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Г р а д и ш к а 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 
На основу члана 30. став 2. Закона о 
угоститељству ("Службени гласник Републике 
Српске", број 15/10), члана 2. Уредбе о 
критеријима за одређивање радног времена у 
угоститељским објектима ("Службени гласник 
Републике Српске" број 44/11)  и чланa 17. и 33. 
Статута Општине Градишка ("Службени гласник 
општине Градишка", број 8/05, 4/08, 1/09, 3/09 и 
2/12), Скупштина  општине Градишка на 
сједници одржаној дана 14.06. и 19.06. 2012. 
године, д о н о с и  
 

О Д Л У К У 
 

о одређивању радног времена угоститељских 
објеката 

 на подручју општине Градишка 
 

I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 

 (1) Одлуком о одређивању радног 
времена угоститељских објеката на подручју 
општине Градишка (у даљем тексту: Одлука) 
одређује се радно вријеме угоститељских 
објеката на подручју општине Градишка. 
 (2) Угоститељским објектима у смислу 
ове одлуке, сматрају се сви угоститељски објекти 
регистровани за пружање угоститељских услуга, 
у складу са Законом о угостите-љству 
("Службени гласник Републике Српске", број 
15/10) и Правилником о разврставању и 
минималним условима за рад угоститељских 
објеката ("Службени гласник Републике Српске", 
број 108/11). 
 

 

 
 
 

Члан 2. 
 

(1) Под радним временом у смислу ове 
одлуке, сматра се вријеме у којем угостите-љски 
објекти морају бити отворени, односно вријеме у 
којем угоститељи могу обављати угоститељску 
дјелатност у току једног радног дана. 

(2) Радно вријеме угоститељских објеката из 
става (1) овог члана може бити: 

а) прописано радно вријеме 
б) посебно радно вријеме. 
(3) Прописано радно вријеме је радно 

вријеме одређено овом одлуком за све 
угоститељске објекте на подручју општине 
Градишка. 

(4) Посебно радно вријеме је радно вријеме, 
које за разлику од прописаног радног времена 
може бити продужено или скраћено и одређује се 
у сваком појединачном случају, у зависности од 
испуњености услова за продужено или скраћено 
радно вријеме, према условима из члана 17. и 20. 
ове одлуке. 

 
Члан 3. 

 
(1) Радно вријеме угоститељских објеката 

одређује се према врсти и локацији 
угоститељског објекта. 

(2) Рад у угоститељском објекту мора бити 
организован на начин да се не ремети јавни ред и 
мир и комунални ред у складу са посебним 
прописима 

(3) Рад у угоститељским објектима у 
пословно-стамбеном објекту  колективног 
становања (стамбена зграда) мора бити 
организован на начин да не ремети кућни ред у 
складу са посебним прописима који регулишу 
односе у заједници етажне својине. 
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Члан 4. 
 

(1) Угоститељ у оквиру радног времена 
одређује распоред, почетак и завршетак радног 
времена, на начин да радно вријеме може бити и 
краће од прописаног. 

(2) Угоститељ је обавезан на улазу у 
угоститељски објекат видно истаћи распоред, 
почетак и завршетак прописаног и посебног 
радног времена. 
 

Члан 5. 
 

 У неограниченом радном времену могу 
да раде: 
 - угоститељски објекти намијењени за 
смјештај гостију, 
 - угоститељски објекти смјештени нa 
бензинским пумпним станицама, 
 - угоститељски објекти који пружају 
услуге кетеринга (catering), 
 - угоститељски објекти који су смјештени 
на аутобуској станици. 
 

Члан 6. 
 

Радно вријеме за остале угоститељске 
објекте утврђује се, како слиједи: 
   

1. Угоститељски објекти за исхрану и 
пиће 
 
ГРУПА РЕСТОРАНИ  
(ресторан,гостионица,пекотека, роштиљница, 
ћевапџиница, бурегџиница, пицерија, печењара, 
објекат брзе хране, посластичарница, домаћа 
кухиња). 
  - од 07.00 до 24.00 часа радним даном. 
  - од 07.00 до 01.00 часа викендом (петак 
и субота). 
 
 2. Угоститељски објекти за припрему и 
услуживање пића и  напитака 
 
 ГРУПА БАРОВИ (кафана, кафе бар, бар 
на отвореном, пивница, винарија, бифе, крчма, 
коноба) раде: 
  - од 07.00 до 24.00 часа радним даном. 
  - од 07.00 до 24.00 часа викендом (петак 
и субота). 
 
  

3. Ноћни клубови (диско барови, диско 
клубови (дискотеке) 
    - од 19.00 до 02.00 часа радним даном 
    - од 19.00 до 03.00 часа викендом (петак 
и субота). 
 
 4. Салон за посебне прилике (свадбени 
салони и слично) 
    - од 07.00 до 03.00 часа. 
 

Члан 7. 
 

 Угоститељски објекти из члана 6. Одлуке 
могу у дане државних и вјерских празника 
продужити радно вријеме за 1 (један) сат. 
 

Члан 8. 
 

 Угоститељски објекти који се налазе у 
стамбено-пословним објектима колективног 
смјештаја, без обзира на врсту, могу радити: 
 - од 07.00 до 22.00 часа, у зимском 
периоду 
 - од 07.00 до 23.00 часа, у љетном 
периоду. 
 Под љетним периодом, у смислу овог 
члана сматра се период од 01.априла до 
30.септембра, а под зимским периодом, вријеме 
од 01.октобра текуће до 31.марта наредне године. 
 
 

Члан 9. 
 

 У угоститељским објектима за смјештај у 
којима се обавља више различитих 
угоститељских дјелатности у различитим 
врстама објеката, утврђује се радно вријеме 
посебно за сваку дјелатност и врсту 
угоститељског објекта. 
 

Члан 10. 
 

 (1) Радно вријеме дијела угоститељског 
објекта на отвореном простору, или на 
површинама прилагођеним пружању 
угоститељских услуга изван угоститељског 
објекта, као што су баште, терасе и сл., почиње и 
завршава се у радном времену прописаном за ту 
врсту угоститељског објекта.  
 (2) Изузетно од става (1) овог члана, 
угоститељски објекат из члана 6. тачка 3. 
Одлуке, не могу обављати дјелатност на 
отвореном простору или површинама прилаго-
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ђеним за пружање услуга изван угоститељског 
објекта, као што су љетне баште и терасе, дуже 
од радног времена прописаног за врсте објеката 
из члана 6. тачка 1. и 2. Одлуке, без обзира на 
радно вријеме затвореног дијела тог објекта. 

 
Члан 11. 

 
  (1) Угоститељи који пружају 
угоститељске услуге повремено изван 
угоститељских објеката (на сајмовима, вашарима 
и сл.) раде у оквиру радног времена  прописаног 
за манифестације, које се утврђује посебним 
актом (одлуком). 
 (2) Радно вријеме угоститеља у објектима 
у којима се обавља нека друга дјелатност као 
што је културна, образовно-васпитна, спортска 
или трговинска дјелатност, утврђује се у складу 
са радним временом тог објекта, али не дужем од 
радног времена прописаног Одлуком.   

 
Члан 12. 

 
 (1) Радно вријеме угоститељских објеката 
се може продужити у вријеме одржавања 
међународних, регионалних, културних, 
спортских манифестација, значајних за унапре-
ђење туристичке понуде општине Градишка. 
 (2) Захтјев за продужење радног времена 
угоститељских објеката из става (1) овог члана, 
подноси Туристичка организација Републике 
Српске или Туристичка организација општине 
Градишка, о чему посебним актом одлучује 
Начелник општине Градишка. 

    
Члан 13. 

 
 (1) Угоститељски објекти за вријеме 
новогодишњих празника (1. и 2. јануар) могу 
радити у неограниченом радном времену. 
 (2) Угоститељски објекти не морају 
радити у дане републичких и вјерских празника. 
 (3) Угоститељи у складу са тржишним 
условима пословања имају право одредити један 
или више радних дана у недељи, као нерадне 
дане. 
 (4) Радно вријеме из става (1), (2) и (3) 
овог члана мора бити видно истакнуто на улазу у 
угоститељски објекат. 

 
 
 
 

Члан 14. 
 

 (1) Угоститељски објекти смјештени у 
пословно-стамбеним објектима колективног 
становања (стамбене зграде), односно у насељу 
са индивидуалним стамбеним јединицама 
(породичне куће) или у близини здравствених 
установа за смјештај пацијената, морају 
испуњавати услове у погледу заштите од буке у 
складу са посебним прописима. 
  

(2) Ниво буке у угоститељским објектима 
из става (1) овог члана не смије да прелази 
границе дозвољене чујности изван 
угоститељског објекта у складу са прописима из 
области заштите животне средине. 
 
II - ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ  
 

Члан 15. 
 

 (1) Изузетно од одредби ове Одлуке, 
Одјељење за привреду (у даљем тексту: 
Одјељење) може, у складу са условима за 
одређивање посебног радног времена из ове 
одлуке, угоститељском објекту рјешењем 
одредити посебно радно вријеме. 
 (2) На појединачни захтјев угоститеља, 
може се одредити да угоститељски објекат ради 
у продуженом радном времену, односно по 
службеној дужности на захтјев Одјељења за 
привреду да угоститељски објекат ради у 
скраћеном радном времену. 
 

Члан 16. 
 

 (1) Одјељење за привреду на појединачни 
захтјев угоститеља може рјешењем одредити да 
угоститељски објекат ради у продуженом радном 
времену. 
 (2) У поступку издавања рјешења из 
става 1. овог члана,  Одјељење за привреду је 
обавезно узети у обзир услове заштите животне 
средине, локацију угоститељског објекта, те зону 
намјене подручја у коме је смјештен 
угоститељски објекат, као и досадашњи начин 
обављања угоститељске дјелатности (квалитет 
услуге, поштовање јавног реда и мира и сл.). 
 (3) Критерији за продужено радно 
вријеме: 
 а) налаз и мишљење стручне 
организације за мјерење нивоа буке којим се 
потврђује да су у угоститељском објекту 
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спроведене мјере за заштиту од буке и да се 
угоститељ придржава прописаног нивоа буке, 
уколико се објекат налази у пословно-стамбеној 
згради колективног становања, односно у насељу 
са индивидуалним стамбеним јединицама или у 
близини здравствене установе за смјештај 
пацијената. 
 б) препорука Туристичке организације 
општине Градишка, која је надлежна за 
туристичку промоцију подручја на којем се 
налази угоститељски 
објекат, чиме се потврђује његов значај у укупној 
туристичко-угоститељској понуди општине, на 
основу пружања квалитетне угоститељске услуге 
у периоду не краћем од годину дана од дана 
издавања препоруке. 
 в) доказ да угоститељ није правоснажно 
кажњен изрицањем прекршајног налога или 
правоснажног рјешења надлежног суда за 
прекршај прекорачења радног времена и за 
нарушавање јавног реда и мира у угоститељском 
објекту за која тражи продужено радно вријеме у 
претходних шест мјесеци од дана подношења 
захтјева за рад у продуженом радном времену. 
 

Члан 17. 
 

 (1) За рад у продуженом радном времену 
угоститељ подноси захтјев Одјељењу за 
привреду уз прилагање доказа из члана 17. став 
3. који морају бити кумулативно испуњени. 
 (2) Рад у продуженом радном времену из 
става 1. овог члана може износити најдуже шест 
мјесеци од дана издавања рјешења. 
 (3) Продужено радно вријеме из става 1. 
овог члана може бити дуже од два сата у односу 
на прописано радно вријеме, што у сваком 
конкретном случају рјешењем одређује 
Одјељење за привреду. 
 (4) По истеку рока из става 2. овог члана 
угоститељ може поднијети захтјев за поновни 
рад у продуженом радном времену. 

(5) Уколико се у периоду рада 
угоститељског објекта у продуженом радном 
вемену оствари један од ризика из члана 20. ове 
одлуке, Одјељење за привреду ће по службеној 
дужности одредити рад у прописаном радном 
времену. 
 (6) У случају из претходног става овог 
члана, угоститељ не може поновно поднијети 
захтјев за продужење радног времена у року од 
шест мјесеци од дана доношења рјешења из 
става 3. овог члана. 

Члан 18. 
 

 Скраћење радног времена за поједине 
угоститељске објекте, утврђује се рјешењем 
Одјељења за привреду, на захтјев: 
 1. Комуналне полиције 
 2. Еколошке инспекције 
 3. Надлежног органа полиције. 

 
Члан 19. 

 
 (1) У поступку доношења рјешења из 
члана 19. ове одлуке,  Одјељење за привреду 
дужно је да се придржава сљедећих критеријума 
за скраћење радног времена: 
 а) ако је током године угоститељ најмање 
два пута кажњен изрицањем прекршајног налога 
или правоснажног рјешења надлежног Суда за 
прекршаје због прекорачења радног времена, 
односно ако је током године угоститељ најмање 
једном кажњен изрицањем прекршајног налога 
или правоснажног рјешења надлежног Суда за 
прекршаје, због реме-ћења јавног реда и мира у 
угоститељском објекту и прекорачења 
дозвољеног нивоа буке. 
 б) ако је угоститељски објекат дио 
пословно-стамбене зграде колективног стано-
вања или се налази у насељу за индивидуално 
становање, односно близини здравствених 
установа за смјештај пацијената, а у објекту или 
његовој непосредној близини се учестало ремети 
јавни ред и мир о чему постоје записници о 
извршеном инспекцијском прегледу надлежних 
органа о прекорачењу радног времена и 
прекорачењу дозвољеног нивоа буке. 
 в) ако се у угоститељском објекту или 
његовој близини учестало ремети јавни ред и 
мир о чему постоје записници о извршеном 
инспекцијском прегледу надлежних органа о 
прекорачењу радног времена и прекорачењу 
дозвољеног нивоа буке. 
 (2) Одјељење за привреду може по 
службеној дужности затражити доставу потре-
бних извјештаја органа комуалне полиције, 
еколошке инспекције и надлежног органа 
полиције. 
 

Члан 20. 
 

 (1) Одјељење за привреду у року од 15 
дана од дана пријема захтјева органа из члана 19. 
ове одлуке, одлучује о захтјеву за скраћење 
радног времена и о томе обавјештава подносиоца 
захтјева, као и комуналну полицију. 
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Члан 21. 
 

 (1) Угоститељским објектима којима није 
продужено радно вријеме у смислу члана 17. ове 
одлуке, а организују пригодне свечаности, као 
што су: прославе матурантске забаве, јубиларне 
прославе и други слични догађаји затвореног 
типа, може се само за њихову организацију 
одредити дуже радно вријеме (у даљем тексту: 
пригодно радно вријеме). 
 (2) Захтјев за пригодно радно вријеме у 
случајевима из става 1. овог члана, угоститељ 
подноси Одјељењу за привреду, најкасније пет 
дана прије одржавања свечаности, уз прилагање 
доказа којим се може утврдити да се продужење 
радног времена тражи због разлога из става 1. 
овог члана (уговор о закупљивању простора за то 
вече, и др.) и доказа из члана 17. став 2. тачка  1. 
и 3. ове одлуке. 

(3) Угоститељ може највише једном 
седмично поднијети захтјев за пригодно радно 
вријеме. 
 (4) Одјељење за привреду одобрава и 
одређује дужину трајања пригодног радног 
времена и о томе обавјештава комуналну 
полицију. 
 (5) У објектима у којима се организују 
свадбе, не примјењују се одредбе става 1. до 4. 
овог члана. 
 (6) Одредбе овог члана не односе се на 
угоститељске објекте смјештене у стамбено-
пословним објектима колективног становања. 

 
III - ЗАЈЕДНИЧКЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 22. 
 

 „Вријеме толеранције“, односно вријеме 
конзумације услуге које је почело у прописаном  
или посебном радном времену износи 30 минута 
рачунајући од момента истека прописаног или 
посебно радног времена. 
 

Члан 23. 
 

 У свим угоститељским објектима без 
обзира на дужину радног времена, није 
дозвољено извођење живе музике као ни 
емитовање музике преко музичких уређаја у 
времену од 22.00 до 06.00 часова, уколико има 
чујност изван затвореног дијела објекта у којем 
се изводи, односно емитује. 
 

Члан 24. 
 

 (1) Надзор над примјеном ове Одлуке у 
погледу придржавања радног времена у 
угоститељским објектима врши комунална 
полиција у складу са посебним овлашћењима 
прописаним у Закону који регулише област 
угоститељства и Закону који прописује 
поступање комуналне полиције. 
 (2) Инспекцијски надзор над примјеном 
ове Одлуке у погледу нивоа буке у 
угоститељским објектима врши еколошки 
инспектор у складу са посебним овлашћењима из 
Закона који регулишу област рада инспекција и 
заштиту животне средине. 
 
IV - КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 25. 
 

 1) Новчаном казном од 500 КМ до 3.000 
КМ казниће се за прекршај угоститељ као правно 
лице ако: 
 - угоститељски објекат  не придржава 
прописаног радног времена  из члана: 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 18, 21. и 22. ове одлуке. 
 - обавља угоститељску дјелатност а у 
угоститељском објекту нису испуњени услови за 
заштиту од буке из члана 15. ове одлуке. 
 - обавља угоститељску дјелатност у 
угоститељском објекту, а својим радом ремети 
јавни ред и мир и комунални ред (члан 3. став 2. 
ове одлуке). 
 - обавља угоститељску дјелатност у 
пословно-стамбеном објекту колективног 
становања (стамбена зграда) а својим радом 
ремети кућни ред (члан 3. став 3. ове одлуке). 
 - изводи или емитује музику супротно 
одредби члана 24. ове одлуке. 
 - на улазу у угоститељски објекат није 
видно истакнута обавијест о радном времену 
(члан  4.ове одлуке). 
 - не истакне обавјештење о радном 
времену из члана 14. ове одлуке. 
 

(2) За прекршај из става 1. овог члана, 
казниће се одговорно лице у правном лицу, 
новчаном казном од 100 до 1.000 КМ. 
 (3) За прекршај из става 1. овог члана 
казниће се угоститељ као предузетник или 
физичко лице новчаном казном од 150  до 1.500 
КМ. 
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Члан 26. 
 

 Новчаном казном од 50 КМ до 250 КМ 
казниће се физичко лице као корисник услуге 
угоститељског објекта који се по истеку 
„времена толеранције“ прописаног чланом 23. 
ове Одлуке, затекне у угоститељском објекту, а 
било је претходно упозорено на кршење прописа 
о радном времену од стране запосленог особља 
угоститељског објекта. 
 
V - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 27. 
 

   Ступањем на снагу ове одлуке престаје 
да важи Одлука о одређивању радног времена 
угоститељских објеката на подручју општине 
Градишка ("Службени гласник општине 
Градишка" број 12/07 и 4/09). 
 

Члан 28. 
 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у «Службеном гласнику 
општине Градишка». 
 
Број:01-022-140/12 
Датум:14.06.2012.године 
Градишка                               ПРЕДСЈЕДНИК  

                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                           Урош Граховац с.р. 
 
 

На основу члана 11. Закона о заштити од 
пожара-пречишћени текст („Службени гласник 
РС“, број 06/09), члана 17. и 33. Статута 
Општине Градишка (''Службени гласник 
Општине Градишка'', брoj 8/05, 4/08,1/09, 3/09 и 
2/12), Скупштина општине Градишка на 
сједници одржаној дана 14.06. и 19.06. 
2012.године,  д о н о с и  
   

О Д Л У К У 
 

о мјерама заштите од пожара 
 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 

Овом одлуком утврђују се посебне мјере 
заштите од пожара у сврху спречавања настанка 
и ширења пожара, његовог сузбијања као и 

спасавања људи, њихове имовине и других 
материјалних добара угрожених пожаром на 
подручју општине Градишка те омогућава  
ефикаснија реализација Плана заштите од 
пожара општине Градишка. 

 
Члан 2. 

 
Циљ спровођења посебних мјера заштите 

од пожара је заштита људи, њихове имовине и 
природних добара, што се постиже отклањањем 
узрока настанка пожара, локализацијом и 
ликвидацијом пожара као и отклањањем 
посљедица проузрокованих пожаром. 
 
II МЈЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА 
 

Члан 3. 
 

(1) Планови заштите од пожара, 
правилници и други општи акти који се односе 
на заштиту од пожара морају се донијети 
правовремено. 

(2) Предузећа, установе, државни и 
органи јединице локалне самоуправе, на 
подручју општине дужни су донијети акте о 
заштити од пожара који регулишу посебне 
послове, а односе се на заштиту од пожара. 
 

Члан 4. 
 

(1) Предузећа, установе, државни и 
органи јединице локалне самоуправе, самостални 
привредници и грађани дужни су  учествовати у 
гашењу пожара и спасавању људи и 
материјалних добара угрожених пожаром. 

(2) Субјекти из става 1. овог члана дужни 
су ставити на располагање своја техничка и 
материјална средства којима ће се омогућити 
гашење пожара и спасавање људи и имовине, те 
су дужни обавјестити ватрогасну јединицу или 
полицију уколико нису у могућности самостално 
угасити пожар. 
 

Члан 5. 
 

(1) Професионална ватрогасна јединица 
Градишка (у даљем тексту ПВЈ) се према 
сазнању о настанку пожара директно укључује у 
гашење пожара и спасавање људи и имови-не, 
осим у случајевима када располаже сазнањем о 
престанку опасности или престанку потребе за 
интервенцијом.  
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(2) На позив других јединица и служби 
ПВЈ се укључује у акцију гашења пожара и 
спасавање људи и имовине. 

 
(3) У случају избијања пожара на 

објектима или просторима који су у власништву, 
односно којима газдују одређена правна лица, у 
акцију гашења пожара и спасавања људи и 
имовине приоритетно се укључују органи 
формирани у циљу заштите од пожара: 

а) Служба за заштиту од пожара Ш.Г. 
Градишка на подручју њеног газдовања 
шумским ресурсима, 

б) Службе за заштиту од пожара 
формиране у правним лицима која газдују 
великим пољопривредним комплексима, 
нарочито у периоду сазријевања усјева /три 
седмице прије жетве па до уклањања 
пожњевених усјева са тла/, 

в) Службе за заштиту од пожара при 
мјесним заједницама које се формирају на 
подручјима мјесних заједница према процјени и 
плану службе цивилне заштите у периоду 
сазријевања усјева. 

(4) Јединице, службе и слични органи 
заштите од пожара формирају се у предузећу, 
организацији, институцији и сл. и дјелују на 
подручју своје ингеренције,  

(5) Јединице и службе из претходног 
става се организују у предузећима и другим 
правним лицима који су сврстани у I или II 
категорију пожарне угрожености. 
 

Члан 6. 
 

(1) Гашењем пожара руководи 
старјешина или  други руководилац ватрогасне 
јединице који мора имати положен стручни 
испит за руководиоца акције гашења пожара. 

(2) Руководилац акције гашења пожара 
ради ефикаснијег и несметаног гашења пожара и 
спасавања људи и материјалних добара може 
предузети сљедеће радње:  

а) забранити приступ непозваним лицима 
у близини мјеста пожара, као и саобраћај поред 
тог мјеста; 

б) наредити евакуацију лица и уклањање 
ствари из сусједних објеката који су угрожени 
пожаром, као и предузети мјере за обезбјеђење 
ствари које су евакуисане; 

в) наредити прекид довођења електричне 
енергије и гаса; 

г) наредити дјеломично или потпуно 
рушење објекта преко кога би се пожар могао 
проширити, ако се ширење пожара не може на 
други начин спријечити; 

д) ограничити дјеломично или потпуно 
довод воде другим потрошачима у зони у којој се 
појави пожар или у читавом насељу ради 
обезбјеђења потребне количине воде за гашење 
пожара; 

ђ) наредити коришћење воде из 
оближњих бунара, цистерни, резервоара, канала 
и слично који припадају предузећима и другим 
правним лицима, државним и другим органима, 
самосталним радњама; 

е) наредити коришћење возила предузећа 
и других правних лица, државних и других 
органа и самосталних радњи и појединаца ради 
превожења настрадалих у пожару до најближе 
здравствене установе; 

ж) насилно отворити закључани објекат 
или просторију ради гашења пожара и спасавања 
људи и материјалних добара; 

з) наредити лицима која станују у 
непосредној близини мјеста пожара, као и 
лицима која се затекну на мјесту пожара да 
пруже помоћ у гашењу пожара и спасавања људи 
и материјалних добара; 

и) наредити употребу јавне сирене ради 
бржег окупљања ватрогасаца. 

 
Члан 7. 

 
У случају избијања пожара већих 

размјера, уколико ватрогасне јединице нису у 
стању сузбити пожар, Начелник Општине може 
предузети сљедеће радње:  

а) наредити свим способним грађанима 
на подручју општине старијим од 16 година да 
учествују у гашењу пожара и спасавању људи и 
имовине, 

б) наредити грађанима да за потребе 
гашења пожара и спасавања људи и имовине 
ставе на располагање: алат, опрему, превозна, 
техничка и друга средства која могу бити од 
помоћи, 

в) наредити предузећима, другим 
правним лицима, државним и другим органима, 
самосталним радњама да за потребе гашења 
пожара и спасавања људи и имовине ставе на 
располагање потребан број људи, алат, опрему, 
превозна, техничка и друга средства која могу 
бити од помоћи. 
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Члан 8. 
 

Ватрогасна јединица која је учествовала у 
гашењу пожара и спасавању људи и имовине 
обавезна је благовремено доставити писмени 
извјештај о интервенцији надлежном органу 
МУП -а РС. 

Члан 9. 
 

Лице који руководи акцијом гашења 
пожара и спасавања људи и имовине дужно је 
предузети мјере које су потребне да би се 
сачували материјални докази у циљу утврђивања 
узрока настанка пожара. 

 
Члан 10. 

 
Начелник Општине је дужан формирати 

комисију која ће на захтјев странке утврдити 
штету у случају пожара. 

 
Члан 11. 

 
(1) Пословни и јавни објекти морају бити 

опремљени одговарајућом опремом за заштиту 
од пожара, у складу са прописима. Поменута 
опрема мора бити одржавана у исправном стању, 
постављена на видљивом и лако доступном 
мјесту. 

(2) Возила регистрована на подручју 
општине обавезна су имати исправну опрему 
заштите од пожара, према важећим стандардима 
и у складу са законом. 

(3) Стамбени објекти који се састоје од 
четири и више стамбених јединица обавезни су 
имати најмање по један противпожарни апарат 
на свакој етажи. Ако је објекат састављен од пет 
и више етажа мора имати разведену хидрантску 
мрежу (спољну и унутрашњу). 

 
Члан 12. 

 
Власници и закупци станова и пословних 

простора, као корисници просторија у 
грађевинском објекту дужни су инсталације у 
објекту користити до дозвољене границе 
издржљивости како је предвиђено упутством 
произвођача. Инсталације је потребно 
одржавати, а сваки квар на њима благовремено 
отклонити и пријавити одговорној особи 
(предсједнику органа управљања у заједници 
етажних власника), односно надлежним 
службама за одржавање истих. 

Члан 13. 
 

(1) Димоводи и ложишта (у 
роштиљницама, угоститељским објектима и 
објектима правних лица), који нису изграђени у 
складу са важећим стандардима (правилно 
профили-сани и израђени од прописног 
ватроотпорног материјала) нису дозвољени за 
употребу. 

(2) Димоводи и ложишта са оштећењима 
нису дозвољени за употребу. 

(3) Забрањена је употреба ложишта, 
димовода и вентилационих канала за намјену 
која није технички прописана. 
 

Члан 14. 
 

(1) Корисници димовода и отворених 
ложишта дужни су одржавати исте у складу са 
важећим стандардима. Контрола се обавља 
једном у току године, а чишћење два пута.  

(2) Контрола и чишћење инсталација  из 
става 1. овог члана се обавља од стране лица или 
службе која су овлашћена за обављање тих 
послова. 
 

Члан 15. 
 

(1) Контролни преглед противпожарних 
апарата за гашење почетног пожара редовно се 
обавља шестомјесечно или на други временски 
рок како је произвођач препоручио упутством. 

(2) Ванредни преглед се обавља 
непосредно послије употребе.  

(3) Контролни преглед као и сервисирање 
противпожарних апарата врши се од стране лица 
и установе која је регистрована за обављање 
такве врсте дјелатности. 
 

Члан 16. 
 

(1) Хидрантску мрежу дужни су 
одржавати власници или корисници објеката у 
или око којих се налази.  

(2) Градску хидранску мрежу и хидранте 
дужно је одржавати КП „Водовод“ Гради-шка. 
Хидранти морају бити обиљежени на прописан 
начин. Квар на хидрантима мора бити отклоњен 
у року од 48. часова од тренутка сазнања о 
неисправности. 

(3) Хидрантску мрежу и хидранте са 
потребном опремом који се налазе у објектима 
предузећа, установа државних и органа јединице 
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локалне самоуправе, предузетнич-ким радњама и 
јавним објектима одржавају власници, односно 
корисници истих.  

(4) Хидрантску мрежу и хидранте са 
потребном опремом који се налазе у или око 
стамбених објеката колективног становања 
одржавају станари, а одговорност о исправности 
сносе етажне заједнице. 
 

Члан 17. 
 

(1) Предузећа, установе, државни и 
органи јединице локалне самоуправе, као и  
самостални привредници дужни су организовати 
редовну годишњу обуку из области зашти-те од 
пожара. Програм обуке, мора бити у складу са 
законом и састоји се из три дијела: теоретског, 
практичног и провјере знања. 

(2) Обуку радника из области заштите од 
пожара могу обављати лица са положеним 
испитом за спровођење и пројектовање мјера 
заштите од пожара. 
 

Члан 18. 
 

Коришћење воде из градске хидрантске 
мреже и хидраната за намјене које нису у сврху 
гашења пожара допуштено је уз посебно 
одобрење од стране предузећа КП „Водовод“ 
Градишка. 
 

Члан 19. 
 

(1) Пожарни путеви, прилази и пролази у 
јавним и стамбеним објектима, као и у 
производним и складиштним објектима морају 
бити слободни, проходни и јасно обиљежени. 

(2) Прилази разводним ормарима 
електричне струје, хидрантским излазима, громо-
бранским исталацијама, као и уређајима и 
средствима за заштиту од пожара и спасавање 
људи и имовине морају бити слободни и лако 
доступни. 

 
Члан 20. 

 
(1) Забрањено је одлагање запаљивих 

материја у заједничким просторијама стамбених 
објеката (тавани, подести, ходници, степеништа, 
подруми и сл.).  

(2) Одлагање лако запаљивих и 
експлозивних материја није дозвољено у 

објектима и просторима који нису наимјењени у 
те сврхе.  

(3) Одлагање материја из става 2. овог 
члана је дозвољено само у објектима који су 
испунили потребне, законом предвиђене услове, 
а који се тичу коришћења прописаних 
грађевинских стандарда и посебног одобрења за 
држање и складиштење одређене количине 
опасних материја. 
 

Члан 21. 
 

(1) Запаљиве течности, експлозивне 
материја и течни нафтни гас који се користе у 
домаћинству морају се одлагати и користити у 
складу са важећим прописима у количинама и 
амбалажи како је то прописано.  

(2) Запаљиве течности и течни нафтни 
гас није дозвољено испуштати у градску 
канализациону мрежу, нити мрежу одлива 
оборинских вода. 
 

Члан 22. 
 

Власници или корисници објеката или 
постројења у којима се производе, прерађују, 
складиште или држе лако запаљиве и 
експлозивне материје дужни су органу МУП-а и 
надлежном општинском органу пријавити сваку 
промјену намјене објекта и постројења који могу 
утицати на измјену постојећих мјера заштите од 
пожара. 

Члан 23. 
 

(1) Опасне материје које могу изазвати 
пожар или експлозију није дозвољено одлагати у 
јавна средства за депоновање отпада.  

(2) Одлагање таквих материја врши се на 
посебан начин који је прописан законом. 
 

Члан 24. 
 

(1) Забрањено је избацивање материјала 
који гори или који може директно изазвати 
пожар у јавна средства за депоновање отпада или 
у њиховој близини. Пепео који се избацује мора 
бити у хладном стању, без присуства  жара или 
варнице.  

(2) Власници или корисници пословних 
простора у којима се обавља занатско-услужна 
дјелатност, јавне установе и слични објекти који 
избацују веће количине продуката сагоријевања 
крутог горива (пекаре, школе и слични објекти у 
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којима се користи већи број пећи на круто 
гориво), дужни су осигурати властити спремник 
за депоновање такве врсте отпада, док исти 
престане да представља опасност за настанак 
пожара. 
 

Члан 25. 
 

Предузеће, самостални предузетник или 
физичко лице, које изводи радове на изгра-дњи, 
реконструкцији и адаптацији објеката, дужно је 
елаборатом о уређењу градилишта уз остале 
мјере заштите предвидјети и посебне мјере 
заштите од пожара, а нарочито у погледу 
обезбјеђења довољне количине средстава за 
гашење пожара, начину и мјесту складиштења 
опасних, лако запаљивих и експлозивних 
материја, те у случају обављања радова 
приликом којих се користи алат који изазива 
варничење, загријавање или употреба отвореног 
пламена, а чијом примјеном може бити изазван 
пожар и његово ширење. 
 

Члан 26. 
 

Стогови са запаљивом љетином морају 
бити удаљени најмање 50 m од јавних путева, 
електроводова високог напона и објеката са лако 
запаљивим или експлозивним материјалом.  
Уколико у извјесним ситуацијама  не постоји 
могућност реализације услова из става 1. овог 
члана, морају се предузети додатне мјере које ће 
омогућити истовјетну вриједност заштите од 
пожара, а које су у складу са законом. 
 

Члан 27. 
 

(1) Забрањено је свако паљење ватре на 
отвореном простору на подручју општине у 
периоду повећане опасности од пожара шума и 
усјева, а односи се на временски период од 15. 
маја до 1.октобра.  

(2) Забрањено је свако паљење ватре на 
отвореном простору у периоду када је на снази 
стање елементарне непогоде изазване сушом.  

(3) Изузетно одговорно лице ПВЈ може 
издати посебно писмено одобрење за 
предузимање акције паљења ватре и употребе 
експлозивних средстава, уз предузимање свих 
потре-бних мјера заштите од пожара у 
поменутом периоду. 
 

 

Члан 28. 
 

(1) Паљење траве, пољопривредног 
отпада и употреба отвореног пламена није 
дозвољено у било ком временском периоду у 
удаљености мањој од 100 m од ивице шуме.  

(2) У извјесним ситуацијама управљач 
шумским газдинством може уз примјену 
потребних, додатних мјера уредити простор на 
коме се може вршити планирано спаљивање 
шумског отпада. Простор мора бити обезбијеђен 
са довољним бројем људи, опреме и сре-дстава 
заштите од пожара, као и сигурносним зонама 
које у свим условима онемогућавају пренос 
ватре. Пријава о намјераваној радњи спаљивања 
се подноси ПВЈ, писмено најмање три (3) дана 
прије планиране реализације, изузев у периоду 
које је дефинисано чланом 27.  

(3) Одговорно лице у ПВЈ даје одобрење 
размотривши све релевантне елементе за 
предузимање планиране акције, уз примједбу да 
могућност забране може услиједити и 
непосредно прије извођења планиране радње. 
 

Члан 29. 
 

Упозорења о забрани паљења ватре и 
коришћења отвореног пламена у шумским 
подручјима морају бити постављена од стране 
субјекта који газдује истим и видно истакнута на 
погодним мјестима, јасно читљива и прецизно 
изражена сликом или текстом. 
 

Члан 30. 
 

Паљење ватре у сврху спаљивања 
пољопривредног отпада и употреба отвореног 
пламена, у периоду и на подручјима који нису 
дефинисани члановима 27. и 28. дозвољено је уз 
испуњење сљедећих услова: 

а) Намјера спаљивања се пријављује 
служби ПВЈ телефоном или лично, најмање три 
(3)  сата прије почетка планиране радње. У 
пријави која се може сматрати тражењем  
одобрења, треба бити исказано:  

1) име и презиме организатора и вршиоца 
намјераване радње, 

2) тачно подручје и прецизна локација за 
извршење намјераване радње, 

3) дан и вријеме у коме ће се реализовати 
намјеравана радња, 
      4) мјере заштите од пожара које ће бити 
предузете у смислу: 
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4.1 присуства потребног броја 
извршилаца, 
4.2 прусуства потребне и довољне 
количине опреме и средстава ППЗ, 
4.3 формирање сигурносних зона око 
мјеста намјераване радње. 
б) Одобрење ће бити дато, од стране 

поменуте службе, у зависности од процијењене 
опасности, која се односи на различите 
безбједоносне, временске и друге услове. 

в) Лица која предузимају спаљивање 
дужна су се задржати на локалитету згаришта до 
потпуног престанка процеса горења или тињања, 
тј. док могућност поновног активирања горења 
не буде могућа ни под каквим условима. 
 

Члан 31. 
 

(1) Служба за заштиту од пожара у Ш.Г. 
Градишка мора бити формирана, с циљем да 
дјелује превентивно и репресивно на пожар, на 
подручју свог газдовања. Служба се састоји од 
довољног броја чланова, који су обучени за 
послове заштите од пожара. Мора посједо-вати 
властиту опрему и средства за гашење пожара, 
која редовно контролишу и уредно одржавају, 
што мора бити дефинисано властитим Планом 
заштите од пожара или Правилником о заштити 
од пожара.  

(2) У периоду дефинисаним чланом 27. 
служба из става 1. овог члана непрекидно 
осматра и директно се укључује у акцију гашења, 
о чему извјештава ПВЈ и сходно потреби тражи 
помоћ, коју је и сама дужна пружити, уколико се 
то захтјева од ње. 

 
Члан 32. 

 
(1) Предузећа или друга правна лица која 

газдују пољопривредним комплексима дужна су 
организовати властиту службу заштите од 
пожара која ће имати непрекидна дежурства у 
периоду повећане опасности од пожара, а 
нарочито у периоду сазријевања љетине: три 
седмице прије жетве па до уклањања 
пожњевених усјева са тла.  

(2) Служба мора бити организована тако 
да има довољан број чланова, довољну количину 
опреме и средстава заштите од пожара, које 
одржава и редовно контролише.  

(3) Како би била у стању правовремено 
реаговати на појаву пожара и његову елими-
нацију, неопходно је поменуте ставове 

дефинисати властитим Планом заштите од 
пожара или Правилником о заштити од пожара.  

(4) У случају потребе тражи помоћ од 
ПВЈ или других служби. 

 
Члан 33. 

 
(1) Свака мјесна заједница је обавезна 

формирати службу заштите од пожара, која има 
за циљ спречавање настанка и елиминацију 
пожара на свом подручју, у периоду који је 
дефинисан чланом 27.  

(2) У периоду сазријевања љетине: три 
седмице прије жетве па до уклањања 
пожњевењих усјева, дужна је организовати 
непрекидно дежурство и осматрање. 

(3) Број служби заштите од пожара у 
мјесној заједници одређује се у плановима 
заштите од пожара које доноси Служба цивилне 
заштите општине Градишка. 
 

Члан 34. 
 

Предузећа, установе, државни и  други 
органи који су сврстани у прву или другу 
категорију пожарне угрожености дужни су 
формирати властиту јединицу, односно службу 
за заштиту од пожара како је дефинисано 
законом. 

 
Члан 35. 

 
Ради спречавања и отклањања опасности 

од пожара организатори окупљања већег броја 
људи, одржавања приредби, изложби, спортских 
и других манифестација на подручју општине су 
дужни организовати противпожарно дежурство 
са потребним бројем чланова и потребном 
опремом о чему се обавјештава ПВЈ. Сходно 
мјесту одржавања манифестације, дежурство се 
може обављати унутар објекта, као и на 
отвореном простор. 

 
III. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 36. 

 
(1) Новчаном казном у износу од 500 КМ 

до 7000 КМ казниће се за прекршај предузеће, 
друго правно лице, државни и други орган, ако 
не поступи или поступи супротно члановима: 3, 
4, 5, 6, 7, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 
23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34. и 35. 
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(2) За прекршај из става 1. овог члана 
казниће се самостални предузетник новчаном 
казном  у износу од 300,00 КМ до 800,00 КМ. 

 
Члан 37. 

 
Новчаном казном  у износу од 200 КМ 

до1800 КМ  казниће се за прекршај одговорно 
лице у правном лицу, ако не поступи или 
поступи супротно члановима: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 
24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34. и 35. ове одлуке. 
 

Члан 38. 
 

Новчаном казном у износу од 100,00 КМ  
до 1.000,00 КМ казниће се за прекршај физичко 
лице, ако не поступи или поступи супротно 
члановима: 4, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 
23, 24, 25, 26, 27, 28, 30. и 35. ове одлуке  
                                                            
IV. НАДЗОР 

Члан 39. 
 

(1) Надзор и контролу извршавања мјера 
прописаних овом oдлуком  врше: 

  а) МУП РС ЦЈБ Бања Лука Одсјек ЗОП, 
б) Комунална полиција општине 

Градишка, 
в) Инспекцијске службе шумарства и 

заштите животне средине 
г) ПВЈ Градишка, 
д) чувари шума ШГ Градишка, 
е) МУП РС Станица полиције Градишка. 
(2) Вршиоци надзора из става 1. т. а) б) и  

в) овог члана у оквиру надзора имају право 
изрећи казне за прекршаје прописане овом 
oдлуком. 

 
V ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 40. 
 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику 
општине Градишка“. 
 
Број:01-022-141/12 
Датум:14.06.2012.године 
Градишка                             ПРЕДСЈЕДНИК  

                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                              Урош Граховац с.р. 
 

На основу члана 38. став 1. Закона о 
уређењу простора и грађењу («Службени 
гласник Републике Српске», брoj 55/10) и 
чланова 17. и 33. Статута Општине Градишка 
(«Службени гласник општине Градишка», брoj 
8/05, 4/08, 1/09, 3/09 и 2/12), Скупштина општине 
Градишка на сједници одржаној 14.06. и 19.06. 
2012. године, донијела је 

 
О Д Л У К У 

 
о утврђивању Нацрта измјене дијела Плана 

парцелације и урбанистичко- 
-техничких услова за изградњу пословних 

садржаја на прoстору између улица Авде Ћука 
и Мирослава Антића, на к.ч.бр. 1644/13, 1905/1, 

2646/12, 2650/1 и 2654/6 к.о. Градишка-село 
 

Члан 1. 
 

 Утврђује се Нацрт измјене дијела Плана 
парцелације и урбанистичко-техничких усло-ва 
за изградњу пословних садржаја на простору 
између улица Авде Ћука и Мирослава Антића, на 
к.ч.бр. 1644/13, 1905/1, 2646/12, 2650/1 и 2654/6 
к.о. Градишка-село  (у даљњем тексту: Нацрт 
Плана). 

 
Члан 2. 

 
 (1) Нацрт Плана ће се изложити на јавни 
увид у периоду од 13. јула  до 13. августа  2012. 
године. 

 (2) О стављању Нацрта Плана на јавни 
увид јавност ће бити обавијештена огласом који 
ће се објавити у најмање два средства јавног 
информисања 15 дана прије почетка јавног 
увида,  као и понављањем  огласа два дана 
узастопно прије почетка јавног увида. 

 
Члан 3. 

 
Нацрт Плана ће бити  изложен у 

просторијама Административне службе 
Општине Градишка и  просторијама носиоца 
израде плана - «Обнова» д.о.о. Шамац. 

 
Члан 4. 

 
(1) Јавни увид ће се вршити увидом у 

текстуални и графички дио Нацрта Плана. 
(2) У току трајања јавног увида могу се 

давати примједбе, приједлози и мишљења који ће 
се уписивати у свеску са нумерисаним странама 
(која се налази у просторијама у којима се Нацрт 
Плана излаже), или се могу доставити Одјељењу 
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за урбанизам, грађење, комуналне и стамбене 
послове у писменој форми. 

(3) Одјељење за урбанизам, грађење, 
комуналне и стамбене послове, као носилац 
припреме  Плана и «Обнова» д.о.о. Шамац, као 
носилац израде Плана, ће обезбиједити да се 
заинтересованим лицима дају детаљне 
информације и објашњења о Нацрту Плана, као и 
помоћ у формулисању  примједби. 

 
Члан 5. 

 
 Елаборат Нацрта Плана, који се састоји 
од текстуалног и графичког дијела, урађен од 
«Обнова» д.о.о. Шамац у мају 2012. године је 
саставни дио ове одлуке. 
 

Члан 6. 
 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у «Службеном гласнику 
општине Градишка». 
 
Број:01-022-142/12 
Датум:14.06.2012.године 
Градишка                             ПРЕДСЈЕДНИК  

                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                              Урош Граховац с.р. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На основу члана 348. Закона о стварним 
правима (''Службени гласник Републике Српске“, 
број 124/08, 58/09 и 95/11), члана 15. Закона о 
грађевинском земљишту    (''Службени гласник 
Републике Српске“, број 112/06), члана 4. и 15. 
Правилника о поступку јавног конку-рса за 
располагање непокретностима у својини 
Републике Српске и јединица локалне самоу-
праве (''Службени гласник Републике Српске“, 
број 20/12), чланова 17. и 33. Статута Општине 
Градишка (''Службени гласник општине 
Градишка“, број 8/05, 4/08 и 1/09 и 2/12),  
Скупштина општине Градишка, на сједници 
одржаној дана 14.06. и 19.06. 2012.  године, 
доноси 
 

О Д Л У К У  
 

о продаји грађевинског земљишта у оквиру 
Регулационог плана 

 ''Агроиндустријска зона-Нова Топола'' 
 
I 
 

             (1) Приступа се продаји неизграђеног 
грађевинског земљишта у власништву Општине 
Градишка, ради изградње трајних грађевина у 
оквиру Регулационог плана ''Агроиндустријска 
зона-Нова Топола'' (у даљњем тексту: Зона), и то: 
 
1. Катастарска парцела број 395/1 површине 

17482 m2 уписано у пл. бр.1267 к.о. Нова 
Топола са 1/1 дијела , што одговара упису у 
зк.ул. број 193 к.о. Нова Топола, ради изградње 
пословног објекта намијењеног индустријској 
дјелатности, по почетној продајној цијени од 1 
КМ/ m2 

2. Катастарска парцела број 395/2 површине 
4977 m2 уписано у пл. број 1267 к.о. Нова 
Топола са 1/1 дијела, што одговара упису у 
зк.ул. број 187 к.о. Нова Топола, ради 
изградње пословног објекта намијењеног 
индустријској дјелатности, по почетној 
продајној цијени од 1 КМ/ m2. 

3. Катастарска парцела број 395/3 површине 
3048 m2 уписано у пл. број 1267 к.о. Нова 
Топола са 1/1 дијела, што одговара упису у 
зк.ул. број 187 к.о. Нова Топола, ради 
изградње пословног објекта намијењеног 
индустријској дјелатности, по почетној 
продајној цијени од 1 КМ/m2. 

4. Катастарска парцела број 395/4 површине 
3428 m2 уписано у пл. број 1267 к.о. Нова 
Топола са 1/1 дијела, што одговара упису у 
зк.ул. број 187 к.о. Нова Топола, ради 
изградње по-словног објекта намијењеног 
индустријској дјелатности, по почетној 
продајној цијени од 1 КМ/m2. 
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5. Катастарска парцела број 395/5 површине 
853 m2, к.ч.бр. 405/24 површине 2607 m2 и 
к.ч. бр.399/20 површине 346 m2, уписане у 
пл. број 1267 к.о. Нова Топола са 1/1 дијела, 
што одговара упису у зк.ул. број 187 к.о. 
Нова Топола, ради изградње пословног 
објекта намијењеног индустријској 
дјелатности, по почетној продајној цијени од 
1 КМ/ m2. 

6. Катастарска парцела број 395/6 површине 
700 m2, к.ч. бр. 405/25 површине 2028 m2 и 
к.ч. бр. 399/19 површине 297 m2,  уписано у 
пл. број 1267 к.о. Нова Топола са 1/1 дијела, 
што одговара упису у зк.ул. број 187 к.о. 
Нова Топола, ради изградње пословног 
објекта намијењеног индустријској 
дјелатности, по почетној продајној цијени од 
1 КМ/ m2. 

7. Катастарска парцела број 395/7 површине 
3026 m2 уписано у пл. број 1267 к.о. Нова 
Топола са 1/1 дијела, што одговара упису у 
зк.ул. број 187 к.о. Нова Топола, ради 
изградње пословног објекта намијењеног 
индустријској дјелатности, по почетној 
продајној цијени од 1 КМ/ m2. 

8. Катастарска парцела број 395/8 површине 
3026 m2 уписано у пл. број 1267 к.о. Нова 
Топола са 1/1 дијела, што одговара упису у 
зк.ул. број 187 к.о. Нова Топола, ради 
изградње пословног објекта намијењеног 
индустријској дјелатности, по почетној 
продајној цијени од 1 КМ/ m2. 

9. Катастарска парцела број 395/9 површине 
3025 m2 уписано у пл. број 1267 к.о. Нова 
Топола са 1/1 дијела, што одговара упису у 
зк.ул. број 187 к.о. Нова Топола, ради 
изградње пословног објекта намијењеног 
индустријској дјелатности, по почетној 
продајној цијени од 1 КМ/ m2. 

10. Катастарска парцела број 395/10 површине 
3048 m2 уписано у пл. број 1267 к.о. Нова 
Топола са 1/1 дијела, што одговара упису у 
зк.ул. број 187 к.о. Нова Топола, ради 
изградње пословног објекта намијењеног 
индустријској дјелатности, по почетној 
продајној цијени од 1 КМ/ m2. 

11. Катастарска парцела број 395/12 површине 
8193 m2 уписано у пл. број 1267 к.о. Нова 
Топола са 1/1 дијела, што одговара упису у 
зк.ул. број 187 к.о. Нова Топола, ради 
изградње пословног објекта намијењеног 
индустријској дјелатности, по почетној 
продајној цијени од 1 КМ/ m2. 

 

12. Катастарска парцела број 395/13 површине 
8220 m2 уписано у пл. број 1267 к.о. Нова 
Топола са 1/1 дијела, што одговара упису у 
зк.ул. број 187 к.о. Нова Топола, ради 
изградње пословног објекта намијењеног 
индустријској дјелатности, по почетној 
продајној цијени од 1 КМ/ m2. 

13. Катастарска парцела број 395/15 површине 
496 m2, к.ч. бр. 399/17 површине 378 m2 и к.ч. 
бр. 405/28 површине 3071 m2,  уписане у пл. 
број 1267 к.о. Нова Топола са 1/1 дијела, што 
одговара упису у зк.ул. број 187 к.о. Нова 
Топола, ради изградње пословног објекта 
намијењеног индустријској дјелатности, по 
почетној продајној цијени од 1 КМ/ m2. 

14. Катастарска парцела број 395/16 површине 
646 m2, к.ч. бр. 399/16 површине 367 m2 и к.ч. 
бр. 405/33 површине 2980 m2,  уписане у пл. 
број 1267 к.о. Нова Топола са 1/1 дијела, што 
одговара упису у зк.ул. број 187 к.о. Нова 
Топола, ради изградње пословног објекта 
намијењеног индустријској дјелатности, по 
почетној продајној цијени од 1 КМ/ m2. 

15. Катастарска парцела број 395/17 површине 
8284 m2 уписано у пл. број 1267 к.о. Нова 
Топола са 1/1 дијела, што одговара упису у 
зк.ул. број 187 к.о. Нова Топола, ради 
изградње пословног објекта намијењеног 
индустријској дјелатности, по почетној 
продајној цијени од 1 КМ/ m2. 

16. Катастарска парцела број 395/18 површине 
8236 m2 уписано у пл. број 1267 к.о. Нова 
Топола са 1/1 дијела, што одговара упису у 
зк.ул. број 187 к.о. Нова Топола, ради 
изградње пословног објекта намијењеног 
индустријској дјелатности, по почетној 
продајној цијени од 1 КМ/ m2. 

17. Катастарска парцела број 395/19 површине 
2572 m2 и к.ч.бр.399/12 површине 294 m2,  
уписане у пл. број 1267 к.о. Нова Топола са 
1/1 дијела, што одговара упису у зк.ул.број 
187 к.о. Нова Топола, ради изградње 
пословног објекта намијењеног занатској 
дјелатности, изградњи сервиса и малих 
погона, по почетној продајној цијени од 8 
КМ/ m2. 

18. Катастарска парцела број 395/21 површине 
3793 m2 уписано у пл. број 1267 к.о. Нова 
Топола са 1/1 дијела, што одговара упису у 
зк.ул. број 187 к.о. Нова Топола, ради 
изградње пословног објекта намијењеног 
занатској дјелатности, изградњи сервиса и 
малих погона, по почетној продајној цијени 
од 8 КМ/ m2. 
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19. Катастарска парцела број 395/22 површине 
3015 m2 уписано у пл. број 1267 к.о. Нова 
Топола са 1/1 дијела, што одговара упису у 
зк.ул. број 187 к.о. Нова Топола, ради 
изградње пословног објекта намијењеног 
занатској дјелатности, изградњи сервиса и 
малих погона,по почетној продајној цијени од 
8 КМ/ m2. 

20. Катастарска парцела број 395/23 површине 
3084 m2 уписано у пл. број 1267 к.о. Нова 
Топола са 1/1 дијела, што одговара упису у 
зк.ул. број 187 к.о. Нова Топола, ради 
изградње пословног објекта намијењеног 
занатској дјелатности, изградњи сервиса и 
малих погона, по почетној продајној цијени 
од 8 КМ/ m2. 

21. Катастарска парцела број 395/24 површине 
2598 m2 уписано у пл. број 1267 к.о. Нова 
Топола са 1/1 дијела, што одговара упису у 
зк.ул. број 187 к.о. Нова Топола, ради 
изградње пословног објекта намијењеног  
дјелатности трговина на велико, по почетној 
продајној цијени од 15 КМ/ m2. 

22. Катастарска парцела број 395/25 површине 
2848 m2 уписано у пл. број 1267 к.о. Нова 
Топола са 1/1 дијела, што одговара упису у 
зк.ул. број 187 к.о. Нова Топола, ради 
изградње пословног објекта намијењеног 
дјелатности трговина на велико, по почетној 
продајној цијени од 15 КМ/ m2. 

23. Катастарска парцела број 395/26 површине 
3015 m2 уписано у пл. број 1267 к.о. Нова 
Топола са 1/1 дијела, што одговара упису у 
зк.ул. број 187 к.о. Нова Топола, ради 
изградње пословног објекта намијењеног 
дјелатности трговине на велико, по почетној 
продајној цијени од 15 КМ/ m2. 

24. Катастарска парцела број 395/27 површине 
3015 m2 уписано у пл. број 1267 к.о. Нова 
Топола са 1/1 дијела, што одговара упису у 
зк.ул. број 187 к.о. Нова Топола, ради 
изградње пословног објекта намијењеног 
дјелатности трговина на велико, по почетној 
продајној цијени од 15 КМ/ m2. 

25. Катастарска парцела број 395/28 површине 
2907 m2 уписано у пл. број 1267 к.о. Нова 
Топола са 1/1 дијела, што одговара упису у 
зк.ул. број 187 к.о. Нова Топола, ради 
изградње пословног објекта намијењеног 
дјелатности трговина на велико, по почетној 
продајној цијени од 15 КМ/ m2. 

26. Катастарска парцела број 395/29 површине 
3379 m2 уписано у пл. број 1267 к.о. Нова 
Топола са 1/1 дијела, што одговара упису у 
зк.ул. број 187 к.о. Нова Топола, ради 
изградње пословног објекта намијењеног 
комерцијалној дјелатности, по почетној 
продајној цијени од 30 КМ/ m2. 

27. Катастарска парцела број 395/30 површине 
3313 m2 уписано у пл. број 1267 к.о. Нова 
Топола са 1/1 дијела, што одговара упису у 
зк.ул. број 187 к.о. Нова Топола, ради 
изградње пословног објекта намијењеног 
комерцијалној дјелатности, по почетној 
продајној цијени од 30 КМ/ m2. 

28. Катастарска парцела број 395/31 површине 
3083 m2 уписано у пл. број 1267 к.о. Нова 
Топола са 1/1 дијела, што одговара упису у 
зк.ул. број 187 к.о. Нова Топола, ради 
изградње пословног објекта намијењеног 
занатској дјелатности, изградњи сервиса и 
малих погона, по почетној продајној цијени 
од 8 КМ/ m2. 

29. Катастарска парцела број 395/32 површине 
3015 m2 уписано у пл. број 1267 к.о. Нова 
Топола са 1/1 дијела, што одговара упису у 
зк.ул. број 187 к.о. Нова Топола, ради 
изградње пословног објекта намијењеног 
занатској дјелатности, изградњи сервиса и 
малих погона, по почетној продајној цијени 
од 8 КМ/ m2. 

30. Катастарска парцела број 395/33 површине 
3001 m2 уписано у пл. број 1267 к.о. Нова 
Топола са 1/1 дијела, што одговара упису у 
зк.ул. број 187 к.о. Нова Топола, ради 
изградње пословног објекта намијењеног 
занатској дјелатности, изградњи сервиса и 
малих погона, по почетној продајној цијени 
од 8 КМ/ m2. 

31. Катастарска парцела број 395/34 површине 
3002 m2 уписано у пл. број 1267 к.о. Нова 
Топола са 1/1 дијела, што одговара упису у 
зк.ул. број 187 к.о. Нова Топола, ради 
изградње пословног објекта намијењеног 
занатској дјелатности, изградњи сервиса и 
малих погона, по почетној продајној цијени 
од 8 КМ/ m2. 

32. Катастарска парцела број 395/35 површине 
3002 m2 уписано у пл. број 1267 к.о. Нова 
Топола са 1/1 дијела, што одговара упису у 
зк.ул. број 187 к.о. Нова Топола, ради 
изградње пословног објекта намијењеног 
занатској дјелатности, изградњи сервиса и 
малих погона, по почетној продајној цијени 
од 8 КМ/ m2. 

33. Катастарска парцела број 395/36 површине 
138 m2, к.ч. бр. 399/10 површине 402 m2 и к.ч. 
бр. 405/51 површине 2461 m2, уписане у пл. 
број 1267 к.о. Нова Топола са 1/1 дијела, што 
одговара упису у зк.ул. број 187 к.о. Нова 
Топола, ради изградње пословног објекта 
намијењеног занатској дјелатности, изградњи 
сервиса и малих погона, по почетној 
продајној цијени од 8 КМ/ m2. 
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34. Катастарска парцела број 395/37 површине 
1242 m2, к.ч. бр. 399/8 површине 245 m2 и к.ч. 
бр. 405/71 површине 1426 m2, уписане у пл. 
број 1267 к.о. Нова Топола са 1/1 дијела, што 
одговара упису у зк.ул. број 187 к.о. Нова 
Топола, ради изградње пословног објекта 
намијењеног складиштењу, по почетној 
продајној цијени од 8 КМ/ m2. 

35. Катастарска парцела број 395/38 површине 
1285 m2, к.ч. бр. 399/7 површине 280 m2 и к.ч. 
бр. 405/72 површине 1426 m2, уписано у пл. 
број 1267 к.о. Нова Топола са 1/1 дијела, што 
одговара упису у зк.ул. број 187 к.о. Нова 
Топола, ради изградње пословног објекта 
намијењеног складиштењу, по почетној 
продајној цијени од 8 КМ/ m2. 

36. Катастарска парцела број 395/39 површине 
3192 m2 уписано у пл. број 1267 к.о. Нова 
Топола са 1/1 дијела, што одговара упису у 
зк.ул. број 187 к.о. Нова Топола, ради 
изградње вишенамјенских хала, по почетној 
продајној цијени од 1  КМ/ m2. 

37. Катастарска парцела број 395/40 површине 
3319 m2 уписано у пл. број 1267 к.о. Нова 
Топола са 1/1 дијела, што одговара упису у 
зк.ул. број 187 к.о. Нова Топола, ради 
изградње вишенамјенских хала, по почетној 
продајној цијени од 1 КМ/ m2. 

38. Катастарска парцела број 395/41 површине 
3278 m2 уписано у пл. број 1267 к.о. Нова 
Топола са 1/1 дијела, што одговара упису у 
зк.ул. број 187 к.о. Нова Топола, ради 
изградње вишенамјенских хала, по почетној 
продајној цијени од 1 КМ/ m2. 

39. Катастарска парцела број 395/42 површине 
3149 m2 уписано у пл. број 1267 к.о. Нова 
Топола са 1/1 дијела, што одговара упису у 
зк.ул. број 187 к.о. Нова Топола, ради 
изградње вишенамјенских хала, по почетној 
продајној цијени од 1 КМ/ m2. 

40. Катастарска парцела број 395/43 површине 
3319 m2 уписано у пл. број 1267 к.о. Нова 
Топола са 1/1 дијела, што одговара упису у 
зк.ул. број 187 к.о. Нова Топола, ради 
изградње вишенамјенских хала, по почетној 
продајној цијени од 1 КМ/ m2. 

41. Катастарска парцела број 395/44 површине 
3192 m2 уписано у пл. број 1267 к.о. Нова 
Топола са 1/1 дијела, што одговара упису у 
зк.ул. број 187 к.о. Нова Топола, ради 
изградње вишенамјенских хала, по почетној 
продајној цијени од 1 КМ/ m2. 

 

42. Катастарска парцела број 395/45 површине 
1297 m2, к.ч. бр. 399/5 површине 292 m2 и к.ч. 
бр. 405/74 површине 1391 m2, уписане у пл. 
број 1267 к.о. Нова Топола са 1/1 дијела, што 
одговара упису у зк.ул. број 187 к.о. Нова 
Топола, ради изградње пословног објекта 
намијењеног складиштењу, по почетној 
продајној цијени од 8 КМ/ m2. 

43. Катастарска парцела број 395/46 површине 
1255 m2, к.ч. бр. 399/4 површине 261 m2 и к.ч. 
бр. 405/77 површине 1291 m2, уписане у пл. 
број 1267 к.о. Нова Топола са 1/1 дијела, што 
одговара упису у зк.ул. број 187 к.о. Нова 
Топола, ради изградње пословног објекта 
намијењеног складиштењу, по почетној 
продајној цијени од 8 КМ/ m2. 

44. Катастарска парцела број 395/47 површине 
2993 m2 уписано у пл. број 1267 к.о. Нова 
Топола са 1/1 дијела, што одговара упису у 
зк.ул. број 187 к.о. Нова Топола, ради 
изградње вишенамјенских хала, по почетној 
продајној цијени од 1 КМ/ m2. 

45. Катастарска парцела број 395/48 површине 
3110 m2 уписано у пл. број 1267 к.о. Нова 
Топола са 1/1 дијела, што одговара упису у 
зк.ул. број 187 к.о. Нова Топола, ради 
изградње вишенамјенских хала, по почетној 
продајној цијени од 1 КМ/ m2. 

46. Катастарска парцела број 395/49 површине 
8026 m2 уписано у пл. број 1267 к.о. Нова 
Топола са 1/1 дијела, што одговара упису у 
зк.ул. број 187 к.о. Нова Топола, ради 
изградње пословног објекта намијењеног 
трговини грађевинским материјалом, по 
почетној продајној цијени од 12 КМ/ m2. 

47. Катастарска парцела број 395/50 површине 
8028 m2 уписано у пл. број 1267 к.о. Нова 
Топола са 1/1 дијела, што одговара упису у 
зк.ул. број 187 к.о. Нова Топола, ради 
изградње пословног објекта намијењеног 
трговини грађевинским материјалом, по 
почетној продајној цијени од 12 КМ/ m2. 

48. Катастарска парцела број 395/51 површине 
8212 m2 уписано у пл. број 1267 к.о. Нова 
Топола са 1/1 дијела, што одговара упису у 
зк.ул. број 187 к.о. Нова Топола, ради 
изградње пословног објекта намијењеног 
трговини грађевинским материјалом, по 
почетној продајној цијени од 12 КМ/ m2 

49. Катастарска парцела број 395/52 површине 
8188 m2 уписано у пл. број 1267 к.о. Нова 
Топола са 1/1 дијела, што одговара упису у 
зк.ул. број 187 к.о. Нова Топола, ради 
изградње пословног објекта намијењеног 
трговини грађевинским материјалом, по 
почетној продајној цијени од 12 КМ/ m2. 
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50. Катастарска парцела број 399/13 површине 
37 m2 и к.ч. бр. 405/50 површине 2664 m2, 
уписане у пл. број 1267 к.о. Нова Топола са 
1/1 дијела, што одговара упису у зк.ул. број 
187 к.о. Нова Топола, ради изградње 
пословног објекта намијењеног 
комерцијалној дјелатности, по почетној 
продајној цијени од 30КМ/ m2. 

51. Катастарска парцела број 399/14 површине 
24 m2 и к.ч. бр. 405/49 површине 6277 m2, 
уписане у пл. број 1267 к.о. Нова Топола са 
1/1 дијела, што одговара упису у зк.ул. број 
187 к.о. Нова Топола, ради изградње 
пословног објекта намијењеног 
комерцијалној дјелатности, по почетној 
продајној цијени од 30КМ/ m2. 

52. Катастарска парцела број 405/3 површине 
5738 m2 уписано у пл. број 1267 к.о. Нова 
Топола са 1/1 дијела, што одговара упису у 
зк.ул. број 187 к.о. Нова Топола, ради 
изградње пословног објекта намијењеног 
комерцијалној дјелатности, по почетној 
продајној цијени од 50 КМ/ m2. 

53. Катастарска парцела број 405/4 површине 
7004 m2 уписано у пл. број 1267 к.о. Нова 
Топола са 1/1 дијела, што одговара упису у 
зк.ул. број 187 к.о. Нова Топола, ради 
изградње пословног објекта намијењеног 
комерцијалној дјелатности, по почетној 
продајној цијени од 30 КМ/ m2. 

54. Катастарска парцела број 405/5 површине 
6040 m2 уписано у пл. број 1267 к.о. Нова 
Топола са 1/1 дијела, што одговара упису у 
зк.ул. број 187 к.о. Нова Топола, ради 
изградње пословног објекта намијењеног 
комерцијалној дјелатности, по почетној 
продајној цијени од 30 КМ/ m2. 

55. Катастарска парцела број 405/6 површине 
5732 m2 уписано у пл. број 1267 к.о. Нова 
Топола са 1/1 дијела, што одговара упису у 
зк.ул. број 187 к.о. Нова Топола, ради 
изградње пословног објекта намијењеног 
комерцијалној дјелатности, по почетној 
продајној цијени од 50 КМ/ m2. 

56. Катастарска парцела број 405/7 површине 
5082 m2 уписано у пл. број 1267 к.о. Нова 
Топола са 1/1 дијела, што одговара упису у 
зк.ул. број 187 к.о. Нова Топола, ради 
изградње пословног објекта намијењеног 
комерцијалној дјелатности, по почетној 
продајној цијени од 50 КМ/ m2. 

 
 

57. Катастарска парцела број 405/8 површине 
5399 m2 уписано у пл. број 1267 к.о. Нова 
Топола са 1/1 дијела, што одговара упису у 
зк.ул. број 187 к.о. Нова Топола, ради 
изградње пословног објекта намијењеног 
комерцијалној дјелатности, по почетној 
продајној цијени од 30 КМ/ m2. 

58. Катастарска парцела број 405/9 површине 
1734 m2 уписано у пл. број 1267 к.о. Нова 
Топола са 1/1 дијела, што одговара упису у 
зк.ул. број 187 к.о. Нова Топола, ради 
изградње пословног објекта намијењеног 
дјелатности трговина на велико, по почетној 
продајној цијени од 12 КМ/ m2. 

59. Катастарска парцела број 405/10 површине 
1693 m2 уписано у пл. број 1267 к.о. Нова 
Топола са 1/1 дијела, што одговара упису у 
зк.ул. број 187 к.о. Нова Топола, ради 
изградње пословног објекта намијењеног 
дјелатности трговина на велико, по почетној 
продајној цијени од 12 КМ/ m2. 

60. Катастарска парцела број 405/11 површине 
1897 m2 уписано у пл. број 1267 к.о. Нова 
Топола са 1/1 дијела, што одговара упису у 
зк.ул. број 187 к.о. Нова Топола, ради 
изградње пословног објекта намијењеног 
дјелатности трговина на велико, по почетној 
продајној цијени од 12 КМ/ m2. 

61. Катастарска парцела број 405/12 површине 
1866 m2 уписано у пл. број 1267 к.о. Нова 
Топола са 1/1 дијела, што одговара упису у 
зк.ул. број 187 к.о. Нова Топола, ради 
изградње пословног објекта намијењеног 
дјелатности трговина на велико, по почетној 
продајној цијени од 12 КМ/ m2. 

62. Катастарска парцела број 405/13 површине 
2002 m2 уписано у пл. број 1267 к.о. Нова 
Топола са 1/1 дијела, што одговара упису у 
зк.ул. број 187 к.о. Нова Топола, ради 
изградње пословног објекта намијењеног 
дјелатности  трговина на велико, по почетној 
продајној цијени од 12 КМ/ m2. 

63. Катастарска парцела број 405/14 површине 
1952 m2 уписано у пл. број 1267 к.о. Нова 
Топола са 1/1 дијела, што одговара упису у 
зк.ул. број 187 к.о. Нова Топола, ради 
изградње пословног објекта намијењеног 
дјелатности  трговина на велико, по почетној 
продајној цијени од 12 КМ/ m2. 

64. Катастарска парцела број 405/15 површине 
2211 m2 уписано у пл. број 1267 к.о. Нова 
Топола са 1/1 дијела, што одговара упису у 
зк.ул. број 187 к.о. Нова Топола, ради 
изградње пословног објекта намијењеног 
дјелатности трговина на велико, по почетној 
продајној цијени од 12 КМ/ m2. 
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65. Катастарска парцела број 405/16 површине 
2154 m2 уписано у пл. број 1267 к.о. Нова 
Топола са 1/1 дијела, што одговара упису у 
зк.ул. број 187 к.о. Нова Топола, ради 
изградње пословног објекта намијењеног 
дјелатности трговина на велико, по почетној 
продајној цијени од 12 КМ/ m2. 

66. Катастарска парцела број 405/17 површине 
8193 m2 уписано у пл. број 1267 к.о. Нова 
Топола са 1/1 дијела, што одговара упису у 
зк.ул. број 187 к.о. Нова Топола, ради 
изградње вишенамјенских хала, по почетној 
продајној цијени од 1 КМ/ m2. 

67. Катастарска парцела број 405/18 површине 
7880 m2 уписано у пл. број 1267 к.о. Нова 
Топола са 1/1 дијела, што одговара упису у 
зк.ул. број 187 к.о. Нова Топола, ради 
изградње вишенамјенских хала, по почетној 
продајној цијени од 1 КМ/ m2. 

68. Катастарска парцела број 405/19 површине 
7880 m2 уписано у пл. број 1267 к.о. Нова 
Топола са 1/1 дијела, што одговара упису у 
зк.ул. број 187 к.о. Нова Топола, ради 
изградње вишенамјенских хала, по почетној 
продајној цијени од 1 КМ/ m2. 

69. Катастарска парцела број 405/20 површине 
8192 m2 уписано у пл. број 1267 к.о. Нова 
Топола са 1/1 дијела, што одговара упису у 
зк.ул. број 187 к.о. Нова Топола, ради 
изградње вишенамјенских хала, по почетној 
продајној цијени од 1 КМ/ m2. 

70. Катастарска парцела број 405/21 површине 
3195 m2 уписано у пл. број 1267 к.о. Нова 
Топола са 1/1 дијела, што одговара упису у 
зк.ул. број 187 к.о. Нова Топола, ради 
изградње пословног објекта намијењеног 
индустријској дјелатности , по почетној 
продајној цијени од 1 КМ/ m2. 

71. Катастарска парцела број 405/22 површине 
1948 m2 уписано у пл. број 1267 к.о. Нова 
Топола са 1/1 дијела, што одговара упису у 
зк.ул. број 187 к.о. Нова Топола, ради 
изградње пословног објекта намијењеног 
индустријској дјелатности , по почетној 
продајној цијени од 1 КМ/ m2. 

72. Катастарска парцела број 405/23 површине 
4186 m2 уписано у пл. број 1267 к.о. Нова 
Топола са 1/1 дијела, што одговара упису у 
зк.ул. број 187 к.о. Нова Топола, ради 
изградње пословног објекта намијењеног 
индустријској дјелатности , по почетној 
продајној цијени од 1 КМ/ m2. 

 

73. Катастарска парцела број 405/26 површине 
3025 m2 уписано у пл. број 1267 к.о. Нова 
Топола са 1/1 дијела, што одговара упису у 
зк.ул. број 187 к.о. Нова Топола, ради 
изградње пословног објекта намијењеног 
индустријској дјелатности , по почетној 
продајној цијени од 1 КМ/ m2. 

74. Катастарска парцела број 405/27 површине 
3390 m2 уписано у пл. број 1267 к.о. Нова 
Топола са 1/1 дијела, што одговара упису у 
зк.ул. број 187 к.о. Нова Топола, ради 
изградње пословног објекта намијењеног 
индустријској дјелатности , по почетној 
продајној цијени од 1 КМ/ m2. 

75. Катастарска парцела број 405/29 површине 
3270 m2 уписано у пл. број 1267 к.о. Нова 
Топола са 1/1 дијела, што одговара упису у 
зк.ул. број 187 к.о. Нова Топола, ради 
изградње пословног објекта намијењеног 
индустријској дјелатности , по почетној 
продајној цијени од 1 КМ/ m2. 

76. Катастарска парцела број 405/30 површине 
2061 m2 уписано у пл. број 1267 к.о. Нова 
Топола са 1/1 дијела, што одговара упису у 
зк.ул. број 187 к.о. Нова Топола, ради 
изградње пословног објекта намијењеног 
индустријској дјелатности , по почетној 
продајној цијени од 1 КМ/ m2. 

77. Катастарска парцела број 405/31 површине 
1909 m2 уписано у пл. број 1267 к.о. Нова 
Топола са 1/1 дијела, што одговара упису у 
зк.ул. број 187 к.о. Нова Топола, ради 
изградње пословног објекта намијењеног 
индустријској дјелатности , по почетној 
продајној цијени од 1 КМ/ m2. 

78. Катастарска парцела број 405/32 површине 
2704 m2 уписано у пл. број 1267 к.о. Нова 
Топола са 1/1 дијела, што одговара упису у 
зк.ул. број 187 к.о. Нова Топола, ради 
изградње пословног објекта намијењеног 
индустријској дјелатности , по почетној 
продајној цијени од 1 КМ/ m2. 

79. Катастарска парцела број 405/34 површине 
2740 m2 уписано у пл. број 1267 к.о. Нова 
Топола са 1/1 дијела, што одговара упису у 
зк.ул. број 187 к.о. Нова Топола, ради 
изградње пословног објекта намијењеног 
индустријској дјелатности , по почетној 
продајној цијени од 1 КМ/ m2. 

80. Катастарска парцела број 405/35 површине 
3321 m2 уписано у пл. број 1267 к.о. Нова 
Топола са 1/1 дијела, што одговара упису у 
зк.ул. број 187 к.о. Нова Топола, ради 
изградње пословног објекта намијењеног 
индустријској дјелатности , по почетној 
продајној цијени од 1 КМ/ m2. 



Број 3                                                Службени гласник општине Градишка                                                        
 

Страна 19

81. Катастарска парцела број 405/37 површине 
4829 m2 уписано у пл. број 1267 к.о. Нова 
Топола са 1/1 дијела, што одговара упису у 
зк.ул. број 187 к.о. Нова Топола, ради 
изградње пословног објекта намијењеног 
складиштењу , по почетној продајној цијени 
од 8 КМ/ m2. 

82. Катастарска парцела број 405/38 површине 
4836 m2 уписано у пл. број 1267 к.о. Нова 
Топола са 1/1 дијела, што одговара упису у 
зк.ул. број 187 к.о. Нова Топола, ради 
изградње пословног објекта намијењеног 
складиштењу , по почетној продајној цијени 
од 8 КМ/ m2. 

83. Катастарска парцела број 405/39 површине 
5272 m2 уписано у пл. број 1267 к.о. Нова 
Топола са 1/1 дијела, што одговара упису у 
зк.ул. број 187 к.о. Нова Топола, ради 
изградње пословног објекта намијењеног 
складиштењу, по почетној продајној цијени 
од 8 КМ/ m2. 

84. Катастарска парцела број 405/40 површине 
5726 m2 уписано у пл. број 1267 к.о. Нова 
Топола са 1/1 дијела, што одговара упису у 
зк.ул. број 187 к.о. Нова Топола, ради 
изградње пословног објекта намијењеног 
складиштењу, по почетној продајној цијени 
од 8 КМ/ m2. 

85. Катастарска парцела број 405/42 површине 
7810 m2 уписано у пл. број 1267 к.о. Нова 
Топола са 1/1 дијела, што одговара упису у 
зк.ул. број 187 к.о. Нова Топола, ради 
изградње пословног објекта намијењеног 
комерцијалној дјелатности, по почетној 
продајној цијени од 50 КМ/ m2. 

86. Катастарска парцела број 405/44 површине 
7211 m2 уписано у пл. број 1267 к.о. Нова 
Топола са 1/1 дијела, што одговара упису у 
зк.ул. број 187 к.о. Нова Топола, ради 
изградње пословног објекта намијењеног 
складиштењу, по почетној продајној цијени 
од 8 КМ/ m2. 

87. Катастарска парцела број 405/45 површине 
4361 m2 уписано у пл. број 1267 к.о. Нова 
Топола са 1/1 дијела, што одговара упису у 
зк.ул. број 187 к.о. Нова Топола, ради 
изградње пословног објекта намијењеног 
складиштењу, по почетној продајној цијени 
од 8 КМ/ m2. 

88. Катастарска парцела број 405/46 површине 
2510 m2 уписано у пл. број 1267 к.о. Нова 
Топола са 1/1 дијела, што одговара упису у 
зк.ул. број 187 к.о. Нова Топола, ради 
изградње пословног објекта намијењеног 
занатској дјелатности, изградњи сервиса и 
малих погона, по почетној продајној цијени 
од 8 КМ/ m2. 

89. Катастарска парцела број 405/47 површине 
5744 m2 уписано у пл. број 1267 к.о. Нова 
Топола са 1/1 дијела, што одговара упису у 
зк.ул. број 187 к.о. Нова Топола, ради 
изградње пословног објекта намијењеног 
комерцијалној дјелатности, по почетној 
продајној цијени од 30 КМ/ m2. 

90. Катастарска парцела број 405/48 површине 
2364 m2 уписано у пл. број 1267 к.о. Нова 
Топола са 1/1 дијела, што одговара упису у 
зк.ул. број 187 к.о. Нова Топола, ради 
изградње пословног објекта намијењеног 
комерцијалној дјелатности, по почетној 
продајној цијени од 30 КМ/ m2. 

91. Катастарска парцела број 405/52 површине 
2970 m2 уписано у пл. број 1267 к.о. Нова 
Топола са 1/1 дијела, што одговара упису у 
зк.ул. број 187 к.о. Нова Топола, ради 
изградње пословног објекта намијењеног 
занатској  дјелатности, изградњи сервиса и 
малих погона, по почетној продајној цијени 
од 8 КМ/ m2. 

92. Катастарска парцела број 405/53 површине 
3349 m2 уписано у пл. број 1267 к.о. Нова 
Топола са 1/1 дијела, што одговара упису у 
зк.ул. број 187 к.о. Нова Топола, ради 
изградње пословног објекта намијењеног 
занатској  дјелатности, изградњи сервиса и 
малих погона, по почетној продајној цијени 
од 8 КМ/ m2. 

93. Катастарска парцела број 405/54 површине 
2103 m2 уписано у пл. број 1267 к.о. Нова 
Топола са 1/1 дијела, што одговара упису у 
зк.ул. број 187 к.о. Нова Топола, ради 
изградње пословног објекта намијењеног 
занатској  дјелатности, изградњи сервиса и 
малих погона, по почетној продајној цијени 
од 8 КМ/ m2. 

94. Катастарска парцела број 405/55 површине 
3098 m2 уписано у пл. број 1267 к.о. Нова 
Топола са 1/1 дијела, што одговара упису у 
зк.ул. број 187 к.о. Нова Топола, ради 
изградње пословног објекта намијењеног 
занатској  дјелатности, изградњи сервиса и 
малих погона, по почетној продајној цијени 
од 8 КМ/ m2. 

95. Катастарска парцела број 405/58 површине 
3301 m2 уписано у пл. број 1267 к.о. Нова 
Топола са 1/1 дијела, што одговара упису у 
зк.ул. број 187 к.о. Нова Топола, ради 
изградње пословног објекта намијењеног 
занатској  дјелатности, изградњи сервиса и 
малих погона, по почетној продајној цијени 
од 8 КМ/ m2. 
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96. Катастарска парцела број 405/59 површине 
3118 m2 уписано у пл. број 1267 к.о. Нова 
Топола са 1/1 дијела, што одговара упису у 
зк.ул. број 187 к.о. Нова Топола, ради 
изградње пословног објекта намијењеног 
занатској  дјелатности, изградњи сервиса и 
малих погона, по почетној продајној цијени 
од 8 КМ/ m2. 

97. Катастарска парцела број 405/60 површине 
2942 m2 уписано у пл. број 1267 к.о. Нова 
Топола са 1/1 дијела, што одговара упису у 
зк.ул. број 187 к.о. Нова Топола, ради 
изградње пословног објекта намијењеног 
занатској дјелатности, изградњи сервиса и 
малих погона, по почетној продајној цијени 
од 8 КМ/ m2. 

98. Катастарска парцела број 405/61 површине 
3337 m2 уписано у пл. број 1267 к.о. Нова 
Топола са 1/1 дијела, што одговара упису у 
зк.ул. број 187 к.о. Нова Топола, ради 
изградње пословног објекта намијењеног 
занатској  дјелатности, изградњи сервиса и 
малих погона, по почетној продајној цијени 
од 8 КМ/ m2. 

99. Катастарска парцела број 405/62 површине 
3203 m2 уписано у пл. број 1267 к.о. Нова 
Топола са 1/1 дијела, што одговара упису у 
зк.ул. број 187 к.о. Нова Топола, ради 
изградње пословног објекта намијењеног 
комерцијалној  дјелатности , по почетној 
продајној цијени од 30 КМ/ m2. 

100. Катастарска парцела број 405/63 
површине 4128 m2 уписано у пл. број 1267 
к.о. Нова Топола са 1/1 дијела, што одговара 
упису у зк.ул. број 187 к.о. Нова Топола, ради 
изградње пословног објекта намијењеног 
комерцијалној дјелатности, по почетној 
продајној цијени од 50 КМ/ m2. 

101. Катастарска парцела број 405/64 
површине 4191 m2 уписано у пл. број 1267 
к.о. Нова Топола са 1/1 дијела, што одговара 
упису у зк.ул. број 187 к.о. Нова Топола, ради 
изградње пословног објекта намијењеног 
комерцијалној дјелатности, по почетној 
продајној цијени од 50 КМ/ m2. 

102. Катастарска парцела број 405/65 
површине 3398 m2 уписано у пл. број 1267 
к.о. Нова Топола са 1/1 дијела, што одговара 
упису у зк.ул. број 187 к.о. Нова Топола, ради 
изградње пословног објекта намијењеног 
комерцијалној дјелатности, по почетној 
продајној цијени од 30 КМ/ m2. 

 

103. Катастарска парцела број 405/66 површине 
6822 m2 уписано у пл. број 1267 к.о. Нова 
Топола са 1/1 дијела, што одговара упису у 
зк.ул. број 187 к.о. Нова Топола, ради 
изградње бензиске пумпе, по почетној 
продајној цијени од 80 КМ/ m2 

104. Катастарска парцела број 405/69 површине 
3460 m2 уписано у пл. број 1267 к.о. Нова 
Топола са 1/1 дијела, што одговара упису у 
зк.ул. број 187 к.о. Нова Топола, ради 
изградње пословног објекта намијењеног 
складиштењу, по почетној продајној цијени 
од 8 КМ/ m2. 

105. Катастарска парцела број 405/73 површине 
3555 m2 уписано у пл. број 1267 к.о. Нова 
Топола са 1/1 дијела, што одговара упису у 
зк.ул. број 187 к.о. Нова Топола, ради 
изградње пословног објекта намијењеног 
складиштењу, по почетној продајној цијени 
8 КМ/ m2.  

106. Катастарска парцела број 405/75 површине 
3550 m2 уписано у пл. број 1267 к.о. Нова 
Топола са 1/1 дијела, што одговара упису у 
зк.ул. број 187 к.о. Нова Топола, ради 
изградње пословног објекта намијењеног 
складиштењу, по почетној продајној цијени 
од 8 КМ/ m2.  

107. Катастарска парцела број 405/76 површине 
3294 m2 уписано у пл. број 1267 к.о. Нова 
Топола са 1/1 дијела, што одговара упису у 
зк.ул. број 187 к.о. Нова Топола, ради 
изградње пословног објекта намијењеног 
складиштењу, по почетној продајној цијени 
од 8 КМ/ m2.  

108. Катастарска парцела број 418/8 површине 
6741 m2 уписано у пл. број 1267 к.о. Нова 
Топола са 1/1 дијела, што одговара упису у 
зк.ул. број 187 к.о. Нова Топола, ради 
изградње пословног објекта намијењеног 
комерцијалној дјелатности, по почетној 
продајној цијени од 30 КМ/ m2. 

109. Катастарска парцела број 418/9 површине 
5595 m2 уписано у пл. број 1267 к.о. Нова 
Топола са 1/1 дијела, што одговара упису у 
зк.ул. број 187 к.о. Нова Топола, ради 
изградње пословног објекта намијењеног 
комерцијалној дјелатности, по почетној 
продајној цијени од 30 КМ/ m2. 

110. Катастарска парцела број 418/10 површине 
5913 m2 уписано у пл. број 1267 к.о. Нова 
Топола са 1/1 дијела, што одговара упису у 
зк.ул. број 187 к.о. Нова Топола, ради 
изградње пословног објекта намијењеног 
комерцијалној дјелатности, по почетној 
продајној цијени од 50 КМ/ m2. 
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111. Катастарска парцела број 418/11 површине 
5737 m2 уписано у пл. број 1267 к.о. Нова 
Топола са 1/1 дијела, што одговара упису у 
зк.ул. број 187 к.о. Нова Топола, ради 
изградње пословног објекта намијењеног 
комерцијалној дјелатности, по почетној 
продајној цијени од 30 КМ/ m2. 

112. Катастарска парцела број 418/13 површине 
4321 m2 уписано у пл. број 1267 к.о. Нова 
Топола са 1/1 дијела, што одговара упису у 
зк.ул. број 187 к.о. Нова Топола, ради 
изградње пословног објекта намијењеног 
комерцијалној дјелатности, по почетној 
продајној цијени од 50 КМ/ m2. 

113. Катастарска парцела број 418/14 површине 
3738 m2 уписано у пл. број 1267 к.о. Нова 
Топола са 1/1 дијела, што одговара упису у 
зк.ул. број 187 к.о. Нова Топола, ради 
изградње пословног објекта намијењеног 
комерцијалној  дјелатности , по почетној 
продајној цијени од 50 КМ/ m2. 

114. Катастарска парцела број 418/15 површине 
7015 m2 уписано у пл. број 1267 к.о. Нова 
Топола са 1/1 дијела, што одговара упису у 
зк.ул. број 187 к.о. Нова Топола, ради 
изградње пословног објекта намијењеног 
комерцијалној дјелатности, по почетној 
продајној цијени од 30 КМ/ m2. 

115. Катастарска парцела број 418/16 површине 
2595 m2 уписано у пл. број 1267 к.о. Нова 
Топола са 1/1 дијела, што одговара упису у 
зк.ул. број 187 к.о. Нова Топола, ради 
изградње бензиске пумпе, по почетној 
продајној цијени од 80 КМ/m2 

116. Катастарска парцела број 418/17 површине 
7010 m2 уписано у пл. број 1267 к.о. Нова 
Топола са 1/1 дијела, што одговара упису у 
зк.ул. број 187 к.о. Нова Топола, ради 
изградње пословног објекта намијењеног 
комерцијалној дјелатности, по почетној 
продајној цијени од 50 КМ/ m2. 

117. Катастарска парцела број 418/18 површине 
3902 m2 уписано у пл. број 1267 к.о. Нова 
Топола са 1/1 дијела, што одговара упису у 
зк.ул. број 187 к.о. Нова Топола, ради 
изградње пословног објекта намијењеног 
комерцијалној дјелатности, по почетној 
продајној цијени од 30 КМ/ m2. 

             (2) У наведене цијене су урачунати 
трошкови уређења грађевинског земљишта. 
             (3) Парцеле и модуларни објекти 
предвиђени Регулационим планом могу се 
дијелити на мање цјелине или спајати у веће 
индустријске комплексе, у складу са потребама и 
технолошким процесима појединих инвеститора. 

II 
 

             (1) Продаја грађевинског земљишта у 
„Агроиндустријској зони Нова Топола“(у даљем 
тексту:Зона) врши се јавном продајом путем 
лицитације на начин ближе регулисан Правилни-
ком о поступку јавног конкурса за располагање 
непокретностима у својини Републике Српске и 
јединица локалне самоуправе (''Сл. гласник 
Републике Српске“,број 20/12) и овом  одлуком.  
           (2) Поступак лицитације је отвореног 
карактера и трајаће до коначне продаје свих 
парцела из члана1. ове одлуке. 
 

III 
 

              Приход од продаје грађевинског 
земљишта у Зони намијењен је за финансирање 
изградње инфраструктуре у Зони.  

 
IV 

 
              Поступак лицитације ће провести 
комисија за продају грађевинског земљишта коју, 
на приједлог Начелника Општине, именује 
Скупштина општине Градишка и која броји три 
члана. 
 

V 
 

            (1) Учесници лицитације могу бити 
домаћа и страна правна и физичка лица која 
испуњавају Законом прописане услове у погледу 
способности за закључење уговора и стицање 
права власништва и која положе кауцију у висини 
од 10 % почетне продајне цијене грађевинског 
земљишта (с тим што тај износ не може бити 
нижи од 1.000 КМ нити виши од 50.000 КМ),  на 
благајни Административне службе Општине 
Градишка и која потпишу изјаву о прихватању 
Општих и посебних услова продаје које пропише 
Општина Градишка, а који ће чинити битне 
елементе уговора о купопродаји. 
           (2) Кауција се полаже непосредно прије 
почетка поступка лицитације и иста се урачунава 
у продајну цијену, а у случају да учесник 
лицитације не излицитира жељено земљиште, 
кауција се враћа. 
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VI 
 

           Свим учесницима лицитације ће бити 
омогућен увид у постојећу просторно-планску 
документацију ''Агроиндистријске зоне Нова 
Топола'', увид у изводе из јавних регистара о 
некретнинама, те обилазак парцела и увид у 
стање истих на терену. 
 

VII 
 

            (1) Са учесником на лицитацији чија 
понуда буде утврђена као најповољнија, након 
прибављеног мишљења Правобранилаштва 
Републике Српске, Начелник Општине  ће 
закључити купопродајни уговор. 
            (2) Након закључења купопродајног 
уговора и исплате купопродајне цијене Општина 
Градишка ће без одлагања извршити предају 
земљишта у посјед купца. 
            (3) Купопродајним уговором ће се дефинисати 
детаљни односи између Општине Градишка и купца 
земљишта у складу са овом одлуком. 
 

VIII 
 

             Општина Градишка ће обезбиједити да се 
купцу омогући да сву потребну документацију за 
уређење, изградњу и стављање у функцију 
објеката на купљеном земљишту у оквиру 
Регулационог плана Зоне прибави у што краћем 
року. 

IX 
 

            Начелник општине Градишка ће 
именовати комисију за надзор и праћење 
извршења уговорних обавеза за све кандидате 
који су купили земљиште у Зони.  
 

X 
 

            Трошкове израде нотарске исправе, 
трошкове забиљежбе и уписа у јавним 
евиденцијама непокретности сноси купац. 
 

XI 
 

            Оглас о јавној продаји неизграђеног 
грађевинског земљишта у складу са овом 
одлуком, објавиће се на огласној табли 
Административне службе Општине Градишка, на 
инетрнет страници Општине и дневном листу 
''Независне новине“. 
 

XII 
 

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

 
Број:01-022-143/12 
Датум:14.06.2012.године 
Градишка                             ПРЕДСЈЕДНИК  

                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                              Урош Граховац с.р. 
 
 

Скупштина општине Градишка, у 
предмету замјена некретнина, по захтјеву 
Правобра-нилаштва РС, СЗ Бања Лука, на основу 
члана 16. став 3. Закона о грађевинском 
земљишту ''Службени гласник Републике 
Српске'', број 112/06), члана 6. Одлуке о 
грађевинском земљишту (''Службени гласник 
општине Градишка", број 6/07, 6/09, 3/11 и 1/12) 
и члана 17. и 33. Статута Општине Градишка 
("Службени гласник општине Градишка", број 
8/05, 4/08, 1/09, 3/09 и 2/12 ), на сједници 
одржаној дана 14.06. и 19.06. 2012. године,          
д о н и ј е л а  је  
 

О Д Л У К У 
 

о давању сагласности за закључење Уговора о 
замјени некретнина са 

 Ковачевић Марком, сином Стеве, из 
Ламинаца Сређана,  Градишка 

 
I 
 

Даје се сагласност за закључење Уговора 
о замјени некретнина са Ковачевић Марком, 
сином Стеве, из Ламинаца Сређана, којим 
општина Градишка даје у замјену Ковачевић 
Марку, сину Стеве, грађевинско земљиште 
означено као:  
 

-к.ч.бр. 993/2 КУЋИШТЕ, њива 3. кл. у 
површини од 1134 m2, уписана у п.л. 361 к.о. 
Ламинци Сређани, с правом располагања 
Општине Градишка са 1/1 дијела,  а  Ковачевић 
Марко, син Стеве, из Ламинаца Сређана даје у 
замјену Опшини Градишка земљиште означено 
као:  

- к.ч.бр.1035 БРОДИЋ, ливада 4. кл. у 
површини од 817 m2 

- к.ч.бр.1037 БРОДИЋ, ливада 4. кл. у 
површини од 397 m2 

- к.ч.бр.1042/1 БРОДИЋ БАРА, трстици и 
мочваре 3. кл. у површини од 918 m2, све уписане 
у п.л. 362  к.о. Ламинци Сређани.  
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II 
 

Уговором из тачке I ове одлуке 
регулисаће се сви међусобни односи између 
општине Градишка и Ковачевић Марка, сина 
Стеве, из Ламинаца Сређана  (разлика у 
вриједности некретнина, укњижба и др.). 

 
III 

 
 Овлашћује се Начелник општине 
Градишка да у име општине Градишка закључи 
уговор из тачке I ове одлуке са Ковачевић 
Марком, сином Стеве, из Ламинаца Сређана . 
      

IV 
 

  Ова одлука ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављена у ''Службеном 
гласнику општине Градишка''.      
 
Број:01-022-145/12 
Датум:14.06.2012.године 
Градишка                             ПРЕДСЈЕДНИК  

                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                              Урош Граховац с.р. 
 
 

Скупштина општине Градишка, у 
предмету замјена некретнина, по захтјеву 
Правобра-нилаштва РС, СЗ Бања Лука, на основу 
члана 16. став 3. Закона о грађевинском 
земљишту ("Службени гласник РС", брoj 112/06), 
члана 6. Одлуке о грађевинском земљишту ("Сл. 
гласник општине Градишка", брoj 6/07, 6/09, 3/11 
и 1/12) и члана 17. и 33. Статута Општине 
Градишка ("Службени гласник општине 
Градишка", брoj  8/05, 4/08, 1/09, 3/09 и 2/12 ), на 
сједници одржаној дана 14.06. и 19.06. 2012. 
године, донијела је  
 

О Д Л У К У 
 

о давању сагласности за закључење Уговора о 
замјени некретнина са 

 Суботић Љубом  из Ламинаца Јаружана , 
општина Градишка 

 
I 
 

Даје се сагласност за закључење Уговора 
о замјени некретнина са Суботић Љубом из 
Ламинаца Јаружана, којим општина Градишка 
даје у замјену Суботић Љуби из Ламинаца 
Јаружана,  грађевинско земљиште означено као:  
 

-к.ч.бр. 1905/61 ПОМОЋНО 
ИГРАЛИШТЕ, градилиште у површини од 827 
m2, уписана у п.л. 3078  к.о. Градишка село,  

 
а Суботић Љубо даје у замјену општини 

Градишка  своје  некретнине означене као :  
 

-к.ч.бр. 260/12 ДУГА БРАЗДА, њива 3. 
кл. у површини од 808 m2, уписана у п.л. 508  к.о. 
Брестовчина, ЗК. ул. 42 к.о. Брестовчина .  

 
II 
 

Уговором из тачке I ове одлуке 
регулисаће се сви међусобни односи између 
општине Градишка и Суботић Љубе, сина 
Бранка, из Ламинаца Јаружана  (разлика у 
вриједности некретнина, укњижба и др.). 

 
III 

 
 Овлашћује се Начелник општине 
Градишка да у име општине Градишка закључи 
уговор из тачке I ове одлуке са Суботић Љубом, 
из Ламинаца Јаружана, општина Градишка . 
 
   IV 

 
 Ова одлука ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављена у ''Службеном 
гласнику општине Градишка''.      
 
Број:01-022-146/12 
Датум:14.06.2012.године 
Градишка                             ПРЕДСЈЕДНИК  

                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                              Урош Граховац с.р. 
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На основу члана16. став 1. тачка „д“ 
Закона о грађевинском земљишту Републике 
Српске  (''Службени гласник Републике Српске'', 
број 112/06), а у вези са  чланом 348. став 3. 
тачка „д“ Закона о стварним правима (''Службени 
гласник Републике Српске'', број 124/08, 95/11), 
члана 190. Закона о општем управном поступку 
(''Службени гласник Републике Српске'', број 
13/02, 87/07, 50/10) и чл. 17. и 33. Статута  
Општине Градишка (''Службени гласник 
општине Градишка'',  број 8/05, 4/08, 1/09, 3/09 и 
2/12), у предмету комплетирања грађевинске 
парцеле по захтјеву ''Градид инжењеринг'' д.о.о. 
Градишка, Скупштина општине Градишка је на 
сједници одржаној дана 14.06. и 19.06. 2012. 
године,  д о н и ј е л а  ј е 
 

О Д Л У К У 
 

о давању сагласности за закључење уговора о 
продаји неизграђеног 

 градског грађевинског земљишта 
непосредном погодбом ,  

са '' Градид инжењеринг'' д.о.о. Градишка . 
 

Члан 1. 
 

Даје се сагласност за закључење уговора 
о продаји непосредном погодбом, ради 
комплетирања грађевинске парцеле, 
неизграђеног градског грађевинског земљишта  
означеног као: 
 
- к.ч.бр. 955/5 УЛ. ХАЏИДЕДИНА , 

градилиште  у површини од 155 m2, уписана  
у п.л.бр. 2689 к.о. Градишка-град, са правом 
располагања општине Градишка са 1/1 
дијела. 

 
Члан 2. 

 
''Градид инжењеринг'' д.о.о. Градишка је 

дужан платити накнаду за продато земљиште 
општини Градишка по тржишној цијени 
земљишта у износу од 200,00 КМ/m2, што за 155 
m2  износи 31.000,00 КМ  
(тридесетједнухиљадуконвертибилних марака). 
 

Члан 3. 
 

Овлашћује се Начелник општине 
Градишка да у име општине Градишка закључи 
уговор из тачке 1. ове одлуке са  ''Градид 
инжењеринг'' д.о.о. Градишка . 
 

Члан 4. 

Ова одлука ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављена у ''Службеном 
гласнику општине Градишка“. 
 
Број:01-022-147/12 
Датум:14.06.2012.године 
Градишка                             ПРЕДСЈЕДНИК  

                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                              Урош Граховац с.р. 
 

 
Скупштина општине Градишка, у предмету 

исправке грешке у рјешењу, по захтјеву Марчета 
Марјане рођ. Рукавина, кћи Карла, из Градишке, 
заступане по пуномоћнику Кисин Желјку из 
Градишке, на основу члана 207. Закона о општем 
управном поступку („Службени гласник 
Републике Српске“, број 13/02, 87/07 и 50/10), и  
члана 17. и 33. Статута Општине Градишка 
(„Службени гласник општине Градишка“, број 
8/05, 4/08, 1/09, 3/09 и 2/12), донијела је    
 

З А К Љ У Ч А К 
 

Исправља се грешка у тачки 1. 
диспозитива рјешење Скупштине општине Бос. 
Градишка бр. 04/3-475-9 од 27.02.1981. године у 
предмету додјеле неизграђеног грађевинског 
земљишта на трајно кориштење, тако што 
умјесто погрешног уписаног имена  

„Марчета рођ. Рукавина (Карла) 
Маријана“, 
Треба да стоји: 

„Марчета рођ. Рукавина (Карла) 
Марјана“. 
У осталом дијелу рјешење остаје на снази. 

 
Образложење 

 
Скупштина општине Градишка усваја 

Извјештај о извршењу Буџета општине Градишка  
за период 01.01.2011-31.12. 2011.године. 
 

Рјешењем Скупштине општине Бос. 
Градишка бр. 04/3-475-9 од 27.02.1981. године, 
додијељено је Марчета (Јове) Станиславу и 
Марчета рођ. Рукавина (Карла) Маријани, са ½ 
дијела, неизграђено грађевинско земљиште у 
друштвеној својини, на трајно коришћење, 
означено као к.ч.бр.2649/122 Ул. Бивши насип у 
пов. од 198 м2, уписано у п.л.бр. 220 к.о. Градишка-
село. 

Захтјевом од 31.05.2012. године, Марчета 
Марјана, заступана по пуномоћнику Кисин Жељку 
из Градишке, затражила је исправку грешке у 
наведеном рјешењу, која је настала по погрешним 
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означавањем њеног имена, због чега је рјешење 
непроводио у јавним евиденцијама. Наиме, у 
рјешењу је умјесто њеног правог имена, Марјана, 
погрешно означено име Маријана. Захтјеву је 
приложила Рјешење Скупштине општине Бос. 
Градишка, бр.04/3-475-9 од 27.02.1981. године, 
извод из МКП бр. 03/2-200-2-9/12 од 04.01.2012. 
године, издат у Новој Тополи и копију личне карте. 

Поступајући по поднесеном захтјеву, 
извршен је увид у приложену документацију, те је 
утврђено да је, у тачки 1. Диспозитива рјешења, 
грешком уписано име Маријана, умјесто Марјана. 

Чланом 207. Закона о општем Управном 
поступку („Сл. гласник РС“, бр.13/02, 87/07 и 
50/10), прописано је да орган који је донио 
рјешење, односно службено лице које је потписало 
рјешење, може, у свако вријеме, да исправи грешку 
у именима или бројевима, писању или рачунању, 
као и друге очигледне нетачности у рјешењу или 
његовим овјереним преписима. Исправка грешке 
производи правно дејство, од дана од којег 
производи правно дејство рјешење које се 
исправља. 

Како се у конкретном случају ради о 
очигледној техничкој грешки насталој приликом 
израде рјешење, очигледно је као у диспозитиву, а 
на основу члана 207. Закона о општем управном 
поступку. 

Против овог закључка не може се изјавити 
жалба, али се може покренути управни 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:01-475-64 
Датум:14.06.2012.године 
Градишка                             ПРЕДСЈЕДНИК  

                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                              Урош Граховац с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На основу члана 30. алинеја 12. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске'', број 101/04, 42/05 и 118/05), 
члана 5. Одлуке о одређивању имена улица и 
тргова и бројева зграда („Службени гласник 
општине Градишка,“ број 2/01, 3/06 и 3/10) и 
чланова 17. и 33. Статута Општине Градишка 
(„Службени гласник општине Градишка“, број 
8/05, 4/08, 1/09,3/09 и 2/12), Скупштина општине 
Градишка на 32. редовној сједници одржаној 
14.06. и 19.06. 2012. године, д о н и ј е л а    је 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

о одређивању назива улица у насељеном 
мјесту Горњи Подградци  

 
I 
 

 Овим рјешењем одређују се називи улица 
на подручју насељеног мјеста Горњи Подградци, 
према редном броју, како слиједи: 
 
 1.улица која се простире од границе са 
Доњим Подградцима до раскрснице за     Трнаву  
и планину Козару, носиће назив „Пиланска“, 
 
 2. улица која се простире од Улице 
пиланскa и раскршћа према Трнави до споменика 
13. скојевки, носиће назив „Козарска“, 
 
        3. улица која се простире од раскрснице 
за Трнаву до каменолома Трнава, носиће назив 
„Трнавска“, 
 
      4. улица која се простире од Улице 
пиланска, иде паралелно са Улицом трнавскa, 
носиће назив „Ресановачка“, 
 
 5. улица која се простире од Улице 
пиланскa  до пољопривредних и шумских 
парцела, носиће назив „Цвјетна“, 
 
 6. улица која се простире од Улице 
пиланскa до Улице буковичкa у засеоку Панићи, 
носиће назив „Српских жртава“, 
 
 7. улица која се простире од Улице 
пиланскa до Улице козарских бригада, носиће 
назив „Музичара“, 
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 8. улица која се простире од Улице 
пиланскa до Улице козарских бригада, носиће 
назив „Пензионерска“, 
 
 9. улица која се простире од Улице 
пиланскa  до Улице српских жртава, носиће 
назив „Буковичка“, 
 
 10. улица која се простире од Улице 
пиланскa, иде поред цркве до свог завршетка, 
носиће назив „Дмитровданска“, 
 
 11. улица која се простире од Улице 
пиланскa, иде према западу до пољопривредних 
парцела, носиће назив „Пољанска“,  
 
 12.улица која се простире од Улице 
пиланскa, иде поред гробља до ријеке Врбашка, 
носиће назив „Светог Николе“, 
 13. улица која се простире од Улице 
пиланскa, иде поред складишта Дрвне 
индустрије, па преко ријеке Врбашке до Бараја, 
носиће назив „13. скојевки“, 
 
 14. улица која се наставља на Улице 13. 
скојевки на раскршћу у Барајима, код друштвене 
просторије и рачва се лијево и десно, носиће 
назив „Барајска“, 

 
15. улица која се простире од Улице српских 
жртава до Улице буковичке, носиће назив 
„Козарских бригада“, 
 
 16. улица која се простире  од Улице 
козарских бригада до свог завршетка, носиће име 
„Колонска“. 
 

II 
 

 Ово рјешење ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у „Службеном гласнику 
општине Градишка''. 
 
Број:01-370-273/12 
Датум:14.06.2012.године 
Градишка                             ПРЕДСЈЕДНИК  

                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                              Урош Граховац с.р. 
 

 
 
 

 

На основу члана 30. алинеја 12. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске'', број 101/04, 42/05 и 118/05), 
члана 5. Одлуке о одређивању имена улица и 
тргова и бројева зграда („Службени гласник 
општине Градишка,“ број 2/01, 3/06 и 3/10), и 
чланова 17. и 33. Статута Општине Градишка 
(„Службени гласник општине Градишка“, број 
8/05, 4/08, 1/09,3/09 и 2/12), Скупштина општине 
Градишка на 32. редовној сједници одржаној 
14.06. и 19.06. 2012. године, д о н и ј е л а    је 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

о одређивању назива улица у насељеном 
мјесту Нова Топола 

 
I 
 

 Овим рјешењем одређују се називи улица 
на подручју насељеног мјеста Нова Топола, 
према редном броју, како слиједи: 
 1.улица која се простире од граничног 
пута за насељено мјесто Нова Топола код Црвене 
цркве  до  скретања за насељено мјесто 
Сеферовце у Душанову, носиће назив 
„Бањалучки пут“, 
 
 2. улица која се простире од Улице 
бањалучки пут у центру Нове Тополе до 
насељеног мјеста Крајишник,  носиће назив 
„Србачки пут“, 
 
        3. улица која се простире од Улице 
бањалучки пут у центру Нове Тополе до границе 
са насељеним мјестом Елезагићи, носиће назив 
„Поткозарска“, 
 
           4. улица која се простире од Улице 
србачки пут, иде јужно паралелно са Улицом 
бањалучки пут и полукружно се спаја са њом , 
носиће назив „Светог Саве“, 
 
 5. улица која се простире од Улице  
бањалучки пут, почетак насељеног мјеста Нова 
Топола, до свог завршетка, носиће назив 
„Доситеја Обрадовића“, 
 
 6. улица која се простире од Улице 
бањалучки пут до свог  завршетка, носиће назив 
„Пеје Станишљевића“, 
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 7. улица која се простире од Улице 
Доситеја Обрадовића до Улице Пеје 
Станишљевића, носиће назив „Драгише 
Милијевића“, 
 
 8. улица која се простире од Улице 
бањалучки пут, иде поред католичке цркве до свог 
завршетка, носиће назив „Ивана Горана 
Ковачића“, 
 
 9. улица која се простире од Улице Ивана 
Горана Ковачића до католичког гробља, носиће 
назив „Хинка Ламерса“, 
 
 10. улица која се простире од Улице Хинка 
Ламерса до свог завршетка, носиће назив „Васе 
Пелагића“, 
 
 11. улица која се простире од Улице 
бањалучки пут до Улице Стевана Дукића, носиће 
назив „Николе Тесле“,  
 
 12.улица која се простире од Улице 
бањалучки пут до свог завршетка, носиће назив 
„Видовданска“, 
 13. улица која се простире од Улице 
видовданске до свог завршетка, носиће назив „Лазе 
Костића“, 
 

14. улица која се простире од Улице 
видовданске до свог завршетка, носиће назив 
„Скендера Куленовића“, 
 
 15. улица која се простире од Улице  
видовданска до свог завршетка, носиће назив 
„Стевана Мокрањца“, 
 
 16. улица која се простире  од Улице Јована 
Јовановића Змаја  до свог завршетка, носиће име 
„Радована Вулина“, 
 
 17. улица која се простире од Улице 
поткозарске до свог завршетка, заједно са лијевим 
краком улице, носиће назив  „Бранка 
Радичевића“, 
 
 18 улица која се простире од Улице 
поткозарске до свог завршетка, носиће назив 
„Десанке Максимовић“ 
 
 19. улица која се простире од Улице 
поткозарске до свог завршетка , носиће назив  
„Алексе Шантића“, 
 

 20. улица која се простире  од Улице 
поткозарска до Улице  Николе Тесле  ,  носиће 
назив „Стевана Дукића“, 
 
 21. улица која се простире од Улице 
поткозарске  до свог завршетка, носиће назив 
„Јована Дучића“, 
 
 22. улица која се простире од Улице 
поткозарске до свог завршетка, заједно са лијевим 
краком улице носиће назив „Бранка Ћопића“, 
 
 23.улица која се простире од Улице 
поткозарске до краја насеља Нова Топола, носиће 
назив „Јована Јовановића Змаја“, 
 
 24. улица која се простире од Улице Јована 
Јовановића Змаја до свог завршетка, носиће назив 
„Весе Радумила“, 
 
 25. улица која се простире од Улице 
бањалучки пут до краја насеља Нова Топола, 
носиће назив „Петра Кочића“, 
 
 26. улица која се простире од Улице 
србачки пут до Улице Петра Кочића, носиће назив 
„Иве Андрића“, 
 
 27. улица која се простире од Улице Петра 
Кочића до свог завршетка, носиће назив „Милоша 
Црњанског“, 
 
 28.  улица која се простире од Улице 
Милоша Црњанског  до свог завршетка, носиће 
назив „Војводе Мишића“, 
 
 29. улица која се простире од Улице  
србачки пут до Улице Петра Кочића, заједно са 
лијевим краком улице (излаз бензинска пумпа 
„Нешковић“), носиће назив  „Младена 
Стојановића“, 
 
 30. улица која се простире од Улице  
Младена Стојановића до свог завршетка, носиће 
назив „Паје Гајића“, 
 
 31. улица која се простире од   Улице 
Младена Стојановића до свог завршетка, носиће 
назив „Боре Станковића“ 
 
 32.улица која се простире од Улице 
Младена Стојановића до свог завршетка, носиће 
назив „Бранислава Нушића“, 
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33. улица која се простире од Улице 
Младена Стојановића до свог завршетка, носиће 
назив „Браће Мажар“, 
 
 34. улица која се простире од Улице 
србачки пут до свог завршетка са свим 
припадајућим крацима с десне и лијеве стране, 
носиће назив „Симе Матавуља“, 
 
 35. улица која се простире од Улице Иве 
Андрића до свог завршетка, носиће назив 
„Григора Витеза“, 
 
 36. улица која се простире од Улице 
бањалучки пут до свог завршетка, (насељеног 
мјеста Нова Топола),  носиће име „Веселин 
Маслеша“, 
 
 37. улица која се простире од Улице 
Веселина Маслеше јужно и паралелно са Улицом 
Стевана Сремца спаја се са Улицом бањалучки 
пут, носиће назив  „Лазе Лазаревића“, 
 
 38 улица која се простире од Улице 
Веселина Маслеше према сјеверу и полукружно 
поново се спаја са њом , носиће назив 
„Лијевчанска“ 
 
 39. улица која се простире од Улице 
Петра Кочића до свог завршетка, носиће назив  
„Руђера Бошковића“, 
 
 40. улица која се простире од Улице 
Веселина Маслеше и иде јужно паралелно са 
Улицом бањалучки пут до свог завршетка, 
носиће назив „Стевана Сремца“, 
 
 41. улица која се простире од Улице 
бањалучки пут до Улице Драгише Милијевића, 
носиће назив „Филипа Вишњића“, 
 

II 
 

 Ово рјешење ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у „Службеном гласнику 
општине Градишка''. 
 
Број:01-370-274/12 
Датум:14.06.2012.године 
Градишка                             ПРЕДСЈЕДНИК  

                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                              Урош Граховац с.р. 
 

На основу члана 30. алинеја 12. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске'', број 101/04, 42/05 и 118/05), 
члана 5. Одлуке о одређивању имена улица и 
тргова и бројева зграда („Службени гласник 
општине Градишка,“ број 2/01, 3/06 и 3/10), и 
чланова 17. и 33. Статута Општине Градишка 
(„Службени гласник општине Градишка“, број 
8/05, 4/08, 1/09,3/09 и 2/12), Скупштина општине 
Градишка на 32. редовној сједници одржа-ној 
14.06. и 19.06. 2012. године,  д о н и ј е л а    је 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

о одређивању назива улица у  насељеном 
мјесту Орахова 

 
I 
 

 Овим рјешењем одређују се називи улица 
на подручју насељеног мјеста Орахова, према 
редном броју, како слиједи: 
 1. улица која се простире од границе са  
насељеним мјестом Гашница  до    моста у 
центру Орахове (код Лојића), са свим 
припадајућим скретањима-сокацима десно и 
лијево на том  дијелу улице  носиће назив 
„Соко“, 
 
 2. улица која се простире од Улице соко и 
објекта Земљорадничке задруге Градишка према 
пољима и ријеци Сави сјеверно и западно  до 
Улице халуга,  носиће назив „Постиње“, 
 
           3. улица која се простире од Улице  
постиње, иде према западу и сјеверозападу,  а 
завршава се једним дијелом на благим 
обронцима Просаре, а другим краком граничи са 
Улицом сиволинац, носиће назив „Халуга“, 
 
            4. улица која се простире од објекта Дома 
културе, иде према југу и Просари , носиће назив 
„Лазе“, 
 
 5. улица која се простире од Улице  лазе 
према згради основне школе и даље поред џамије 
уз брдо према Просари, носиће назив „Махала“, 
 
 6. улица која се простире од Улице 
халуга према дубичком селу Међеђа уз 
магистрални пут, носиће назив „Сиволинац“. 
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II 
 

 Ово рјешење ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у „Службеном гласнику 
општине Градишка''. 
 
Број:01-370-275/12 
Датум:14.06.2012.године 
Градишка                             ПРЕДСЈЕДНИК  

                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                              Урош Граховац с.р. 

 
 
 
 

На основу члана 30. алинеја 12. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске'', број 101/04, 42/05 и 118/05), 
члана 5. Одлуке о одређивању имена улица и 
тргова и бројева зграда („Службени гласник 
општине Градишка,“ број 2/01, 3/06 и 3/10), и 
чланова 17. и 33. Статута Општине Градишка 
(„Службени гласник општине Градишка“, број 
8/05, 4/08, 1/09,3/09 и 2/12), Скупштина општине 
Градишка на 32.редовној сједници одржаној 
14.06. и 19.06. 2012. године,  д о н и ј е л а    је 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

о измјенама Рјешења о одређивању назива 
улица и тргова  

 у насељу градског карактера Градишка 
 
I 

 
У Рјешењу о одређивању назива улица и 

тргова у насељу градског карактера Градишка – 
пречишћени текст („Службени гласник општине 
Градишка“, број 3/11) у ставу I у  тачкама: 

„ 44.  ријечи  „ Драге Лопара “ замјењују 
се ријечју „Ромска“, 

120. ријечи „Проте Илије 
Јовановића“замјењују се ријечима „ Адила 
Брадарића“, 

149. ријечи „19. србобранске бригаде“ 
замјењују се ријечима „Адема Ковачевића“, 

259. ријечи „ Адема Ковачевића „ 
замјењују се ријечима „19. србобранске бригаде“, 

262.ријеч „ Ромска „ замјењује се 
ријечима „ Драге Лопара“, 

279. ријечи „ Хамдије Мулалића“ 
замјењују се ријечима „ Василије Перишић“, 

287. ријечи „ Адила Брадарића „ 
замјењују се ријечима „Проте Илије Јовановића“, 

288. ријечи „ Василије Перишић „ 
замјењују се ријечима „ Хамдије Мулалића“. “ 

II 
 

Ово рјешење ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у Службеном  гласнику 
општине Градишка, а примијењиваће се од 01. 
05. 2013. године.  

 
Број:01-370-276/12 
Датум:14.06.2012.године 
Градишка                             ПРЕДСЈЕДНИК  

                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                              Урош Граховац с.р. 

 
 
 

На основу члана 11. Правилника о 
поступку јавног конкурса за располагање 
непокретностима у својини Републике Српске и 
јединица локалне самоуправе (’’Службени гласник 
Републике Српске“, број 20/12), члана 12. Одлуке о 
грађевинском земљишту (''Службени гласник 
општине Градишка“, број 6/07, 6/09 и 3/11) и 
чланова 17. и 33. Статута Општине Градишка  
(''Службени гласник општине Градишка“ бр.8/05, 
4/08, 1/09, 3/09 и 2/12), Скупштина општине 
Градишка на 32. редовној сједници одржаној 14.06. 
и 19.06. 2012. године,  д о н о с и 

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 
о именовању Комисије за спровођење јавног 

надметања за продају грађевинског земљишта 
у ''Агроиндустријској зони Нова Топола''  

 
1.Именује се Комисија за за спровођење 

јавног надметања за продају грађевинског 
земљишта у ''Агроиндустријској зони Нова 
Топола'' (у даљњем тексту: Комисија), у саставу: 

 
1.Зорица Марковић,  предсједник 
  Драгана Илић,  замјеник предсједника 
 
2.Миодраг Бабић,  члан 
  Зора Бабић,   замјеник члана 
 
3.Биљана Радичић,  члан 
  Далиборка Касагић, замјеник члана 

 
За секретара Комисије се именује Иванка 

Зеничанин, а за замјеника секретара Дијана 
Малић. 

 
 
1. Задатак Комисије из претходне тачке је 

спровођење јавног надметања за продају 
грађевинског земљишта у ''Агроиндустријској 
зони Нова Топола'' у складу са Правилника о 
поступку јавног конкурса за располагање 
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непокретностима у својини Републике Српске и 
јединица локалне самоуправе (''Службени 
гласник Републике Српске“, број 20/12).   

 
2. Мандат Комисије траје до окончања 

поступка продаје грађевинског земљишта у 
''Агроиндустријској зони Нова Топола''. 

 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном 

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

 
Број:01-111-33/12 
Датум:14.06.2012.године 
Градишка                             ПРЕДСЈЕДНИК  

                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                              Урош Граховац с.р. 
 
 
 
 
 

На основу члана 121. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 101/04, 42/05  и 118/05) и  члана 17. 
и 33. Статута Општине Градишка („Службени 
гласник општине Градишка“, број 8/05, 4/08, 
1/09, 3/09 и 2/12), Скупштина општине Градишка 
на 32. редовној сједници одржаној дана 14. и 19. 
06. 2012. године,   д о н и ј е л а   ј е 
  

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

о именовању Комисије за избор службеника  
Административне службе  

Општине Градишка  по јавном конкурсу 
 
      1.  Именује се  Комисија за избор службеника 
Административне службе Општине Градишка, 
по расписаном  јавном конкурсу, у саставу: 
 

-  Жељко Билбија, -предсједник, 
-  Азра Хевешевић, -члан, 
-  Бранко Поткоњак,  -члан, 
-  Хикмет Хаџиалагић, -члан, 
-  Борислав Мирјанић, -члан. 
 

      2.  Комисија има задатак  да размотри 
приспјеле пријаве на расписани  јавни конкурс, 
утврди који кандидати испуњавају услове 
конкурса, обави интервју са кандидатима и  
утврди редосљед кандидата на основу стручних 
способности.  
 

      3. Административно-техничке послове за 
потребе Комисије обављаће Одјељење за општу 
управу  Административне службе Општине 
Градишка. 
 
      4.  Комисија престаје са радом даном избора 
кандидата на упражњене позиције. 
 
      5. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Градишка“.    
 
Број:01-111-34/12 
Датум:14.06.2012.године 
Градишка                             ПРЕДСЈЕДНИК  

                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                              Урош Граховац с.р. 
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Страна 31

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
 

На основу члана   16. Одлуке о  
грађевинском земљишту ("Службени гласник 
општине Градишка", број  6/07), и члана 34 
Статута општине Градишка ("Службени гласник 
општине Градишка", број  8/05, 4/08, 1/09 и 3/09),  
Начелник општине д о н о с и 

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е  

 О именовању Комисије за процјену 
грађевинског земљишта 

 
I 

Именује се Комисија за процјену 
грађевинског земљишта (Удаљњем тексту: 
Комисија), у саставу: 

1. Биљана Радичић, дипл. правник-предсједник 

2. Нада Ћорковић, дипл. грађ. - члан 

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

4. Зденко Драгичевић, дипл. инг. архитектуре –члан 

5. Слободанка Сладојевић, дипл. економиста-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:02-111-31/12 
Датум:23.03.2012.године 
Градишка                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                Никола Крагуљ с.р. 

На основу члана   43. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник РС", број  
101/04, 42/05 и 118/05), члана 28. и 34. Статута 
општине Градишка ("Службени гласник општине 
Градишка", број  8/05, 4/08, 1/09 и 3/09),  
Начелник општине д о н о с и 

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е  

 
I 

Именује се Комисија за процјену штете од 
града на пољопривредним усјевима на подручју 
општине Градишка (Удаљњем тексту: Комисија), 
у саставу: 

1. Гојковић Момчило, предсједник 

2. Стојчић Милан, члан 

3. Чикић Зоран, члан 

4. Калабић Мирослав, замјеник члана 
 

II 
Задатак Комисије је следећи: 
Комисија има задатак да увидом на лицу 

мјеста утврди штету на пољопривредним 
усјевима насталу услед дејства града дана 
29.05.2012. године, те да о истом сачини 
записник. 

 
III 

О извршењу овог рјешења стараће се 
начелник Одјељења за привреду. 

 
IV 

Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, и биће објављено у „Службеном 
гласнику општине Градишка“. 

 
Број:02-111-32/12 
Датум:06.05.2012.године 
Градишка                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                Никола Крагуљ с.р. 
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На основу члана   43. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник РС", 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 и 2/12), 
члана 30 правилника о условима пружања услуга 
у сеоском домаћинству ("Службени гласник РС", 
број  77/10),  Начелник општине д о н о с и 

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е  

 
I 

Именује се Комисија за утврђивање 
испуњености услова за разврставање сеоског 
домаћинства смјештајног типа у одређену 
категорију (Удаљњем тексту: Комисија), у 
саставу: 

Брана Спасојевић, предсједник 

Тубин Зоран, члан 

Калабић Мирослав, члан 
 

II 
Задатак Комисије је да размотри захтјеве за 

одређивање категорије, провјерава и утврђује 
испуњеност прописаних услова и даје приједлог 
за одређивање категорије сеоског домаћинства. 

 
III 

Комисија се именује на период од 4 
(четири) године. 

 
IV 

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

 
Број:02-111-36/12 
Датум:14.06.2012.године 
Градишка                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                Никола Крагуљ с.р. 
 

 

 

 

 

 

 
На основу члана 10. и 11.  Одлуке о 

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

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2012. годину 
 

 
1. Одобрава се реалокација средстава у 

оквиру оперативне јединице Остали буџетски 
корисници , организациони код 0008920 – 
Туристичка организација 

 
- са позиције 511300 –Издаци за набавку 

постројења и опреме износ од 11.386,00 КМ,  
 
- на позицију 511200 (која није планирана 

буџетом) –Издаци за инв.одржавање, 
реконструкцију и адаптацију зграда и објеката  
износ од 11.386,00 КМ, 

 
2. За извршење овог рјешења задужује се 

Одјељење за финансије општине Градишка.   
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Градишка“. 
 
Број:02-400-16/12 
Датум:01.02.2012.године 
Градишка                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2012. годину 
 
 

1.   Одобрава се реалокација средстава у оквиру 
оперативне јединице Остали буџетски 
корисници , организациони код 0008520 – 
Културни центар 
 

- са позиције 412200 – Расходи по основу 
утрошка енергије   износ од   20.000,00 КМ, 

- са позиције 412900 -  Остали непоменути 
расходи   износ од 4.200,00 КМ,    
 
-    на позицију 621900 – Издаци за отплату 
дугова износ од 24.200,00 КМ 

 
2. За извршење овог рјешења задужује се Одјељење 

за финансије општине Градишка.   
 

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

Број:02-400-17/12 
Датум:03.02.2012.године 
Градишка                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                Никола Крагуљ с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2012. годину 
 
 

1. Одобрава се реалокација средстава у оквиру 
оперативне јединице Административна служба 
општине Градишка  
 

- са позиције 372200 – Буџетска резерва  износ 
од   3.777,78 КМ,  
 

- на позицију 416100 – Помоћ појединцима 
износ од  3.777,78 КМ (организациони код 160) 

 
 

2. За извршење овог рјешења задужује се 
Одјељење за финансије општине Градишка.   
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Градишка“. 
 
Број:02-400-18/12 
Датум:03.02.2012.године 
Градишка                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                Никола Крагуљ с.р. 
 

 
На основу члана 10. и 11.  Одлуке о 

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

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2012. годину 
 

1. Одобрава се реалокација средстава у оквиру 
оперативне јединице Остали буџетски корисници 
, организациони код 0008600 – Професионална 
ватрогасна јединица  
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- са позиције 511300 –Издаци за набавку 
постројења и опреме износ од 20.000,00 КМ,  

 
- на позицију 516100  –Издаци за залихе 

материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и 
др.  износ од 20.000,00 КМ, 

 
2. За извршење овог рјешења задужује се 

Одјељење за финансије општине Градишка.   
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Градишка“. 
 
Број:02-400-19/12 
Датум:23.03.2012.године 
Градишка                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                Никола Крагуљ с.р. 
 

 
На основу члана 10. и 11.  Одлуке о 

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

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2012. годину 
 

1.Одобрава се реалокација средстава у оквиру 
оперативне јединице Административна служба 
општине Градишка  
 
- са позиције 414100 – Подршка 
институционалном развоју пословних зона  
износ од 50.000,00 КМ (Одјељење за привреду),  
- на позицију 415200  – Грантови у земљи 
износ од 50.000,00 КМ (Кабинет начелника). 

 
2. За извршење овог рјешења задужује се Одјељење 

за финансије општине Градишка.   
 

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

 
Број:02-400-20/12 
Датум:18.04.2012.године 
Градишка                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                Никола Крагуљ с.р. 
 

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

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2012. годину 
 
1. Одобрава се реалокација средстава у оквиру 
оперативне јединице Административна служба 
општине Градишка (Кабинет начелника). 

 
- са позиције 511100 – Издаци за изградњу и 

прибављање зграда и објеката  износ од 
300.000,00 КМ,  

- на позицију 511200  – Издаци за 
инвестиционо одржавање, реконструкцију и 
адаптацију зграда и објеката  износ од 
300.000,00 КМ  
 
2. За извршење овог рјешења задужује се 
Одјељење за финансије општине  Градишка.   
 

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

Број:02-400-21/12 
Датум:26.04.2012.године 
Градишка                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                Никола Крагуљ с.р. 
 
На основу члана 10. и 11.  Одлуке о 

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

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2012. годину 
 
1. Одобрава се реалокација средстава у оквиру 
оперативне јединице Административна служба 
општине Градишка  
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- са позиције 372200 – Буџетска резерва  
износ од   3.498,30 КМ,  
 
- на позицију 415200 – Грантови у земљи 
износ од  3.498,30 КМ (организациони код 120) 
 

2. За извршење овог рјешења задужује се Одјељење 
за финансије општине Градишка.   
 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Градишка“. 
 
Број:02-400-22/12 
Датум:08.05.2012.године 
Градишка                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                Никола Крагуљ с.р. 
 
 
На основу члана 10. и 11.  Одлуке о 

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

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2012. годину 
 
1. Одобрава се реалокација средстава у оквиру 
оперативне јединице Остали буџетски корисници 
, организациони код 0008300 – Центар за 
социјални рад  
 
- са позиције 511300 –Издаци за набавку 
постројења и опреме износ од 100,00 КМ,  
 
- на позицију 516100  –Издаци за залихе 
материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и 
др.  износ од 100,00 КМ, 
 
2. За извршење овог рјешења задужује се 
Одјељење за финансије општине Градишка.   
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Градишка“. 
 
Број:02-400-23/12 
Датум:10.05.2012.године 
Градишка                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                Никола Крагуљ с.р. 
 

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

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2012. годину 
 
1. Одобрава се реалокација средстава у оквиру 
оперативне јединице Остали буџетски корисници  
организациони код 0008510   – Завичајни музеј  

 
- са позиције 412500 Грантови у земљи –  
износ од 1.000,00 КМ,  
 
- на позицију 412700  Расходи за стручне 
услуге –  износ од 1.000,00 КМ, 
 
2. За извршење овог рјешења задужује се 
Одјељење за финансије општине Градишка.   
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Градишка“. 
 
Број:02-400-24/12 
Датум:07.06.2012.године 
Градишка                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                Никола Крагуљ с.р. 
 

 
На основу члана 10. и 11.  Одлуке о 

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

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2012. годину 
 
1. Одобрава се реалокација средстава у оквиру 
оперативне јединице Административна служба 
општине Градишка  
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- са позиције 372200 – Буџетска резерва  
износ од 666,67  КМ,  
 
- на позицију 461100 – Остале помоћи 
појединцима износ од 666,67 КМ (организациони 
код 160) 
 
2. За извршење овог рјешења задужује се 
Одјељење за финансије општине Градишка.   
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Градишка“. 
 
Број:02-400-25/12 
Датум:14.06.2012.године 
Градишка                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                Никола Крагуљ с.р. 
 
 
 

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

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2012. годину 
 
1. Одобрава се реалокација средстава у оквиру 
оперативне јединице Административна служба 
општине Градишка  
 
- са позиције 372200 – Буџетска резерва  
износ од  333,33 КМ,  
 
- на позицију 461100 – Остале помоћи 
појединцима износ од 333,33 КМ (организациони 
код 160) 
 
2. За извршење овог рјешења задужује се 
Одјељење за финансије општине Градишка.   
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Градишка“. 
 
Број:02-400-26/12 
Датум:14.06.2012.године 
Градишка                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                Никола Крагуљ с.р. 
 

У „Службеном гласнику општине 
Градишка“ број 2/12 од 18.04.2012. године, 
објављене су Измјене Појединачног колективног 
уговора за запослене у Административној 
служби општине Градишка од 26.01.2012. године 
и Измјене Појединачног колективног уговора за 
запослене у Административној служби оптшине 
Градишка од 01.03.2012. године. Након 
сравњавања са изворним текстом утврђено је да 
су у наведеним актима приликом штампања 
учињене штампарске крешке па се даје  

 
ИСПРАВКА 

 
1. У Измјенама Појединачног колективног 
уговора за запослене у Административној 
служби општине Градишка од 26.01.2012. године 
на крају текста, поред потписа Начелника 
општине, треба да стоји и текст: „Број:9/12, 
26.01.2012. године, Предсједник Синдикалне 
организације Радомир Лазаревић“. 

 
2. У Измјенама Појединачног колективног 
уговора за запослене у Административној 
служби општине Градишка од 01.03.2012.године 
у члану 1. На крају текста додаје се текст „се 
брише“ и на крају акта, поред потписа Начелника 
општине, треба да стоји и текст: „Број:23/12, 
01.03.2012. године, Предсједник Синдикалне 
организације Радомир Лазаревић“. 

 
                                        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                Никола Крагуљ с.р. 
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