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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
 
На основу члана 30. и 72. 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), 

Скупштина општине Градишка на сједници 

одржаној 03.07.2007. године, д о н и ј е л а   ј е 
 

 

О Д Л У К У 

 

о санацији и утврђивању крајње намјене 

објекта Општине 

у Улици „Младена Стојановића“ 18 

 

 

I 

 

 Приступа се санацији објекта Општине у 

Улици „Младена Стојановића“ 18, изграђеног на 

к.ч. број 445, п.л. 1242,к.о. Градишка-град. 
 Санација, односно архитектонско-

грађевинско уређење објекта, обухвата: 

 -фасаду, хидроизолацију, кров, недостајуће 
инфраструктурне прикључке, столарију и остало по 

предмјеру и предрачуну. 

 

 

II 

 

 Утврђује се трајна намјена објекта из тачке 
I ове Одлуке за потребе јавних служби чији је 

Општина оснивач , првенствено Народне 

библиотеке и Завичајног музеја, као и одређених 
невладиних организација. 

 Пренос права коришћења пословног 

простора на организације из предходног става  
 

 

 

 

извршиће се уговором за чије се потписивање 
овлашћује Начелник општине. 

 

III 

 

Привођење додјељеног простора крајњој 

намјени корисници ће извршити у складу са 
Законом, а у сарадњи са Општином, надлежним 

министарствима и специјализованим установама 

Републике Српске и Босне и Херцеговине и 

одредбама потписаних уговора о преносу права 
коришћења пословног простора. 

 

IV 

 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у ’’Службеном гласнику општине 
Градишка’’. 

 

Број: 01-022-132/07 

Датум: 03.07.2007.године 
Градишка 

                                          ПРЕДСЈЕДНИК  

                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                       Урош Граховац с.р. 

 

 

 
На основу члана 11, 12 и 15 Одлуке о 

грађевинском земљишту (»Службени гласник 

општине Градишка» бр. 6/07), члана 4 Правилника 
о поступку јавног надметања за продају 

грађевинског земљишта у државној својини 

(»Службени гласник Републике Српске» бр. 14/07), 
члана 4 Правилника о поступку продаје 

непосредном погодбом неизграђеног градског 

грађевинског земљишта у државној 

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

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

Градишка на сједници одржаној 03.07.2007.године, 

доноси 

 
 

О Д Л У К У  

о продаји грађевинског земљишта  

 

I 

 

Приступа се продаји неизграђеног градског 
грађевинског земљишта ради изградње трајних 

грђјевина и то: 

 
1. к.ч. бр. 1644/99, 1644/106, 2646/21 и 

2649/169, к.о. Градишка-село /II зона градског 

грађевинског земљишта/ површине 1216 m
2
 ради 

изградње пословно-стамбеног објекта – 

вишеспратно становање и пословање димензија 
32,00x12,00 m /приземље+ 2 спрата/ бруто 

површине 1152 m
2
 по почетној продајној цијени од 

42 560 КМ ( 35 КМ/ m
2
) 

 

2.  к.ч. бр. 719/1 к.о. Градишка-град , к.ч.бр. 

1644/105 и 2649/168, к.о. Градишка-село / II зона 
градског грађевинског земљишта/ површине 1278 

m
2
 ради изградње пословно-стамбеног објекта – 

вишеспратно становање и пословање димензија 

42,50x12,00 m /приземље+ 2 спрата/ бруто 
површине 1530 m

2
 по почетној продајној цијени од 

44 730 КМ ( 35 КМ/ m
2
) 

 
3.   к.ч. бр.719/51 и 739/13 к.о. Градишка-град 

/II зона градског грађевинског земљишта/ 

површине 2672 m
2
 ради изградње пословно-

стамбеног објекта – вишеспратно становање и 

пословање 3 ламеле димензија: 

                    

ламела 1 

 

        25,00x13,20m /приземље+2 спрата/ бруто 

површине 1041 m
2
 

ламела 2 

 

  16,00x16,00m /приземље+4 спрата/ бруто 

површина  1280 m
2
 

ламела 3 

 

40,00x12,00m /приземље+ 2 спрата/ бруто 
површина 1416 m

2 

по почетној продајној цијени од 93 520 КМ( 35 КМ/ 

m
2
) 

 

4. к.ч.бр. 1906/1 к.о. Градишка-село /II зона 

градског грађевинског земљишта/ површине 767 m
2
 

ради изградње пословног објекта, намјене: 

трговина, угоститељство, услуга и администрација 

димензија 24,0 x 15,0 m /приземље/, бруто 

површине 360 m
2
 по почетној продајној цијени од 

19 175 КМ ( 25 КМ/ m
2
) 

 

5. к.ч.бр. 1906/6 к.о. Градишка-село /II зона 
градског грађевинског земљишта/ површине 1047 

m
2
 ради изградње пословног објекта, намјене: 

трговина, угоститељство, услуга и администрација 

димензија 24,0 x 15,0 m /приземље/, бруто 
површине 360 m

2 
по почетној продајној цијени од 

26 175 КМ( 25 КМ/ m
2
) 

 

6. к.ч.бр. 1906/5 к.о. Градишка-село /II зона 

градског грађевинског земљишта/ површине 812 м
2
 

ради изградње пословног објекта, намјене: 
трговина, угоститељство, услуга и администрација 

димензија 24,0 x 15,0 m /приземље/, бруто 

површине 360 m
2
 по почетној продајној цијени од 

20 300 ( 25 КМ/ m
2
)

 

 

7. к.ч.бр. 1906/2 к.о. Градишка-село /II зона 

градског грађевинског земљишта/ површине 948 m
2
 

ради изградње пословног објекта, намјене: 

трговина, угоститељство, услуга и администрација 

димензија 24,0 x 15,0 m /приземље/, бруто 
површине 360 m

2
 по почетној продајној цијени од 

23 700 КМ( 25 КМ/ m
2
)

 

 

8. к.ч.бр.1905/44 к.о.Градишка-село /II зона 
градског грађевинског земљишта/ површине 780 m

2
 

ради изградње производно-пословног објекта са 

комерцијалним садржајима, димензија 23,0 x 15,0 
m /приземље/, бруто површине 345 m

2
 по почетној 

продајној цијени од 19 500 КМ ( 25 КМ/ m
2
)

 

 

9. к.ч.бр.1905/50 к.о.Градишка-село /II зона 
градског грађевинског земљишта/ површине 960 m

2
 

ради изградње производно-пословног објекта са 

комерцијалним садржајима, димензија 23,0 x 15,0 
m /приземље/, бруто површине 345 m

2 
по почетној 

продајној цијени од 24 000 КМ( 25 КМ/ m
2
)

 

 

10. к.ч.бр.1905/49 к.о.Градишка-село /II зона 

градског грађевинског земљишта/ површине 783 m
2
 

ради изградње производно-пословног објекта са 

комерцијалним садржајима, димензија 23,0 x 15,0 
m /приземље/, бруто површине 345 m

2
 по почетној 

продајној цијени од 19 575 КМ( 25 КМ/ m
2
)

 

 

1 
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11. к.ч.бр.1905/43 к.о.Градишка-село /II зона 

градског грађевинског земљишта/ површине 907 m
2
 

ради изградње производно-пословног објекта са 

комерцијалним садржајима, димензија 23,0 x 15,0 

m /приземље/, бруто површине 345 m
2
 по почетној 

продајној цијени од 22 675 КМ ( 25 КМ/ m
2
)

 

 

12. к.ч.бр.1905/51 к.о.Градишка-село /II зона 

градског грађевинског земљишта/ површине 1044 
m

2
 ради изградње производно-пословног објекта са 

комерцијалним садржајима, димензија 23,0 x 15,0 

m /приземље/, бруто површине 345 m
2
 по почетној 

продајној цијени од 26 100 КМ ( 25 КМ/ m
2
)

 

 

13. к.ч.бр.1905/52 к.о.Градишка-село /II зона 

градског грађевинског земљишта/ површине 1047 
m

2 
ради изградње производно-пословног објекта са 

комерцијалним садржајима, димензија 23,0 x 15,0 

m /приземље/, бруто површине 345 m
2
 по почетној 

продајној цијени од 26 175 КМ( 25 КМ/ m
2
)

 

 

14. к.ч.бр.1905/42 к.о.Градишка-село /II зона 

градског грађевинског земљишта/ површине 982 m
2
 

ради изградње производно-пословног објекта са 

комерцијалним садржајима, димензија 23,0 x 15,0 

m /приземље/, бруто површине 345 m
2
 по почетној 

продајној цијени од 24 550 КМ( 25 КМ/ m
2
)

 

 

15. к.ч.бр.1905/41 к.о.Градишка-село /II зона 
градског грађевинског земљишта/ површине 945 m

2
 

ради изградње производно-пословног објекта са 

комерцијалним садржајима, димензија 23,0 x 15,0 

m /приземље/, бруто површине 345 m
2 

по почетној 
продајној цијени од 23 625 КМ ( 25 КМ/ m

2
) 

 

16. к.ч.бр.1905/39 к.о.Градишка-село /II зона 
градског грађевинског земљишта/ површине 1198 

m
2 

ради изградње производно-пословног објекта са 

комерцијалним садржајима, димензија 23,0 x 15,0 

m /приземље/, бруто површине 345 m
2
 по почетној 

продајној цијени од 29 950 КМ ( 25 КМ/ m
2
)

 

 

17. к.ч.бр.1905/54 к.о.Градишка-село /II зона 
градског грађевинског земљишта/ површине 1627 

m
2
 ради изградње производно-пословног објекта са 

комерцијалним садржајима, димензија 23,0 x 15,0 
m /приземље/, бруто површине 345 m

2
 по почетној 

продајној цијени од 40 675 КМ( 25 КМ/ m
2
) 

 

18. к.ч.бр. 2475/1 к.о. Градишка-село /IV зона 
градског грађевинског земљишта/ површине 934 m

2 

ради изградње индивидуалног стамбеног објекта 

димензија 12,0 x 12,0 m /приземље + спрат/, бруто 
површине 288 m

2
 по почетној продајној цијени од 

14 010 КМ( 15 КМ/ m
2
) 

19. к.ч.бр. 2475/35 к.о. Градишка-село /IV 

зона градског грађевинског земљишта/ површине 
669 m

2 
ради изградње индивидуалног стамбеног 

објекта димензија 12,0 x 12,0 m /приземље + спрат/, 

бруто површине 288 m
2
 по почетној продајној 

цијени од 10 035 КМ ( 15 КМ/ m
2
) 

 

20. к.ч.бр. 2475/36 к.о. Градишка-село /IV 

зона градског грађевинског земљишта/ површине 
621 m

2 
ради изградње индивидуалног стамбеног 

објекта димензија 12,0 x 12,0 m /приземље + спрат/, 

бруто површине 288 m
2 

по почетној продајној 

цијени од 9315 КМ ( 15 КМ/ m
2
) 

 

21. к.ч.бр. 2475/37 к.о. Градишка-село /IV 

зона градског грађевинског земљишта/ површине 
595 m

2
 ради изградње индивидуалног стамбеног 

објекта димензија 12,0 x 12,0 m /приземље + спрат/, 

бруто површине 288 m
2
 по почетној продајној 

цијени од 8 925 КМ ( 15 КМ/ m
2
) 

 

22. к.ч.бр. 2475/38 к.о. Градишка-село /IV 

зона градског грађевинског земљишта/ површине 
562 m

2
 ради изградње индивидуалног стамбеног 

објекта димензија 12,0 x 12,0 m /приземље + спрат/, 

бруто површине 288 m
2 

по почетној продајној 
цијени од 8 430 КМ ( 15 КМ/ m

2
) 

 

23. к.ч.бр. 2475/39 к.о. Градишка-село /IV 
зона градског грађевинског земљишта/ површине 

598 m
2
 ради изградње индивидуалног стамбеног 

објекта димензија 12,0 x 12,0 m /приземље + спрат/, 

бруто површине 288 m
2
 по почетној продајној 

цијени од 8 970 КМ ( 15 КМ/ m
2
) 

 

24. к.ч.бр. 2475/12 к.о. Градишка-село /IV 
зона градског грађевинског земљишта/ површине 

532 m
2
 ради изградње индивидуалног стамбеног 

објекта-дуплекс димензија 7,0 x 12,0 m /приземље + 

спрат/, бруто површине 168 m
2
 по почетној 

продајној цијени од 7 980 КМ ( 15 КМ/ m
2
) 

 

25. к.ч.бр. 2475/2 к.о. Градишка-село /IV зона 
градског грађевинског земљишта/ површине 556 m

2
 

ради изградње индивидуалног стамбеног објекта-

дуплекс димензија 7,0 x 12,0 m /приземље + спрат/, 
бруто површине 168 m

2
 по почетној продајној 

цијени од 8 340 КМ ( 15 КМ/ m
2
) 

 

26. к.ч.бр. 2475/25 к.о. Градишка-село /IV 
зона градског грађевинског земљишта/ површине 

540 m
2
 ради изградње индивидуалног стамбеног 

објекта-дуплекс димензија 7,0 x 12,0 m /приземље + 
спрат/, бруто површине 168 m

2
 по почетној 

продајној цијени од 8 100 КМ ( 15 КМ/ m
2
) 
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27. к.ч.бр. 1835/11 к.о. Градишка-село /IV 

зона градског грађевинског земљишта/ површине 
510 m

2
 ради изградње индивидуалног стамбеног 

објекта димензија 10,0 x 10,0 m /приземље + спрат/, 

бруто површине 200 m
2
 по почетној продајној 

цијени од 7 650 КМ ( 15 КМ/ m
2
) 

 

28. к.ч.бр. 1835/12 к.о. Градишка-село /IV 

зона градског грађевинског земљишта/ површине 
510 m

2
 ради изградње индивидуалног стамбеног 

објекта димензија 10,0 x 10,0 m /приземље + спрат/, 

бруто површине 200 m
2
 по почетној продајној 

цијени од 7 650 КМ ( 15 КМ/ m
2
) 

 

29. к.ч.бр. 1835/34 к.о. Градишка-село /IV 

зона градског грађевинског земљишта/ површине 
510 m

2
 ради изградње индивидуалног стамбеног 

објекта димензија 10,0 x 10,0 m /приземље + спрат/, 

бруто површине 200 m
2
 по почетној продајној 

цијени од 7 650 КМ ( 15 КМ/ m
2
) 

 

30. к.ч.бр. 1835/35 к.о. Градишка-село /IV 

зона градског грађевинског земљишта/ површине 
510 m

2
 ради изградње индивидуалног стамбеног 

објекта димензија 10,0 x 10,0 m /приземље + спрат/, 

бруто површине 200 m
2
 по почетној продајној 

цијени од 7 650 КМ ( 15 КМ/ m
2
) 

 
II 

 

Продаја градског грађевинског земљишта из 

претходне тачке се врши путем усменог јавног 
надметања-лицитацијом. 

 

III 

 
Уколико продаја путем лицитације остане 

безуспјешна и у поновљеном поступку продаја 

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

почетној продајној цијени утврђеној за продају 

градског грађевинског земљишта путем лицитацие. 

 
IV 

 

Право учешћа у поступку продаје 

неизграђеног градског грађевинског земљишта 
имају сва физичка и правна лица која по закону  

могу бити власници некретнина које се продају, уз 

уплату кауције која износи 10% од почетне 
продајне цијене земљишта и иста се уплаћује за 

земљиште које се лицитира, на благајни 

Административне службе прије почетка поступка 

лицитације и урачунава се у продајну цијену, а у 

случају да учесник лицитације не излицитира 

жељено земљиште иста се враћа. 
 

V 

 
Излицитирана односно утврђена куповна 

цијена земљишта се плаћа у року од 15 дана  од 

дана закључења уговора о продаји градског 

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

куповне цијене. 

 

VI 

 

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

информисања објави оглас о продаји грађевинског 

земљишта путем лицитације, оглас о поновљеном 

поступку лицитације, односно оглас о продаји 
грађевинског земљишта непосредном погодбом 

уколико продаја путем лицитације остане 

безуспјешна и у поновљеном поступку.  
 

VII 

 
Поступак продаје неизграђеног градског 

грађевинског земљишта путем лицитације односно 

непосредном погодбом ако продаја путем 

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

земљишта. 

 

VIII 

 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у »Службеном гласнику општине 

Градишка« 

 
Број: 01-022-133/07 

Датум: 03.07.2007.године 

Градишка 

                                          ПРЕДСЈЕДНИК  
                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                       Урош Граховац с.р. 

 
 

 

На основу члана 19 Закона о промету 
непокретности (»Службени лист СР Б и Х» 

бр.38/78, 4/89, 29/90 И 22/91 и «Службени гласник 

Републике Српске» бр. 29/94), члана 4 Правилника 

о поступку јавног надметања за продају 
непокретности у државној својини (»Службени  

лист СР БиХ», бр.28/79)  и члана 17 и 33 Статута 

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

Градишка на сједници одржаној 03.07.2007.године, 
доноси 

 

О Д Л У К У  

 

о продаји пословних просторија  

 

I 
 

Приступа се продаји пословних просторија  

власништво Општине Градишка са 1/1дијела и то: 

 
1. пословне просторије у површини од 279,68 

м2 које се налазе на трећем спрату пословне зграде 

у Градишци, у Ул. Видовданској бр.6 изграђеној на 

земљишту означеном као к.ч.бр.467 и к.ч.бр.476, 
уписаном у п.л.бр.1242 к.о. Градишка град, које су 

уписане у Књјигу уложених уговора о продаји 

пословних зграда, пословних просторија и гаража, 

у Лист уложених уговора бр.141, по почетној 
продајној цијени од 237 .728 KM (850 KM/m2). 

 

2. пословне просторије у површини од 280,37 
м2 које се налазе на четвртом спрату пословне 

зграде у Градишци, у Ул Видовданској бр.6 

изграђеној на земљишту означеном као к.ч.бр.467 и 
к.ч.бр.476, уписаном у п.л.бр.1242 к.о. Градишка 

град, које су уписане у Књјигу уложених уговора о 

продаји пословних зграда, пословних просторија и 

гаража, у Лист уложених уговора бр.140, по 
почетној продајној цијени од 238.314,50 KM                       

(850 KM/m2).  

II 
 

Продаја пословних просторија из претходне 

тачке ће се изврши усменим јавним надметањем, а 
у складу са Правилником о поступку јавног 

надметања за продају непокретности у државној 

својини (»Службени  лист СР БиХ», бр.28/79). 
 

III 

 

Ако прва продаја пословних просторија не 
успије, продаја ће се поновити усменим јавним 

надметањем.Ако не успије ни поновљена продаја 

пословних проторија, сматраће се да је јавна 
продаја остала безуспјешна, те се продаја 

предметних пословних просторија може извршити 

непосредном продајом 

IV 

 
Право учешћа у поступку продаје пословних 

просторија из тачке I ове одлуке имају сва физичка 

и правна лица која у складу са законом могу бити 

власници некретнина које су предмет продаје, уз 

уплату кауције која износи 10% од почетне 
продајне цијене пословних просторија и иста се 

уплаћује на благајни Административне службе 

прије почетка поступка продаје и урачунава се у 

продајну цијену, а у случају да учесник у поступку 
продаје не купи предметне пословне просторије 

иста се враћа. 

V 

 
Утврђена куповна цијена пословних 

просторија се плаћа у року од 15 дана  од дана 

закључења уговора о продаји, а купац ступа у 

посјед купљених пословних просторија након 
плаћања куповне цијене. 

VI 

 
Овлашћује се Начелник Општине да након 

ступања на снагу ове Одлуке у средствима јавног 

информисања објави оглас о продаји пословних 

просторија путем усменог јавног надметања 

односно оглас о поновљеном поступку усменог 
јавног надметања.  

 
VII 

 
Поступак продаје пословних просторија 

проводи Комисија за јавну продају непокретности. 

 
VIII 

 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у »Службеном гласнику општине 

Градишка« 

 
Број: 01-022-134/07 

Датум: 03.07.2007.године 

Градишка 
                                          ПРЕДСЈЕДНИК  

                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                       Урош Граховац с.р. 

 

 

 

 
На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи (’’Службени гласник РС’’,  бр. 101/04, 

42/05, 118/05), чл. 48, 50, 51, 55. и 71. Закона о 

задуживању, дугу и гаранцијама  Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 30/07) 
и чл. 17. и 33. Статута Општине Градишка 

(’’Службени гласник општине Градишка’’, број 

8/05), Скупштина општине Градишка, на сједници 
одржаној  03.07.2007. године, донијела је 
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О Д Л У К У 

 

о   јемству Општине Градишка за задужење  

Професионалне ватрогасне јединице Градишка 

 

I 

 

Општина Градишка даје јемство 
Професионалној ватрогасној јединици Градишка на 

задужење код Нове бањалучке банке, у укупном 

износу од 400.000,00 КМ. 

 

II 

 

Средства из тачке I ове одлуке 
Професионална ватрогасна јединица Градишка ће  

користити за куповину специјалног ватрогасног 

навалног возила, а обезбиједиће се под сљедећим 
условима: 

 

a) максималана каматна стопа – шестомјесечни 

ЕУРИБОР + 3,10 %, 
b) рок отплате – 10 година. 

в)  трошкови обраде кредита – 1,00 % или 4.000,00 

КМ, 

г)  отплата дуга се може сервисирати из редовних 
мјесечних прихода корисника кредита,     

односно из средстава прикупљених по основу 

члана 76а. Закона о заштити пожара („Службени 

гласник РС“, бр. 16/95, 16/02 и 02/05), која се 
уплаћују на рачун јавних прихода РС, а од тога 

70% средстава припада општини са које су 

средства уплаћена и користе се за техничко 
опремање ватрогасне јединице. 

д1) доспијеће за отплату кредита тече од времена 

испоруке возила, од 01.03.2008. године 

      Постојећи дуг Општине Градишка за 
2007.годину је 944.500,00 КМ, што износи 6,82%  

      редовних прихода остварених у претходној 

фискалној години (13.843.051,00 КМ).  
д2) Укупна годишња  отплата  по  основу издатих 

гаранција од стране Општине Градишка  

      тренутно   износи   530.091,83 КМ,   што  чини  
3,83%  остварених  редовних  прихода  

      Општине у 2006. години. 

 

III 
 

Овлашћује се Начелник општине Градишка 

да обави све радње потребне за реализацију ове 
одлуке. 

 

 

 

IV 

                                                             
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у ’’Службеном гласнику општине 

Градишка’’. 

 
Број: 01-022-135/07 

Датум: 03.07.2007.године 

Градишка 
                                          ПРЕДСЈЕДНИК  

                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                       Урош Граховац с.р. 

                                          

 
На основу члана  27. став 3.  Закона о 

уређењу простора («Службени гласник Ре-публике 

Српске», број: 84/02) и члана 17. и 33. Статута 

општине Градишка («Службени гласник општине 
Градишка», број: 8/05), Скупштина општине 

Градишка на сједници одржаној 03.07.2007.године 

д о н о с и 
 

О Д Л У К У 

 

о усвајању Плана парцелације и 

урбанистичко-техничких услова за изградњу 

претоварне станице за чврсти отпад и 

санитарног азила у Церовљанима на к.ч.бр. 

623/1 и к.ч.бр. 624/1 к.о. Буквик 

 

Члан 1. 

 

Усваја се План парцелације и урбанистичко-

техничких услова за  изградњу претоварне станице 

за чврсти отпад и санитарног азила у Церовљанима 
на к.ч.бр. 623/1 и 624/1 к.о. Буквик ( У даљем 

тексту: План парцелације) 

 

Члан 2. 

 

Простор који је обухваћен Планом 

парцелације  дефинисан је у графичком дијелу 
плана. 

 

Члан 3. 
 

Елаборат Плана прарцелације састоји се од 

текстуалног и графичког дијела. 

 Текстуални дио садржи: 

 

1.Увод 

 
2.Извод из планске документације вишег реда 

 

3.Претходне активности 
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4.   Постојеће стање 

 
5.   Урбанистичко-технички услови 

5.0. Потребе, могућности и циљеви организације,  

уређења и коришћења простора 

5.1.План просторне организације 
5.2.План парцелације 

5.3.План грађевинских и регулационих линија 

 
6.   Инфраструктура 

6.1.Саобраћајна инфраструктура 

6.2.Хидротехничка инфраструктура 

6.3.Термотехничке инсталације 
6.4.Ел. енергетске и тт инсталације 

 

7.   Заштита животне средине 
 

8.   Фото прилог 

 

Графички дио садржи 

 

1.1.Постојеће стање- катастарска подлога 

                                                 Р=1:2500 
1.2.Постојеће стање-катастарска подлога 

                                                   Р=1:500 

1.3.Постојеће стање-инжињерско геолошка карта
                                                   Р=1:500 

2.Извод из просторног плана 

 
3.План просторне организације            P=1:500

                                              

4.План грађевинских и регулационих линија 

                                                   Р=1:500 
5.План парцелациje                                    Р=1:500 

 

6.План саобраћаја и нивелације                 Р=1:500 
                                          

7.Инфраструктура-хидротехничке инсталације

                                       Р=1:500    

 8.Инфраструктура- ел. енергетске и тт инсталације
                                                   Р=1:500 

Члан 4. 

Елаборат плана је израђен од стране  
пројектне организације «Пројект» д.о.о. Бања Лука 

јуна 2007.године под бројем: 02-434-32/07. 

Члан 5. 

О спровођењу овог Плана парцелације  

стараће се одјељење Административне службе 

надлежно за послове просторног уређења. 

 

Члан 6. 

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

општинре Градишка». 

 

 
Број: 01-022-136/07 

Датум: 03.07.2007.године 

Градишка 
                                          ПРЕДСЈЕДНИК  

                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                       Урош Граховац с.р. 
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На основу  члана 27.став 2. Закона о 

промету непокретности („Службени лист СР 
БиХ“ број: .38/78, 4/89, 29/90 и 22/91 и 

«Службени гласник Републике Српске» бр. 

29/94)  и члана 17. и 33. Статута општине 

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

Градишка на сједници одржаној 

03.07.2007.године,  д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

 

о измјени Одлуке о давању сагласности на 

закључене уговоре 

о куповини станова ради рјешавања 

имовинско-правних односа 

 

I 

 
У Одлуци о давању сагласности на 

закључене уговоре о куповини станова ради 

рјешавања имовинско - правних односа 

(„Службени гласник општине Градишка“, број 
6/05), тачка II  се мијења и гласи: 

 

„Станови прибављени по основу напријед 

наведених уговора служит ће у сврху 

рјешавања имовинско-правних односа као 

накнада за експроприсане некретнине на 

подручју општине Градишка и привођења 

земљишта трајној намјени. 

 Станови из тачке I који не буду 

употребљени за намјене из предходног става 

могу се замјенити, продати или издати у закуп 

у складу са Законом“. 

 

II 

 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у ’’Службеном гласнику 
општине Градишка’’. 

 

Број: 01-022-137/07 
Датум: 03.07.2007.године 

Градишка 

                                    ПРЕДСЈЕДНИК  
                         СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                 Урош Граховац с.р.          

                                 

 
 

На основу  члана 30. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 101/04, 42/05 и 118/05), члана 

27.став 2. Закона о промету непокретности 

(„Службени лист СР БиХ“ број: .38/78, 4/89, 
29/90 и 22/91 «Службени гласник Републике 

Српске» бр. 29/94)  и члана 17. и 33. Статута 

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

општине Градишка на сједници одржаној 

03.07.2007.године,  д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

 

о замјени станова 

 
I 

 
Одобрава се замјена станова између 

Општине Градишка и Гордане Николић из 

Градишке, службеника Административне службе 
Општине и то: 

 

-стана у Градишци, Улица „Видовданска“ 

б.б. број 8/I укупне површине 66,51 м2 
(58,71+8,34), а који се састоји од двије собе , 

кухиње са трпезаријом, оставе, купатила, 

ходника и двије лође, етажно власништво 
општине Градишка за 

 

-стан у Градишци у Улици „Милоша 
Црњанског“ КГ 3/2, укупне површине 29,30 м2, а 

који се састоји од собе, кухињске нише, оставе, 

купатила, ходника и лође, етажно власништво 

Гордане Николић. 

 

II 

 
Замјена станова из тачке I се одобрава уз 

доплату разлике у површинама станова у складу 

са процјеном вјештака грађевинске струке. 

 

 

III 

 
Овлашћује се Начелник општине да на 

основу ове Одлуке и прибављене сагласности 

Правобранилаштва Републике Српске, закључи 
уговор о замјени станова. 

 

IV 
 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у ’’Службеном гласнику 

општине Градишка’’. 

 
Број: 01-022-138/07 

Датум: 03.07.2007.године 

Градишка 

                                         ПРЕДСЈЕДНИК  

                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                       Урош Граховац с.р. 
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Скупштина општине Градишка, поводом 

понуде Котур Ненада, за замјену некретнина по 
праву прече куповине, на основу члана 15. 

Закона о грађевинском земљишту („Сл.гласник 

РС“ бр. 112/06)  и члана 17. и 33. Статута 

Општине Градишка („Сл. гласник општине 
Градишка“  бр.8/05), на сједници одржаној дана   

03.07.2007. године, донијела је  

 

О  Д  Л  У  К  У 

 

о замјени некретнина  

 

I 

 

Даје се сагласност за закључење уговора о 
замјени некретнина означених као: 

- к.ч.бр. 1700/4, Насип,   њива   4. класе,  

површине  387 м
2
 

уписане у п.л.бр. 2537 к.о. Градишка село,  

власништво Котур Ненада из Градишке са 

1/1 дијела 

за некретнине  означене као: 
-к.ч.бр.1836/69, Кованлук,  њива  3 класе у 

површини 510 м
2 
 

уписана у п.л.бр. 691 к.о. Градишка село  
на имену Општине Градишка са 1/1 дијела. 

 

II 
  

О замјени некретнина из тачке I закључиће 

се уговор између Општине Градишка и Котур 

Ненада којим ће се регулисати међусобна права 
и обавезе уговорних страна .                           

                                  

III 
 

За провођење ове одлуке задужује се 

Начелник Општине Градишка. 

 
 

IV 

 
Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Градишка“. 
 

Број: 01-022-139/07 

Датум: 03.07.2007.године 

Градишка 

                                          ПРЕДСЈЕДНИК  

                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                       Урош Граховац с.р. 

 
 

 

 Скупштина општине Градишка, поводом 

понуде Шмитран Марије, за замјену некретнина 
по праву прече куповине, на основу члана 15. 

Закона о грађевинском земљишту („Сл.гласник 

РС“ бр. 112/06)  и чл. 17 и 33 Статута Општине 

Градишка („Сл. гласник општине Градишка“  
бр.8/05), на сједници одржаној дана 03.07. 2007. 

године, донијела је  

 

О  Д  Л  У  К  У 

 

о замјени некретнина  
 

I 

 

Даје се сагласност за закључење уговора о 
замјени некретнина означених као: 

-к.ч.бр.569/3, Ул.“Проте Душана Суботића“-  

двориште   површине     25 м2                                                                                           
- кућа и зграде површине 56 м2 

уписане у п.л.бр. 1204 к.о. Градишка 

град. 

власништво Шмитран р. Шукало Марије 
из Доњих Подградаца са 1/1 дијела , 

за некретнине означене као:  

-стан у власништву Општине Градишке у 
Ул.“ Милана Тепића“ 10-2/М величине 46,65 м2, 

уписан у лист уложених уговора о откупу 

стамбених зграда и станова број 1703  к.о. 
Градишка град, изграђен на к.ч.бр. 292/10 и 301 

к.о. Градишка град, уз доплату разлике у цијени 

у  висини 12.000,00КМ у корист : Шмитран 

Марије. 

II 

  

О замјени некретнина из тачке I закључиће 
се уговор између Општине Градишка и Шмитран 

Марије, којим ће се регулисати међусобна права 

и обавезе уговорних страна .                           

                                    

III 

 

Овлашћује се Начелник Општине 
Градишка да у име Општине Градишка закључи 

уговор из тачке 1. ове одлуке.  

IV 
 

Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Градишка“. 
 
Број: 01-022-143/07 

Датум: 03.07.2007.године 

Градишка 

                                          ПРЕДСЈЕДНИК  

                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                       Урош Граховац с.р. 
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Скупштина општине Градишка, поводом 

понуде Касагић Мирка из Градишке , за замјену 
некретнина, на основу члана 5. Закона о промету 

непокретности („Службени лист СР БиХ“ број: 

.38/78, 4/89, 29/90 и 22/91 и «Службени гласник 

Републике Српске» бр. 29/94)  и члана 17. и 33. 
Статута општине Градишка  (»Службени гласник 

општине Градишка« бр.8/05 ), Скупштина 

општине Градишка на сједници одржаној дана 
03.07.2007.године,  д о н и ј е л а   ј е 

 

О  Д  Л  У  К  У 

 

о замјени некретнина  

 

I 
 

Даје се сагласност на закључење уговора о 

замјени некретнина  Касагић Мирку из 
Градишке, којом општина даје у замјену 

земљиште означених као: 

- к.ч.бр. 650/43“ Ул.канал“, пашњак 3. класе у 

површини од 448 м2 
уписана у п.л.бр. 192 к.о. Бок Јанковац,као 

накнаду за преузето земљиште по рјешењу 

Скупштине општине Градишка бр. 02/3-462-
237/73 од 19.09.1973. године и  03/4-475- 

-31/76  од 06.02.1976.године  

 

II 

  

О замјени некретнина из тачке I закључиће 

се уговор између Општине Градишка и Касагић 
Мирка  којим ће се уредити сви  међусобни 

односи између  уговорних страна, као и 

међусобна потраживања и обавезе. 
                                                                

III 

 

Овлашћује се Начелник Општине 
Градишка да у име Општине Градишка закључи 

уговор из тачке 1. ове Одлуке са Касагић 

Мирком. 
 

IV 

 
Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Градишка“. 

 
Број: 01-022-140/07 

Датум: 03.07.2007.године 

Градишка 

                                          ПРЕДСЈЕДНИК  

                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                  Урош Граховац с.р 

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

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

29/04), члана 16. став 1. тачка д. Закона о 

грађевинском земљиштуРС („Сл.гласник РС“ 

бр.112/06) и чланова 17. и 33. Статута општине 
Градишка  („Сл. гласник општине Градишка  

бр.8/05), у предмету комплетирања грађевинске 

парцеле Жабић Борислава, Скупштина општине 
Градишка на сједници одржаној дана 03.07.2007. 

године, донијела је  

  

О  Д  Л  У  К  У 

 

о продаји земљишта непосредном погодбом 

 

I 

 

Жабић Бориславу из Градишке  продаје се 
непосредном погодбом    неизграђено градско 

грађевинско земљиште, ради комплетирања 

грађевинске парцеле, означено као: 

 
     -к.ч.бр.  2650/17 „Тркалиште“,   насип                             

.......................................................површине  254 м
2 

 
     -к.ч.бр.  2654/10  „Пут у Жеравицу“,  

приступни пут,...........................површине   915 м
2 

 
     -к.ч.бр.  2646/143 „Поток Јурковица“, 

јарак.............................................површине   584 м
2 

 

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

Општине Градишка са 1/1 дијела  

 

II 

 

      Жабић Борислав дужан је Општини 

Градишка платити накнаду за продато земљиште 
по тржишној цијени која се утврђује у висини од   

18 КМ/м
2
 

О куповини некретнина из тачке I 
закључиће се купопродајни уговор између 

Општине Градишка и Жабић Борислава, којим ће 

се регулисати сва међусобна права и обавезе 
између уговорних страна. 

 

III 

 
 Овлашћује се Начелник општине 

Градишка да у име Општине закључи уговор о 

продаји земљишта  из тачке  I ове одлуке.  
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IV 

 
Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Градишка“. 

 
Број: 01-022-141/07 

Датум: 03.07.2007.године 

Градишка 

                                          ПРЕДСЈЕДНИК  

                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                   Урош Граховац с.р 

 
 

Скупштина општине Градишка, поводом 

понуде Прелец Ане и Гашпаров Зденке из 

Загреба, за продају некретнина по праву прече 
куповине, на основу члана 29. Закона о промету   

непокретности („Службени лист  СРБиХ “ бр. 

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

Општине Градишка („Сл.ужбени  гласник 

општине Градишка“  бр.8/05), на сједници 

одржаној дана  03.07. 2007. године, донијела је  
 

О  Д  Л  У  К  У 

 

о прихватању понуде 

 

I 
 

Прихвата се понуда  Прелец р. Кулиш Ане 

и Гашпаров р. Кулиш Зденке (сувласнице са ½ 

дијела),  дата по праву прече куповине, за 
куповину некретнина означених као: 

-к.ч.бр .613/2, Трг „Светог Саве“ , 

двориште ................................површине        37  м
2 

-к.ч.бр. 613/3, Трг „Светог Сав“   

двориште ............................... површине        36  м
2
 

              кућа и зграде.......површине         51 м
2
 

-к.ч.бр.613/6,Трг “Светог Саве“, 

двориште ................................површине        16  м
2
 

                   кућа и зграде........површине        25  м
2
 

-к.ч.бр. 613/7, Трг „Светог Саве“,  
двориште................................површине         20  м

2
 

                   кућа и зграде ......површине         77  м
2 

 
           -к.ч.бр. 616/2,  Трг „24. априла“,     
двориште .............................. површине         28  м

2
 

уписане у п.л. бр. 824   к.о. Градишка град  

по цијени  од  72.500,00 КМ (словима: 

седамдесетдвијехиљадепетстотина /00 КМ). 
 

II 

  
О куповини некретнина из тачке I 

закључиће се купопродајни уговор између 

Општине Градишка и Прелец Ане и Гашпаров 

Зденке . 
                                                                

III 

 

За провођење ове одлуке задужује се 
Начелник Општине Градишка. 

 

IV 
 

Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

Општине Градишка“. 
 

Број: 01-022-142/07 

Датум: 03.07.2007.године 

Градишка                                   ПРЕДСЈЕДНИК  

                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                   Урош Граховац с.р 

 

 

На основу  члана  19. Закона о промету 

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

Републике Српске» бр. 29/94),  члана 8. 

Правилника о поступку јавног надметања за 
продају непокретности у државној својини 

(»Службени лист СР БиХ» бр. 28/79) и члана 17. 

и 33. Статута општине Градишка  (»Службени 

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

одржаној 03.07.2007.године,  д о н о с и 

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

о именовању Комисије за јавну продају 

пословних просторија  

 
I 

 

Именује се Комисија за јавну продају 

пословних просторија (У даљем тексту: 
Комисија ) у саставу: 

 

1. Драгана Иић,        -предсједник 
          Брана Спасојевић,   -замјеник предсједника 

2. Свјетлана Ђаковић, -члан 

          Нада Ћорковић,       -замјеник члана 
3. Гордана Николић,    -члан 

          Свјетлана Ђурић,     -замјеник члана 

 

II 
  

Задатак Комисије из претходне тачке је 

спровођење поступка јавне продаје  пословних 
просторија власинштво Општине Градишка и то: 

пословних просторија у површини од 279,68 м2 
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које се налазе на трећем спрату пословне зграде 

у Градишци, у Ул. Видовданској бр.6 изграђеној 
на земљишту означеном као к.ч.бр.467 и 

к.ч.бр.476, уписаном у п.л.бр.1242 к.о. Градишка 

град, које су уписане у Књјигу уложених уговора 

о продаји пословних зграда, пословних 
просторија и гаража, у Лист уложених уговора 

бр.141 и пословних просторија у површини од 

280,37 м2 које се налазе на четвртом спрату 
пословне зграде у Градишци, у Ул Видовданској 

бр.6 изграђеној на земљишту означеном као 

к.ч.бр.467 и к.ч.бр.476, уписаном у п.л.бр.1242 

к.о. Градишка град, које су уписане у Књјигу 
уложених уговора о продаји пословних зграда, 

пословних просторија и гаража, у Лист уложених 

уговора бр.140, у складу са Правилником о 
поступку јавног надме-тања за продају 

непокретности у државној својини ( »Службени 

лист СР БиХ» бр. 28/79)  

 

III 

  

Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у Службеном гласнику 

општине Градишка. 

 
Број: 01-111-52/07 

Датум: 03.07.2007.године 

Градишка                             

                                                  ПРЕДСЈЕДНИК  

                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                   Урош Граховац с.р 

 

 
На основу члана 12 . Закона о 

министарским, владиним и другим именовањима 

Република Српске („Службени гласник 
Републике Српске“, број 41/03) и члана 33. 

Статута општине Градишка (“Службени гласник 

општине Градишка“ број 8/05), Скупштина 
општине Градишка на сједници одржаној дана 

03.07.2007.године , д о н и ј е л а  ј е 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

о разрешењу чланова Надзорног одбора 

ОДЈП„ Радио Градишка“  

 

I 

 

Разрешавају се чланови  Надзорног одбора 
ОДЈП „Радио Градишка“ и то: 

 

1.Никола Поњевић 
            2.Вахид Ахметагић  

3.Биљана Јејинић 

 

II 

 
Именовани се разрешавају дужности 

чланова Надзорног одбора ОДЈП Радио 

Градишка„“због истека мандата. 

 

III 

 

Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Градишка“. 

 
Број: 01-111-53/07 
Датум: 03.07.2007.године 

Градишка                                 

                                                   ПРЕДСЈЕДНИК  

                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                   Урош Граховац с.р 

 

 
 

На основу члана 4 . Закона о 

министарским, владиним и другим именовањима 

Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“, број 41/03) и члана 33. 

Статута општине Градишка (“Службени гласник 

општине Градишка“ број 8/05), Скупштина 
општине Градишка на сједници одржаној дана 

03.07.2007.године , д о н и ј е л а  ј е 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

о именовању в.д.  чланова Надзорног одбора 

ОДЈП„ Радио Градишка“  

 

I 

 
Именују се в.д.  чланови  Надзорног одбора 

ОДЈП „Радио Градишка“ и то: 

 
1.Никола Поњевић 

2.Вахид Ахметагић  

3.Биљана Јејинић 

 

  
II 

 

Именовање из предходне тачке врши се на 

период до окончања поступка избора чланова 
Надзорног одбора путем јавног конкурса, 

односно до усклађивања облика предузећа са 

Законом о јавним предузећима. 
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III 

 
Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Градишка“. 

 
Број: 01-111-54/07 

Датум: 03.07.2007.године 

Градишка                                  ПРЕДСЈЕДНИК  

                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                   Урош Граховац с.р 

 

 
На основу члана 12 . Закона о 

министарским, владиним и другим именовањима 

Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“, број 41/03) и члана 33. 

Статута општине Градишка (“Службени гласник 

општине Градишка“ број 8/05), Скупштина 
општине Градишка на сједници одржаној дана 

03.07.2007.године , д о н и ј е л а  ј е 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

о разрешењу чланова Управног одбора 

ОДЈП„ Радио Градишка“  

 

I 

 

Разрешавају се чланови  Управног одбора 
ОДЈП „Радио Градишка“ и то: 

1.Ђорђе Латиновић 

2.Владо Томић 
3.Гојко Шербула 

4.Јадранка Топић 

5.Ана Шевер 

  

II 

 

Именовани се разрешавају дужности 
чланова Управног одбора ОДЈП Радио 

Градишка„“због истека мандата. 

 

III 

 

Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Градишка“. 

 
Број: 01-111-55/07 

Датум: 03.07.2007.године 
Градишка                                      ПРЕДСЈЕДНИК  

                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                   Урош Граховац с.р 

 
 
 

На основу члана 4 . Закона о 

министарским, владиним и другим именовањима 
Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“, број 41/03) и члана 33. 

Статута општине Градишка (“Службени гласник 

општине Градишка“ број 8/05), Скупштина 
општине Градишка на сједници одржаној дана 

03.07.2007.године , д о н и ј е л а  ј е 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

о именовању в.д.  чланова Управног одбора 

ОДЈП„ Радио Градишка“  

 

I 

 
Именују се в.д.  чланови  Управног одбора 

ОДЈП „Радио Градишка“ и то: 

1.Владо Томић 
2.Ранка Перић  

3.Гојко Шербула 

4.Душица Косовић 

5.Ана Шевер 

 

II 

 
Именовање из предходне тачке врши се на 

период до окончања поступка избора путем 

јавног конкурса, односно до усклађивања облика 
предузећа са Законом о јавним предузећима. 

  

III 

 
Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Градишка“. 
 
Број: 01-111-56/07 

Датум: 03.07.2007.године 

Градишка                                    ПРЕДСЈЕДНИК  

                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                   Урош Граховац с.р 

 
 

На основу члана 12. Закона о 

министарским, владиним и другим именовањима 

Републике Српске (''Службени гласник 
Републике Српске'', број 41/03), члана 18. Закона 

о јавним службама (''Службени гласник 

Републике Српске'', бр. 17/92, 11/93 и 21/96) и 
члана 33. Статута Општине Градишка 

(''Службени гласник општине Градишка'', број 

8/05), Скупштина општине Градишка, на 
сједници одржаној дана 03.07.2007. године 

донијела је 
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Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрешењу  директора Установе 

за предшколско образовање и васпитање 

''Лепа Радић'' Градишка 

 

I 

 

Драгана Граховац, разрјешава се 

дужности  директора Установе за предшколско 
образовање и васпитање ''Лепа Радић'' Градишка. 

 

II 

 
Разрешење из предходне тачке врши се 

због истека мандата. 

 

III 

 

Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику општине 

Градишка''. 

 
Број:01-111-57/07 
Датум:03.07.2007.године 

Г р а д и ш к а      ПРЕДСЈЕДНИК 

         СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                        Урош Граховац 

 

 

На основу члана 12. Закона о 
министарским, владиним и другим именовањима 

Републике Српске (''Службени гласник 

Републике Српске'', број 41/03), члана 18. Закона 
о јавним службама (''Службени гласник 

Републике Српске'', бр. 17/92, 11/93 и 21/96) и 

члана 33. Статута Општине Градишка 
(''Службени гласник општине Градишка'', број 

8/05), Скупштина општине Градишка, на 

сједници одржаној дана 03.07.2007. године 

донијела је 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

о именовању в.д. директора Установе 

за предшколско образовање и васпитање 

''Лепа Радић'' Градишка 

 

I 

 

Драгана Граховац, именује се за в.д. 
директора Установе за предшколско образовање 

и васпитање ''Лепа Радић'' Градишка. 

 

 

 

 

 

II 

 
Именовање из претходне тачке врши се на 

период до окончања поступка именовања путем 

јавног конкурса. 

III 

 

Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 

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

 
Број:01-111-58/07 

Датум:03.07.2007.године 

Г р а д и ш к а             ПРЕДСЈЕДНИК 

                СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
               Урош Граховац 

 

На основу члана 124. Закона о основној 

школи („Службени гласник Републике Српске“, 
број 38/04) , члана 112. Закона о  средњој школи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 

38/04), члана 9. Правилника о избору и раду 

школског одбора („Службени гласник Републике 
Српске“, број 85/04) и на основу члана 33. 

Статута општине Градишка („Службени гласник 

општине Градишка“ број 8/05), Скупштина 
општине Градишка на сједници одржаној 

03.07.2007.године, д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

о измјени Рјешења о избору члана школског 

одбора 

основних и средњих школа испред општине 

Градишка 

 

I 

 

У Рјешењу  о избору члана школског 

одбора основних и средњих школа испред 
општине Градишка  („Службени гласник 

општине Градишка“, број 6/04 и 2/05), тачка I. 

подтачка 7., мјења се и гласи. 

 „7. ОШ „Петар Кочић“ Нова Топола, 

Мирко Бероња из Крајишника, Нова Топола“ 

 

II 

 

Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Градишка“. 

 
Број:01-111-59/07 

Датум:03.07.2007.године 

Г р а д и ш к а    ПРЕДСЈЕДНИК
          СКУПШТИ ОПШТИНЕ 

                                     Урош Граховац 
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НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
 

 

На основу члана 72.став 3. Закона о 
локалној самоуправи (''Сл. Гласник РС'' бр. 

101/04, 42/05 и 118/05) и члана 34. Статута 

општине Градишка ("Службени гласник 

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

 

П Р А В И Л Н И К 
 

о измјенама Правилника о стамбеном 

збрињавању породица погинулих бораца, 

ратних војних инвалида одбрамбено – 

отаџбинског рата РС и цивилних жртава рата 

на подручју општине Градишка 

 

Члан 1. 

 

У Правилнику о стамбеном збрињавању 
породица погинулих бораца, ратних војних 

инвалида одбрамбено – отаџбинског рата РС и 

цивилних жртава рата на подручју општине 
Градишка (''Сл. Гласник општине Градишка'', бр. 

9/06) члан 5. мијења се и гласи: 

 

''Члан 5 

 

Начелник општине именује Стамбену 

комисију при Одјељењу за борачко-инвалидску 
заштиту. 

Стамбена комисија има предсједника и 

четири члана и чине је: 

- два представника Одјељења из става 1 овог 
члана, 

- два представника Борачке организације 

општине Градишка: један на приједлог Одбора 
породица погинулих бораца, а други на 

приједлог Одбора ратних војних инвалида, 

-један представник Општинске организације 
породица погинулих и заробљених бораца и 

несталих цивила Градишка, на приједлог те 

организације''. 

 

Члан 2. 

 

Овај правилник ступа на снагу наредног 
дана од дана доношења и објавиће се у 

''Службеном гласнику општине Градишка''. 

 
Број: 02-022-125/07 

Датум: 20.06.2007.године 

Градишка                        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                                                                                                     

                                            Никола Крагуљ с.р. 
 

На основу члана 25. Уредбе о стамбеном 

збрињавању породица погинулих бораца и 
ратних војних инвалида одбрамбено – 

отаџбинског рата Републике Српске (''Службени 

гласник Републике Српске'', број 43/07) и члана 

5. Правилника о стамбеном збрињавању 
породица погинулих бораца, ратних војних 

инвалида и цивилних жртава рата на подручју 

општине Градишка ("Службени гласник 
општине Градишка, бр. 9/06 и број 02-022-125/07 

од 20.06.2007 год.) и члана 32 Статута општине 

Градишка (''Службени гласник општине 

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

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

о именовању Првостепене стамбене комисије 

за борачко –инвалидску заштиту Општине 

Градишка 

 

1. Именује се Првостепене стамбене 

комисије за борачко – инвалидску заштиту 
Општине Градишка у саставу: 

- Пеулић Љубомир, представник Одјељења 

за борачко – инвалидску заштиту, за 
предсједника, 

- Алексић Стојан, представник Одјељења за 

борачко – инвалидску заштиту, за члана, 
- Гламочанин Драган, представник Борачке 

организације Општине Градишка на приједлог 

Одбора ППБ, за члана, 

- Васић Саво, представник Борачке 
организације Општине Градишка на приједлог 

Одбора РВИ, за члана, и 

- Матковић Драгица, представник 
Општинске организације породица погинулих и 

заробљених бораца на приједлог те организације 

, за члана. 

 
2. Првостепена стамбена комисија именује се 

при Одјељењу за борачко – инвалидску заштиту 

са задатком да извршава послове стамбеног 
збрињавања прописане Уредбом о стамбеном  

збрињавању породица погинулих бораца и 

ратних војних инвалида одбрамбено – 
отаџбинског рата Републике Српске и 

Правилником о стамбеном збрињавању породица 

погинулих бораца, ратних војних инвалида и 

цивилних жртава рата на подручју општине 
Градишка.  

Послове из става 1. ове тачке комисија ће 

обављати без права на надокнаду. 
 

3. За извршење овог рјешења стараће се 

Одјељење за борачко – инвалидску заштиту. 
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4. Ступањем на снагу овог рјешења 

престаје да важи Рјешење о именовању стамбене 
комисије за борачко – инвалидску заштиту 

Општине Градишка број: 02-111-97/06 од 

26.10.2006. год. 

 
5. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у Службеном гласнику 

Општине Градишка.  
 

Број: 02-111-50/07 

Датум: 22.06.2007.године 

Градишка                         
                                         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                                                                                                     

                                             Никола Крагуљ с.р. 

 
 

На основу члана 16. Одлуке о 

грађевинском земљишту (''Службени гласник 
општине Градишка'' бр.6/07) и члана 34. Статута 

општине Градишка (''Службени гласник општине 

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

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

о именовању Комисије за процјену 

грађевинског земљишта 

 

I 

 

Именује се Комисија за процјену 

грађевинског земљишта (У даљем 

тексту:Комисија) у саставу: 
1. Нада Ћорковић, дипл.инг.грађ.- предсједник 

2. Драган Котур, дипл.инг.грађ. - члан 

3. Биљана Радичић, дипл.правник -члан 
4. Слободанка Сладојевић, дипл.економиста-члан 

5. Милица Дракулић, инг.геодезије-члан 

 

II 
 

Задатак Комисије из предходне тачке је да 

у сваком конкретном случају када се ради о 

продаји грађевинског земљишта непосредном 
погодбом или путем лицитације изврши 

процјену предметног грађевинског земљишта и 

утврди почетну тржишну цијену истог водећи 
нарочито рачуна о намјени земљишта, положају 

земљишта у насељу, уређености земљишта и 

кретању цијена земљишта на тржишту, те 
Начелнику Општине достави извјештај о 

извршеној процјени грађевинског земљишта са 

утврђеном почетном тржишном цијеном истог. 

 

 

 

 

III 

 
Мандат Комисије траје једну годину. 

 

IV 

 
Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику 

општине Градишка''. 
  

Број: 02-111-48/07 

Датум: 18.06.2007.године 

Градишка                        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                                                                                                     
                                             Никола Крагуљ с.р. 

 

           
На основу члана 43. Закона о локалној 

самоуправи (''Службени гласник Републике 

Српске'' број 118/02, 101/04 и 42/05), члана 5. 
Став 4. Уредбе о давању сагласности на цијену 

одређених производа и услуга (''Службени 

гласник Републике Српске'' број 41/00, 31/01 и 

12/02) и чланова 28. и 34. Статута општине 
Градишка  (''Службени гласник општине 

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

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

1. ДАЈЕ се сагласност СЗР ''Погребне 
услуге-Галић'' Градишка на утврђене цијене 

погребних услуга, а како слиједи: 

 
-ископ гробног мјеста и укоп покојника 100,00 КМ 

-утовар унесрећеног лица у адекватну опрему и 

превоз до мјеста гдје одреди јавни тужилац (до 
50 км удаљености)                                 200,00 КМ 

- превоз покојника                               1,00 КМ/км 

 
НАПОМЕНА: У цијену није урачунат ПДВ. 

 

2. О извршењу овог рјешења стараће се 

Одјељење урбанизам, грађење, комуналне и 
стамбене послове општине Градишка. 

 

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

општине Градишка''. 

  
Број: 02-380-2/07 

Датум: 05.06.2007.године 

Градишка                        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                                                                                                     

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

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

утврђивању критерија и намјени трошења 

средстава текуће буџетске резерве  (''Службени 

гласник општине Градишка'' бр.7/03), Начелник 
општине  донио је 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

о одобрењу исплате 

 

1. Одобрава се исплата средстава у износу 
од 1.500,00 КМ D.O.O. ''MISS B&H, Дирекција за 

MISS BiH za Miss Свијета Тузла, на име учешћа 

у покровитељству за Пројекат ’’MISS BOSNE I 
HERCEGOVINE 2007’’, о чему ће се сачинити 

посебан уговор. 

 
2. Исплата сртедстава из тачке 1. овог 

рјешења пада на терет Буџета општине Градишка 

за 2007. годину – текућа буџетска резерва. 

 
3. Уплату средстава извршити на жиро-

рачун D.O.O. ''MISS B&H Тузла, број: 

3080340000034194, Hypo Alpe Adria banka- 
Филијала Тузла. 

 

4. О извршењу овог рјешења стараће се 
Одјељење за финансије. 

   
5.Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику 

општине Градишка''. 
 

Број: 02-532-350/07 

Датум: 06.06.2007.године 
Градишка                        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                                                                                                     

                                      Никола Крагуљ с.р 

 
 

На основу члана 34 Статута Општине 

Градишка (''Службени гласник општине 

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

средстава текуће буџетске резерве  (''Службени 

гласник општине Градишка'' бр.7/03), Начелник 
општине  донио је 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

о одобрењу исплате 

 

1. Одобрава се исплата средстава у износу 
од 4.000,00 КМ, ФУДБАЛСКОМ КЛУБУ 

''СЛОГА ДИПО'', ЈИБ 4401098110002, на име 

учешћа у изградњи помоћног игралишта и 

пратећих садржаја. 
 

2. Исплата сртедстава из тачке 1. овог 

рјешења пада на терет Буџета општине Градишка 

за 2007. годину – текућа буџетска резерва. 
 

3. Уплату средстава извршити на текући 

рачун број: 562-010-0000-1225-16 НЛБ- Развојна 
банка Градишка. 

 

4. О извршењу овог рјешења стараће се 

Одјељење за финансије. 
   
5.Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику 

општине Градишка''. 
 

Број: 02-434-343/07 

Датум: 07.06.2007.године 
Градишка                        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                                                                                                     

                                      Никола Крагуљ с.р 

 
 

На основу члана 34 Статута Општине 

Градишка (''Службени гласник општине 

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

средстава текуће буџетске резерве  (''Службени 

гласник општине Градишка'' бр.7/03), Начелник 
општине  донио је 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

о одобрењу исплате 

 

1. Одобрава се исплата средстава у износу 
од 1.000,00 КМ, Студентском спортском савезу 

Универзитета у Бања Луци, ЈИБ 440214933009, 

на име учешћа у трошковима исхране и 
смјештаја студената у оквиру Пројекта 

''Студентски Еко камп Тјентиште 2007''. 

 

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

за 2007. годину – текућа буџетска резерва. 

 
3. Уплату средстава извршити на жиро-

рачун број: 562099900018112-90, Развојна Банка 

Југоисточне Европе А.Д. Бања Лука. 
 

 4.О извршењу овог рјешења стараће се 

Одјељење за финансије. 
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5.Ово рјешење ступа на снагу даном 

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

 
Број: 02-431-107/07 

Датум: 20.06.2007.године 

Градишка                        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                                                                                                     

                                      Никола Крагуљ с.р 

 
 

На основу члана 34 Статута Општине 

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

утврђивању критерија и намјени трошења 

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

општине  донио је 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

о одобрењу исплате 

 

 

1. Одобрава се исплата средстава у износу 

од 4.794,00 КМ, Удружењу пензионера општине 

Градишка, на име учешћа у трошковима 
демонтаже постојеће инсталације (доводне и 

одводне) набавке и уградња цијеви, као и 

монтажа санитарија (профактуре бр. 2/07 и 3/07). 
 

2. Исплата сртедстава из тачке 1. овог 

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

 

3. Уплату средстава извршити на жиро-

рачун број: 567-323-19000329-12 
 

4. О извршењу овог рјешења стараће се 

Одјељење за финансије. 
   
5.Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику 

општине Градишка''. 
 

Број: 02-434-48/07 

Датум: 20.06.2007.године 

Градишка                        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                                                                                                     
                                      Никола Крагуљ с.р 

 

 
На основу члана 34 Статута Општине 

Градишка (''Службени гласник општине 

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

средстава текуће буџетске резерве  (''Службени 

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

општине  донио је 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

о одобрењу исплате 

 

1. Одобрава се исплата средстава у износу 

од 7.960,20 КМ, ЗАЈЕДНИЦИ ЕТАЖНИХ 
ВЛАСНИКА Видовданска 11 А, Градишка, ЈИБ 

4960001930000, на име покрића трошкова 

постављања стакла на прозорима оштећеним 
приликом пожара у Дому културе, 

16.11.2005.године (рн.бр. 11/07). 

 

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

за 2007. годину – текућа буџетска резерва. 

 
3. Уплату средстава извршити на жиро-

рачун број: 5520140001818127, HYPO ALPE 

ADRIA BANK. 
 

4. О извршењу овог рјешења стараће се 

Одјељење за финансије. 
   
5.Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику 

општине Градишка''. 

 
Број: 02-532-376/07 

Датум: 22.06.2007.године 

Градишка                        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                                                                                                     
                                      Никола Крагуљ с.р 

 

 

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

Градишка'' бр.8/05) те чл. 2. и 5. Одлуке о 

утврђивању критерија и намјени трошења 
средстава текуће буџетске резерве  (''Службени 

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

општине  донио је 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

о одобрењу исплате 

 

1. Одобрава се исплата средстава у износу 

од 889,70 КМ, домаћинству пок. Ђунић 
(Маријана) Здравка из Градишке, на име уплате 

дуга за утрошену електричну енергију (наплатни 

број: 500105570) по рачуну ''Електро-
дистрибуције'', достављеног 20. јуна 2007. године 

(рн.бр. 05-0507-500105570). 

 

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

за 2007. годину – текућа буџетска резерва. 
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3. Уплату средстава извршити РЈ 

''Електродистрибуција'' Градишка, ПИБ 
400855840000 на текући рачун број: 567323-

11000660-55 

 

4. О извршењу овог рјешења стараће се 
Одјељење за финансије. 

   
5.Ово рјешење ступа на снагу даном 

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

 

Број: 02-532-379/07 
Датум: 25.06.2007.године 

Градишка                        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                                                                                                     

                                      Никола Крагуљ с.р 

 
 

На основу члана 131. став 2. Пословника о 

раду Скупштине општине Градишка  (''Службени 
гласник општине Градишка'' бр.11/05), секретар 

Скупштине општине даје слиједећу  

 

И С П Р А В К У  

 

Након упоређења текста Рјешења о 

именовању начелника за инспекције 
Административне службе општине Градишка, 

број: 01-111-32/07 од 31.05.2007. године, 

објављеног у ''Службеном гласнику општине 
Градишка'' број 6/07, са његовим изворним 

текстом усвојеним на 26-ој сједници Скупштине 

општине Градишка од 31.05.2007. године, уочено 
је да у објављеном Рјешењу недостаје текст 

''Службеном гласнику Републике Српске''. 

 

Према томе тачка 3. поменутог Рјешења 
гласи: 

3. Ово Рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику 
Републике Српске'' и ''Службеном гласнику 

општине Градишка''. 

 
                                                  СЕКРЕТАР 

                                     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                             Бранислав Радиновић с.р 
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