         

                           НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
                                         Никола Крагуљ с.р. 
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На основу члана 34. Статута општине 
Градишка („Службени гласник општине 
Градишка“, број 8/05) и члана 20. Закона о 
буџетском систему Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 
54/08), 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 2009. ГОДИНУ 
 

Члан 1. 
 

Надлежне службе и органи Општине 
Градишка припремиће се и донијети Буџет 
општине за 2009. годину према слиједећем 
буџетском календару: 
 
Ред. 
бр 

Активности Термини Носиоци 
активности 

1. Анализа Докумената 
оквирног буџета РС за 
период 2009-2011. год. 

До  
26. јула 

Начелник 
финансија 

2. Израда и достављање 
буџетским 

корисницима упутства 
за припрему нацрта 

буџета за 2009.  

До  
22. августа 

Начелник 
финансија 

3. Пријем и анализа 
буџетских захтјева од 

старне буџетских 
корисника 

До   
19. 

септембра 

Начелник 
финансија 

4. Израда Нацрта буџета 
општине 

До  
24. октобра 

Начелник 
финансија 

5. Комуникација са 
грађанима (анкете и сл.) 

13. – 31. 
октобар – 
одржавање 

јавних расправа 

Одјљење за 
финансије и 
Одјељење за 

општу 
управу 

6. Усвајање Нацрта 
буџета и достављање 

Министарству 
финансија 

До  
14. 

новембра 

Скупштина 
општине 

7. Организовање и 
анализа резултата 
јавних расправа о 

нацрту Буџета општине 
и евентуалних 

препорука Мин. финан. 

До  
28. 

новембра 

Начелник 
финансија 

8. Припрема Приједлога 
Буџета општине за 

доношење 

До  
05. 

децембра 

Одјељење 
за 

финансије 
9. Доношење Буџета 

оптине 
До  
23. 

децембра 

Скупштина 
општине 

10. Достављање усвојеног 
Буџета општине 
Министарству за 

финансије 

До  
26. 

децембра 

Одјељење 
за 

финансије 

 

Члан 2. 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Градишка“. 

 
Број:02-022-144/08 
Дана:06.08.2008.године            
Г р а д и ш к а                                                         

                           НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
                                         Никола Крагуљ с.р. 

 
 
 
 

На основу члана 43. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 101/04 и 42/05 и 118/05) и члана 28. 
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 давању сагласности на Статут Јавне 
установе „АРХЕОЛОШКО ПРИРОДНИ 

ПАРК ДОЊА ДОЛИНА – БАРДАЧА“ п.о. 
Бардача Србац 

 
1.  Даје се сагласност на Статут Јавне установе 
„АРХЕОЛОШКО ПРИРОДНИ ПАРК ДОЊА 
ДОЛИНА – БАРДАЧА“ п.о. Бардача Србац број: 
02-022-99/08 од 08.07.2008. године. 
 
2. О извршењу овог рјешења страће се Одјељење 
за друштвене дјелатности општине Градишка. 
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Градишка“. 
 
Број:02-023-11/08 
Дана:07.08.2008.године            
Г р а д и ш к а                                                         

                           НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
                                         Никола Крагуљ с.р. 
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На основу члана 16 Одлуке о грађевинском 
земљишту („Службени гласник општине 
Градишка“ бр. 6/07) и члан 34 Статута општине 
Градишка („Службени гласник општине Градишка“ 
бр. 8/05) Начелник Општине,  д о н о с и 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

о именовању Комисије за процјену 
грађевинског земљишта 

 
I 
 

Именује се Комисија за процјену 
грађевинског земљишта (У даљем тексту: 
Комисија) у саставу: 

1. Нада Ћорковић, дипл.инг.грађ. 
    - предсједник 
2.  Драган Котур, дипл.инг.грађ. 
    - члан 
3. Биљана Радичић, дипл. правник 
    - члан 
4. Слободанка Сладојевић,  
    дипл, економиста - члан 
4. Милица Дракулић, инг. геодезије 
   - члан 
 

II 
 

Задатак Комисије из претходне тачке је 
да у сваком конкретном случају када се ради о 
продаји грађевинског земљишта непосредном 
погодбом или путем лицитације изврши 
процјену предметног грађевинског земљишта и 
утврди почетну тржишну цијену истог водећи 
нарочито рачуна о намјени земљишта, положају 
земљишта у насељу, уређености земљишта и 
кретању цијена земљишта на тржишту, те 
Начелнику Општине достави извјештај о 
извршеној процјени грађевинског земљишта са 
утврђеном почетном тржишном цијеном истог. 

 
III 

 
Мандат Комисије траје једну годину. 
 

IV 
 

Oво рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у Службеном гласнику 
општине Градишка. 

 
Број:02-111-62/08 
Дана:30.07.2008.године            
Град и ш к а               НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 

                             Никола Крагуљ с.р. 

 На основу члана 25. Уредбе о стамбеном 
збрињавању породица погинулих бораца и 
ратних војних инвалида одбрамбено – 
отаџбинског рата Републике Српске („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 43/07 и 73/08), 
члан 5. Став 1. Правилника о стамбеном 
збрињавању породица погинулих бораца и 
ратних војних инвалида и цивилних жртава рата 
на подручју општине Градишка („Службени 
гласник општине Градишка“, бр 12/07) и члана 
32 Статута Општине Градишка („Службени 
гласник општине Градишка“, бр 8/05 и 4/08), 
Начелник општине Градишка, д о н о с и 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

о измјени Рјешења о именовању Првостепене 
стамбене комисије за борачко – инвалидску 

заштиту Општине Градишка 
 

1. У Рјешењу о именовању Првостепене 
стамбене комисије за борачко – инвалидску 
заштиту Општине Градишка („Службени 
гласник општине Градишка“, бр 7/07), тачка 01. 
Подтачка 02.: „Алексић Стојан, представник 
Одјељења за борачко-инвалидску заштиту, за 
члана“ мјења се и гласи: 

„ – Николић Гордана, представник 
Одјељења за урбанизам, грађење, комуналне и 
станбене послове, за члана“. 

 
2. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у Службеном гласнику 
општине Градишка. 

 
Број:02-111-66/08 
Дана:27.08.2008.године            
Град и ш к а               НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 

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

Градишка („Службени гласник општине 
Грдишка“, број 8/05), Начелник Општине, је 
донио  
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

о допуни Рјешења именовању Комисије за 
праћење активности око изградње Ауто – пута 
Бањалука – Градишка, број 02-02-111-34/08 од 

25.03.2008. године. 
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1. Тачка 1. Рјешења именовању Комисије 
за праћење активности око изградње Ауто – пута 
Бањалука – Градишка, број 02-02-111-34/08 од 
25.03.2008. године допуњује се алинејом 5 и 
гласи: 

 
„5) Предраг Сладојевић, члан“ 

 
2. Ово рјешење ступа на снагу даном 

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

 
Број:02-111-34-2/08 
Дана:08.08.2008.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 
Грдишка“, број 8/05), члана 9. Одлуке о 
извршењу буџета општине Градишка за 2008. 
годину („Службени гласник општине Грдишка“, 
број 12/07) и члана 42. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник РС“, број 54/08),  
Начелник Општине, д о н о с и 

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 
О ОДОБРЕЊУ РЕАЛОКАЦИЈЕ 

СРЕДСТАВА БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

1. Одобравају се средства буџетске 
резерве, у износу од 2.150,50 КМ, ЈУ „Културни 
центар“, за обезбјеђење средстава за услове за 
рад Културног центра. 
 

2. Средства из тачке 1. Овог рјешења 
обезбједиће се са позиције 614100 – буџетска 
резерва и реалоцираће се на позицију 681447 
Суфинансирање Дома културе. 
 

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

 
Број:02-434-65/08 
Дана:29.08.2008.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 
Грдишка“, број 8/05), те члана 2. и 5. Одлуке о 
утврђивању критерија и намјени трошења 
средстава текуће буџетске резерве („Службени 
гласник општине Грдишка“, број 7/03),  
Начелник Општине, донио је 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

о одобрењу исплате 
 

1. Одобрава се исплата средстава у 
износу од 10.000,00 КМ на име учешћа у 
рјешавању стамбеног питања породице пок. 
Биљане Плотан – Шешум, која је трагично 
изгубила живот приликом пожара у Дому 
културе дана 16.11.2005.године, као коначна 
исплата. 

 
2. Исплата средстава из тачке 1. Овог 

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

 
3. Уплату средстава извршити на име 

супруга пок. Биљане Плотан – Шешум – 
Шешум Радослава, ЈМБ 2810970191762 текући 
рачун бр. 1566116086 – Нова бањалучка банка. 

 
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:02-532-482/08 
Дана:06.08.2008.године            
Г р а д и ш к а                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 на основу рјешења 
бр. 04-372-21/08 од 01.08.2008. године, извршио је 
у регистру заједница етажних власника стамбених 
зграда, у регистарском листу број: 40/08 упис 
оснивања заједнице етажних власника ул. 
Видовданска бр.75/Ц Градишка са слиједећим 
подацима: 

Код Одјељења за урбанизам, грађење, 
комуналне и стамбене послове Градишка у књигу 
регистара 40/08 од 01.08.2008. год. уписана је 
Заједница етажних власника зграде у ул. 
Видовданска бр. 75/Ц у Градишци, са оснивачким 
актом Заједнице број ____________ од фебруар 
2008.године. Основна дјелатност заједнице је: 
управљање зградом за рачун етажних власника, 
прикупљање и тражење средстава за одржавање 
заједничких дијелова и уређаја и других трошкова 
управљања зградом, одржавање заједничких 
дијелова и уређаја зграде, извођење радова хитних 
интервенција, коришћење заједничких просторија и 
дијелова зграде и земљишта које служи за редовну 

употребу зграде, други послови управљања 
зградом, 

 Овлашћење заједнице у правном 
промету са трећим лицима заједнице закључује 
уговоре и обавља друге послове правног промета 
у оквиру своје дјелатности, самостално и без 
ограничења. Одговорност заједнице за обавезе у 
правном промету одговара цјелокупном својом 
имовином – покретним стварима, новчаним 
средствима и имовинским правима, којима 
заједница располаже.  

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

 Лица овлаштена за заступање и 
представљање заједнице су Шпањић Славко и 
Шевић Јован. 

 
Број: 04-372-21/08 
Дана:01.08.2008.године     

                              Службено лице органа 
                                         Хазим Раковић с.р. 
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