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Г р а д и ш к а 

 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
 

На основу 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 31.07.2012. године, донијела је 
 

О Д Л У К У 
 

о усвајању Регионалне стратегије руралног 
развоја општина Градишка,  

Козарска Дубица, Лакташи и Србац за период 
2012-2015. године 

 
I 

 
Усваја се Регионална стратегија руралног 

развоја општина Градишка, Козарска Дубица, 
Лакташи и Србац за период 2012-2015. године 
 

II 
 

Прилог овој одлуци je Регионалнa 
стратегијa руралног развоја општина Градишка, 
Козарска Дубица, Лакташи и Србац за период 
2012-2015. године 
 

III 
 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у ''Службеном гласнику 
општине Градишка''. 
 
Број:01-022-179/12 
Датум:31.07.2012.године 
Градишка                               ПРЕДСЈЕДНИК  

                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                           Урош Граховац с.р. 

 
 

 
 

На основу члана 16. ст. 4. Закона о 
безбједности саобраћаја на путевима Републике 
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, 
број 63/11), те члану 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 31.07.2012. године, донијела је 
 

О Д Л У К У 
 

о усвајању Стратегије безбједности саобраћаја  
на путевима општине Градишка (2013-2022) 

I 
 

Усваја се Стратегија безбједности 
саобраћаја на путевима општине Градишка 
(2013-2022). 
 

II 
 

Прилог овој одлуци је Стратегија 
безбједности саобраћаја на путевима општине 
Градишка (2013-2022). 
 

III 
 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у ''Службеном гласнику 
општине Градишка''. 
 
Број:01-022-180/12 
Датум:31.07.2012.године 
Градишка                               ПРЕДСЈЕДНИК  

                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                           Урош Граховац с.р. 

 
 
 
 



                 Службени гласник општине Градишка                                                            Број 4 Страна 2 

На основу члана 49. Закона о буџетском 
систему Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“, број 54/08, 126/08 и 92/09 ), 
и чланова 17.тачка „ц“ и 33. Статута општине 
Градишка („Службени гласник општине 
Градишка“, број 8/05, 4/08, 1/09, 3/09 и 2/12), а 
након разматрања Извјештаја о извршењу Буџета 
општине Градишка за период 01.01.2012-
30.06.2012.године, Скупштина општине 
Градишка на 33.  редовној сједници одржаној 
дана 31.07.2012.године, д о н о с и    
 

О  Д  Л  У  К  У 
 

о усвајању Извјештаја о извршењу  Буџета 
општине Градишка 

  за период  01.01.2012-30.06.2012. годину 
 

Члан 1. 
 

Скупштина општине Градишка усваја 
Извјештај о извршењу Буџета општине 
Градишка  за период 01.01.2012-30.06. 
2012.године. 

Члан 2. 
 

Извјештај из члана 1. саставни је дио ове 
Одлуке. 
 

Члан 3. 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Градишка“. 
 
Број:01-022-178/12 
Датум:31.07.2012.године 
Градишка                               ПРЕДСЈЕДНИК  

                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                           Урош Граховац с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Број 4                                                Службени гласник општине Градишка                                                        
 

Страна 3

 

 



                 Службени гласник општине Градишка                                                            Број 4 Страна 4 

 



Број 4                                                Службени гласник општине Градишка                                                        
 

Страна 5

 
 
 
 



                 Службени гласник општине Градишка                                                            Број 4 Страна 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Број 4                                                Службени гласник општине Градишка                                                        
 

Страна 7

 

 



                 Службени гласник општине Градишка                                                            Број 4 Страна 8 

 



Број 4                                                Службени гласник општине Градишка                                                        
 

Страна 9

 



                 Службени гласник општине Градишка                                                            Број 4 Страна 10 

 



Број 4                                                Службени гласник општине Градишка                                                        
 

Страна 11

 



                 Службени гласник општине Градишка                                                            Број 4 Страна 12 

 



Број 4                                                Службени гласник општине Градишка                                                        
 

Страна 13

 



                 Службени гласник општине Градишка                                                            Број 4 Страна 14 

 
 
 
 
 
 
 
 



Број 4                                                Службени гласник општине Градишка                                                        
 

Страна 15

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                 Службени гласник општине Градишка                                                            Број 4 Страна 16 

На основу Закона  о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, 
бр. 54/08, 126/09 и 92/10) и Правилника о буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени 
контног плана за кориснике прихода буџета Републике, општина, градова и фондова („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 90/10) Општина Градишка  д о н о с и 

 
 

ИЗВЈЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
ЗА ПЕРИОД 01.01. – 30.06.2012.ГОДИНЕ 

 
 

Р. 
БР. ДАТУМ 

СТАВКА БУЏЕТА НА КОЈУ СУ 
РЕАЛОЦИРАНА СРЕДСТВА СА 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ И СА КОЈЕ ЈЕ 
ИЗВРШЕНО ПЛАЋАЊЕ 

ПРАВНИ СУБЈЕКТИ 
ИЛИ ФИЗИЧКО ЛИЦЕ 

КОЈЕ ПРИМА 
ДОЗНАКУ 

СВРХА 
ДОЗНАКЕ ИЗНОС 

1 01.02.2012. 416100 – Одјељење за друштвене 
дјелатности – Остале помоћи појединцима 

Вукобрат Винка 
Бок Јанковац 

Помоћ за 
превазилажење 
тешке материјалне 
ситуације 

3.778 

2 04.05.2012. 415200 – Кабинет начелника – Грантови у 
земљи 

Ланако д.о.о. 
Бања Лука 

Финансирање 
набавке телефонске 
централе за 
Републичко јавно 
правобранилаштво 
Републике Српске 

3.498 

3 14.05.2012. 416100 – Одјељење за друштвене 
дјелатности – Остале помоћи појединцима 

Небојша Ђогатовић 
Градишка 

Плаћање школског 
интерната за 
мјесеце април, мај 
и јун 

667 

4 14.05.2012. 416100 – Одјељење за друштвене 
дјелатности – Остале помоћи појединцима 

Владо Јурић 
Градишка 

Помоћ за лијечење 333 

УКУПНО 8.276 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Број 4                                                Службени гласник општине Градишка                                                        
 

Страна 17

 
На основу члана 30. став 1. Закона о 

уређењу простора и грађењу («Службени 
гласник Републике Српске» бр. 55/10) и чланова 
17. и 33. Статута Општине Градишка 
(«Службени гласник општине Градишка» бр. 
8/05, 4/08, 1/09, 3/09 и 2/12), Скупштина општине 
Градишка на сједници одржаној 31.07.2012. 
године, доноси 
 

О Д Л У К У 
 

о приступању измјени Просторног плана 
општине Градишка 2005-2020. године 

 
Члан 1. 

 
 Приступа се измјени Просторног плана 
општине Градишка 2005 - 2020. године 
«Службени гласник општине Градишка» , број: 
4/07 (у даљем тексту: План). 

 
Члан 2. 

 
 (1) Простор који ће се обухватити 
измјенама Плана приказан је у графичком 
прилогу који је саставни дио ове одлуке, а 
обухвата подручје "Лиман"  укупне површине 
cca 150 ha. 

(2)Коначна граница подручја планирања 
одредиће се у графичком дијелу плана. 

Члан 3. 
 

Период за који  се утврђују, процјењују  
или израчунавају плански параметри (плански 
период) је 20 (двадесет) година. 

 
Члан 4. 

 
(1) Носилац припреме израде Плана је 

Одјељење за урбанизам, грађење, комуналне и 
стамбене послове. 

(2) Носилац израде Плана ће се одредити 
у складу са прописима о јавним набавкама. 

 
Члан 5. 

 
 (1) Преднацрт  Плана припремиће се у 
року од 60 дана од закључења уговора о изради 
плана и испуњења услова који уговором буду 
одређени. 
  (2) Нацрт Плана ће утврдити Скупштина 
општине  на приједлог Начелника Општине, те  
мјесто, вријеме и начин излагања нацрта на јавни 
увид. 

Члан 6. 
 

 (1) Нацрт Плана ставиће се на јавни увид 
у трајању од 30 дана и у овом периоду ће се 
прикупљати приједлози, примједбе и сугестије 
заинтересованих лица. 

(2) Након јавног увида провешће се 
стручна расправа о нацрту предметног плана. 
 

Члан 7. 
 

 (1) Приједлог Плана ће утврдити 
Начелник Општине у року од 15 дана од 
завршетка јавног увида и стручне расправе, а на 
основу нацрта који је био на јавном увиду и 
става о примједбама, приједлозима , мишљењима 
на тај нацрт и закључцима са јавне расправе. 
 (2) Уз приједлог Плана, Начелник 
Општине ће поднијети Скупштини општине 
приједлог Одлуке о доношењу измјене 
Просторног плана  са потребним образложењем. 
 (3) У образложењу Одлуке о доношењу 
Просторног плана Начелник Општине и носилац 
припреме плана ће дати податке о примједбама и 
приједлозима који су у току јавног увида и 
стручне расправе поднесени, те стручно 
образложење примједби и приједлога који нису 
могли бити прихваћени. 

Члан 8. 
 

Садржај Плана мора бити у складу са 
Законом о уређењу простора и грађењу и 
подзаконским актом којим се уређује садржај 
планова, а састојаће се од текстуалног и 
графичког дијела. 

 
Члан 9. 

 
Средства за  израду Плана обезбиједиће 

се из буџета Општине Градишка. 
 

Члан 10. 
 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у Службеном гласнику 
општине Градишка. 
 
Број:01-022-181/12 
Датум:31.07.2012.године 
Градишка                               ПРЕДСЈЕДНИК  

                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                           Урош Граховац с.р. 



                 Службени гласник општине Градишка                                                            Број 4 Страна 18 

На основу члана 41. став 5. Закона о 
уређењу простора и грађењу (”Службени гласник 
Републике Српске”, број: 55/10) и чланова 17. и 33  
Статута општине Градишка ( Службени гласник 
општине Градишка, бр. 8/05,4/08,1/09, 3/09 и 2/12 ), 
Скупштина општине Градишка, на сједници 
одржаној дана 31.07.2012. године, д о н и ј е л а  ј е   

 
О  Д  Л  У  К  У 

 
о доношењу  измјена дијела Регулационог плана 

подручја зона 2, 7 и 8 
- источни дио градске зоне Градишке 

"Градишка-исток" 
 

Члан 1. 
 

(1) Доноси се измјена дијела Регулационог 
плана подручја зона 2, 7 и 8 – источни дио градске 
зоне Градишке " Градишка-исток" (У даљем тексту: 
План). 

(2) Границе простора који је обухваћен 
Планом су детаљно одређене у текстуалном и 
графичком дијелу Плана. 

 
Члан 2. 

 
(1) Елаборат Плана састоји се од текстуалног и 
графичког дијела. 
Текстуални дио Плана садржи: 
А.  Уводно образложење 
Б.  Стање организације, уређења и коришћења 
простора 
В.  Потребе, могућности и циљеви организације, 
уређења и коришћења простора  
Г.  План организације, уређења и коришћења 
простора 
 
(2)Графички дио Плана садржи: 
 
1.   Геодетска подлога                                   Р=1:1000  
2. Извод из РП подручја зона 2, 7 и 8                         
- источни  дио  градске  зоне   Градишке                 
"Градишка-исток"                                         Р=1:1000                                                  
2а. Извод из УП Градишке                                              
2005-2020. године                                          Р=1:1500                                        
3.  Инжињерско-геолошка карта                  Р=1:1000  Р= 1:1000 
4.   Оцјена природних и створених услова     Р=1:1000 Р =1:1000 
5.   План просторне организације                Р=1:1000  Р= 1:1000 
5.1.План уређења зелених површина          Р=1:1000  
6.   План саобраћаја и нивелације                Р=1:1000  Р= 1:1000    
7. План инфраструктуре - хидротехника    Р=1:1000            
8.  План инфраструктуре - електроенергетика, 
 телекомункације и топлификација             Р=1:1000            
9.  План регулационих и грађевинских линија  
                                                                        Р=1:1000  Р= 1:1000 
10. План парцелације – површине,ломне тачке 
                                                                        Р=1:1000  Р= 1:1000 
11. План парцелације                               Р=1:1000      
  Р= 1:1000 
 

Члан 3. 
 

Елаборат Плана, израђен је у «Урбис 
центар» д.о.о. Бањалука, у јуну 2012. године,  и 
чини њен саставни дио. 

 
Члан 4. 

 
(1) План је основ за промјену облика и 

површине постојећих парцела  грађевинског 
земљишта. 

(2)План је основ за утврђивање општег 
интереса за изградњу објеката и извођење других 
радова, у смислу Закона о експропријацији. 
 

Члан 5. 
 

План се излаже на стални јавни увид код 
одјељења надлежног за послове просторног 
уређења. 
 

Члан 6. 
 

О провођењу ове Одлуке стараће се орган 
из члана 5. ове одлуке.  
 

Члан 7. 
 

Ступањем на снагу ове одлуке престају 
да важе раније донесени просторно-плански 
документи проведбеног карактера, у дијелу у 
којем нису у сагласности са овим планом. 
 

Члан 8. 
 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана по 
објављивању у “Службеном гласнику Општине 
Градишка”. 

 
Број:01-022-182/12 
Датум:31.07.2012.године 
Градишка                               ПРЕДСЈЕДНИК  

                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                           Урош Граховац с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Број 4                                                Службени гласник општине Градишка                                                        
 

Страна 19

На основу члана 30. став 2. Закона о 
угоститељству ("Службени гласник Републике 
Српске", број 15/10 и 57/12), члана 2. Уредбе о 
критеријима за одређивање радног времена у 
угоститељским објектима ("Службени гласник 
Републике Српске",  број 44/11)  и чланa 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 дана 31.07.2012. године,  
доноси  

 
О Д Л У К У 

 
о измјенама и допунама Одлуке о одређивању 

радног времена 
 угоститељских објеката на подручју општине 

Градишка 
 

Члан 1. 
 

 У Одлуци о радном времену 
угоститељских објеката на подручју општине 
Градишка (''Службени гласник општине 
Градишка“, број 3/12) - (у даљњем тексту: 
Одлука), у члану 6. став 1. тачка 2. алинеја 2. 
број ''24.00'' се замјењује бројем ''01.00''. 
 У тачки 3. истог члана ријечи ''диско 
барови, диско клубови (дискотеке)“, се бришу. 
 

Члан 2. 
 

 Члан 8.  Одлуке се брише. 
 Чланови од 9. до 28. постају чланови од 
8. до 27. 
 

Члан 3. 
 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у ''Службеном гласнику 
општине Градишка“. 

 
Број:01-022-183/12 
Датум:31.07.2012.године 
Градишка                               ПРЕДСЈЕДНИК  

                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                           Урош Граховац с.р. 
 
 
 
 
 
 
 

На основу чланова 7.,13.,14., 17., 20., 21., 
34. и 39. Закона о грађевинском земљишту 
(„Службени гласник Републике Српске“, 
број:112/06) и чланова 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 31.07.2012. године д о н и ј е л а  ј е 
 

О Д Л У К У 
 

о  допунама Одлуке о грађевинском 
земљишту 

 
Члан 1. 

 
У Одлуци о грађевинском земљишту 

(„Службени гласник општине Градишка“, број: 
6/07, 6/09, 3/11 и 1/12) у члану 19. ставу 2. у 
трећем реду брише се ријеч „и“, те ставља зарез. 
У истом ставу на крају реченице брише се тачка, 
ставља зарез и додају ријечи: „слободностојећих 
рекламних паноа и садржаја у дјечијем забавном 
парку.“ 

Члан 2. 
 

У члану 31. ставу 2. у трећем реду 
послије ријечи „киосци“ ставља се зарез и додају 
ријечи „ слободностојећи рекламни панои и 
садржаји у дјечијем забавном парку.“ 

 
Члан 3. 

 
У члану 32. Одлуке додаје се тачка 12. 

која гласи: 
„12. постављања одговарјућих садржаја у 

дјечијем забавном парку.“ 
 

Члан 4. 
 

У члану 42. ставу 1. додаје се нова 
алинеја 6. која гласи: 

„- за коришћење земљишта у дјечијем 
забавном парку у износу који не може бити мањи 
од 0,25 КМ/м2. 
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Члан 5. 
 

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

„Члан 45а 
 

Почетни износ мјесечне закупнине за 
изграђено грађевинско земљиште које се даје у 
закуп путем конкурса утврђује се на слиједећи 
начин: 

1. за постављање киоска, у складу са 
одредбама члана 27 став 1 Одлуке 

2. за садржаје у дјечијем забавном парку, у 
складу са чланом 42 став 1. алинеја 6 
Одлуке и 

3. за слободностојеће рекламне паное, у 
складу са чланом 45. Одлуке. 

 
Члан 6. 

 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 
општине Градишка“ 

 
Број:01-022-184/12 
Датум:31.07.2012.године 
Градишка                               ПРЕДСЈЕДНИК  

                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                           Урош Граховац с.р. 
 
 
 

На осову члана 26. став 1. Закона о 
развоју малих и средњих предузећа ("Сл. гласник 
Републике Српске", број 23/09), члана 5. Закона о 
јавним службама ("Сл. гласник Републике 
Српске" број 68/07) и члана 17. и 33. Статута 
Општине Градишка ("Сл. гласник општине 
Градишка", број 8/05, 4/08, 1/09, 3/09 и 2/12), 
Скупштина општине Градишка, на сједници 
одржаној  31.07.2012. године, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
 

о измјени Одлуке о оснивању "Агенције за 
локални развој" Градишка 

 
Члан 1. 

 
У Одлуци о оснивању "Агенције за 

локални развој" Градишка ("Сл. гласник 
општине Градишка", број 1/04 и 3/08) у даљњем 
тексту: Одлука, у  поглављу III НАЗИВ И 
СЈЕДИШТЕ у члану 6. став 2. се мијења и гласи:  

“Сједиште Агенције је у Градишци, 
Улица Видовданска број 7”. 

Члан 2. 
 

У Одлуци у поглављу IV ДЈЕЛАТНОСТ, 
члан 7. мијења се и гласи: 

 
 84.13 Регулисање и допринос успјешном 
пословању привреде, 
 18.13 Услуге припреме за штампу и 
објављивање,   
 64.91 Финансијски закуп (лизинг), 
 64.92 Остало одобравање кредита, 
 68.20 Изнајмљивање и пословање 
сопственим некретнинама или некретнинама 
узетим  у закуп (лизинг), 
 70.21 Односи са јавношћу и дјелатности 
саопштавања,  
 73.20 Истраживање тржишта и 
испитивање јавног мњења, 
 72.20 Истраживање и експериментални 
развој у друштвеним и хуманистичким                       
наукама, 
 82.19 Фотокопирање, припрема 
документације и остале специјализоване        
канцеларијске помоћне дјелатности,  
 82.30 Организација састанака и 
пословних сајмова, 
 74.90 остале стручне, научне и техничке 
дјелатности, д.н. 
 - обезбјеђује стручне и консалтинг 
услуге, информатички сервис и професионалну 
обуку у оквиру програма Европске уније за 
развој домаћег приватног сектора, 
 - пружања услуге из различитих 
сегмената савјетовања у свакој од фаза развоја 
предузетништва, од предузетничке идеје до њене 
реализације, па и даље до специјализације и 
интернационализације пословања (радно право, 
организација пословања, финансије, марке-тинг, 
нове технологије...), 
 - обезбјеђује квалитетну сарадњу с 
предузетницима и подстиче њихове иницијативе 
за настанак нових и развој постојећих субјеката, 
њихово стабилно и успјешно пословање, а 
нарочито раст и развој, 
 - успоставља сарадњу надлежних органа 
Општине, Владе Републике Српске, посло-вних 
банака и других институција и самих 
предузетника међусобно и преко различитих 
облика интересног удруживања (коморе, савез 
приватних послодаваца и др.), 
 - учествује у припреми Стратегије развоја 
и усмјерава своје дјеловање према вишим 
нивоима власти кроз покретање активности на 
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измјени и доградњи прописа, те уклањању 
баријера за развој предузетништва на локалним 
нивоима (поједностављење законских и 
административних процедура, стимулативне 
мјере, пореске олакшице), а све у циљу креира-
ња инфраструктуре за економски развој и 
успостављања подржавајућих механизама за 
економски развој, 
 - индентификује, прикупља, припрема и 
израђује пројекте из свих области (инфра-
структурна подршка, пољопривреда, занатство, 
индустрија и сл.), који ће омогућити кредите за 
развој малих и средњих предузећа и приватног 
предузетништва, 
- припрема и реализује програме едукације на 
свим нивоима и професионално усавршавање за 
ефикасно управљање у приватном 
предузетништву, директно или посредно преко 
квалификованих пословних консултаната, 
 - координира активност за обезбјеђење и 
кориштење средстава за финансирање програма, 
пројеката и других подухвата у области 
предузетништва, 
 - прати програме кредитирања мале 
привреде (промјене услова програма и нови 
програми кредитирања) и њихове реализације, те 
информише о програмима давања гаранци-ја за 
кредите и њиховој реализацији, 
 - пружа стручну помоћ у реализацији 
домаћих и страних улагања у мала и средња 
предузећа, као и у укупну привреду општине, 
 - даје подршку другим облицима 
кредитирања и субвенција, који ће се јављати у 
складу са потребама појединих предузетничких 
области, 
 - подстиче трансфер модерних знања и 
технологија, те пружа стручну помоћ и подршку 
за унапређење рада и развоја иноваторства и 
проналазаштва, као и за њихову примјену у овој 
области, 
 - продаје или уступа на кориштење 
некретнине или друге објекте у власништву 
општине који ће Агенцији бити дати на 
управљање, по основу програма развоја 
приватног предузетништва, под комерцијалним 
или бољим условима, 
 - координира активности на уређењу 
локација за повољну изградну објеката мале при-
вреде за производно-услужне намјене, са 
стимулативним мјерама пореске и кредитне 
политике, 
 

 - формирање предузетничке библиотеке 
Агенције набављањем стручне литературе у овој 
области (књиге, студије, брошуре, часописи, 
публикације, информатори и др.), 
 - промоције предузетништва, кроз израду 
промотивног материјала и учешће на 
међународним сајмовима и специјализованим 
изложбама у земљи и иностранству, 
 - подстиче развој субјеката мале 
привреде и предузетништва који омогућавају 
пораст запошљавања, првенствено одређених 
категорија радника (млади високообразовани 
стручња-ци, инвалиди, жене и др.), 
 - успостављање централног регистра, 
односно јединствене електронске базе података о 
постојећим предузетницима на подручију 
општине, као и информационог система стати-
стичких података и информација од значаја за 
развој привредних субјеката, 
 - сарађује са међународним 
организацијама и институцијама на размјени 
искустава, знања и нових метода у области мале 
привреде и предузетништва, 
 - учествује у остваривању програма 
привредног развоја, те у изради програма јавних 
пројеката општине, 
 - припрема и прати реализацију програма 
рада Агенције, укључујући и финасијске 
планове, 
 - прати, анализира и извјештава 
Скупштину општине о спровођењу и 
резултатима подстицајних мјера, 
 - обавља и друге послове у вези с 
подстицањем привредног развоја у складу са 
Законом, Статутом или захтјевом оснивача, 
 - спровођење програма за унапређење 
заштите животне средине и програма одрживог 
развоја, 
 - спровођење програма руралног развоја. 
 

Члан 3. 
 

 Ова одлука о измјени Одлуке о оснивању 
"Агенције за локални развој" Градишка ступа на 
снагу осмог дана од дана објављивања у 
"Службеном гласнику општине Градишка". 
 
Број:01-022-144/12 
Датум:31.07.2012.године 
Градишка                               ПРЕДСЈЕДНИК  

                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                           Урош Граховац с.р. 
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На основу члана 20. Закона о споменицима 
и спомен-обиљежјима ослободилачких ратова 
(''Службени гласник Републике Српске'', број 
28/12)  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 31.07. 2012. године, доноси 

 

О Д Л У К  У 
 

о давању сагласности на иницијативу за 
изградњу спомен-обиљежја 

 
I 
 

 Даје се сагласност на иницијативу 
Комисије за споменике и спомен-обиљежја за 
изградњу спомен-обиљежја погинулим борцима 
Одбрамбено-отаџбинског рата од 1991. до 1996. 
године. 
  

II 
 

 Иницијатива за изградњу спомен-
обиљежја из тачке I ове одлуке, налази се у 
прилогу и чини њен саставни дио. 
 

III 
 
 Ова одлука ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику 
општине Градишка''. 
 
Број:01-022-186/12 
Датум: 31.07.2012.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 31.07. 2012.  године, доноси 
 

О Д Л У К У  
 

о приступању продаји грaђевинског 
земљишта  

 
I 
 

Приступа се продаји неизграђеног 
грађевинског земљишта ради изградње трајних 
грађевина, путем лицитације и то: 
 
1. Катастарска парцела број 1644/93 ''међу 

каналима“ пашњак 3. класе површине 647 m2 
уписан у п.л. број 3078 к.о. Градишка село,  
ради изградње објекта трговине и угостите-
љства, по почетној продајној цијени од  
35.585,00 КМ (55,00 КМ/m2); 

 
2. Катастарска парцела број: 600/2 ''мали 

јанковац“ њива  4.  класе  површине  2045 m2 
 
 

катастарска парцела број 601/2  ''мали  
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 
 
ради изградње дома за пензионере, старе и 
изнемогле особе по почетној продајној 
цијени од  45.216,00 KM  (3 КМ/m2) 

 
3. Катастарска парцела број 568/15 ''табла 40“ 

њива 5. класе површине 755 m2 у к.о. Нова 
Топола, ради изградње индивидуалног 
стамбеног објекта по почетној продајној 
цијени од  2.263,00 КМ (3,00 КМ/ m2); 
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4. Катастарска парцела број 2475/35 ''талови“  
градилиште површине 669 m2 уписан у п.л. 
број 3078 к.о. Градишка село,  ради изградње 
стамбеног објекта,  по почетној продајној 
цијени од  10.035,00 КМ (15,00 КМ/ m2); 

 
II 
 

(1)Продаја грађевинског земљишта из 
претходне тачке се врши путем усменог јавног 
надметања-лицитацијом. 

(2) Поступак лицитације проводи 
Комисије за спровођење јавног надметања за 
продају грађевинског земљишта именована 
Рјешењем Скупштине општине Градишка (У 
даљњем тексту: Комисија). 

 
III 

 
Право учешћа у поступку продаје 

неизграђеног 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 које се лицитира, с тим да тај 
износ не може бити нижи од 1.000,00 КМ, нити 
виши од 50.000,00 КМ, 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. 

 
IV 

 
Излицитирана односно утврђена куповна 

цијена земљишта се плаћа у року од 15 дана  од 
дана закључења уговора о продаји 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.  
 

VIII 
 

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

 
Број:01-022-187/12 
Датум: 31.07.2012.године 
Градишка                               ПРЕДСЈЕДНИК  

                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                           Урош Граховац с.р. 

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 (''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) 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 31.07.2012.године,  д он о с и 
 

О Д Л У К У 
 

o продаји грађевинског земљишта  у оквиру 
Регулационог плана ''Агроиндустријска зона 

Нова Топола'', путем усменог јавног 
надметања-лицитације (прва  лицитација) 

 
I 
 

Продаје се неизграђено грађевинско 
земљиште у оквиру Регулационог плана 
''Агроиндустријска зона Нова Топола'', са 
уписаним правом располагања Општине 
Градишка са 1/1 дијела,  најповољнијем купцу 
утврђеном у поступку  продаје путем усменог 
јавног надметања-лицитације (прва лицитација), 
oдржанa 24.07.2012. године, а како слиједи: 
 
 
1. ''GOMEX'' д.о.о. Трн Лакташи:  
 

1.1.  катастарска парцела број 395/1 површине 
17482 m2 уписано у пл. бр.1267 к.о. Нова 
Топола са 1/1 дијела, што одговара упису 
у зк.ул. број 193 к.о. Нова Топола, ради 
изградње пословног објекта намијењеног 
индустријској дјелатности,    по цијени 
од 18.000,00 КМ. 

 
2. ''GOLIĆ-TRADE'' д.о.о. Градишка: 
  
2.1. катастарска парцела број 395/2 површине 

4977 m2 уписано у пл. број 1267 к.о. Нова 
Топола са 1/1 дијела, што одговара упису 
у зк.ул. број 187 к.о. Нова Топола, ради 
изградње пословног објекта намијењеног 
индустријској дјелатности, по  цијени од 
4.977,00 КМ; 
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2.2. катастарска парцела број 395/3 површине 
3048 m2 уписано у пл. број 1267 к.о. Нова 
Топола са 1/1 дијела, што одговара упису 
у зк.ул. број 187 к.о. Нова Топола, ради 
изградње пословног објекта намијењеног 
индустријској дјелатности, по цијени од 
3.048,00 КМ; 

            
2.3. катастарска парцела број 395/8 површине 

3026 m2 уписано у пл. број 1267 к.о. Нова 
Топола са 1/1 дијела, што одговара упису 
у зк.ул. број 187 к.о. Нова Топола, ради 
изградње пословног објекта намијењеног 
индустријској дјелатности, по  цијени од 
3.026,00 КМ; 

 
2.4. Катастарска парцела број 395/9 површине 

3025 m2 уписано у пл. број 1267 к.о. Нова 
Топола са 1/1 дијела, што одговара упису 
у зк.ул. број 187 к.о. Нова Топола, ради 
изградње пословног објекта намијењеног 
индустријској дјелатности, по цијени од 
3.025,00 КМ; 

 
2.5. Катастарска парцела број 395/10 

површине 3048 m2 уписано у пл. број 
1267 к.о. Нова Топола са 1/1 дијела, што 
одговара упису у зк.ул. број 187 к.о. Нова 
Топола, ради изградње пословног објекта 
намијењеног индустријској дјелатности, 
по  цијени од 3.048,00 КМ. 

 
3. ’’AGROFRUCTUS’’  д.о.о. Лакташи: 
 
3.1. катастарска парцела број 395/37 

површине 1242 m2, к.ч. бр. 399/8 
површине 245 m2 и к.ч. бр. 405/71 
површине 1426 m2, уписане у пл. број 
1267 к.о. Нова Топола са 1/1 дијела, што 
одговара упису у зк.ул. број 187 к.о. Нова 
Топола, ради изградње пословног објекта 
намијењеног складиштењу, по цијени од 
23.304,00 КМ; 

 
3.2. катастарска парцела број 395/38 

површине 1285 m2, к.ч. бр. 399/7 
површине 280 m2 и к.ч. бр. 405/72 
површине 1426 m2, уписано у пл. број 
1267 к.о. Нова Топола са 1/1 дијела, што 
одговара упису у зк.ул. број 187 к.о. Нова 
Топола, ради изградње пословног објекта 
намијењеног складиштењу, по цијени од 
23.928,00 КМ; 
 

 

3.3. катастарска парцела број 405/69 
површине 3460 m2 уписано у пл. број 
1267 к.о. Нова Топола са 1/1 дијела, што 
одговара упису у зк.ул. број 187 к.о. Нова 
Топола, ради изградње пословног објекта 
намијењеног складиштењу, по цијени од 
27.680,00 КМ; 

 
3.4. катастарска парцела број 405/73 

површине 3555 m2 уписано у пл. број 
1267 к.о. Нова Топола са 1/1 дијела, што 
одговара упису у зк.ул. број 187 к.о. Нова 
Топола, ради изградње пословног објекта 
намијењеног складиштењу, по  цијени од 
28.440,00 КМ. 

 
4.      ''IPP'' д.о.о. Бања Лука: 
 
4.1. катастарска парцела број 395/41 

површине 3278 m2 уписано у пл. број 
1267 к.о. Нова Топола са 1/1 дијела, што 
одговара упису у зк.ул. број 187 к.о. Нова 
Топола, ради изградње вишенамјенских 
хала,  по цијени од 3.278,00 КМ. 

 
II 
 

О продаји некретнина из тачке I ове 
одлуке, након прибављеног мишљења Право-
бранилаштва  Републике Српске, закључиће се 
купопродајни уговори између Општине 
Градишка и купаца којима ће се регулисати сава 
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:01-022-196/12 
Датум: 31.07.2012.године 
Градишка                               ПРЕДСЈЕДНИК  

                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                           Урош Граховац с.р. 
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На основу члана 30. Закона о локалној 
самоуправи (''Службени гласник Републике 
Српске“, број 101/04, 42/05 и 118/05), члана 17. и 
33. Статута Општине Градишка (''Службени 
гласник општине Градишка“, број 8/05, 4/08, 
1/09, 3/09 и 02/12) и члана 78. Одлуке о 
грађевинском земљишту (“Службени гласник 
општине Градишка”, број 06/07, 06/09, 03/11 и 
01/12), Скупштина општине Градишка, на 
сједници одржаној  31.07. 2012. године, доноси 
 

О Д Л У К У 
 

о одобравању субвенције за купљено 
грађевинско земљиште 

 
I 
 

 Одобрава се субвенција за купљено 
грађевинско земљиште, у оквиру Регулационог 
плана ''Агроиндустријска зона Нова Топола'', 
привредном субјекту “Agrofruсtus” д.о.о. 
Лакташи, у износу од  90.433,00 КМ. 

 
II 
 

 Укупна новчана средства у износу од 
90.433,00 КМ за субвенцију из претходног члана, 
обезбиједиће се из Буџета Општине за 2012. 
годину. 
 

III 
 

 За извршење ове одлуке задужује се 
Начелник Општине.  

 
IV 

 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у ''Службеном гласнику 
општине Градишка''. 
 
Број:01-022-185/12 
Датум: 31.07.2012.године 
Градишка                               ПРЕДСЈЕДНИК  

                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                           Урош Граховац с.р. 
 
 
 
 
 

Скупштина општине Градишка, у предмету 
замјена некретнина, по захтјеву ''Артинг инвест“ 
д.о.о. Градишка, које заступа директор Касагић 
Бошко из Градишке, на основу члана 15. Закона 
о грађевинском земљишту ("Службени гласник 
Републике Српске", број 112/06), члана 6. Одлуке 
о грађевинском земљишту ("Службени гласник 
општине Градишка", број 6/07,6/09, 3/11 и 1/12) и 
члана 17. и 33. Статута општине Градишка 
("Службени гласник општине Градишка", број 
8/05, 4/08, 1/09, 3/09 и 2/12), на сједници 
одржаној 31.07. 2012. године, донијела је  
 

О Д Л У К У 
 

о давању сагласности за закључење уговора о 
замјени некретнина са ''Артинг инвест“ д.о.о. 

Градишка из Градишке 
 

I 
     

Даје се сагласност за закључење уговора 
о замјени некретнина са ''Артинг инвест“ д.о.о. 
Градишка из Градишке, којим Општина 
Градишка даје, у замјену, ''Артинг инвест“ д.о.о. 
Градишка, грађевинско земљиште означено као: 

- к.ч.бр. 862/4 ''Ул. Николе Тесле“  
градилиште у површини од 43 m2, уписанo у 
п.л.бр.2689 к.о. Градишка-град, право 
располагања Општине Градишка са 1/1 дијела,  

а ''Артинг инвест“ д.о.о. Градишка даје, у 
замјену, Општини Градишка, грађевинско 
земљиште, означено као: 

- к.ч.бр.1319/2  ''Ул. Козарских бригада“ 
градилиште у површини  од 18 m2, уписанo у п.л. 
бр. 205 к.о. Градишка-град, власништво и посјед 
''Артинг инвест“ д.о.о. Градишка са 1/1дијела. 
          

II 
 

Уговором из тачке I ове одлуке 
регулисаће се сви међусобни односи између 
Oпштине Градишка и ''Артинг инвест“ д.о.о. 
Градишка из Градишке (разлика у вриједности 
некре-тнина, укњижба и др.). 

 
III 

 
Овлашћује се начелник општине 

Градишка да у име општине Градишка закључи 
уговор из тачке I ове одлуке са ''Артинг инвест“ 
д.о.о. Градишка из Градишке.  
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IV 
 

 Ова одлука ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављена у ''Службеном 
гласнику општине Градишка''. 
 
Број:01-022-188/12 
Датум: 31.07.2012.године 
Градишка                               ПРЕДСЈЕДНИК  

                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                           Урош Граховац с.р. 
 
 
 
 
Скупштина општине Градишка, у предмету 
замјена некретнина, по захтјеву ''Артинг инвест“ 
д.о.о. Градишка, које заступа директор Касагић 
Бошко из Градишке, на основу члана 15. Закона 
о грађевинском земљишту ("Службени гласник 
Републике Српске'', број 112/06), члана 6. Одлуке 
о грађевинском земљишту ("Службени гласник 
општине Градишка", број 6/07, 6/09 и 3/11) и 
члана 17. и 33. Статута Општине Градишка 
("Службени гласник општине Градишка", број 
8/05, 4/08, 1/09, 3/09 и 2/12), на сједници 
одржаној 31.07.2012. године, донијела је  

 
О Д Л У К У 

 
о давању сагласности за закључење уговора о 
продаји  неизграђеног градског грађевинског 

земљишта непосредном погодбом, 
са ''Артинг инвест'' д.о.о. Градишка из 

Градишке 
     

I 
 

             Даје се сагласност за закључење уговора 
о продаји неизграђеног градског грађеви-нског 
земљишта непосредном погодбом, ради 
комплетирања грађевинске парцеле, 
неизграђеног градског грађевинског земљишта, 
означеног као: 

- к.ч.бр. 440/1  УЛ. М. СТОЈАНОВИЋА 
градилиште у површини од  255 m2, 
- к.ч.бр. 440/2  УЛ. М. СТОЈАНОВИЋА 
градилиште у површини од    51 m2, 
- к.ч.бр. 441/1  УЛ. М. СТОЈАНОВИЋА 
градилиште у површини од  192 m2, 
- к.ч.бр. 441/2  УЛ. М. СТОЈАНОВИЋА 
градилиште у површини од    49 m2, 
- к.ч.бр. 449/3  УЛ. М. СТОЈАНОВИЋА 
градилиште у површни   од    29 m2, 

- к.ч.бр. 449/4  УЛ. М. СТОЈАНОВИЋА  
градилиште у површини од  236 m2, 
- к.ч.бр. 449/5  УЛ. М. СТОЈАНОВИЋА  
градилиште у површини од   25 m2 и 
- к.ч.бр. 449/6  УЛ. М. СТОЈАНОВИЋА  
градилиште у површини од   10 m2,  
 

           уписано у п.л.бр. 2689 к.о. Градишка-град, 
право располагања Општине Градишка, са 1/1 
дијела, са Артинг инвест“ д.о.о.Градишка из 
Градишке.                                                                                                      
                                    
 
 
 

II 
 

             ''Артинг инвест“ д.о.о. Градишка из 
Градишке, дужан је платити накнаду за  грађеви-
нско земљиште Општини Градишка, по цијени 
од 120,00 КМ/m2, што за 847 m2, износи 
101.640,00 КМ. 

 
III 

 
             Овлашћује се Начелник општине 
Градишка да у име Општине Градишка закључи 
уговор из тачке I ове одлуке са ''Артинг инвест“ 
д.о.о. Градишка из Градишке.  

 
IV 

 
            Ова одлука ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављена у ''Службеном 
гласнику општине Градишка''.     
 
Број:01-022-189/12 
Датум: 31.07.2012.године 
Градишка                               ПРЕДСЈЕДНИК  

                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                           Урош Граховац с.р. 
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Скупштина општине Градишка, у 
предмету замјена некретнина, по захтјеву Кикић 
Фране, сина Илије из Градишке, на основу члана 
15. Закона о грађевинском земљишту 
("Службени гласник Републике Српске", број 
112/06), члана 6. Одлуке о грађевинском 
земљишту ("Службени гласник општине 
Градишка", број 6/07, 6/09, 3/11 и 1/12) и члана 
17. и 33. Статута Општине Градишка ("Службени 
гласник општине Градишка", број 8/05, 4/08, 
1/09, 3/09 и 2/12), на сједници одржаној  31.07. 
2012. године, донијела је  
 

О Д Л У К У 
 

о давању сагласности за закључење уговора о 
замјени некретнина са Кикић Франом, сином 

Илије из Градишке 
 
 

I 
 

Даје се сагласност за закључење уговора 
о замјени некретнина са Кикић Франом, сином 
Илије из Градишке, којим Општина Градишка 
даје, у замјену, Кикић Франи, грађевинско 
земљиште означено као: 

- к.ч.бр.1835/13 ''ПЛАЦ“ трстици и 
мочваре  3. кл. у површини од 505 m2, уписана у 
п.л. бр. 3078 к.о. Градишка-село, право 
располагања Општине Градишка, са 1/1 дијела, 

 а  Кикић Франо даје, у замјену, Општини 
Градишка, грађевинско земљиште, означено као: 

- к.ч.бр.1835/20 ''БАРА“  трстици и 
мочваре у површини од 1068 m2, уписана у п.л. 
бр. 3261 к.о. Градишка-село, власништво и 
посјед Кикић Фране, са 1/1дијела. 
                                                            

II 
 

Уговором из тачке I ове одлуке 
регулисаће се сви међусобни односи између 
Општине Градишка и Кикић Фране, сина Илије 
из Градишке (разлика у вриједности некретнина, 
укњижба и др.). 

 
III 

 
Овлашћује се Начелник општине 

Градишка да у име Општине Градишка закључи 
уговор из тачке I ове одлуке са Кикић Франом, 
сином Илије из Градишке.  
                                               

 
 
 

IV 
 

 Ова одлука ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављена у ''Службеном 
гласнику општине Градишка''.   
 
Број:01-022-190/12 
Датум: 31.07.2012.године 
Градишка                               ПРЕДСЈЕДНИК  

                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                           Урош Граховац с.р. 
 
 
 
 

Скупштина општине Градишка, у 
предмету комплетирања грађевинског плаца, по 
захтјеву Бижић Слађана, сина Љубе из 
Градишке, на основу чл.15. Закона о 
грађевинском земљишту Републике Српске 
(''Службени гласник Републике Српске“, број 
112/06), чл. 5. Одлуке о грађевинском земљишту 
(''Службени гласник општине Градишка“, број 
6/07, 6/09 и 3/11), чл. 190. Закона о општем 
управном поступку (''Службени гласник 
Републике Српске“, број 13/02, 87/07, 50/10) и чл. 
17. и 33. Статута Општине Градишка (''Службени 
гласник општине Градишка“, број 8/05, 4/08, 
1/09, 3/09 и 2/12), на сједници одржаној 
31.07.2012. године, донијела   је 

 
О Д Л У К У 

 
о давању сагласности за закључење уговора о 
продаји неизграђеног градског  грађевинског 
земљишта непосредном погодбом, са Бижић 

Слађаном, сином Љубе и Бижић р. Горановић 
Данијелом из Градишке 

 
I 
 

Даје се сагласност за закључење уговора 
о продаји непосредном погодбом, ради 
комплетирања грађевинске парцеле, 
неизграђеног градског грађевинског земљишта  
означеног као: 

 
- к.ч.бр.1853/28 ЧАИРА њива 3. кл. у 
површини од 187 m2, уписана у п.л. бр. 3078 
к.о. Градишка-село, право располагања 
Општине Градишка, са 1/1 дијела, са Бижић 
Слађаном и Бижић Данијелом. 
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II 
 

Бижић Слађан и Бижић Данијела дужни 
су платити накнаду Општини Градишка по 
тржишној цијени земљишта, у износу од 25,00 
КМ/m2, што за 187 m2, износи 4.675,00 КМ.  
 

III 
 

Овлашћује се Начелник општине 
Градишка да у име Општине Градишка закључи 
уговор из тачке 1. ове одлуке са Бижић 
Слађаном, сином Љубе и Бижић р. Горановић 
Данијелом  из Градишке. 

 
IV 

 
Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављена у ’’Службеном 
гласнику општине Градишка’’. 

 
Број:01-022-191/12 
Датум: 31.07.2012.године 
Градишка                               ПРЕДСЈЕДНИК  

                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                           Урош Граховац с.р. 

 
 
Скупштина општине Градишка, у 

предмету комплетирања грађевинскe парцеле, по 
захтјеву Јејинић Милорада, сина Стојана из 
Градишке, на  основу чл.15. Закона о грађеви-
нском земљишту Рeпублике Српске (''Службени 
гласник Републике Српске'', број 112/06), чл. 5. 
Одлуке о грађевинском земљишту (''Службени 
гласник општине Градишка“, број  6/07, 6/09, 
3/11 и 1/12), и чл. 17. и 33. Статута  Општине 
Градишка (''Службени гласник општине 
Градишка“, број  8/05, 4/08, 1/09, 3/09 и 2/12), на 
сједници одржаној дана  31.07. 2012 године,  
донијела  је 
 

О Д Л У К У 
 

о давању сагласности за закључење уговора о 
продаји неизграђеног градског грађевинског 
земљишта непосредном погодбом, са Јејинић 

Милорадом, сином  Стојана  из Градишке 
          

I 
 

Даје се сагласност за закључење уговора 
о продаји непосредном погодбом, ради 
комплетирања грађевинске парцеле, 
неизграђеног градског грађевинског земљишта, 
означеног као: 

- к.ч. бр.   461/4 ''УЛ. ДАНИЛА БОРКОВИЋА“ 
улица у површини од 36 m2, уписана у п.л. 
бр. 2689 к.о. Градишка-град, право 
располагања Општине Градишка са 1/1 
дијела, са Јејинић Милорадом. 

 
II 
 

Јејинић Милорад, син Стојана, из 
Градишке дужан је платити накнаду за земљиште 
Општини Градишка, у износу од  95,00 КМ /m2, 
што за 36 m2 износи 3.420,00 КМ.  
 

III 
 

Овлашћује се Начелник општине 
Градишка да у име Општине Градишка закључи 
уговор из тачке 1. ове одлуке са Јејинић 
Милорадом, сином Стојана из Градишке. 
  

IV 
 

Ова одлука ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављена у Службеном 
гласнику општине Градишка. 

 
Број:01-022-192/12 
Датум: 31.07.2012.године 
Градишка                               ПРЕДСЈЕДНИК  

                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                             Урош Граховац с.р. 
 
 
 

На основу члана 23. Закона о стварним 
правима (''Службени гласник Републике Српске'',  
број 124/08 и 95/11), члана 30. Закона о локалној 
самоуправи (''Службени гласник Републике 
Српске“, број 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 17. 
и 33. Статута Општине Градишка (''Службени 
гласник општине Градишка“, број 8/05, 4/08, 1/09 
и 3/09 и 2/12), Скупштина општине Градишка, на 
сједници одржаној  31.07. 2012. године, доноси 

 
 

О Д Л У К  У 
 

о давању сагласности за закључење уговора 
 
I 
 

Даје се сагласност за закључивање 
уговора на основу којег ''Метал“ а.д. Градишка 
обавезе према Општини Градишка по основу 
комуналне накнаде у износу од  144.184,00 KM  
измирује на начин да умјесто исплате новчаног 
износа изврши пренос власништва на 
непокретностима означеним као: 
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-к.ч. број: 750/5 ''помоћно игралиште“ 
пашњак  површине   1130 m2 уписана у пл. број: 
954 к.о. Градишка град, што одговара упису у з.к. 
уложак  број: 16 к.о. Градишка град 

-к.ч. број: 1644/14  ''међу каналима“   
пашњак   3. кл.   површине      1285 m2   

-к.ч. број: 1644/94  ''међу каналима“   
пашњак   3. кл.   површине        587 m2 

-к.ч. број: 1644/95  ''међу каналима“   
пашњак   3. кл.   површине      2345 m2 

-к.ч. број:  2646/3   ''међу каналима“   
пашњак   3. кл .  површине      2642 m2 

                                                                                                                                                                 

Укупно :                                     7989 m2                          
све уписане у п.л. број: 2219 к.о. 

Градишка село, што одговара упису у з.к. уложак 
број: 77 к.о. Градишка село, у корист Општине 
Градишка. 

            
II 

 

Вриједност некретнина из претходног 
члана процијењена је од стране Комисије за 
процјену грађевинског земљишта  на износ од  
30,00 КМ/m2, укупно  239.670,00 КМ. 

 

 
III 

 

Уговор потписан на основу ове одлуке 
представљаће правни основ за стицање права 
својине Општине Градишка на наведеним 
непокретностима, а разлика новчаног износа од  
95.486,00 KM,  као аконтативна уплата 
комуналне накнаде од стране  ''Метал“ а.д 
Градишка за наредни период. 

 

IV 
 

Овлашћује се Начелник Општине да у 
име Општине Градишка закључи уговор којим ће 
се регулисати испуњење обавезе ''Метал“ а.д 
Градишка према Општини Градишка по основу 
комуналне накнаде како је наведено у члану I ове 
одлуке. 
 

V 
 

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

 
Број:01-022-193/12 
Датум: 31.07.2012.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 31.07.2012. године, доноси 
 

О Д Л У К  У  
 

o измјени oдлуке о замјени некретнина 
 

I 
 

У Одлуци о замјени некретнина број: 01-
022-130/08 од 31.07.2008. године  у ставу I задња 
реченица мијења се и гласи: 

''стан у власништву Општине Градишка 
површине 40 m2, улаз 2, мансарда стан број 3, 
уписан у књигу уложених уговора, лист број: 
3117 у к.о. Градишка град, изграђен на к.ч. број 
719/1 у к.о. Градишка град и к.ч. број 1644/105 и 
2649/168 у к.о. Градишка село, и 

-остава у подруму број: по/18 површине 4 
m2, уписана у књигу уложених уговора, лист 826 
у ко. Градишка град изграђена на к.ч. број 719/1 
у к.о. Градишка град  
 

II 
 

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

 
Број:01-022-194/12 
Датум: 31.07.2012.године 
Градишка                               ПРЕДСЈЕДНИК  

                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                             Урош Граховац с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                 Службени гласник општине Градишка                                                            Број 4 Страна 30 

На основу члана 2.12. став 5. Изборног закона 
БиХ (“Службени гласник БиХ”, број 23/01, 7/02, 
9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 
77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08 и 32/10), 
чл. 2, 7, 8. и 9. Упутства о утврђивању 
квалификација, броја и именовању чланова 
општинске изборне комисије основне изборне 
јединице у Босни и Херцеговни (“Службени 
гласник БиХ”, број 9/10 и 37/10 ) и члана 17. 
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 31.07. 2012. године,   д о н о с и   
 

О Д Л У К У 
 

о расписивању Јавног огласа за именовање 
члана Општинске изборне комисије 

Градишка 
 

Члан 1. 
 

I - Расписује се Јавни оглас за именовање 
једног члана Општинске изборне комисије 
Градишка. 
 

II - Члан Општинске изборне комисије не 
заснива радни однос. 
 

III - Мандат члана Општинске изборне 
комисије 

 
Члану Општинске изборне комисије 

мандат траје седам година и почиње тећи од дана 
давања сагласности Централне изборне комисије 
БиХ на рјешење о именовању члана Општинске 
изборне комисије, донесеног од стране 
Скупштине општине Градишка. Састав 
општинске изборне комисије треба да одражава 
заступљеност конститутивних народа, 
укључујући и остале, водечи рачуна о 
посљедњем попису становништа, као и  
одговарајућу  заступљеност полова. 
 

IV - Општи услови које кандидат мора 
испуњавати: 

 
1. да је лице са правом гласа, 
2. да је лице са одговарајућом стручном 

спремом и искуством у спровођењу избора. 
 
За члана Комисије не може бити 

именовано лице: 

1. које се не може кандидовати у смислу 
одредби чл. 1.6, 1.7 и 1.7а Изборног закона, 

2. које је члан највишег извршно-политичког 
органа политичке странке или коалиције 
(предсједник, потпредсједник, генерални 
секретар или члан извршног одбора или 
главног одбора), 

3. које је носилац изабраног мандата или је 
члан извршног органа власти, осим у 
случајевима   предвиђеним чланом 2.12 став 
(4) Изборног закона, 

4. које је кандидат за изборе за било који ниво 
власти, 

5. којем је изречена казна за радњу која 
представља тежу повреду изборних закона 
или прописа за коју је лично одговорно, у 
посљедње четири године, рачунајући од дана  
правоснажности одлуке, 

6. које је заступник, односно пуномоћник 
политичког субјекта који учествује на 
изборима, лице које је правоснажном 
судском пресудом осуђено на казну затвора у 
трајању од шест мјесеци или дуже. 

 
V - Посебни услови: 

 
- да има пребивалиште у општини Градишка, 
- да има завршен правни факултет, односно 

VII/1 степен стручне спреме друштвеног 
смјера или завршену вишу школу односно 
VI/1 степен стручне спреме друштвеног 
смјера,  

 
Под искуством у спровођењу избора 

подразумијева се: 
а)  чланство у изборној комисији, 
б)  чланство у бирачком одбору, 
в)  рад у стручним органима који су пружали 
помоћ у спровођењу избора, 
г)  објављивање стручних и научних радова из 
области избора. 
 

VI - Потребна документа: 
 
Уз пријаву на Јавни оглас кандидати су 

дужни приложити доказе о испуњавању општих 
и посебних услова: 
1. овјерена фотокопија личне карте, 
2. овјерена фотокопија доказа о пребивалишту 

на подручју општине Градишка, 
3. овјерена фотокопија дипломе о завршеној 

школи, 
4. доказ о радном искуству и искуству у раду 

изборне комисије, 
5. својеручно потписана и овјерена лична изјава 

да не постоје сметње из чл. 2. и 3. Изборног 
закона. 
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VII -  Рок за подношење пријава 
 
Рок за подношење пријава је осам дана од 

дана објављивања Јавног огласа у “Службеном 
гласнику Републике Српске” и у дневном листу 
“Глас Српске”. Ако Јавни оглас не буде објављен 
истовремено, рок ће се рачунати од дана 
посљедњег објављивања. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узимати у разматрање. 

Пријаве се могу доставити лично или 
путем поште, на адресу: Скупштина општине 
Градишка, Видовданска 1А, 78400 Градишка, са 
назнаком: “Комисија за избор члана ОИК”. 
 

Члан 2. 
 

За реализацију ове одлуке задужује се 
комисија коју именује Скупштина општине у 
складу са Законом о министарским, владиним и 
другим именовањима Републике Српске. 
Ова одлука је и садржај јавног огласа и додатни 
јавни оглас се неће расписивати. 
 

Члан 3. 
 

Одлука ступа на снагу даном доношења  
и објавиће се  у “Службеном гласнику општине 
Градишка”, ''Службеном гласнику Републике 
Српске“ и у Дневном листу ''Глас Српске“. 

 
Број:01-022-195/12 
Датум: 31.07.2012.године 
Градишка                               ПРЕДСЈЕДНИК  

                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                             Урош Граховац с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На основу члана 30. алинеја 12. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске'', број 101/04, 42/05 и 118/05), 
члана 5. Одлуке о одређивању имена улица и 
тргова и бројева зграда („Службени гласник 
општине Градишка,“ број 2/01, 3/06 и 3/10), и 
чланова 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 31.07.2012. 
године,  д о н и ј е л а    је 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

о допуни  Рјешења о одређивању назива улица 
и тргова 

  у насељу градског карактера Градишка 
 

I 
 

У Рјешењу о одређивању назива улица и 
тргова у насељу градског карактера Градишка – 
пречишћени текст („Службени гласник општине 
Градишка“, број 3/11 и 3/12) у ставу I  иза тачке 
323 додаје се тачка 324 која гласи:  

  
„ улица која се простире од Улице српски 

бедем 95 до раскрснице путева за насељено 
мјесто Церовљани , носиће назив „ Јабланичка“.  

 
II 

 
Ово рјешење ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у Службеном  гласнику 
општине Градишка, а примијењиваће се од 01. 
05. 2013. године.  

 
Број:01-370-366/12 
Датум: 31.07.2012.године 
Градишка                               ПРЕДСЈЕДНИК  

                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                             Урош Граховац с.р. 
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На основу чл. 348. Закона о ставрним 
правима (''Службени гасник Републике Српске“,  
број 124/08, 58/09 и 95/11), члана 5. и 11. 
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 31.07.2012. године,  д о н о с и 
  

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

о именовању Комисије за продају 
грађевинског земљишта 

 
1. Именује се Комисија за продају грађевинског 

земљишта (у даљњем тексту: Комисија), у 
саставу: 

 
1. Биљана Радичић, предсједник 

Драган Ђаковић, замјеник предсједника 
 

2. Зорица Марковић, члан 
Немања Вукелић, замјеник члана 

 
3. Сафета Кудра, члан 

Драгана Илић, замјеник члана 
 
За секретара Комисије се именује Иванка 
Зеничанин, а за замјеника секретара Дијана 
Малић. 

 
2. Задатак Комисије из претходне тачке је 

спровођење поступка продаје неизграђеног 
грађевинског земљишта путем лицитације у 
складу са  Правилником о поступку јавног 
конкурса за располагање непокретностима у 
својини Републике Српске и јединица 
локалне самоуправе (''Службени гласник 
Републике Српске“, број 20/12). Мандат 
Комисије траје једну годину. 

 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у ''Службеном 
гласнику општине Градишка''. 

 
Број:01-111-39/12 
Датум: 31.07.2012.године 
Градишка                               ПРЕДСЈЕДНИК  

                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                             Урош Граховац с.р. 
 

На основу члана 9. Закона о 
министарским, владиним и другим именовањима 
Републике Српске (''Службени гласник 
Републике Српске“, број 41/03), члана  7. 
Упутства о утврђивању квалификација, броја и 
именовању чланова општинске изборне комисије 
основне изборне јединице у Босни и Херцеговни 
(“Службени гласник БиХ”, број 9/10 и 37/10) и 
члана 17. 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 31.07. 2012. 
године    д о н о с и 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

о именовању Комисије за избор члана  
Општинске изборне комисије Градишка 

 
1. Именује се Комисија за избор члана 

Општинске изборне комисије Градишка по 
расписаном Јавном огласу, у саставу: 

 
1)  Владо Сладојевић, предсједник, 
2)  Милан С. Сладојевић, члан, 
3)  Жељко Дамјановић, члан,  
4)  Рушид Мисимовић, члан, 
5)  Никола Поњевић, члан. 

 
2. Задатак Комисије за избор је да размотри 

приспјеле пријаве на Јавни оглас за члана 
Општинске изборне комисије Градишка, 
сачини листу са ужим избором кандидата 
који испуњавају услове  за именовање, обави 
интервју са кандидатима и након тога, 
предложи ранг-листу кандидата Скупштини 
општине Градишка на разматрање и 
именовање члана Општинске изборне 
комисије. 

 
3. Административно-техничке послове, за 

потребе Комисије, обављаће Струч-на 
служба Скупштине  општине Градишка. 

 
4. Комисија престаје са радом даном 

именовања члана Општинске изборне 
комисије Градишка. 

 
5. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења 

и објавиће се у ''Службеном гласнику 
општине Градишка“.    

 
Број:01-111-40/12 
Датум: 31.07.2012.године 
Градишка                               ПРЕДСЈЕДНИК  

                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                             Урош Граховац с.р. 
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На основу члана 145 Пословника о раду 
Скупштине општине Градишка („Службени 
гласник општине Градишка“ бр 6/2010-
пречишћен текст ) Скупштина општине 
Градишка на сједници 31.07. 2012. године 
донијела је  
 

АУТЕНТИЧНО ТУМАЧЕЊЕ 
 

чланова 73.74. и 75 Пословника о раду 
Скупштине општине Градишка 

 
(„Службени гласник општине Градишка“           

бр 6/2010-пречишћен текст ) 
 

У току рада Скупштине општине 
Градишка у протеклом периоду долазило је до 
неспоразума и различитих тумачења одредби у 
члановима 73. 74. и 75.   Пословника које се 
односе  на учешће одборника,предлагача акта и 
других учесника у раду Скупштине. 

Смисао наведених одредби Пословника о 
раду Скупштине општине и њихово правилно 
тумачење  је следеће: 

 
    1. Расправа о тачки дневног реда води се 
на начин да након ,констатације предсједавајућег 
сједницом да се прелази на рад по датој тачки 
дневног реда,цијенећи важност, обимност, 
компле-ксност материје која се расправља,може 
се дати уводно излагање од стране предлагача-
Начелника општине или лица које он одреди као 
обрађивача материјала-акта  који је на дневном 
реду (у даљем тексту : предлагач). 
    2. Након уводног излагања 
предсједавајући даје ријеч представнику радног 
тијела које је разматрало материјал. 
    3. Послије наведеног, предсједавајући 
отвара расправу-претрес у ком учествују редом 
пријављивања за дискусију: представник клуба 
одборника који износи ставове клуба, затим 
одборници,а након одборника други учесници у 
раду Скупштине који по Пословнику имају право 
да говоре на сједници.Када више нема 
пријављених, предсједавајући констатује да је 
расправа-претрес закључен и учесници у раду 
Скупштине се не могу јављати за ријеч. Једини 
изузетак је право одборника да , уколико сматра 
да је предсједавајући повриједио 
Пословник,изнесе свој приговор ограничен само 
на конкретну повреду одређене одредбе 
Пословника. 
   4. Претрес материјала који је на дневном 
реду подразумијева право одборника да износи 

своје ставове о материјалу,тражи објашњења 
појединих питања и дијелова 
материјала,предлаже Закључке којим би 
Скупштина заузела став по одређеном питању и 
др.Предлагач је дужан да учествује у претресу и 
пружи потребна објашњења по питањима која се 
појаве у току претреса,да износи своје ставове и 
мишљења  по дискусијама учесника  у претресу 
.Предлагач  може говорити  у више наврата у 
току претреса уколико  то буде потребно.На ова 
излагања предлагача дозвољена је реплика и 
захтјев за исправке нетачно изложених 
навода,као и приговор на кршење Пословника. 
    5. Након закључивања претреса 
,предсједавајући може дати ријеч предлагачу да 
да  завршну ријеч која се односи на изношење 
ставова предлагача (прихватање или 
неприхватање)  о прије-длозима датим у 
расправи и свог става на приједлог материјала-
акта у цјелини. Изузетно, уколико је предлагач у 
завршној ријечи изричито поменуо име 
одборника, или назив клуба одборника и 
политичке партије предсједавајући ће дозволити 
право на реплику одборнику чије име је 
поменуто односно представнику клуба 
одборника и партије чији је клуб ,  који су  
поменути, и то само у дијелу који се односи на 
помињање имена одборника  или назива клуба.  
   6. Након завршне ријечи 
,предсједавајући даје приједлог материјала-акта 
на гласање.У овом дијелу сједнице може се дати 
само приговор на повреду Пословника. 
    7.Уводно излагање и завршна  ријеч 
предлагача су факултативни дијелови 
разматрања тачке дневног реда који се одвијају 
по потреби –оцјени учесника на сједници и на 
њих се обзиром на општи карактер који треба да 
имају не даје реплика или исправка нетачних 
навода.Уколико предлагач у уводном излагању 
или завршној ријечи  изађе из оквира 
предвиђених за уводно излагање или завршну 
ријеч, предсједавајући је дужан да га  сам или на 
приговор одборника предсједавајућем , опомене 
и у крајњем случају одузме ријеч. 
 

Ово Аутентично тумачење ће се објавити 
у „Службеном гласнику општине Градишка“. 

 
Број:01-022-148/12 
Датум: 31.07.2012.године 
Градишка                               ПРЕДСЈЕДНИК  

                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                             Урош Граховац с.р. 
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НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
 

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

 
О Д Л У К У   

 о давању сагласности на Правилник о 
унутрашњој организацији и систематизацији 

радних мјеста у ЈУ Народна библиотека 
Градишка 

 
I 

Даје се сагласност на Правилник о 
унутрашњој организацији и систематизацији 
радних мјеста у ЈУ Народна библиотека број: 
160/12 од 31.05.2012.године, усвојен од стране 
директора наведене установе. 

 
II 

За праћење извршења ове одлуке задужују 
се директор ЈУ Народна библиотека Градишка и 
Одјељење за друштвене дјелатности 
Административне службе општине Градишка. 

 
III 

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

 
Број:02-023-15/12 
Датум:22.06.2012.године 
Градишка                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                    Никола Крагуљ с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

На основу члана   43. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник РС", број  
101/04, 42/05 и 118/05), члана 19. Закона о 
систему јавних служби ("Службени гласник РС", 
број  68/07) 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 

 
О Д Л У К У   

о давању сагласности на Одлуку о измјенама 
и допунама пречишћеног текста Статута ЈУ 

„Културни центар“ Градишка 
 
I 

Даје се сагласност на Одлуку о измјенама и 
допунама пречишћеног текста Статута ЈУ 
„Културни центар“ Градишка број:410/12 од 
29.06.2012.године, усвојен од стране Управног 
одбора наведене установе. 

 
II 

За праћење извршења ове одлуке задужују 
се директор ЈУ „Културни центар“ Градишка и 
Одјељење за друштвене дјелатности 
Административне службе општине Градишка. 

 
III 

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

 
Број:02-023-16/12 
Датум:04.07.2012.године 
Градишка                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                  Никола Крагуљ с.р. 
 

На основу члана   19. став 4. Закона о 
споменицима и спомен - обиљежјима 
ослободилачких ратова ("Службени гласник РС", 
број  28/12), 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 

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е  

о именовању Комисије за споменике и спомен-
обиљежја 

I 

Именује се Комисија за споменике и 
спомен-обиљежја (Удаљњем тексту: Комисија), у 
саставу: 
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1.Радомир Кнежевић, представник Одјељења за 
борачко-инвалидску заштиту Административне 
службе општине Градишка, 

2.Драган Гламочанин, представник Борачке 
организације општине Градишка, 

3.Милена Тенџерић, представник Општинске 
организације породица погинулих и заробљених 
бораца и несталих цивила Републике Српске, 

4.Гојко Шербула, представник Општинског 
одбора СУБНОР-а Градишка. 

 
II 

Задаци Комисије утврђени су Законом о 
споменицима и спомен-обиљежјима 
ослободилачких ратова. 

 
III 

Стручне и административно-техничке 
послове за потребе Комисије обављаће Одјељење 
за борачко-инвалидску заштиту. 

 
IV 

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

 
Број:02-111-37/12 
Датум:29.06.2012.године 
Градишка                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                  Никола Крагуљ с.р. 
 

 
 
На основу члана 10. и 11.  Одлуке о 

извршењу буџета општине Градишка за 2012. 
годину („Службени гласник општине Градишка“, 
број 9/11) и члана 32. Статута општине Градишка  
(„Службени гласник општине Градишка“, број 
08/05, 04/08, 1/09, 3/09, 2/12), Начелник Општине 
Градишка, д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2012. годину 
 
1. Одобрава се реалокација средстава у оквиру 
оперативне јединице Остали буџетски корисници 
, организациони код 0815016   – Техничка школа  
 
-са позиције 412200 – Расходи по основу 
утрошка енергије  износ од   4.000,00 КМ, 

-на позицију 412700  Расходи за стручне услуге –  
износ од 4.000,00 КМ, 

 
2. За извршење овог рјешења задужује се 
Одјељење за финансије општине Градишка.   
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Градишка“. 
Број:02-400-27/12 
Датум:22.06.2012.године 
Градишка                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                Никола Крагуљ с.р. 
 

На основу члана 10. и 11.  Одлуке о извршењу 
буџета општине Градишка за 2012. годину 
(„Службени гласник општине Градишка“, број 
9/11) и члана 32. Статута општине Градишка  
(„Службени гласник општине Градишка“, број 
08/05, 04/08, 1/09, 3/09, 2/12), Начелник Општине 
Градишка, д о н и о  ј е 
 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2012. годину 
 
 
1. Одобрава се реалокација средстава у оквиру 
оперативне јединице Остали буџетски корисници 
, организациони код 0008600 – Професионална 
ватрогасна јединица  
 
-са позиције 412400 – Расходи за материјал за 
посебне намјене износ од 4.000,00 КМ,  
 
-на позицију 412600  Расходи по основу 
путовања и смјештаја -  износ од 1.500,00 КМ, 
-на позицију 412700  Расходи за стручне услуге –  
износ од 2.500,00 КМ. 
 
2. За извршење овог рјешења задужује се 
Одјељење за финансије општине Градишка.   
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Градишка“. 
 
Број:02-400-28/12 
Датум:11.07.2012.године 
Градишка                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                  Никола Крагуљ с.р. 
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На основу члана 10. и 11.  Одлуке о 
извршењу буџета општине Градишка за 2012. 
годину („Службени гласник општине Градишка“, 
број 9/11) и члана 32. Статута општине Градишка  
(„Службени гласник општине Градишка“, број 
08/05, 04/08, 1/09, 3/09, 2/12), Начелник Општине 
Градишка, д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2012. годину 
 
1. Одобрава се реалокација средстава у 
оквиру оперативне јединице Остали буџетски 
корисници , организациони код 0008920 – 
Туристичка организација 
 
-са позиције 412700  Расходи за стручне услуге –  
износ од 6.000,00 КМ. 
-са позиције 412300 -  Расходи за режијски 
материјал   износ од 1.000,00 КМ,    
-са позиције 412900 -  Остали непоменути 
расходи   износ од 5.000,00 КМ,    
 
2. За извршење овог рјешења задужује се 
Одјељење за финансије општине Градишка.   
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Градишка“. 
 
Број:02-400-29/12 
Датум:13.07.2012.године 
Градишка                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                  Никола Крагуљ с.р. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На основу члана 10. и 11.  Одлуке о 
извршењу буџета општине Градишка за 2012. 
годину („Службени гласник општине Градишка“, 
број 9/11) и члана 32. Статута општине Градишка  
(„Службени гласник општине Градишка“, број 
08/05, 04/08, 1/09, 3/09, 2/12), Начелник Општине 
Градишка, д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2012. годину 
 
1. Одобрава се реалокација средстава у оквиру 
оперативне јединице Административна служба 
општине Градишка (Кабинет начелника). 
 
-са позиције 511100 – Издаци за изградњу и 
прибављање зграда и објеката  износ од 
20.000,00 КМ,  
-на позицију 511200  – Издаци за инвестиционо 
одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда 
и објеката  износ од 20.000,00 КМ  
 
2. За извршење овог рјешења задужује се 
Одјељење за финансије општине  Градишка.   
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Градишка“. 
 
Број:02-400-32/12 
Датум:31.07.2012.године 
Градишка                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                  Никола Крагуљ с.р. 
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