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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 
 
 
На  основу  члана 6. Закона о комуна-

лним дјелатностима (''Службени гласник Ре-
публике Српске'', број 124/11) и члана  17. 
став 1. тачка б) Статута Oпштине Градишка –
Пречишћен текст (''Службени гласник 
општине Градишка'', број 8/13 ) Скупштина 
општине Градишка на сједници одржаној 
дана 26. септембра 2013. године д о н и ј е л а   
ј е  

 
О Д Л У К У 

о  утврђивању комуналне дјелатности од 

посебног  јавног  интереса 

– одржавање стајалишта и намјенских 

саобраћајница  за теретна моторна возила 

 
Члан 1. 

Овом одлуком утврђује се да је 
одржавање стајалишта и намјенских саобра-
ћајница  за теретна моторна возила и њихова 
прикључна возила  ( у даљем тексту: моторна 
возила) која прелазе државну границу у Гра-
дишци или улазе на царински терминал у 
Градишци,комунална дјелатност од посебног 
јавног  интереса  и представља облик инди-
видуалне комуналне потрошње. 
 

Члан 2. 

Одржавање стајалишта за моторна 
возила у смислу члана 1. ове одлуке, Општи-
на може повјерити јавном или другом преду-
зећу ( у даљем тексту: давалац комуналне 
услуге) са којим  ће Начелник општине  
закључује посебан уговор . 
 
 
 

Члан 3. 

Уговором из члана 2. ове одлуке  са 
даваоцем комуналне услуге регулишу се 
међусобна права и обавезе уговорних страна,  
а нарочито: одржавање, чишћење, прање и 
дезинфекција стајалишта и намјенских сао-
браћајница  за моторна возила, као и цијена 
за обављање комуналне услуге.  
 

Члан 4. 

 (1) Корисник комуналне услуге у 
смислу ове одлуке је правно лице, предузе-
тник  или физичко лице чије моторно возило 
прелази гранични прелаз или  улази на 
царински терминал.  
 (2) Корисник комуналне услуге плаћа 
цијену за пружену комуналну услугу  на 
начин утврђен   упутством из члана 8. ове 
одлуке. 
 

Члан 5. 

Цијена комуналне услуге представља 
приход Буџета општине.  
 

Члан 6. 

Цијена комуналне услуге за 
кориснике комуналне услуге из члана 4. ове 
одлуке износи: 

- за једно моторно возило без 
прикључног вози..................................7,00 КМ 

- за једно моторно возило са при-
кључним возилом или за цистерну...10,00 КМ 

 

Члан 7. 

Овлаштава  се Начелник општине да, 
у случају потребе, може извршити промјену 
цијене комуналне услуге. 
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Члан 8. 

На приједлог Одјељења за финансије 
Административне службе општине Гради-
шка, Начелник општине донијеће упутство 
којим ће се детаљније  регулисати:  начин 
наплате комуналне услуге; располагање гото-
вим новцем;  начин уплате готовог новца у 
Буџет општине;садржај и облик блок призна-
ница;  права и одговорности лица која врше 
наплату цијене комуналне услуге и др.  
 

Члан 9. 

 (1) O  извршењу ове одлуке  стараће 
се Одјељење за финансије Административне 
службе општине Градишка.  
 (2) Надзор над примјеном ове одлуке 
врши Комунална полиција.  
 

Члан 10. 

(1) Новчаном казном од 500 КМ до 
1.500 КМ казниће се за прекршај правно 
лице,  ако одбије да плати цијену комуналне 
услуге из члана 6. ове одлуке.  

(2) За прекршај из претходног става 
казниће се и: 

а) одговорно лице у правном лицу,  
новчаном казном од 150 КМ до 500 КМ, 

б) предузетник новчаном казном у 
износу од 300 до 1000 КМ и 

В) физичко лице  новчаном казном од  
150 до 500 КМ.  

 
Члан 11. 

Ступањем на снагу ове одлуке пре-
стаје да важи Одлука о  утврђивању комуна-
лне дјелатности од посебног друштвеног 
интереса – одржавање стајалишта за теретна 
моторна возила (''Службени гласник општине 
Градишка'', број 6/09).  
 

Члан 12. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у ''Службеном гласнику 
Општине Градишка''.  
 
Број: 01-022-203/13 
Датум: 26. септембар 2013. године 
Градишка                                                                                     
                                          ПРЕДСЈЕДНИК  
                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  
                                     Радислав Дончић с.р. 
 

 
 
 
 
 

На основу члана 13.став 1. алинеја 5. 
Закона о локалној самоуправи (“Службени 
гласник Републике Српске”, бр. 101/04, 42/05 
и 118/05), члана 6.  Закона о комуналним дје-
латностима (“Службени гласник Републике 
Српске”, број 124/11),члана 7.Одлуке о кому-
налним дјелатностима (“Службени гласник 
општине Градишка”, број 3/13) и члана 33. 
Статута Oпштине Градишка-Пречишћени 
текст, (“Службени гласник општине Гради-
шка”, број 8/13) Скупштина општине Гради-
шка, на сједници одржаној 26. септембра 
2013. године, д о н о с и 
       

О Д Л У К У 

о измјенама и допунама Одлуке о 

управљању јавним просторима за  

паркирање моторних возила на подручју 

општине Градишка 
 

Члан 1. 

У Одлуци о управљању јавним про-
сторима за паркирање моторних возила на 
подручју општине Градишка (“Службени 
гласник општине Градишка”,број 5/13) у 
члану 2. иза става 11. додаје се нови став 12. 
који гласи: 

 „(12) Укупан број паркинг мјеста 

који се може издати  у  закуп у смислу 

одредбе става 8. овог члана не може прећи 

50% од укупног броја паркинг мјеста.» 
 

Члан 2. 

У члану 4. став 1. алинеја 15. мијења 
се и гласи:  

„Улица Доситејева код спортске 

дворане-паркиралиште за теретна 

моторна возила“ 

У истом члану иза става 1. додаје се 
нови став 2. који гласи: 

„(2) Наплата паркирања врши се и 

на земљишту у власништву Општине 

поред стамбених и стамбено-пословних 

зграда(колективног становања) које није 

одређено као земљиште за редовну  упо-

требу зграде у складу са овом одлуком, као 

и на свим другим паркиралиштима у 

власништву Општине која нису побројана 

у ставу 1. овог члана.“                   

Досадашњи ставови 2. и 3. постају 
ставови 3.и 4. 

 

Члан 3. 

   У члану 5. иза става 2. додаје се нови 
став 3. који гласи: 
 „(3) Наплата паркирања за 

паркиралиште из члана 4. став 1. алинеја 

15. вршиће се путем аутомата у улици 

Лијевчанској.“ 
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Члан 4. 

Члан 8. мијења се и гласи: 
 

„Члан 8. 

(1) Цијена паркирања на јавним про-
сторима за паркирање са укљученим ПДВ-ом 
износи: 
        -од 7.00-16.00 часова 1,00 КМ за први 
сат паркирања, а 0,50 КМ за сваки наредни 
сат паркирања 
         -у времену од 16.00- 21.00 часова 1,00 
КМ. 

(2)  Цијена паркирања на паркирали-
шту из члана 4. став 1. алинеја 15. износи 
5,00 КМ   по теретном моторном возилу за 
временску дужину паркирања до 12 сати 
односно 10,00 КМ за 24 сата. 
  (3) Цијена из претходног става при-
мјењује се и на сва друга паркиралишта за 
теретна моторна возила која одреди надле-
жни орган. 

(4) Цијена паркинг карте која се може 
користити на свим паркиралиштима за 
путничка моторна возила износи:   
               а) мјесечне 25,00 КМ  
              б) годишње 200,00 КМ. 

(5) Цијена из претходног става ума-
њује се за 20% за добровољне даовоаце крви. 

(6)  Цијена годишње паркинг карте за 
станаре зграда на паркиралиштима из члана 
4. став 2. износи 50.00 КМ. 

(7) У вријеме празника и недјељом 
(субота од 16.00 часова до понедјељка до 
7.00 часова паркинг се не наплаћује осим на 
паркиралишту из става 2.овог члана и 
паркирали-шту у улици Савској. 

(8)  Висина закупнине за паркинг мје-
ста из члана 2. став 8. ове одлуке утврђује се 
у износу од  250,00 КМ  за дванаест мјесеци 
по паркинг мјесту, односно 150,00 КМ за 
шест мјесеци по паркинг мјесту.“                               
                                                    

Члан 5. 

У члану 13. став 1. иза алинеје 1. 
додаје се нова алинеја 2. која гласи: 

„-Возило паркирано на тротоару и 

на другим јавним и зеленим површинама, 

осим ако другачије није одређено саобра-

ћајним знаком.“ 
                                                      
         Досадашња алинеја 2. постаје алинеја 3.                                                    
 

Члан 6. 

У члану 24. иза става 1. додаје се 
нови став 2. који гласи: 

„(2) Одредба претходног става 

примјењује се и на издавање годишњих 

паркинг карата на паркиралиштима из 

члана 4. став 2.“ 

 
Досадашњи став 2. постаје став 3. 

 

Члан 7. 

У члану 27. став 2. број „20“ замјењу-
је се бројем „40“. 
 

Члан 8. 

Овлаштава се Комисија за статутарна 
питања и прописе да сачини пречишћени 
текст Одлуке о управљању јавним просто-
рима за паркирање на подручју општине 
Градишка. 
 

Члан 9. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у «Службеном гласнику 
општине Градишка» .  
 
Број:01-022-204/13 
Дана:26.септембар. 2013.године. 
Г р а д и ш к а          
                                        ПРЕДСЈЕДНИК 
       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                          Радислав Дончић 
с.р. 
 
 
 

На основу члана 348. Закона о ства-
рним правима (''Службени гласник Републике 
Српске“, бр. 124/08, 58/09 и 95/11), чл. 4. и 
15. Правилника о поступку јавног конкурса 
за располагање непокретностима у својини 
Републике Српске и јединица локалне само-
управе (''Службени гласник Републике 
Српске“, број 20/12), чл. 17. и 33. Статута 
Општине Градишка“- Пречишћен текст  
(''Службени гласник општине Градишка” бр. 
8/13), Скупштина општине Градишка на 
сједници одржаној дана 26.септембра 2013. 
године доноси 
 

О Д Л У К У  

о приступању продаји грaђевинског 

земљишта  
 

I 

        Приступа се продаји неизграђеног 
грађевинског земљишта ради изградње тра-
јних грађевина, путем лицитације и то: 
 

1. Катастарска парцела број 688/31, гра-
дилиште, површине 644 m2 уписана у 
п.л. број 192 к.о. Бок Јанковац  ради 
изградње индивидуалног стамбеног 
објекта спратности П+1, по почетној 
продајној цијени од  32.200,00 КМ ( 
50,00 КМ/ m2); 
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2. Катастарска парцела број 688/32, гра-

дилиште, површине 485 m2 уписана у 
п.л. број 192 к.о. Бок Јанковац  ради 
изградње индивидуалног стамбеног 
објекта спратности П+1, по почетној 
продајној цијени од  24.250,00 КМ      
( 50,00 КМ/ m2); 

 

3. Катастарска парцела број 688/33, гра-
дилиште, површине 491 m2 уписана у 
п.л. број 192 к.о. Бок Јанковац  ради 
изградње индивидуалног стамбеног 
објекта спратности П+1, по почетној 
продајној цијени од  24.550,00 КМ      
( 50,00 КМ/ m2); 

 

1. Катастарска парцела број 688/34, гра-
дилиште, површине 497 m2 уписана у 
п.л. број 192 к.о. Бок Јанковац  ради 
изградње индивидуалног стамбеног 
објекта спратности П+1, по почетној 
продајној цијени од  24.850,00 КМ       
( 50,00 КМ/ m2); 

 

2. Катастарска парцела број 688/35, гра-
дилиште, површине 504 m2 уписана у 
п.л. број 192 к.о. Бок Јанковац  ради 
изградње индивидуалног стамбеног 
објекта спратности П+1, по почетној 
продајној цијени од  25.200,00 КМ      
( 50,00 КМ/ m2); 

 

3. Катастарска парцела број 688/36, гра-
дилиште, површине 509 m2 уписана у 
п.л. број 192 к.о. Бок Јанковац  ради 
изградње индивидуалног стамбеног 
објекта спратности П+1, по почетној 
продајној цијени од  24.450,00 КМ      
( 50,00 КМ/ m2); 

 

4. Катастарска парцела број 688/37, гра-
дилиште, површине 516 m2 уписана у 
п.л. број 192 к.о. Бок Јанковац  ради 
изградње индивидуалног стамбеног 
објекта спратности П+1, по почетној 
продајној цијени од  25.800,00 КМ      
( 50,00 КМ/ m2); 

 

5. Катастарска парцела број 688/38, гра-
дилиште, површине 522 m2 уписана у 
п.л. број 192 к.о. Бок Јанковац  ради 
изградње индивидуалног стамбеног 
објекта спратности П+1, по почетној 
продајној цијени од  26.100,00 КМ       
( 50,00 КМ/ m2); 

 

6. Катастарска парцела број 688/39, гра-
дилиште, површине 528 m2 уписана у 
п.л. број 192 к.о. Бок Јанковац  ради 

изградње индивидуалног стамбеног 
објекта спратности П+1, по почетној 
продајној цијени од  26.400,00 КМ ( 
50,00 КМ/ m2); 

 

7. Катастарска парцела број 688/40, гра-
дилиште, површине 533 m2 уписана у 
п.л. број 192 к.о. Бок Јанковац  ради 
изградње индивидуалног стамбеног 
објекта спратности П+1, по почетној 
продајној цијени од  26.650,00 КМ      
( 50,00 КМ/ m2); 

 

8. Катастарска парцела број 688/41, гра-
дилиште, површине 556 m2 уписана у 
п.л. број 192 к.о. Бок Јанковац  ради 
изградње индивидуалног стамбеног 
објекта спратности П+1, по почетној 
продајној цијени од  27.800,00 КМ ( 
50,00 КМ/ m2); 

 

9. Катастарска парцела број 688/42, гра-
дилиште, површине 524 m2 уписана у 
п.л. број 192 к.о. Бок Јанковац  ради 
изградње индивидуалног стамбеног 
објекта спратности П+1, по почетној 
продајној цијени од  26.200,00 КМ      
( 50,00 КМ/ m2); 

 

10. Катастарска парцела број 688/43, гра-
дилиште, површине 523 m2 уписана у 
п.л. број 192 к.о. Бок Јанковац  ради 
изградње индивидуалног стамбеног 
објекта спратности П+1, по почетној 
продајној цијени од  26.150,00 КМ      
( 50,00 КМ/ m2); 

 

11. Катастарска парцела број 688/44, гра-
дилиште, површине 520 m2 уписана у 
п.л. број 192 к.о. Бок Јанковац  ради 
изградње индивидуалног стамбеног 
објекта спратности П+1, по почетној 
продајној цијени од  26.000,00 КМ      
( 50,00 КМ/ m2); 

 

12. Катастарска парцела број 688/45, гра-
дилиште, површине 524 m2 уписана у 
п.л. број 192 к.о. Бок Јанковац  ради 
изградње индивидуалног стамбеног 
објекта спратности П+1, по почетној 
продајној цијени од  26.200,00 КМ      
( 50,00 КМ/ m2); 

 

13. Катастарска парцела број 688/46, гра-
дилиште, површине 482 m2 уписана у 
п.л. број 192 к.о. Бок Јанковац  ради 
изградње индивидуалног стамбеног 
објекта спратности П+1, по почетној 
продајној цијени од  24.100,00 КМ      
( 50,00 КМ/ m2); 
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14. Катастарска парцела број 688/47, гра-
дилиште, површине 518 m2 уписана у 
п.л. број 192 к.о. Бок Јанковац  ради 
изградње индивидуалног стамбеног 
објекта спратности П+1, по почетној 
продајној цијени од  25.900,00 КМ      
( 50,00 КМ/ m2); 

 

15. катастарска парцела  688/64, гради-
лиште у површини 330 м2 уписана у 
п.л. број 192 к.о. Бок Јанковац и кaта-
старска парцела 676/6 ,градилиште  
површине 152 м2 , уписана у п.л. број 
646 к.о. Бок Јанковац, које чине једи-
нствену грађевинску парцелу и имају 
укупну површину од 482 м2,ради 
изградње индивидуалног стамбеног 
објекта спратности П+1, по почетној 
продајној цијени од  28.920,00 КМ      
( 60,00 КМ/ m2); 

 

16. катастарска парцела 688/63, гради-
лиште у површини 273 м2 уписана у 
п.л. број 192 к.о. Бок Јанковац и кaта-
старска парцела 676/7, градилиште 
површине 173 м2, уписана у п.л. број 
646 к.о. Бок Јанковац, које чине једи-
нствену грађевинску парцелу и имају 
укупну површину од 446 м2, ради 
изградње индивидуалног стамбеног 
објекта спратности П+1, по почетној 
продајној цијени од  26.760,00 КМ      
( 60,00 КМ/ m2); 

 

17. катастарска парцела 688/62, гради-
лиште у површини 253 м2 уписана у 
п.л. број 192 к.о. Бок Јанковац и кaта-
старска парцела 676/8 ,градилиште  
површине 192 м2, уписана у п.л. број 
646 к.о. Бок Јанковац, које чине једи-
нствену грађевинску парцелу и имају 
укупну површину од 445 м2, ради 
изградње индивидуалног стамбеног 
објекта спратности П+1, по почетној 
продајној цијени од  26.700,00 КМ      
( 60,00 КМ/ m2); 

 

18. катастарска парцела 688/61, гради-
лиште у површини 247 м2 уписана у 
п.л. број 192 к.о. Бок Јанковац и кaта-
старска парцела 676/9 ,градилиште  
површине 198 м2, уписана у п.л. број 
646 к.о. Бок Јанковац, које чине једи-
нствену грађевинску парцелу и имају 
укупну површину од 445 м2, ради 
изградње индивидуалног стамбеног 
објекта спратности П+1, по почетној 

продајној цијени од  26.700,00 КМ ( 
60,00 КМ/ m2); 

 

19. катастарска парцела 688/60, гради-
лиште у површини 247 м2 уписана у 
п.л. број 192 к.о. Бок Јанковац и кaта-
старска парцела 676/10, градилиште  
површине 199 м2, уписана у п.л. број 
646 к.о. Бок Јанковац, које чине једи-
нствену грађевинску парцелу и имају 
укупну површину од 446 м2, ради 
изградње индивидуалног стамбеног 
објекта спратности П+1, по почетној 
продајној цијени од  26.760,00 КМ      
( 60,00 КМ/ m2); 

 

20. катастарска парцела 688/59, гради-
лиште у површини 246 м2 уписана у 
п.л. број 192 к.о. Бок Јанковац и кaта-
старска парцела 676/11 ,градилиште  
површине 199 м2, уписана у п.л. број 
646 к.о. Бок Јанковац, које чине једи-
нствену грађевинску парцелу и имају 
укупну површину од 445 м2,ради 
изградње индивидуалног стамбеног 
објекта спратности П+1, по почетној 
продајној цијени од  26.700,00 КМ      
( 60,00 КМ/ m2); 

 

24. катастарска парцела 688/58, гради-
лиште у површини 254 м2 уписана у 
п.л. број 192 к.о. Бок Јанковац и кaта-
старска парцела 676/12 ,градилиште  
површине 206 м2, уписана у п.л. број 
646 к.о. Бок Јанковац, које чине једи-
нствену грађевинску парцелу и имају 
укупну површину од 460 м2,ради 
изградње индивидуалног стамбеног 
објекта спратности П+1, по почетној 
продајној цијени од  27.600,00 КМ      
( 60,00 КМ/ m2); 

 

25. катастарска парцела 688/57, гради-
лиште у површини 243 м2 уписана у 
п.л. број 192 к.о. Бок Јанковац и кaта-
старска парцела 676/13, градилиште  
површине 204 м2, уписана у п.л. број 
646 к.о. Бок Јанковац, које чине једи-
нствену грађевинску парцелу и имају 
укупну површину од 447 м2,ради 
изградње индивидуалног стамбеног 
објекта спратности П+1, по почетној 
продајној цијени од 26.820,00 КМ       
( 60,00 КМ/ m2); 

 

26. катастарска парцела 688/56 , гради-
лиште у површини 235 м2 уписана у 
п.л. број 192 к.о. Бок Јанковац и кaта-
старска парцела 676/14 ,градилиште  
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површине 212 м2, уписана у п.л. број 
646 к.о. Бок Јанковац, које чине једи-
нствену грађевинску парцелу и имају 
укупну површину од 447 м2,ради 
изградње индивидуалног стамбеног 
објекта спратности П+1, по почетној 
продајној цијени од 26.820,00 КМ       
( 60,00 КМ/ m2); 

 

27. катастарска парцела 688/55, гради-
лиште у површини 227 м2 уписана у 
п.л. број 192 к.о. Бок Јанковац и кaта-
старска парцела 676/15, градилиште  
површине 220 м2, уписана у п.л. број 
646 к.о. Бок Јанковац, које чине једи-
нствену грађевинску парцелу и имају 
укупну површину од 447 м2,ради 
изградње индивидуалног стамбеног 
објекта спратности П+1, по почетној 
продајној цијени од 26.820,00 КМ       
( 60,00 КМ/ m2); 

 

28. катастарска парцела 688/54, гради-
лиште у површини 212 м2 уписана у 
п.л. број 192 к.о. Бок Јанковац и кaта-
старска парцела 676/16 ,градилиште  
површине 222 м2, уписана у п.л. број 
646 к.о. Бок Јанковац, које чине једи-
нствену грађевинску парцелу и имају 
укупну површину од 434 м2, ради 
изградње индивидуалног стамбеног 
објекта спратности П+1, по почетној 
продајној цијени од 26.040,00 КМ ( 
60,00 КМ/ m2); 

 

29. катастарска парцела 688/53, гради-
лиште у површини 190 м2 уписана у 
п.л. број 192 к.о. Бок Јанковац и кaта-
старска парцела 676/17 ,градилиште  
површине 254 м2, уписана у п.л. број 
646 к.о. Бок Јанковац, које чине једи-
нствену грађевинску парцелу и имају 
укупну површину од 444 м2, ради 
изградње индивидуалног стамбеног 
објекта спратности П+1, по почетној 
продајној цијени од 26.640,00 КМ ( 
60,00 КМ/ m2); 

 

30. катастарска парцела 688/52, гради-
лиште у површини 171 м2 уписана у 
п.л. број 192 к.о. Бок Јанковац и кaта-
старска парцела 676/18, градилиште 
површине 284 м2, упи-сана у п.л. број 
646 к.о. Бок Јанковац, које чине једи-
нствену грађевинску парцелу и имају 
укупну површину од 455 м2,ради 
изградње индивидуалног стамбеног 
објекта спратности П+1, по почетној 

продајној цијени од 27.300,00 КМ ( 
60,00 КМ/ m2); 

 

31. катастарска парцела  688/51, гради-
лиште у површини 147 м2 уписана у 
п.л. број 192 к.о. Бок Јанковац и кaта-
старска парцела 676/19 , градилиште  
површине 271 м2, уписана у п.л. број 
646 к.о. Бок Јанковац,  које чине једи-
нствену грађевинску парцелу и имају 
укупну површину од 418 м2,ради 
изградње индивидуалног стамбеног 
објекта спратности П+1, по почетној 
продајној цијени од 25.080,00 КМ ( 
60,00 КМ/ m2); 

 

32. катастарска парцела  688/50, гради-
лиште у површини 137 м2 уписана у 
п.л. број 192 к.о. Бок Јанковац и кaта-
старска парцела 676/20 , градилиште  
површине 262 м2, уписана у п.л. број 
646 к.о. Бок Јанковац, које чине једи-
нствену грађевинску парцелу и имају 
укупну површину од 399 м2, ради 
изградње индивидуалног стамбеног 
објекта спратности П+1, по почетној 
продајној цијени од 23.940,00 КМ ( 
60,00 КМ/ m2); 

 

33. катастарска парцела 688/49, гради-
лиште у површини 232 м2 уписана у 
п.л. број 192 к.о. Бок Јанковац и кaта-
старска парцела 676/21, градилиште 
површине 412 м2, упи-сана у п.л. број 
646 к.о. Бок Јанковац, које чине једи-
нствену грађевинску парцелу и имају 
укупну површину од 644 м2, ради 
изградње индивидуалног стамбеног 
објекта спратности П+1, по почетној 
продајној цијени од 38.640,00 КМ 
(60,00 КМ/ m2); 

 

34. катастарска парцела 688/65, градили-
ште у површини од 2427 м2 уписана 
у п.л. број 192 к.о. Бок Јанковац и 
кaтастарска парцела 676/22 , градили-
ште  површине 316 м2, уписана у п.л. 
број 646 к.о. Бок Јанковац, које чине 
јединствену грађевинску парцелу и 
имају укупну површину од 2743 м2, 
ради изградње пословног објекта 
спратности П+2, по почетној прода-
ној цијени од 164.580 КМ ( 60,00 КМ/ 
m2); 

 

35. катастарска парцела 688/66 , градили-
ште површине 2431 m2,  уписана у 
п.л. број 192 к.о. Бок Јанковац  ради 
изградње пословног објекта спратно-
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сти П+2, по почетној продајној ције-
ни од  145.860,00 КМ ( 60,00 КМ/ m2); 
 

36. катастарска парцела 688/68 , градили-
ште површине 2411 m2  уписана у п.л. 
број 192 к.о. Бок Јанковац  ради 
изградње пословног објекта спратно-
сти П+2, по почетној продајној ције-
ни од  144.660,00 КМ ( 60,00 КМ/ m2). 
 

II 

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

(2) Поступак лицитације проводи  
Комисијa за спровођење јавног надметања за 
про-дају грађевинског земљишта именована 
Рјешењем СО Градишка (у даљем тексту: 
Комисија) . 

 

III 

Право учешћа у поступку продаје неи-
зграђеног 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 по-
четка поступка лицитације и урачунава се у 
продајну цијену, а у случају да учесник лици-
тације не излицитира жељено земљиште иста 
се враћа. 
 

IV 

Излицитирана, односно утврђена купо-
вна 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. 
 

V 

Овлаштава се Начелник општине да 
након ступања на снагу ове одлуке у сре-
дствима јавног информисања објави оглас о 
продаји грађевинског земљишта путем лици-
тације.  
 

VI 

Ова одлука ступа на снагу даном до-
ношења, а објавиће се у »Службеном гласни-
ку општине Градишка«. 
 

Број:01-022-205/13 
Датум:26. септембар.2013. године  
Г р а д и ш к а   
                                         ПРЕДСЈЕДНИК 
                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                               

                                          Радислав Дончић 
с.р. 
 

На основу члана 30. Закона о лока-
лној самоуправи („Службени гласник Репу-
блике Српске“, бр.101/04 , 42/05 и 118/05 ) и 
чл. 17. и 33.  Статута општине Градишка- 
Пречишћен текст („Службени гласник 
општине Градишка“, број  8/13  )  Скупштина 
општине Градишка је на сједници одржаној 
дана  26. септембра 2013. године донијела је                                       
             

О Д Л У К У 

о давању  сагласности за упис заложног 

права –хипотеке Пољопривредној задрузи 

„  ВИП КРАЈИНА“ п.о. Лакташи 

 
I 

Даје се сагласност за упис заложног 
права –хипотеке  Пољопривредној задрузи          
„ВИП КРАЈИНА“ п.о. Лакташи  на некретни-
нама означеним као :  

- к.ч. број  405/45 - „табла“ , градили-
ште  , површине  4361 м2, 
  уписане у лист непокретности , 
број  846 у  к.о. Нова Топола , што одговара 
упису  у земљишно-књижни уложак број  187 
у  к.о. Нова Топола. 

 

II 

        За спровођење ове одлуке задужује се 
Начелник општине Градишка. 

            
III 

Ова одлука ступа на снагу даном 
доношења , а објавиће се у „ Службеном 
гласнику општине Градишка“. 
 
Број:01-022- 210/13                                                                   
Дана, 26.септембра 2013. године                                       
Г р а д и ш к а                   
                                         ПРЕДСЈЕДНИК  
                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                      Радислав Дончић с.р. 
                                         
 
 
 

На основу  члана 30. Закона о лока-
лној самоуправи (''Службени гласник Репу-
блике Српске“, бр. 101/04, 42/05 и 118/05) и 
чл. 17. и 34. Статута Општине Градишка – 
Пречишћен текст (''Службени гласник 
општине Градишка“, број 8/13), Скупштина  
општине  Градишка,  на  сједници  одржаној 
26.септембра 2013. године, д о н и ј е л а   је 
 

О  Д  Л  У  К  У 

о преносу права власништва 
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I 

 Преноси се право власништва над 
путничким аутомобилом марке: “Застава”, 
тип: “Yugo", запремина мотора: 1116 ccm³, 
година производње: 2000, регистарских 
ознака: 797-А-887, са Општине Градишка на 
Основни суд Градишка. 
  

II 

 Право власништва над путничким 
аутомобилом  из тачке I ове одлуке преноси 
се без накнаде. 
 

III 

 За реализацију ове одлуке задужује се 
Начелник општине Градишка. 
 

IV 

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

Број:01-022-211/13  
Дана:26.септембра 2013. годиине 
Г р а д и ш к а  
                 ПРЕДСЈЕДНИК  
                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                      Радислав Дончић с.р. 
     
            
 

На основу  члана 30. Закона о лока-
лној самоуправи (''Службени гласник Репу-
блике Српске“, бр. 101/04, 42/05 и 118/05) и 
чл. 17. и 34. Статута Општине Градишка – 
Пречишћен текст (''Службени гласник 
општине Градишка“, број 8/13), Скупштина  
општине  Градишка,  на  сједници  одржаној 
26. септембра 2013. године, д о н и ј е л а   је 
 

О  Д  Л  У  К  У 

о преносу права власништва 

 
I 

 Преноси се право власништва над 
пиштољем марке “Црвена Застава”, фабри-
чки број 16594, калибар 7.65 мм, рег. бр. 
102/72 са Општине Градишка на Министа-
рство унутрашњих послова, Центар јавне 
безбједности Бања Лука, Полицијска станица 
Градишка. 
  

II 

 Право власништва над пиштољем из 
тачке I ове одлуке преноси се без накнаде. 
 

III 

 За реализацију ове одлуке задужује се 
Начелник општине Градишка. 

IV 

 Ова одлука ступа на снагу даном до-
ношења, а објавиће се у “Службеном гласни-
ку општине Градишка”. 
 

Број:01-022-212/13  
Дана:26.септембра 2013. годиине 
Г р а д и ш к а  
                 ПРЕДСЈЕДНИК  
                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                      Радислав Дончић с.р. 
 

 
 

На основу члана 30. Закона о лока-
лној самоуправи (''Службени гласник Репу-
блике Српске '' , бр.: 101/04 , 42/05 и 118/05 ) 
и чл. 17. и 33.  Статута општине Градишка – 
Пречишћен текст (''Службени гласник 
општине Градишка'' , број  8/13  )  Скупшти-
на општине Градишка на сједници одржаној 
дана  26. септембра 2013. године донијела је  
 

О Д Л У К У 

о   измјенама Одлуке број : 01-022-132/13 

од 6. јуна 2013.године 

 

I 

У Одлуци број: 01-022-132/13 од 6. 
јуна 2013.године ( '' Службени гласник 
општине Градишка '', број 5/13 ) којом је дата 
сагласност за упис заложног права –хипотеке 
Привредном друштву „ Gomex“ д.о.о. Трн , 
општина Лакташи, поглавље  II  се  брише. 
 

II 

 Поглавља  III и IV постају поглавља  
II и  III  . 
 

III 

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

Број:01-022-213/13  
Дана:26.септембра 2013. годиине 
Г р а д и ш к а  
                 ПРЕДСЈЕДНИК  
                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                      Радислав Дончић с.р. 
 

 

 
        На основу члана 30. Закона о лока-
лној самоуправи (''Службени гласник Репу-
блике Српске '', бр.: 101/04 , 42/05 и 118/05 ) 
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и чл. 17. и 33.  Статута општине Градишка – 
Пречишћен текст-('' Службени гласник 
општине Градишка '' , број  8/13)  Скупштина 
општине Градишка  на сједници одржаној 
дана  26.септембра 2013. године  донијела је   
                                          

О Д Л У К У 

о   измјенама Одлуке број : 01-022-136/13 

од 6. јуна 2013.године 
 

I 

У Одлуци број: 01-022-136/13 од 6. 
јуна 2013. године (''Службени гласник општи 
-не Градишка '', број 5/13) којом је дата сагла-
сност за упис заложног права-хипотеке При-
вредном друштву „GOLIĆ-TRADE“ д.о.о. 
Градишка, Романовци, поглавље II се  брише. 
                                                                  

II 

             Поглавља  III и IV постају поглавља  
II и  III  . 
 

III 

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

Број:01-022-214/13  
Дана:26.септембра 2013. годиине 
Г р а д и ш к а  
                 ПРЕДСЈЕДНИК  
                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                      Радислав Дончић с.р. 
 

 
 

Скупштина општине Градишка, рје-
шавајућу у предмету комплетирања грађеви-
нске парцеле по захтјеву Брадарић Џенана и 
Брадарић Џенете из Градишке, нa основу  
чл.348 став 3. тачка „д“ / Закона о стварним 
правима /„Службени гласник Републике 
Српске, бр. 124/08, 59/09, 95/11/, чл. 190. 
Закона о општем управном поступку / „Слу-
жбени гласник  Републике Српске бр.  13/02, 
87/07, 50/10 /, и чл. 17. и 33. Статута општине 
Градишка-Пречишћен текст / „Службени гла-
сник општине Градишка“ бр. 8/13/ на сједни-
ци одржаној дана 26.септембра  2013 год.  д о 
н и ј е л а  је 
 

О Д Л У К У 

о давању сагласности за закључење уговора о 
продаји неизграђеног градског грађевинског 

земљишта непосредном погодбом са 

Брадарић Џенаном и Брадарић Џенетом 
 

I 

Даје се сагласност за закључење 
уговора о продаји непосредном погодбом са 
са Брадарић Џенаном и Брадарић Џенетом из 
Градишке, ради комплетирања грађевинске 
парцеле и то градског грађевинског земљи-
шта означеног као: к.ч. бр.368/18 Улица 
Титова обала њива 1 класе пов.од 7 м2 уписа-
на у п.л. бр. 2689  к.о. Градишка-град, као 
посјед општине Градишка са 1/1 дијела. 

 

II 

О купопродаји некретнина из тачке I 
ове одлуке закључиће се купородајни уговор 
између Брадарић Џенана и Брадарић Џенете 
из Градишке као купаца и општине Гради-
шка  као продавца по тржишној цијени грађе-
винског земљишта у износу од 200 КМ по м2 
што за 7 м2 износи1 400,00 КМ,  којим ће се 
регулисати сва међусобна права и обавезе 
уговорних страна. 
 

III 

Овлашћује се Начелник Општине 
Градишка да у име Општине Градишка 
закључи уговор из тачке  I ове одлуке са  
Брадарић Џенаном и Брадарић Џенетом  из 
Градишке. 

IV 

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

Број:01-022-206/13                 
Датум:26. септембар.2013. године  
Г р а д и ш к а  
                ПРЕДСЈЕДНИК  
                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                      Радислав Дончић с.р. 
                                                            
 
 
 Скупштина општине Градишка, рје-
шавајући по захтјеву Џамастагић Муневере и 
Решић Мухареме ради формирања грађе-
винске парцеле, на основу члана 348.став 3. 
Зако-на о стварним правима („Службени гла-
сник Републике Српске“  бр.124/08, 58/09 и 
95/11), члана 190.Закона о општем управном 
поступку („Службени Републике Српске“ 
бр.13/02, 87/07 и 50/10 )и чланова 17. и 33. 
Статута општине Градишка-пречишћен текст 
(„Службени гласник општине Градишка“ 
,бр.8/13), на сједници одржаној 26. септембра 
2013. године донијела је 
 

Р  Ј  Е Ш Е  Њ  Е 
 

1.Одбија се захтјев Џамастагић 

Муневере и Решић Мухареме из Градишке 
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за куповину непосредном погодбом ,неизгра-
ђеног градског грађевинског земљишта у 
државној својини означеног као к.ч. бр. 
1380/5 Ул. канал, њива 3кл. у површини 48м2  
уписана у п.л. 2689 к.о. Градишка-град 
посједник општина Градишка са 1/1 дијела,         
као  н е о с н о в а н.  
 

О  б р  а  з  л  о  ж  е њ  е 
 

Џамастагић Муневера и Решић Муха-
рема из Градишке поднијеле су захтјев за 
куповину непосредном погодбом неизгра-
ђеног грађевинскогземљшта поближе означе-
ног у диспозитиву овог рјешења, наводећи да 
су оне сувласнице  к.ч. бр.1380/7  Ул. канал  
њива 3  класе у пов. од 76 м2  и к.ч. 1382 Ул. 
канал, кућа и зграда у пов. 125 м2  двориште у 
пов. 141м2 уписана у пл. 429 к.о. Градишка-
град, те да према Регулационом плану те 
парцеле са парцелом 1380/5 чине грађеви-
нску цјелину. 

 

Накнадно, захтјев је комплетиран 
прилагањем копије катастарског плана бр. 12 
к.о. Градишка-град, извода из п.л. 2689 и 429 
к.о. Градишка-град, те Увјерења број 04-363-
1-26/13 Одјељења за урбанизам грађење, ста-
мбене и комуналне послове Градишка од   
04.07. 2013. године са Изводом из Урбани-
стичког пројекта „Мањуреви-Стадион-Топла-
на“(„ Службени гласник општине Градишка“ 
број 3/03). 

Дана 23.08.2013 год. одржан је увиђај 
на лицу мјеста и расправа којој су присуство-
вале Џамастагић Муневера и Решић Муха-
рема, вјештак геометар, у одсуству уредно 
позваног Правобранилаштва РС СЗ Бања 
Лука, као законског заступника Општине 
Градишка, на којој је утврђено сљедеће: 

-од стране вјештака геометра иденти-
фиковане су к.ч. бр. 1380/7, к.ч. 1382 и к.ч. 
бр. 1380/5 к.о. Градишка-град те је утврђено 
да је парцела 1380/5 неизграђено грађевинско 
земљиште, а из Увјерења број 04-363-1-26/13 
Одјељења за урбанизам грађење, стамбене и 
комуналне послове Градишка од 04.07.2013. 
године и Извода из Урбанистичког пројекта 
„Мањуреви-Стадион-Топлана“ („Службени 
гласник општине Градишка“ број 3/03), утвр-
ђено да  парцела 1380/5 грађевинску цјелину 
чини са парцелама 1380/2,1380/3 и дијелом 
парцеле 1384/3,к.о. Градишка-град, а парцеле 
1380/7 и 1382 у сувласништву подносиоца 
захтјева грађевинску цјелину чине са 
парцелом 1380/6 к.о. Градишка-град. 

Подносиоци захтјева Џамастагић 
Муневера и Решић Мухарема прихватиле су 
налаз вјештака и наводе у Увјерењу број 04-

363-1-26/13 и Изводу из Урбанистичког про-
јекта„Мањуреви-Стадион-Топлана“(„ 
Службени гласник општине Градишка“ број 
3/03) 

Правобранилаштво РС СЗ Бања Лука, 
у свом изјашњењу бр. У-2298/13 од 12.09. 
2013. године, сматра да из напријед наведе-
них разлога нису испуњени услови за 
комплетирање грађевинске парцеле и предла-
же да се захтјев одбије као неоснован. 

Обзиром да  је у поступку неспорно 
утврђено да парцеле 1380/7,1382 и 1380/5 не 
чине једну грађевинску цјелину, нису испу-
њени услови за комплетирање грађевинске 
парцеле по захтјеву  Џамастагић Муневере и 
Решић Мухареме, па је одлучено   као у 
диспозитиву. 
 

Поука о правном средству: 

Против овог рјешења не може се 
изјавити жалба, али се може покренути 
управни спор, подношењем тужбе Окружном 
суду у Бањој Луци у року 30 дана од дана 
достављања рјешења. Тужба се подноси 
непосредно суду у два примјеркa.    
 
 Број:01-475-84/13                 
Датум:26. септембар 2013. године 
Г р а д и ш к а 
                              ПРЕДСЈЕДНИК 
                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  
                                    Радислав Дончић с.р. 
 
 
 

Скупштина општине Градишка, у 
предмету исправке грешке у  Одлуци Ску-
пштине оптшине Градишка бр. 01/022-191/12 
од 31.07.2012. године, по службеној дужно-
сти, на основу члана 207. Закона о општем 
управном поступку  („Службени гласник 
РС“, бр.13/02, 87/07 и 50/10) и члана 17. и 33. 
Статута општине Градишка-Пречишћен 
текст („Службени гласник општине Гради-
шка“ бр. 8/13 ), на сједници одржаној 26. 
септембра 2013. године  донијела је   
 

З А К Љ У Ч А К 
 

 Исправља се грешка у тач. II Одлуке 
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 бр. 
01/022-191/12 од 31.07.2012. године, тако 
што умјесто текста : 
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  „ у износу од 25,00 КМ/м2, што за 
187 м2,  износи 4.675,00 КМ  “, треба да 
стоји: 
  „ у износу од 20,00 КМ/м2 , што за 

187 м2,  износи 3.740,00 КМ  “. 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Приликом израде Нацрта одлуке 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, за Скупштину 
општине Градишка, погрешно је наведена 
тржишна цијена земљишта, коју су били 
дужни платити Бижић Слађан, син Љубе и 
Бижић р. Горановић Данијела, тако што је 
умјесто тржишне цијене земљишта од 20,00 
КМ /м2, према Извјештају о извршеној про-
цјени градског грађевинског земљишта 
Комисије за процјену грађевинског земљи-
шта  од 20.03. 2012. године, погрешно наве-
ден износ од 25,00 КМ/м2. Наведена грешка 
је уочена прили-ком реализације предметне 
одлуке Скупштине општине Градишка, одно-
сно закључивања уговора између Општине 
Градишка и Бижић Слађана, сина Љубе и 
Бижић  р. Горановић Данијеле .   

Како се у конкретном случају ради о 
очигледној техничкој грешци насталој при-
ликом припремања нацрта предметне одлуке 
Скупштине општине Градишка, одлучено је 
као у диспозитиву, а на основу члана 207. 
Закона о општем управном поступку. 
 

Поука о правном средству: 

 Против овог закључка не може се 
изјавити жалба, али се може покренути упра-
вни спор тужбом код Окружног суда у 
Бањалуци, у року од 30 дана од дана пријема 
закључка.  
 Тужба се у два примјерка непосредно 
подноси Суду. 
 
Број:01-475-85/13                 
Датум:26. септембар.2013. године 
Г р а д и ш к а  
                             ПРЕДСЈЕДНИК 
                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                    Радислав Дончић с.р. 
 
 
 
 

На основу члана 4. Закона о 
министарским, владиним и другим 
именовањима Републике Српске („Службени 

гласник Републике Српске“, број 41/03), 
члана 18. Закона о систему јавних служби 
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 
68/07 и 109/12), члана 33. Статута општине 
Градишка-Пречишћен текст („Службени 
гласник општине Гради-шка“, бр.  8/13), 
Скупштина општине Градишка на сједници 
одржаној дана 26. септембра 2013. године, д 
о н и ј е л а     ј е 

 

Р   Ј   Е   Ш   Е   Њ   Е 

о именовању директора Јавне установе  
„КУЛТУРНИ ЦЕНТАР“ Градишка 

 

I 
Именује се Благојевић Жељко, 

Грбавци Градишка, за директора Јавне 
установе „КУЛТУРНИ ЦЕНТАР“ Градишка. 
 

II 
Именовање из претходне тачке врши 

се на период од четири године. 
 

III 
Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у “Службеном гла-
снику Републике Српске“ и “Службеном 
гласнику општине Градишка.“ 

 
Број:01-111-157/13   
Дана:26.септембра 2013.године   
Г р а д и ш к а                                                                                            
                                        ПРЕДСЈЕДНИК  
                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                    Радислав Дончић с.р.                                                                      
                                                                                                                                                              
 
 
 
 

На основу члана 18. Закона о систему 
jавних служби („Службени гласник Репу-
блике Српске“, бр. 68/07 и109/12) и члана 34. 
Статута општине Градишка- Пречишћен 
текст („Службени гласник општине Гради-
шка“, број 8/13), Скупштина општине Гради-
шка на сједници одржаној 26.септембра 2013. 
године, доноси 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу директора  

ЈУ „Завичајни музеј“ Градишка 
 

I 

МИЛАН ЂУРЂЕВИЋ из Градишке, 
ул. Козарских бригада бб, разрјешује се 
дужно-сти директора ЈУ „Завичајни музеј“ 
Градишка. 
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II 

Разрјешење из претходне тачке врши 
се због истека мандата. 
 
 
 

III 

Рјешење ступа на снагу даном доно-
шења, а објавиће се у “Службеном гласнику 
Републике Српске” и у „Службеном гласнику 
општине Градишка“. 
 

Број:01-111-165/13 
Датум:26.септембар 2013..године 
Градишка    
                                        ПРЕДСЈЕДНИК  
                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                        Радислав Дончић с.р.                                                                      
                                                                                                                                                              
  
 
     

На основу члана 4. Закона о мини-
старским, владиним и другим именовањима 
Републике Српске („Службени гласник Репу-
блике Српске“, број 41/03), члана 18. Закона 
о систему јавних служби(„Службени гласник 
Републике Српске“, бр.68/07 и 109/12), члана 
34. Статута општине Градишка-Пречишћен 
текст („Службени гласник општине Гради-
шка“, број 8/13), Скупштина општине Гради-
шка на сједници одржаној дана 26.септембра 
2013. године донијела је  

 
Р   Ј   Е   Ш   Е   Њ   Е 

о именовању в.д. директора 

Јавне установе „ЗАВИЧАЈНИ МУЗЕЈ“ 

Градишка 

 
I 

 
Именује се ЂУРЂЕВИЋ МИЛАН из 

Градишке, ул.Козарских бригада бб за в.д. 
директора Јавне установе „Завичајни 

музеј“ Градишка. 

 
II 

Именовање из претходне тачке врши 
се до истека законом прописане процедуре за 
избор новог директора. 

 

III 
Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у “Службеном гла-
снику општине Градишка.“ 
 
Број:01-111-166/13 
Датум:26.септембар 2013..године 
Градишка    

                                        ПРЕДСЈЕДНИК  
                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                        Радислав Дончић с.р.         

  

На основу члана 18. Закона о систему 
jавних служби („Службени гласник Репу-
блике Српске“, бр. 68/07 и 109/12) и члана 
34. Статута општине Градишка („Службени 
гласник општине Градишка“, број 8/13), 
Скупштина општине Градишка на сједници 
одржаној 26.септембра 2013. године, доноси 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу директора Јавне 

предшколске установе „Лепа Радић“ 

Градишка 
 

I 
 

ДРАГАНА ГРАХОВАЦ из Гради-
шке разрјешује се дужности директора ЈПУ 
„Лепа Радић“ Градишка. 
 

II 

Разрјешење из претходне тачке врши 
се због неопозиве оставке на мјесто дире-
ктора ЈПУ „Лепа Радић“. 
 

III 

Рјешење ступа на снагу 1. октобра 
2013. године, а објавиће се у „Службеном 
гласнику Републике Српске“ и у „Службеном 
гласнику општине Градишка“ 
 

Број:01-111-167/13 
Датум:26.септембар 2013..године 
Градишка    
                                        ПРЕДСЈЕДНИК  
                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                        Радислав Дончић с.р.         
 
  
     

На основу члана 4. Закона о мини-
старским, владиним и другим именовањима 
Републике Српске („Службени гласник Репу-
блике Српске“, број 41/03), члана 18. Закона 
о систему јавних служби („Службени гла-
сник Републике Српске“, бр. 68/07 и 109/12) 
и члана 34. Статута општине Градишка 
(„Службени гласник општине Градишка“, 
број 8/13), Скупштина општине Градишка на 
сједници одржаној 26.септембра 2013.године, 
доноси 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
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о именовању в.д. директора Јавне 

предшколске установе „Лепа Радић“ 

Градишка 

 

I 

МИЛЕ ШЕАТОВИЋ из Градишке 
именује се за в.д.  директора ЈПУ „Лепа 
Радић“ Градишка. 

II 
Именовање из претходне тачке врши 

се због неопозиве оставке Драгане Граховац 
на мјесто директора ЈПУ „Лепа Радић“. 
 

III 

Рјешење ступа на снагу дана 1.окто-
бра 2013. године, а објавиће се у „Службеном 
гласнику Републике Српске“ и у „Службеном 
гласнику општине Градишка“. 
 
Број:01-111-168/13 
Датум:26.септембар 2013.године 
Г р а д и ш к a  
                                         ПРЕДСЈЕДНИК  
                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                        Радислав Дончић с.р.         

  

 
На основу члана 348. Закона о ства-

рним правима (''Службени гласник Репу-
блике Српске“,  бр. 124/08, 58/09 и 95/11), чл. 
5. и 11. Правилника о поступку јавног конку-
рса за располагање непокретностима у сво-
јини Републике Српске и јединица локалне 
самоуправе ('“Службени гласник Републике 
Српске“, број 20/12) и чл. 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 26. септембра 2013. 
године,  д о н о с и 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању Комисије за продају 

грађевинског земљишта у к.о. Бок 

Јанковац 
 

1.)Именује се Комисија за продају грађе-
винског земљишта у к.о. Бок Јанковац (у 
даљем тексту: Комисија), у саставу: 

 

а) Бороја Светко, предсједник 
           Брњак Сенада ,замјеник предсједника 

б) Татић Александра, члан 
           Бакић Александар, замјеник члана 

в) Пуљаревић Гордана, члан 
           Вукелић Немања, замјеник члана 

 

За секретара Комисије се именује  
Наташа Голић, а за замјеника секретара                            
Петра Лукић - Мирковић. 
 

2) Задатак Комисије из претходне тачке 
је спровођење поступка продаје неизграђеног 
грађевинског земљишта путем лицитације у 
к.о. Бок Јанковац, 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).  
 

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

 
Број:01-111-158/13   
Дана:26.септембра 2013.године   
Г р а д и ш к а                                                                                              
                                         ПРЕДСЈЕДНИК  
                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                          Радислав Дончић с.р.         
                                                                         
    
 
 

На основу члана 17. тачка „п“ и члана 
33. Статута општине Градишка-Пречишћен 
текст ("Службени гласник општине 
Градишка" број: 8/13) Скупштина општине 
Градишка на сједници одржаној дана 
26.09.2013. године доноси 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрешењу члана Комисије за награде и 

признања Скупштине општине Градишка 

 

Члан 1. 
 

Гдин ЖЕЉКО БЛАГОЈЕВИЋ,   р а 

з р ј е ш а в а се дужности члана Комисије за 
награде и признања Скупштине општине 

Градишка. 
 

Члан 2. 

О извршењу овог Рјешења стараће се 
секретар Скупштине општине Градишка. 
 

Члан 3. 

Ово Рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у "Службеном 
гласнику општине Градишка". 
 
Број:01-111-159/13 
Датум:26.09.2013.године 
Градишка    
                                          ПРЕДСЈЕДНИК  
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                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                          Радислав Дончић с.р.     
 
 
 
 
 
 
 
 

На основу члана 17. тачка „п“ и члана 
33. Статута општине Градишка-Пречишћен 
текст ("Службени гласник општине 
Градишка" број: 8/13) Скупштина општине 
Градишка на сједници одржаној дана 
26.09.2013. године доноси 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању члана Комисије за награде и 

признања Скупштине општине Градишка 
 

Члан 1. 
 

Гдин ЗОРАН  ГВОЗДЕНАЦ, и м е н 

у ј е  се за члана Комисије за награде и 
признања Скупштине општине Градишка. 

 

Члан 2. 

О извршењу овог Рјешења стараће се 
секретар Скупштине општине Градишка. 
 

Члан 3. 

Ово Рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у "Службеном 
гласнику општине Градишка". 
 
Број:01-111-160/13 
Датум:26.09.2013.године 
Г р а д и ш к а 
                                          ПРЕДСЈЕДНИК  
                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                          Радислав Дончић с.р.     
 
 
 

На основу члана 17. тачка „п“ и члана 
33. Статута општине Градишка-Пречишћен 
текст ("Службени гласник општине 
Градишка" број: 8/13) Скупштина општине 
Градишка на сједници одржаној дана 
26.09.2013. године доноси 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрешењу замјеника предсједника  

Савјета за здравство и социјалну заштиту 

 Скупштине општине Градишка 

 

Члан 1. 
 

Гдин ЖЕЉКО БЛАГОЈЕВИЋ,  р а- 

з р ј е ш а в а се дужности замјеника 
предсједника  Савјета за здравство и соција-
лну заштиту Скупштине општине Градишка. 
  

Члан 2. 

О извршењу овог Рјешења стараће се 
секретар Скупштине општине Градишка. 
 

Члан 3. 

Ово Рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у "Службеном 
гласнику општине Градишка". 
 
Број:01-111-161/13 
Датум:26.09.2013.године 
Градишка                                                                                   
                                          ПРЕДСЈЕДНИК  
                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                          Радислав Дончић с.р.     
 

 
 

На основу члана 17. тачка „п“ и члана 
33. Статута општине Градишка-Пречишћен 
текст ("Службени гласник општине 
Градишка" број: 8/13) Скупштина општине 
Градишка на сједници одржаној дана 
26.09.2013. године доноси 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању замјеника предсједника  

Савјета за здравство и социјалну заштиту 

 Скупштине општине Градишка 

 

Члан 1. 
 

Гдин ЗОРАН  ГВОЗДЕНАЦ, и м е н 

у ј е  се за замјеника предсједника Савјета за 
здравство и социјалну заштиту Скупштине 
општине Градишка. 
  

Члан 2. 

О извршењу овог Рјешења стараће се 
секретар Скупштине општине Градишка. 
 

Члан 3. 

Ово Рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у "Службеном 
гласнику општине Градишка". 
 
Број:01-111-162/13 
Датум:26.09.2013.године 
Г р а д и ш к а                                                                                   
                                          ПРЕДСЈЕДНИК  
                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                          Радислав Дончић с.р.     
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На основу члана 17. тачка „п“ и члана 
33. Статута општине Градишка-Пречишћен 
текст ("Службени гласник општине 
Градишка" број: 8/13) Скупштина општине 
Градишка на сједници одржаној дана 
26.09.2013. године доноси 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрешењу члана Комисије за сарадњу 

са општинама и градовима Скупштине 

општине Градишка 
 

Члан 1. 
 

Гдин ЖЕЉКО БЛАГОЈЕВИЋ,   р а 

з р ј е ш а в а се дужности члана Комисије за 
сарадњу са општинама и градовима 
Скупштине општине Градишка. 
  

Члан 2. 

О извршењу овог Рјешења стараће се 
секретар Скупштине општине Градишка. 
 

Члан 3. 

Ово Рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у "Службеном 
гласнику општине Градишка". 
 

Број:01-111-163/13 
Датум:26.09.2013.године 
Г р а д и ш к а                                                                                    
                                          ПРЕДСЈЕДНИК  
                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                          Радислав Дончић с.р.     
 
 
 
 

На основу члана 17. тачка „п“ и члана 
33. Статута општине Градишка-Пречишћен 
текст ("Службени гласник општине 
Градишка" број: 8/13) Скупштина општине 
Градишка на сједници одржаној дана 
26.09.2013. године доноси 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању у члана Комисије за сарадњу 

са општинама и градовима  Скупштине 

општине Градишка 
 

Члан 1. 
 

Гдин ДРАГОЉУБ БЈЕЛАЈАЦ, и м 

е н у ј е  се за члана Комисије за сарадњу са 
општинама и градовима Скупштине општине 

Градишка. 
  

Члан 2. 

О извршењу овог Рјешења стараће се 
секретар Скупштине општине Градишка. 
 

 

Члан 3. 

Ово Рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у "Службеном 
гласнику општине Градишка". 
 
Број:01-111-164/13 
Датум:26.09.2013.године 
Градишка                                                                                   
                                          ПРЕДСЈЕДНИК  
                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                          Радислав Дончић с.р.   
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НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 

 
 

  
 На основу члана 43. Закона о 
лојкалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр.10/04, 42/05 и 118/05) 
и члана 29. Статута општине Градишка-
Пречишћен текст („Службени гласник 
општине Градишка“, број 8/13), Начелник 
општине Градишка д о н о с и 
 

О Д Л У К У 

о измјенама и допунама  Одлуке о 

оснивању Административне службе 

општине Градишка 

 
Члан 1. 

 У Одлуци о оснивању Администрати-
вне службе општине Градишка („Службени 
гласник општине Градишка“, број 6/13), у 
члану 1. став 1. иза тачке 10. додаје се нова 
тачка 11. која гласи: 
 11. Професионална ватрогасна 

јединица, као посебна унутрашња органи-

зациона једионица Административне 

службе општине Градишка“. 
 

Члан 2. 

У члану 4. послије ријечи „цивилне 
заштите“ додају се ријечи: „послови кому-

налне полиције“ 
 

Члан 3. 

 У члану 5.став 1. послије ријечи 
„персоналне евиденције службеника“ додају 
се ријечи: “ нормативно-правне послове“. 
 

Члан 4. 

 У члану 6. ријечи „и наплате 

комуналних услуга“ бришу се 
 

Члан 5. 

 У члану 10. послије ријечи “трезо-
рско пословање“ додају се ријечи:“ послови 

наплате комуналних услуга у систему 

обједињене наплате“. 
 

Члан 6. 

 У члани 11. послије ријечи:“Законом 
о инспекцијама у републици Српској“ додаје 
се тачка, а преостали текст се брише. 
 

Члан 7. 

 Иза члана 12. додаје се нови члан 12а. 
који гласи: 

„Члан 12а. 
 Професионална ватрогасна јединица 
Градишка обавља сљедеће послове: 

84.25-дјелатност ватрогасних јединица 
71.20-техничко испитивање и анализа,  
          -контрола исправности и серви-

сирање ватрогасних апарата и хидрантске  
опреме  за гашење пожара, 
  85.59   -остало образовање,  
  49.41   -друмски превоз робе, 

           - пружање техничке помоћи у 
незгодама и опасним ситуацијама, 
                      -остваривање задатака јединица  
цивилне заштите у складу са Законом о за-
штити и спасавању у ванредним ситуацијама 
и 

-друге послове из области заштите од 
пожара у складу са законом“. 

 

Члан 8. 

 У члану 13. на крају текса брише се 
тачка и додају ријечи:“ и Правилник о уну-

трашњој организацији и систематизацији 

радних мјеста у Професионалној ватрога-

сној јединици Градишка, након претходно 

прибављеног мишљења Министарства 

унутрашњих послова Републике Српске“. 

 

Члан 9. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у „Службеном 
гласнику општине Градишка“ 
 
Број:02-022-182/13 
Датум:28.август 2013. године 
Г р а д и ш к а      
                                   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                        Зоран Латиновић с.р. 

 
 
 

На основу члана 72. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“,бр.101/04,42/05 и 118/05) 
, члана 34. Статута ошпштине Градишка 
(„Службени гласник општине Градишка“, бр. 
8/05, 4/08, 1/09, 3/09,2/12 и 5/13), Начелник 
општине  д о н о с и  
 

О Д Л У К У 
 

I 
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 Овом одлуком одређује се период 
одржавања манифестације  „Градишка јесен 
2013“, а како слиједи:„Градишка јесен 2013“ 
(у даљем тексту: Манифестација), простор за 
одржавање дијела Манифестације забавног 
изложбеног и продајног карактера и утврђује 
висина закупа површина на том простору. 
 

 

II 

Манфестација ће се одржати у 
периоду од 11. септембра 2013. до 25. 
септембра 2013. године. 
 Дио Манифестације забавног и 
продајног карактера, одржаће се у периоду из 
претходног става на простору испред Гра-
дског стадиона и спортске дворане у 
Градишци, у улици Доситејева на површини 
од цца 4.500,00 m². 

Дио Манифестације, који се односи 
на сајамску презентацију воћа и поврћа 
одржаће се 11. септембра у Градском парку. 

  
III 

Висина закупа јавних површина у 
периоду одржавања Манифестације износи:  

1. ЗА УГОСТИТЕЉСКЕ ОБЈЕКТЕ 

(покретне угоститељске радње, 
роштиљнице и сл.).....8,00 KM/ m² 

2. ШТАНДОВИ 

                 (бижутерија, конфекција, играчке и  
                 сл.)................................20,00 KM/ m² 

3. ЗАБАВНЕ РАДЊЕ 

(цијена 1,00 m² за постављање 
забавних игара укључујући и ман-
ипулативни простор)..3,50 KM/ m² 

4. ОСТАЛИ ПРОДАЈНИ ПРОСТОР 

     (за лимунаду, сладолед, кокице, 
      воће, поврће, балони и сл.)– 
       дневно.........................5,00 KM/ m² 
У цијену из тачке 1-4. није урачунат 

ПДВ. 
 

IV 

За извршење Одлуке задужују се 
Одјељење за урбанизам, грађење, комуналне 
и стамбене послове, Одјељење за привреду и 
пољопривреду, Одјељење за развој и Орга-
низациони одбор за обиљежавање Манифе-
стације. 
 Надзор над извршењем уплате закупа 
јавних површина вршиће комунална 
полиција, а надзор над радом угоститељских 
и трговачких дјелатности вршиће Одјељење 
за инспекције 

V 

Одлука ступа на снагу даном 
доношења. 

 

О б р а з л о ж е њ е  
 

Манифестација „Градишка јесен 
2013“, одржава се сваке године у мјесецу 
септембру, с циљем да се јавности представи 
мала привреда, културни и спортски 
садржаји општине Градишка и окружења. 

Централни дио Манифестације тради-
ционално се одржава на простору испред 
градског стадиона гдје се одржавају манифе-
стације забавног и продајног карактера 
(угоститељски објекти, забавне игре за дјецу, 
продаја конфекције, бижутерије и сл.). 

С тим у вези, утврђене су цијене заку-
па јавних површина у периоду одржавања 
Манифестације које ће обезбиједити омас-
овљење и учешће што већег броја привре-
дних субјеката на овој Манифестацији. 
 

Број: 02-022- 177 /13 
Дана: 15.август 2013.године 
                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                        Зоран Латиновић с.р. 
 

 
 На основу члана 26. Закона о попису 
становништва, домаћинстава и станова у 
Босни и Херцеговини 2013. године (“Службе-
ни гласник БиХ”, број 10/12 и 18/13), члана 7. 
Закона о спровођењу пописа становништва, 
домаћинстава и станова 2013. године у 
Републици Српској (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 70/12 и 39/13), 
члана 17 и 33. Статута општине Градишка 
(“Службени гласник општине Градишка”, 
број 8/05,4/08,1/09, 3/09 и 2/12) , а у складу са 
Процедурама за избор пописних органа и 
особља које ће бити ангажовано у попису 
становништва, домаћинстава и станова у БиХ 
у 2013. години, на основу члана 34.Статута 
општине Градишка („Службени гласник 
општине Градишка“ бр.8/05,4/08,1/09, 3/09, 
2/12), Начелник општине , д о н о с и 
 

О  Д  Л  У  К  У 

о објављивању Јавног огласа за избор 

чланова Пописне комисије општине 

Градишка 
 

Члан 1. 

 I - Расписује се Јавни оглас за избор 
чланова Пописне комисије општине Гради-
шка за организацију и спровођење пописа 
становништва, домаћинстава и станова 2013. 
године у општини Градишка. 
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 II - У Пописну комисију општине 
Градишка именује се предсједник и пет 
чланова, од којих су три Срби, један Бошњак, 
један Хрват и један из реда Осталих. 
 Пописна комисија обавља послове 
дефинисане  чланом 26. Закона о попису 
становништва, домаћинстава и станова у 
Босни и Херцеговини 2013. године (“Службе-
ни гласник БиХ”, број 10/12 и 18/13) и 
чланом 7.  Закона о спровођењу пописа 
становништва, домаћинстава и станова 2013. 
године у Републици Српској (“Службени 
гласник Републике Српске”, број 70/12 и 
39/13). 
 Чланови Пописне комисије општине 
Градишка потписаће уговор и дати изјаву о 
заштити повјерљивих података. 
 

 III - Општи услови за кандидате су: 
1. Да су држављани БиХ; 
2. Да су старији од 18 година; 
3. Да имају пребивалиште на подручју 
општине Градишка или друге општине у 
БиХ; 
4. Да нису осуђивани за кривично дјело, које 
их чини неподобним за обављање дужности 
члана Пописне комисије; 
5. Да се против њих не води кривични 
поступак; 
 

 IV - Посебни услови за кандидате су: 
1. Да  има стечено  најмање  средње  
образовање  у  четверогодишњем  трајању, 
2. Један  од  кандидата  мора  бити  запослен  
у  Републичкој  управи  за  геодетске,      
имовинско-правне послове РС, Подручна 
јединица Градишка. 
 

 V - Рокови 
 Јавни оглас ће се објавити на огласној 
плочи Администртивне службе општине 
Градишка и на web страници општине Гради-
шка. 
 Рок за подношење пријава је до 
10.06.2013. године. 
 Мандат Пописне комисије траје од 
дана именовања до завршетка послова 
пописа становништва, домаћинстава и 
станова на подручју општине Градишка. 
 Предсједника и чланова Пописне 
комисије Локалне самоуправе општине 
Градишка именоваће Скупштина општине 
Градишка на основу ранг листе достављене 
од стране конкурсне Комисије.  
               
  VI - Остале одредбе  
   Пријаве кандидата подносе се на 
прописаном обрасцу за пријаву кандидата за 
члана пописне комисије локалне самоуправе. 

 Образац пријаве може се преузети са 
web странице општине Градишка 
(www.opstina-gradiska.com) и на инфо пулту 
Администртивне службе општине Градишка, 
Видовданска 1А. 
 Потписане пријаве се достављају 
Комисији за провођење конкурсне процедуре 
за избор чланова Пописне комисије општине 
Градишка, лично или путем поште на адресу: 
Видовданска 1А, 78400 Градишка. 
 
 

Члан 2. 

 За реализацију ове одлуке задужује се  
Комисија за провођење конкурсне процедуре 
за избор чланова Пописне комисије општине 
Градишка. 
 Ова одлука је и садржај јавног огласа 
и додатни јавни оглас се неће расписивати. 

Све административне послове за 
потребе Комисије обављаће Одјељење за 
општу управу. 
                                                            

Члан 3. 

 Одлука ступа на снагу даном доно-
шења и објавиће се у “Службеном гласнику 
општине Градишка”, на огласној плочи 
Административне службе општине Градишка 
и на web страници општине Градишка. 
  
Број: 02-022-139 /13                                                            
Дана, 06.06.2013. године   
Г р а д и ш к а    

                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                        Зоран Латиновић с.р 

     
   
 
На основу члана 43. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник 
Републике  Српске“, број 101/04, 42/05 и 
118/05) и члана 34. Статута општине Гради-
шка („Службени гласник општине Гради-
шка“, број 8/05, 4/08,1/09, 3/09 , 2/12 и 5/13), 
Начелник општине Градишка д о н о с и 
 

О Д Л У К У 

о одобрењу исплате 

 

I 

Српској православној црквеној 
општини  Подградци,  у износу од 1.500,00 
KМ (словима:хиљадупетстотина КМ и 
00/100)на име изградње сале  у порти цркве. 
 

II 

Исплата и пренос наведених 
средстава извршиће се из буџета општине 
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Градишка за 2013. годину: буџетска ставка-
Грантови у земљи, економски код 415200, на 
жиро-рачун отворен код СБЕР БАНК Бања 
Лука број: 5673231100653390 фирма „Бетон“ 
д.о.о. Градишка. 
 

III 

О извршењу ове одлуке стараће се 
Одјељење за финансије. 
 
 
 
 
 

IV 

Ова одлука ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику општине Градишка“. 
 
Број:02-434-11/13 
Датум:11. јул 2013.године 
                                   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                        Зоран Латиновић с.р                                                         
 
 

На основу члана 72. Закона о лока-
лној самоуправи („Службени гласник Репу-
блике Српске",бр. 101/04,42/05 и 118/05), 
члана 34. Статута општине Гради-шка 
(„Службени гласник општине Градишка", 
бр.8/05,4/08,1/09,3/09,2/12 и 5/13), Начелник 
општине Градишка доноси 

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е  

о именовању Организационог одбора 

манифестације „Градишка јесен 2013" 

 

Именује се Организациони одбор 
манифестације „Градишка јесен 2013"  
(у даљем тексту: Одбор), у сљедећем саставу: 

1. Зоран Латиновић, начелник општине,  за 
предсједника, 

2. Љубимко Чакаљ, начелник Одјељења за 
привреду и пољопривреду,  

       за замјеннка предсједника, 
3. Слободан Видовић, начелник Одјељења 

за урбанизам, грађење,комуналне и 
стамбене послове, за члана, 

4. Дане Малешевић, начелник Одјељења 
за друштвене дјелатности, за члана, 

5. Добрила Тодоровић, начелник 
Одјељења за финансије, за члана, 

6. Никола Солдатић, начелник Одјељења 
за развој, за члана, 

7. Младен Крсмановић, савјетник 
начелника за члана и 

8. Жељко Благојевић, директор „ 
Културног центра" Градишка, за члана. 

 
Члан 2. 

Задатак Одбора је: 
     а) да донесе Програм манифестације 
„Градишка јесен 2013" (у даљем тексту: 
Програм) и достави га Начелнику општине 
на сагласност, 
       б) да се стара о благовременој припреми 
и реализацији Програма на јаван и 
рационалан начин, 

        в)да донесе План прихода и расхода 
манифестације „Градишка јесен 2013" и 
достави га Начелнику општине на сагласност 
и 
       г)да сачини финансијски извјештај о 
извршењу Плана прихода и расхода манифе-
стације „Градишка јесен 2013" по завршетку 
манифестације и достави га начелнику 
општине. 
 

Члан 3. 
О извршењу овог рјешења стараће се 

замјеник предсједника Одбора. 
 

Члан 4. 

Рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику општине Градишка". 
 
Број:02-111-149/13                                                                      
Датум:15.август 2013.године 
                                   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                        Зоран Латиновић с.р                                                        
 

 
На основу члана 9. Закона о министа-

рским,владиним и другим именовањима 
Републике српске („Службени гласник 
Републике Српске“, број:41/03) 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 донио је 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е                                                                                                                      

о именовању Комисије за избор                                                                         

приправника по расписаном јавном 

конкурсу 
 

1.Именује се Комисија за избор при-
правника-дипломираних економиста, дипло-
мираних правника и дишпломираног полити-
колога по расписаном јавном конкурсу у 
дневном листу „Пресс“ РС, у саставу: 

- Мирон Бјеловук, предсједник 

- Наташа Голић, члан 
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- Петра Лукић Мирковић, члан 

- Љиљана Дошен, члан 

- Салко Брњак, члан 
2.Задатак Комисије за избор је да размо-

три приспјеле пријаве на конкурс, сачини 
листу са ужим избором кандидата који испу-
њавају критерије за именовање, обави инте-
рвју са кандидатима и након тога предложи 
ранг-листу кандидата Начелнику општине . 

3.Административно-техничке послове за 
потребе Комисије обављаће Одјељење за 
општу управу административне службе 
општине Градишка. 

4.Комисија престаје са радом даном 
избора кандидата за приправника. 

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

 

Број:02-111-125/13                                                                                              
Датум:05.06.2013.године 
                                   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                        Зоран Латиновић с.р                                                         
 
 
 На основу члана 179. Упутства о 
вођењу матичних књига („Службени гласник 
Републике Српске“ број 55/10) и члана 34 
Статута општине Градишка („Службени 
гласник општине Градишка“ број: 8/95, 4/08, 
1/09, 3/09 и 2/12) Начелник општине 
Градишка доноси 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању Комисије за обнављање 

матичних књига 
 

I 

 Именује  се Комисија за обнављање 
матичних књига (у даљем тексту:Комисија) у 
саставу: 

1.Алекса Милановић,предсједник 
 2. Пјанић Сузана, члан 
 3.Звијерац Бранкица,члан  
 

II 

 Задатак Комисије је да утврди који су 
уписи у матичним књигама уништени, 
нестали или оштећени и да се стара о 
законитости, ефикасности и економичности 
поступка обнављања матичних књига и о 
року у коме ће се матичне књиге бити 
обновљене. 
 

III 

 Стручне и административне-техничке 
послове за потребе Комисије обављаће 
Одјељење за општу управу 
 

IV 

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

 

Број:02-111-133/13                                                                      
Датум:21.06.2013.године 
                                   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                        Зоран Латиновић с.р   

На основу члана 43. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број 101/04, 42/05 и 
118/05) и члана 28. Статута општине Гради-
шка („Службени гласник општине Гради-
шка“, број 8/05, 4/08, 1/09, 3/09, 2/12 и 5/13), 
Начелник општине Градишка д о н о с и 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности за финансирање 

дијела трошкова продуженог боравка ОШ 

“Данило Борковић” Градишка 

 
 1. Даје се сагласност за финансирање 
дијела трошкова продуженог боравка 
ОШ”Данило Борковић” Градишка 
 
 2. О извршењу овог рјешења стараће 
се Одјељењње за друштвене дјелатности 
 

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

Број:02-431-48/13                                                                      
Датум:27.06.2013.године 
                                   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                        Зоран Латиновић с.р                                                        
 
 
 
 
 
 

На основу члана 72. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број 101/04, 42/05 и 
118/05), члана 34. Статута општине Гради-
шка („Службени гласник општине Гради-
шка“, број 8/05, 4/08, 1/09, 3/09, 2/12 и 5/13), 
Начелник општине Градишка д о н о с и 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

Члан 1. 
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Именује се Комисија за примопредају 
наплате  паркинг простора  ( у даљем тексту: 
Комисија) између КП „Градска чистоћа“ 
Градишка које је било овлаштено за наплату 
паркинг простора и Административне слу-
жбе општине Градишка у чију надлежност 
прелази наплата паркинг простора,  у 
саставу: 

1. Момчило Гојковић -предсједник, 

2. Тривун Јањетовић –члан и 

3. Жељко Билбија-члан. 
 

Члан 2. 

Задатак Комисије је да констатује 
која је документација и која су  материјално 
техничка средства предмет примопредаје и 
да се о истом сачини записник у писменој 
форми. 
 

Члан 3. 

О извршењу овог Рјешења стараће се 
начелник Одјељења за привреду и 
пољопривреду Административне службе 
општине Градишка. 
 

Члан 4. 

Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику општине Градишка“.  
 
Број: 02-111- 137/13 
Датум:11.јул 2013.године 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Зоран Латиновић с.р. 

 
 

 
 

На основу члана 43. Закона о лока-
лној самоуправи (Службени гласник Репу-
блике Српске, број 101/04, 42/05 и 118/05), 
члана 28. и 34. Статута општине Градишка 
(,,Службени гласник општине Градишка,, 
број 8/05, 4/08, 1/09, 3/09, 2/12), Начелник 
општине Градишка, д о н о с и 
 

РJEШEЊE 

o имeнoвaњу члaнoвa Кoмисиje за 

мониторинг одобрених приједлога 

пројеката који учествују у развоју локалне 

заједнице у  oпштини Градишка у 

2013/2014. гoдини 

 
Члaн I 

У сaстaв Кoмисиje зa мониторинг одобре-
них приједлога пројеката који учествују у 
развоју локалне заједнице у 2013/2014. гoди-

ни у oпштини Градишка имeнуjу сe сљe-дeћи 
прeдстaвници: 
 

1. Драган Ђаковић, 
      представник општине Градишка,  
      члан, 
2. Сузана Живковић Боханек,  
      представник општине Градишка,   
      члан, 
3. Жељко Трчић,  
     представник oргaнизaциja цивилног  
      друштвa, члан. 
 

Члaн  2 

Кoмисиja прeдстaвљa тиjeлo кoje 
спрoвoди мониторинг одобрених приједлога 
пројеката. Сви члaнoви Кoмисиje имajу 
jeднaкa прaвa и oбaвeзe. Кoмисиja имa 
зaдaтaк дa изврши мониторинг одобрених 
приједлога пројеката у oпштини Градишка у 
2013/2014. гoдини.   

Кoмисиja је дужна да поднесе извје-
штај о мониторингу одобрених приједлога 
пројеката  Начелнику општине. 
 

Члaн 3. 
Oвo рjeшeњe ступa нa снaгу дaнoм 

дoнoшeњa,  a  објавиће сe у службeнoм глa-
снику oпштинe Градишка.  
 
Брoj: 02-012-1-218/13 
Дaнa: 31.7.2013. године 
 
                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
                 Зоран Латиновић с.р. 
 
 

На основу члана 10. и 11.  Одлуке о 
извршењу буџета општине Градишка за 2013. 
годину („Службени гласник општине Гради-
шка“, број 7/12) и члана 32. Статута општине 
Градишка  („Службени гласник општине 
Градишка“, број 08/05, 04/08, 1/09, 3/09, 2/12, 
5/13), Начелник Општине Градишка, д о н и о  
ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 

о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2013. 

годину 
 

1.  Одобрава се реалокација средстава у 
окви-ру оперативне јединице Остали буџе-
тски корисници , организациони код 0008400 
– ПУ Предшколска установа „Лепа Радић“ 

-са позиције 412100 – Расходи по 
основу закупа  - износ од   3.600,00 КМ 
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-на позицију 516100 - Издаци за залихе 
материјала, робе и ситног инвентара, амбала-
же и др.- износ од 3.600,00 

 

2.За извршење овог рјешења задужује 
се Одјељење за финансије општине Гради-
шка.   

 

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

Број:02-400-24/13        
Датум:15.07.2013.године 
Градишка НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                          Зоран Латиновић с.р. 

На основу члана 10. и 11.  Одлуке о 
извршењу буџета општине Градишка за 2013. 
годину („Службени гласник општине Гради-
шка“, број 7/12) и члана 32. Статута општине 
Градишка  („Службени гласник општине 
Градишка“, број 08/05, 04/08, 1/09, 3/09, 2/12, 
5/13), 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 
0008400 – ПУ Предшколска установа „Лепа 
Радић“ 

 

-са позиције 511300-Издаци за набавку 
постројења и опреме- износ од   750,00 КМ 

-на позицију 412400-Расходи материјал 
за посебне намјене - износ од 750,00 

 

2. За извршење овог рјешења задужује 
се Одјељење за финансије општине Гради-
шка.   

 

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

Број:02-400-27 /13        
Датум:15.07.2013.године 
Градишка         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                          Зоран Латиновић с.р
   

 
На основу члана 10. и 11.  Одлуке о 

извршењу буџета општине Градишка за 2013. 
годину („Службени гласник општине Гради-
шка“, број 7/12) и члана 32. Статута општине 
Градишка  („Службени гласник општине 

Гра-дишка“, број 08/05, 04/08, 1/09, 3/09, 
2/12, 5/13), Начелник Општине Градишка, д о 
н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 

о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2013. 

годину 
 

1.  Одобрава се реалокација средстава у 
оквиру оперативне јединице Остали 
буџетски корисници , организациони код 
0008300   – Центар за социјални рад 
  

-са позицију 516100 - Издаци за залихе 
материјала, робе и ситног инвентара, амбала-
же и др.- износ од 500,00 КМ 

-на позицију 511300 – Издаци за 
набавку постројења и опреме   - износ од 500,00 
КМ 

 

2. За извршење овог рјешења задужује 
се Одјељење за финансије општине Гради-
шка.   
 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном гла-
снику општине Градишка“. 
 
Број:02-400-28/13 
Датум: 26.06.2013.године 
Градишка    
                                   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                 Зоран Латиновић с.р. 
 
 
 

На основу члана 10. и 11.  Одлуке о 
извршењу буџета општине Градишка за 2013. 
годину („Службени гласник општине Гради-
шка“, број 7/12) и члана 32. Статута општине 
Градишка  („Службени гласник општине 
Градишка“, број 08/05, 04/08, 1/09, 3/09, 2/12, 
5/13), Начелник Општине Градишка, д о н и о  
ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 

о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2013. 

годину 
 

1.  Одобрава се реалокација средстава у 
оквиру оперативне јединице Остали 
буџетски корисници , организациони код 
0008300   – Центар за социјални рад  
  -са позиције 412900- Остали непоме-
нути расходи   - износ од  6.000,00 КМ 
             -на позицију  15200-Грантови у 
земљи износ од  6.000,00 КМ 
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2.За извршење овог рјешења задужује 
се Одјељење за финансије општине Гради-
шка.   

 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном гла-
снику општине Градишка“. 
 
Број:02-400-30 /13 
Датум:15.07.2013.године 
Градишка    
                                   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

              Зоран Латиновић с.р 
На основу члана 10. и 11.  Одлуке о 

извршењу буџета општине Градишка за 2013. 
годину („Службени гласник општине Гради-
шка“, број 7/12) и члана 32. Статута општине 
Градишка  („Службени гласник општине 
Градишка“, број 08/05, 04/08, 1/09, 3/09, 2/12, 
5/13), Начелник Општине Градишка, д о н и о  
ј е 

РЈЕШЕЊЕ 

о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2013. 

годину 

 
1. Одобрава се реалокација средстава у 

оквиру оперативне јединице Остали 
буџетски корисници , организациони код 
0008520   – Културни центар 

  
   - са позиције 511200 - Издаци за инв. 

одржавање, реконструкцију и адаптацију 
зграда и објеката   - износ од 2.500,00 КМ 

-на позицију  511300-Издаци за наба-
вку постројења и опреме-износ од 2.500,00 
КМ. 

 

2. За извршење овог рјешења задужује 
се Одјељење за финансије општине Гради-
шка.   

 

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

Број:02-400-31/13 
Датум:15.07.2013.године 
Градишка    
                                 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

            Зоран Латиновић с.р 
 
На основу члана 10. и 11.  Одлуке о 

извршењу буџета општине Градишка за 2013. 
годину („Службени гласник општине Гради-
шка“, број 7/12) и члана 32. Статута општине 
Градишка  („Службени гласник општине 
Градишка“, број 08/05, 04/08, 1/09, 3/09, 2/12, 

5/13), Начелник Општине Градишка, д о н и о  
ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 

о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2013. 

годину 
 

1. Одобрава се реалокација средстава у 
оквиру оперативне јединице Администрати-
вна служба општине Градишка (Одјељење за 
финансије 140) 

 

- са позиције  412600 - Расходи по основу 
путовања и смјештаја -  износ од 7.500,00 КМ 

- на позицију 412900- Остали непоменути 
расходи  - износ од 7.500,00 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 гла-
снику општине Градишка“. 
 

Број:02-400-32 /13 
Датум:15.07.2013.године 
Градишка         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

             Зоран Латиновић с.р 
   
 

На основу члана 10. и 11.  Одлуке о 
извршењу буџета општине Градишка за 2013. 
годину („Службени гласник општине Гради-
шка“, број 7/12) и члана 32. Статута општине 
Градишка  („Службени гласник општине 
Градишка“, број 08/05, 04/08, 1/09, 3/09, 2/12, 
5/13), Начелник Општине Градишка, д о н и о  
ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 

о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2013. 

годину 
 

1.  Одобрава се реалокација средстава у 
оквиру оперативне јединице у оквиру опера-
тивне јединице Административна служба 
општине Градишка (орг.код 0008190 Остала 
буџетска потрошња, орг.код 0008120  Каби-
нет начелника) 

-са позиције 621900- Издаци за отплату 
неизмирених обавеза из ранијих година  
износ од 200.000,00 КМ 

-са позиције 621300 - Издаци за 
отплату главница примљених зајмова у 
земљи износ од 311.000,00 КМ 
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-на поицију 511100 – Издаци за 
изградњу и прибављање зграда и објеката  
износ од 511.000,00 КМ 

 

2. За извршење овог рјешења задужује 
се Одјељење за финансије општине Гради-
шка.   
 

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

Број:02-400-33/13 
Датум:16.07.2013.године 
Градишка  
                                   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

             Зоран Латиновић с.р 
  На основу члана 10. и 11.  Одлуке о 
извршењу буџета општине Градишка за 2013. 
годину („Службени гласник општине Гради-
шка“, број 7/12) и члана 32. Статута општине 
Градишка  („Службени гласник општине 
Градишка“, број 08/05, 04/08, 1/09, 3/09, 2/12, 
5/13), Начелник Општине Градишка, д о н и о  
ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 

о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2013. 

годину 
 

1. Одобрава се реалокација средстава у 
оквиру оперативне јединице Остали 
буџетски корисници  (организациони код 
0008301   – Трошкови социјалне заштите, 
организациони код 0000400- ПУ „Лепа 
Радић“) 

  
-са позиције 416300- Дознаке пружио-

цима социјалне заштите - износ од 78.811,00 
КМ 

-на позицију 511100- Издаци за изгра-
дњу и прибављање зграда и објеката  износ 
од 78.811,00 КМ 

 

2. За извршење овог рјешења задужује 
се Одјељење за финансије општине Гради-
шка.   

 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику општине Градишка“. 
 
Број:02-400-34/13 
Датум:16.07.2013.године 
Градишка    
                                   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

              Зоран Латиновић с.р 
   
 

На основу члана 10. и 11.  Одлуке о 
извршењу буџета општине Градишка за 2013. 
годину („Службени гласник општине Гради-
шка“, број 7/12) и члана 32. Статута општине 
Градишка  („Службени гласник општине 
Градишка“, број 08/05, 04/08, 1/09, 3/09, 2/12, 
5/13), Начелник Општине Градишка, д о н и о  
ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 

о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2013. 

годину 
 

1. Одобрава се реалокација средстава 
у оквиру оперативне јединице Администра-
тивна служба општине Градишка (орг.код 
0008190 Остала буџетска потрошња, орг.код 
0008140  Одјељење за финансије) 

 

-са позиције  621300- Издаци за 
отплату главница примљених зајмова у 
земљи износ од 20.000,00 КМ 

-на позицију 412900- Остали непомену-
ти расходи   износ од  20.000,00 КМ 

 

2. За извршење овог рјешења задужује 
се Одјељење за финансије општине Гради-
шка.   
 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном гла-
снику општине Градишка“. 
 
Број:02-400-35/13 
Датум:24.07.2013.године 
Градишка    
                                   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

              Зоран Латиновић с.р 
   
 

На основу члана 10. и 11.  Одлуке о 
извршењу буџета општине Градишка за 2013. 
годину („Службени гласник општине Гради-
шка“, број 7/12) и члана 33. Статута општине 
Градишка – Пречишћен текст („Службени 
гласник општине Градишка“, број 08/13), 
Начелник Општине Градишка, д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 

о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2013. 

годину 
 

1. Одобрава се реалокација средстава у 
оквиру оперативне јединице Остали 
буџетски корисници, организациони код 
0815016   – Техничка школа 
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-са позиције 412400-Расходи за матер. 
за посебне намјене износ од 2.500,00 КМ 

-на позицију  Расходи за стручне 
услуге  износ од  2.500,00 КМ 

 

2.За извршење овог рјешења задужује 
се Одјељење за финансије општине Гради-
шка.   
 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном гла-
снику општине Градишка“. 
 
Број:02-400-39/13 
Датум:01.08.2013.године 
Градишка    
                                   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

              Зоран Латиновић с.р 
  На основу члана 10. и 11.  Одлуке о 
извршењу буџета општине Градишка за 2013. 
годину („Службени гласник општине Гради-
шка“, број 7/12) и члана 33. Статута општине 
Градишка – Пречишћен текст („Службени 
гласник општине Градишка“, број 08/13), 
Начелник Општине Градишка, д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 

о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2013. 

годину 
 

         1. Одобрава се реалокација средстава у 
оквиру оперативне јединице Администрати-
вна служба општине Градишка (орг.код 
0008190 Остала буџетска потрошња, орг.код 
0008140  Одјељење за финансије) 

-са позиције  412600-Расходи по основу 
путовања и смјештаја износ од 2.400,00 КМ 

-на позицију   412900 -  Остали непоме-
нути расходи   износ од  1.800,00 КМ 

-на позицију   412000 -  Расходи за 
стручне услуге   износ од  600,00 КМ 

 

-са позиције 413900 -Расходи по основу 
затезних камата –  износ од 10.000,00 КМ 

-на позицију 412700-Расходи за 
стручне услуге износ од  10.000,00 КМ 

 

2. За извршење овог рјешења задужује 
се Одјељење за финансије општине Гради-
шка.   
 

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

Број:02-400-40/13 
Датум:01.08.2013.године 
Градишка    
                                   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

              Зоран Латиновић с.р 
 

На основу члана 10. и 11.  Одлуке о 
извршењу буџета општине Градишка за 2013. 
годину („Службени гласник општине Гради-
шка“, број 7/12) и члана 33. Статута општине 
Градишка – Пречишћен текст („Службени 
гласник општине Градишка“, број 08/13), 
Начелник Општине Градишка, д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 

о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2013. 

годину 
 

1. Одобрава се реалокација средстава 
у оквиру оперативне јединице Остали буџе-
тски корисници, организациони код 0008301   
– Трошкови социјалне заштите 

  
          - са позиције 416100 - Текуће дознаке 
корисницима соц.заштите    (штићеницима)   
које се исплаћују од стране установа соција-
лне заштите 5.000,00 КМ 

-на позицију 412900 - Остали   
непоменути расходи  износ од  5.000,00 КМ 

 

2. За извршење овог рјешења задужује 
се Одјељење за финансије општине Гради-
шка.   
 

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

Број: 02-400-41/13 
Датум:22.08.2013.године 
Градишка    
                                   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

              Зоран Латиновић с.р 
 

 

На основу члана 10. и 11.  Одлуке о 
извршењу буџета општине Градишка за 2013. 
годину („Службени гласник општине Гради-
шка“, број 7/12) и члана 33. Статута општине 
Градишка – Пречишћен текст („Службени 
гласник општине Градишка“, број 08/13), 
Начелник Општине Градишка, д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 

о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2013. 

годину 
 

1. Одобрава се реалокација средстава 
у оквиру оперативне јединице Остали буџе-
тски корисници , организациони код 0008520   
–  Културни центар 
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 -са позиције 517100 - Издаци по 
основу пореза на додату вриједност износ од    
2.000,00 КМ 
 -на позицију  412700 -  Расходи за 
стручне услуге износ од 2.000,00 КМ 

 

2.За извршење овог рјешења задужује 
се Одјељење за финансије општине Гради-
шка.   
 

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

Број: 02-400-42/13 
Датум:22.08.2013.године 
Градишка        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                         Зоран Латиновић с.р
   
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРА-

ЂЕЊЕ, КОМУНАЛНЕ И СТАМБЕНЕ 

ПОСЛОВЕ 
 

 
 

О Г Л А С 

 

 Одјељење за урбанизам, грађење, 
комуналне и стамбене послове, Општине 
Гра-дишка, на основу рјешења број 04-372-
55/13  од 23.08.2013. године, извршило је  у 
региста-рском листу број: 6/10 упис промјене 
лица овлаштеног за заступање Заједнице 
етажних власника стамбене зграде у 
Градишци, Улица видовданска број 5, са 
сљедећим подацима:   
 

 Лице овлашћено за заступање и 
представљање заједнице је:  
        -   Кукрић Славко  ЈМБГ  2711955101503 
                                               
 У истом регистарском листу бришe се 
име  лица којe je до сада заступалo Заједницу 
и то: 
             -  Вукобрат Бранко 
 
Број: 04-372-55/13  
Дана: 23.08.2013. године                                  
                                НАЧЕЛНИК  ОДЈЕЉЕЊА 
                                    Слободан Видовић с.р. 
 

О Г Л А С 
Одјељење за урбанизам, грађење, кому-

налне и стамбене послове, општине Гради-
шка на основу рјешења број 04-372-61/13 од 
17.09-2013.године, извршило је у Регистру 
за-једница етажних власника стамбених 

зграда, у регистарском листу број 82/13 упис 
оснива-ња ЗЕВ стамбене зграде у Градишци, 
Улица Војводе Мишића 60, улаз Б, са 
сљедећим подацима: 

У Регистру заједница етажних 
власника стамбених зграда под редним 
бројем 82/13 уписана је Заједница етажних 
власника ста-мбене зграде у Градишци, 
Улица војводе Мишића 60, улазБ. Оснивачки 
акт Заједнице је Уговор о оснивању број 2/13 
од 30.08.2013. године. Основна дјелатност 
ЗЕВ је управља-ње зградом за рачун етажних 
власника, при-купљање средстава за 
одржавање заједничких дијелова зграде и 
других трошкова управља-ња зградом, 
одржавање заједничких дијелова зграде, 
извођење радова хитних интервенци-ја, 
коришћење заједничких просторија и дије-
лова зграде и земљишта које служи за редо-
вну употребу зграде, као и други послови 
управљања зградом. 

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

Оснивачи и чланови за обавезе заједни-
це, које се односе на послове одржавања заје-
дничких дијелова зграде, одговарају 
супсидијарно до висине свог удјела у 
плаћању тро-шкова инвестиционог и текућег 
одржавања и хитних интервенција на 
заједничким дијело-вима зграде. 

Лице овлаштено за заступање 
заједнице је Мандић Бојан ЈМБГ: 
3009980101477  
 

Број: 04-372-61/13  
Дана: 17.09.2013. године 

 
               НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА 
                     Слободан Видовић с.р. 
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