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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
 

 
На основу члана 49. Закона о буџетском 

систему („Службени гласник Републике Српске“ 
број: 54/08, 126/08 и 92/09),  члана 17. тачка „ц“  
и члана 33. Статута општине Градишка 
(„Службени гласник општине Градишка“ број 
8/05, 4/08, 1/09 и 3/09) и члана 99. Пословника о 
раду Скупштине општине Градишка („Службени 
гласник општине Градишка“ број 11/05, 9/07, 
1/09 и 2/010), а након разматрања Извјештаја о 
извршењу Буџета општине Градишка и буџетске 
резерве за период 01.01.2010. -30.06.2010. године 
, Скупштина општине Градишка на седамнаестој  
редовној сједници одржаној 30.07.2010.године д 
о н о с и 
 
 

О Д Л У К У 
 

о усвајању Извјештаја о извршењу Буџета 
општине Градишка и  

буџетске резерве за период 01.01.2010. -
30.06.2010.године 

 
Члан 1. 

 
Скупштина општине Градишка усваја  

Извјештај о извршењу Буџета општине 
Градишка и буџетске резерве за период 
01.01.2010. -30.06.2010. године 

 
Члан 2. 

 
 Извјештаји из члана  1. саставни су дио 
ове Одлуке 
 
 

 
 
 
 

Члан 3. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у  „Службеном гласнику 
општине Градишка“ заједно са Извјештајем о 
извршењу Буџета општине Градишка за период 
01.01.2010. -30.06.2010. године. 
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На основу члана 13. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“ број 101/04, 42/05 и 118/05 ) и члана 17. 
и 33. Статута Општине Градишка („Службени 
гласник Општине Градишка“, број: 8/05, 4/08, 
1/09 и 3/09), Скупштина општине Градишка на 
сједници одржаној 30.07.2010. године, донијела 
је 
 

О Д Л У К У 
 

о учешћу Општине Градишка у 
реконструкцији фасада зграда  
заједница етажних власника 

 
Члан 1. 

 
(1) Овом одлуком прописују се услови, 

начин и поступак под којим Општина Градишка 
учествује у реконструкцији фасаде зграде, којом 
управља заједница етажних власника, над којом 
је одобрена надоградња или претварање 
таванског простора у стамбени простор. 

(2) Општина Градишка има интерес да 
под условима из ове одлуке учествује у 
реконструкцији и ревитализацији физички 
дотрајалих, ратом и под другим околностима  
оштећених фасада зграда заједница етажних 
власника и на тај начин обезбиједи и допринесе 
подизању укупног стандарда  уређења и  изгледа  
града. 

(3) Учешће Општине у смислу става 1. 
сматра се као помоћ заједници етажних 
власника. 
 

Члан 2. 
 

Под реконструкциjом фасаде у смислу 
ове одлуке сматра се потпуна реконстру-кција 
фасадне подлоге и бојење фасаде одређеним 
бојама. 
 

Члан 3. 
 

Заједница етажних власника може 
затражити учешће Општине у реконструкцији 
фасаде зграде под условом:  

 
-   да је коначним рјешењем одобрена 

надоградња зграде којoм се добија нови 
стамбени простор или је одобрено претварање 

таванског простора у стамбени (у даљњем 
тексту: одобрење за грађење) 

 - да је одобрењем за грађење из 
претходне алинеје предвиђена реконструкција 
фасаде зграде. 
 

Члан 4. 
 

(1) Захтјев из члана 3. ове одлуке, 
заједница етажних власника подноси Начелнику 
Општине и прилаже:  

-  одговарајуће одобрење за грађење, 
-  уговор о извођењу радова, 
- овјерени предмјер и предрачун  радова 

на реконструкцији фасаде, који је у складу са 
главним пројектом на основу којег је издато 
одобрење за грађење, 

-  изјаву надзорног органа о почетку 
градње и 

-  другу документацију, ако се утврди да 
је потребна ради правилног одлучивања. 

 
(2) Захтјев из става 1. овог члана може се 

поднијети у року од 60 дана од дана увођења у 
посао извођача радова према уговору о извођењу 
радова из става 1. алинеја 2. овог члана. 

 
Члан 5. 

 
(1) Уколико се у току поступка, по 

основу захтјева заједнице етажних власника, 
утврди да су испуњени услови из ове одлуке, 
Општина Градишка и заједница етажних 
власника закључују уговор којим се регулишу 
међусобна права и обавезе. 

(2) Уговором се посебно регулишу: 
висина учешћа Општине у реконструкцији 
фасаде, рокови и начин уплате уговорених 
средстава, рокови за завршетак радова, вршење 
стручног надзора на уговореним радовима, као и 
друга  питања релевантна за остваривање 
међусобних права и обавеза       
 

Члан 6. 
 

Износ учешћа Општине Градишка у 
реконструкцији фасаде зграде може износити до 
висине накнаде за природне погодности и 
погодности изграђене инфрастуктуре 
(једнократна рента) и накнаде за уређење 
градског грађевинског земљишта  обрачунате и 
плаћене у поступку издавања одобрења за 
грађење из члана 4. став 1. алинеја 1. 
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Члан 7. 
 

Реализацију закљученог уговора прати 
Одјељење за урбанизам, грађење, кому-налне и 
стамбене послове Административне службе 
Општине Градишка и о евентуалним 
потешкоћама у релизацији извјештава Начелника 
Општине. 
 

Члан 8. 
 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у  „Службеном гласнику 
општине Градишка''. 
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На основу члана 4. Правилника о 

поступку јавног надметања за продају грађеви-
нског земљишта у државној својини („Службени 
гласник Републике Српске“, брoj 14/07), члана 4. 
Правилника о поступку продаје непосредном 
погодбом неизграђеног градског грађевинског 
земљишта у државној својини („Службени 
гласник Републике Српске“, брoj 14/07), члана 
11, 12. и 15. Одлуке о грађевинском земљишту 
(„Службени гласник општине Градишка“, брoj 
6/07 и 6/09), и члана 17. и 33. Статута Општине 
Градишка („Службени гласник општине 
Градишка“, брoj 8/05, 4/08, 1/09 и 3/09), 
Скупштина општине Градишка. на сједници   
oдржаној 30.07. 2010. године, донијела је 
 

О Д Л У К У  
 

о  продаји грaђевинског земљишта путем 
лицитације 

 
I 
 

Приступа се продаји неизграђеног 
градског грађевинског земљишта, ради изградње 
трајних грађевина, и то: 
 

1. к.ч.број 1644/118 „међу каналима“ 
пашњак 3. класе површине 1459 m2 
уписаном у п.л.број 3078 у к.о. Грaдишка 
село /III зона градског грађевинског 
земљишта/ ради изградње 
вишепородичног стамбеног објекта, по 
почетној продајној цијени од  116.720,00 
КМ (80,00 КМ/ m2), 

 
2. к.ч.број: 1644/119 „међу каналима“ 

пашњак 3. класе површине 1064 m2 
уписаном у п.л.број 3078 у к.о. Грaдишка 
село /III зона градског грађевинског 
земљишта/ ради изградње 
вишепородичног стамбеног објекта, по 
почетној продајној цијени од  85.120,00  
КМ (80,00 КМ/ m2), 

 
3. к.ч.број: 1644/120 „међу каналима“ 

пашњак 3. класе површине 1326 m2 
уписаном у п.л.број 3078 у к.о. Грaдишка 
село /III зона градског грађевинског 
земљишта/ ради изградње 
вишепородичног стамбеног објекта, по 
почетној продајној цијени од  106.080,00 
КМ (80,00 КМ/ m2), 

 
4. к.ч.број: 1644/122 „међу каналима“ 

пашњак 3. класе површине 1043 m2 
уписаном у п.л.број: 3078 у к.о. Грaдишка 
село /III зона градског грађевинског 
земљишта/ ради изградње 
вишепородичног стамбеног објекта, по 
почетној продајној цијени од  83.440,00  
КМ (80,00 КМ/ m2), 

 
5. к.ч.број: 1644/123 „међу каналима“ 

пашњак 3. класе површине 1399 m2 
уписаном у п.л.број: 3078 у к.о. Грaдишка 
село /III зона градског грађевинског 
земљишта/ ради изградње 
вишепородичног стамбеног објекта, по 
почетној продајној цијени од 111.920,00 
КМ (80,00 КМ/ m2), 

 
6. к.ч.број: 1644/124 „међу каналима“ 

пашњак 3. класе површине 1327 m2 
уписаном у п.л.број: 3078 у к.о. Грaдишка 
село /III зона градског грађевинског 
земљишта/ ради изградње 
вишепородичног стамбеног објекта, по 
почетној продајној цијени од  106.160,00 
КМ (80,00 КМ/ m2), 

 
II 
 

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

III 
 

Уколико продаја путем лицитације 
остане безуспјешна и у поновљеном поступку, 
продаја  грађевинског земљишта из тачке I ове 
одлуке ће се извршити непосредном погодбом по 
почетној продајној цијени утврђеној за продају  
грађевинског земљишта путем лицитациjе. 
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IV 
 

Право учешћа у поступку продаје 
неизграђеног грађевинског земљишта имају сва 
физичка и правна лица која по закону  могу бити 
власници некретнина које се продају, уз уплату 
кауције која износи 10% од почетне продајне 
цијене земљишта и иста се уплаћује на посебан 
рачун Административне службе, прије почетка 
поступка лицитације и урачунава се у продајну 
цијену, а у случају да учесник лицитације не 
излицитира жељено земљиште иста се враћа. 
 

V 
 

Излицитирана, односно утврђена куповна 
цијена земљишта се плаћа у року од 15 дана  од 
дана закључења уговора о продаји грађевинског 
земљишта, а купац ступа у посјед купљеног  
земљишта након плаћања куповне цијене. 
 

VI 
 
Овлашћује се Начелник Општине да 

након ступања на снагу ове одлуке у средствима 
јавног информисања објави оглас о продаји 
грађевинског земљишта путем лицитације, оглас 
о поновљеном поступку лицитације, односно 
оглас о продаји грађевинског земљишта 
непосредном погодбом, уколико продаја путем 
лицитације остане безуспјешна и у поновљеном 
поступку.  
 

VII 
 

Поступак продаје неизграђеног 
грађевинског земљишта путем лицитације, 
односно непосредном погодбом, ако продаја 
путем лицитације не успије и у поновљеном 
поступку, проводи Комисија за продају 
грађевинског земљишта. 
 

VIII 
 

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

 
Број:01-022-152/10 
Датум:30.07.2010.године 
Градишка                           ПРЕДСЈЕДНИК 
                                     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                       Урош Граховац с.р. 
 

 
 
 

На основу члана 23. Закона о стварним 
правима (''Службени гласник Републике Српске“ 
број 124/08), члана 30 Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“ број: 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 17. 
и 33. Статута Општине Градишка (''Службени 
гласник општине Градишка“, број 8/05, 4/08, 1/09 
и 3/09), Скупштина општине Градишка на 
сједници одржаној 30.07. 2010. године, доноси 
 

О  Д  Л  У  К  У 
 

о куповини пословног простора од „Градид-
промет“ д.о.о. Градишка 

 
I 

 
Даје се сагласност за куповину  

пословног простора од „Градид-промет“ д.о.о. 
Градишка, означеног као: 
 -пословни простор са санитарним чвором 
површине 43,60 м2, који се налази у згради 
саграђеној на к.ч.број 1375/7, 1375/8, 1389/2, 
1631/2, 1631/3 1631/5 у к.о. Градишка-град, 
ламела 1, етажно власништво у приземљу 
стамбен-пословног објекта, по цијени од 2.020,00 
КМ/1м2 

   
II 

  
Овлашћује се Начелник Општине да 

закључи уговор о куповини некретнина  из тачке 
I ове Одлуке са „Градид-промет“ д.о.о. Градишка                                              

                                                        
III 

 
Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику 
општине Градишка“. 
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На основу члана 8. Закона о 
грађевинском земљишту (''Службени гласник 
Републике Српске“ број 112/06) и члана 17. и 33. 
Статута Општине Градишка (''Службени гласник 
општине Градишка“, број 8/05, 4/08, 1/09 и 3/09), 
Скупштина општине Градишка на сједници 
одржаној 30.07. 2010. године, донијела је 
 

О  Д  Л  У  К  У 
 

о прихватању понуде Даниловић Душана за 
куповину некретнина,к.ч. бр. 273/9 и  к.ч. бр. 

273/10 у к.о. Градишка град 
 

I 
 

Прихвата се понуда Даниловић (Јован) 
Душана за куповину некретнина означених као: 
 

-к.ч.број: 273/9    Ул.“Лепе Радић“,  
градилиште,   површине ....34 m2 

-к.ч.број: 273/10  Ул. „Лепе Радић“,    
градилиште,   површине..32 m2 

уписане у п.л. број 314 к.о. Градишка  
град,   
по цијени од 50 КМ/1m2 (укупно 3.300,00 КМ), 
ради привођења земљишта трајној намјени, у 
складу са Регулационим планом. 
 

 
II 

  
О куповини некретнина из тачке I 

закључиће се купопродајни уговор између 
Општине Градишка и  Даниловић Душана из 
Градишке. 

                                     
III 

 
За провођење ове одлуке задужује се 

Начелник општине Градишка. 
 

IV 
 
Ова одлука ступа на снагу даном 

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

 
Број:01-022-153/10 
Датум:30.07.2010.године 
Градишка                           ПРЕДСЈЕДНИК 
                                     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                       Урош Граховац с.р. 

Скупштина општине Градишка, у предмету 
замјене некретнина, по захтјеву Суботић Љубе, 
сина Бранка и Суботић Радмиле рођ. Ристић из 
Градишке, на основу члана 15. Закона о 
грађевинском земљишту („Службени гласник 
републике Српске“, број 112/06) и  чланова 17. и 
33. Статута општине Градишка („Службени 
гласник општине Градишка“, број 8/05, 4/08, 1/09 
и 3/09), на сједници одржаној дана 30.07.2010. 
године донијела је 
 

О Д Л У К У 
 

о давању сагласности за закључење Уговора о 
замјени некретнина са 

Суботић Љубом, сином Бранка и Суботић 
Радмилом рођ. Ристић 

 
I 
 

 Даје се сагласност за закључење Уговора 
о замјени некретнина са Суботић Љубом, сином 
Бранка и Суботић Радмилом рођ. Ристић из 
Градишке, којим општина Градишка даје у 
замјену Суботић Љуби и Радмили грађевинско 
земљиште означено као к.ч.бр.57/21 
Ул.“Кулина“, градилиште у површини од 542 м2, 
уписано у п.л. бр. 2689 к.о. Градишка-град, право 
располагања општине Градишка, а Суботић 
Љубо и Радмила дају у замјену општини 
Градишка земљиште означено као к.ч. бр. 
262/125 „Ограда“, улица у површини од 116 м2, 
уписана у п.п.бр. 69 к.о. Градишка-град, 
власништво Суботић Љубе са 1/1 дијела и 
земљиште означено као к.ч.бр.1683/12 „Чаире“, 
њива 4. класе у површини од 241 м2, уписана у 
п.л. бр. 2987 к.о. Градишка-село, власништво 
Суботић Радмиле са 1/1 дијела. 
 

II 
 

 Уговором из тачке I ове Одлуке 
регулисаће се сви међусобни односи између 
општине Градишка и Суботић Љубе и Суботић 
Радмиле (разлика у вриједности некретнина, 
укљижба и др.) 

 
III 

 
 Овлашћује се начелник општине 
Градишка да у име општине Градишка закључи 
уговор из тачке I ове Одлуке са Суботић Љубом, 
сином Бранка  и Суботић Радмилом рођ. Ристић. 
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IV 
 
 Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Градишка“. 

 
Број:01-022-154/10 
Датум:30.07.2010.године 
Градишка                           ПРЕДСЈЕДНИК 
                                     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                       Урош Граховац с.р. 
 
 
 
Скупштина општине Градишка, 

рјешавајући по захтјеву Слијепчевић Предрага, 
сина Богдана из Градишке, за утврђивање права 
власништва на грађевинском земљишту, на 
основу члана 47. став 1. Закона о грађевинском 
земљишту Републике Српске („Службе-ни 
гласник Републике Српске“, број 112/06) и 
чланова 17. и 33. Статута општине Гради-
шка(„Службени гласник општине 
Градишка“број:8/08, 4/08, 1/09 и 3/09), на 
сједници одржаној дана 30.07.2010. године 
донијела је 

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 
 1. Утврђује се право власништва у корист 
Слијепчевић Предрага, сина Богдана из 
Градишке, на грађевинском земљишту на којем 
је изграђена гаража у Ул „Видовданска“, у 
смислу члана 47.став1. Закона о грађевинском 
земљишту Републике Српске, означеном као 
к.ч.бр.181/7 Ул.“Лепе Радић“, гаража у 
површини од 17 м2, уписана у п.л. бр. 2689 к.о. 
Градишка-град, са правом располагања општине 
Градишка. 
 
 2. Накнада за земљиште из тачке 1., 
накнада за  комунално уређење и рента плаћене 
су у поступку добијања грађевинске дозволе. 
 
 3. На земљишту из тачке 1. по 
правоснажности овог рјешења Основни суд 
Гради-шка, земљишно-књижна канцеларија, 
извршиће укњижбу права власништва у корист 
Слијепчевић Предрага, сина Богдана из 
Градишке са 1/1 дијела, а Републичка управа за 
геодетске и имовинско-правне послове-Подручна 
јединица Градишка извршиће промјену 
посједника у катастарском операту. 
 
 4. Ово рјешење је коначно у управном 
поступку. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
 Слијепчевић Предраг, син Богдана из 
Градишке, поднио је захтјев да му се, у складу са 
чланом 47.став 1. Закона о грађевинском 
земљишту, утврди право власништва на 
грађевинском земљишту у државној својини, 
означеном као у тачки 1. диспозитива, на којем је 
изграђена зидана гаража у његовом власништву, 
а које власништво је стекао теретним правним 
послонм, тј. купопродајним уговором 
закљученим дана 29.11.2002. године. Уз захтјев 
је приложио Рјешење о одобрењу за грађење СО-
е Бос. Градишка број 03/3-353-121/173 од 
16.10.1973. године, којим се Микин Звонимиру 
одобрава изградња предметне гараже, Увјерење 
Одјељења за урбанизам, грађење, комуналне и 
стамбене послове општине Градишка број 
04/475-249/06 од 20.12.2006.године (увјерење о 
парцела-цији), захтјев Микин др. Звонимира  за 
одређивање локације за изградњу гараже од 
09.04. 1973.године, Рјешење Општинске управе 
за друштвене приходе број: 06-455-159 од 
14.11.1985. године, којим се Радивојевић 
Александру одобрава плаћање пореза у три 
једнаке рате, а у вези промента некретнина, 
купопродајни уговор закључен дана 14.06. 
1983.године између Микин Звонимира као 
продавца и Радивојевић Александра као купца, а 
предмет купопродаје је зидана гаража на 
к.ч.бр.179 п.л. бр. 1242, копију катастарског 
плана од 03.05.2007.године. 

 По предњем захтјеву проведен је управни 
поступак, у којем је одржана усмена расправа са 
увиђајем на лицу мјеста дана 31.08.2007.године, 
на којој је вјештак геометар идентификаовао 
предметну парцелу к.ч.бр.181/7 к.о. Градишка-
град, те констатовао да је иста настала 
цијепањем парцеле к.ч.бр.181/4 к.о. Градишка-
град, те да је на истој парцели изграђена гаража и 
да је земљиште приведено намјени у складу са 
Регулационим планом. Прегледом приложене и 

 
прибављене документације утврђено је да је 
Микин др Звони-миру 1973. године одобрена 
локација за изградњу гараже и издата 
грађевинска дозвола за градњу, у којем поступку 
је исти измирио обавезе према Општини у 
погледу уступљеног грађевинског земљишта и 
накнаде за комуналије. Даље је утврђено да је 
Микин др Звонимир 1985. године продао 
предметну гаражу Радивојевић Александру, а да 
је сада-шњи власник гараже подносилац захтјева 
Слијепчевић Предраг, предметну гаражу  купио 
од Радивојевић Александра са којим је закључио 
купопродајни уговор, овјера бр.I-4000/2002 од 
25.12.2002.године. У поступку је приликом 
идентификације предметне парцеле, по вјештаку 
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геометру утврђено да је иста формирана у складу 
са важећим Регулационим планом за насеље 
градског карактера Градишка. Изјашњавајући се 
у овој управној ствари, Правобранилаштво РС-
сједиште замјеника Бања Лука, законски 
заступник општине Градишка, поднеском бр. У-
1211/07 од 19.05.2010. године, истиче да остаје 
код свог изјашњења од 24.09.2009.године, те да 
је сагласно са допуном налаза вјештака геодетске 
струке, према којем се не противи да се у корист 
подносиоца захтјева Слијепчевић Предрага 
утврди право својине на земљишту означеном 
као к.ч. бр. 181/7 к.о. Градишка-град у површини 
од 17 м2, а све у складу са Увјерењем и Изводом 
из важећег Регулационог плана. 
 
 Цјенећи наведено чињенично стање, 
одлучено је као у тачки 1. и 2. диспозитива, у 
смислу члана 47.став 1. Закона о грађевинском 
земљишту Републике Српске („Службени 
гласник Републике Српске“, број 112/06), којим 
је прописано да ако је до дана ступања на снагу 
овог закона, на грађевинском земљишту у 
државној својини изграђена зграда без права 
кориштења земљишта ради грађења, односно без 
одобрења за грађење, за коју се може накнадно 
издати одобрење за грађење према одреднама 
Закона о уређењу простораа, Скупштина 
јединице локалне самоуправе утврдиће права 
власништва  у корист гради-теља, односно 
његовог правног насљедника, уз обавезу плаћања 
накнаде за продато земљиште по тржишној 
вриједности грађевинског земљишта, трошкова 
уређења грађеви-нског земљишта и накнаде за 
природне погодности тог земљишта (ренте). 
Како су предходници садашњег власника гараже 
измирили обавезе у погледу уступљеног 
грађевинског земљишта ради грађења и 
припадајуће комуналије, право власништва на 
предметном земљишту у корист власника 
утврђује се без накнаде. 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: 
 Против овог рјешења не може се уложити 
жалба али се може покренути управни спор  
тужбом код  Окружног суда у Бања Луци у року 
од 30 дана пријема овог  рјешења. 
 Тужба се подноси непосредно суду у два 
примјерка. 

 
Број:01-475-189/10 
Датум:30.07.2010.године 
Градишка                           ПРЕДСЈЕДНИК 
                                     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                       Урош Граховац с.р. 
 
 
 

На основу члана 41. став 2. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“ број 101/04, 42/05 и 118/05) и 
члана 17. и 33. Статута општине Градишка 
("Службени гласник општине Градишка" број: 
8//05, 4/08, 1/09 и 3/09) , Скупштина општине 
Градишка на сједници одржаној  30.07. 2010. 
године доноси  
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

о избору замјеника Начелника  општине 
Градишка 

 
 1. Г-ђа ОБРЕНКА БАЛТА , из Градишке 
 
     б и р а    с е 
 
    за замјеницу  Начелника општине 
Градишка. 
 

2. Мандат замјенице Начелника траје до 
краја мандата Начелника општине Градишка, 
односно до краја мандата Скупштине општине 
Градишка у  сазиву  2008.-2012. године 
 
 3. О извршењу овог Рјешења стараће се 
секретар Скупштине општине Градишка. 
 
 4. Ово Рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
Републике Српске“ и "Службеном гласнику 
општине Градишка". 
 
Број:01-111-49/10 
Датум:30.07.2010.године 
Градишка                           ПРЕДСЈЕДНИК 
                                     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                       Урош Граховац с.р. 
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На основу члана 8. Правилника о 
поступку јавног надметања за продају грађеви-
нског земљишта у државној својини (''Службени 
гласник Републике Српске'',  број 14/07), члана 8. 
Правилника о поступку продаје непосредном 
погодбом неизграђеног градског грађевинског 
земљишта у државној својини (''Сужбени 
гласник Републике Српске'', број 14/07), члана 
12. Одлуке о грађевинском земљишту 
(''Службени гласник општине Градишка'', број 
6/07 и 6/09) и члана 17. и 33. Статута Општине 
Градишка  (''Службени гласник општине 
Градишка'', број 8/05, 4/08, 1/09 и 3/09), 
Скупштина општине Градишка, на сједници 
одржаној  30.10.2010. године,  д о н о с и 

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 
о именовању Комисије за продају 

грађевинског земљишта 
 
1. Именује се Комисија за продају грађевинског 

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

 
1. Биљана Радичић, предсједник 

Драган Ђаковић, замјеник предсједника 
 

2. Зорица Марковић, члан 
Немања Вукелић, замјеник члана 

 
3. Сафета Кудра, члан 

Драгана Илић, замјеник члана 
 

За секретара Комисије се именује Иванка 
Зеничанин, а за замјеника секретара Дијана 
Малић. 

 
2. Задатак Комисије из претходне тачке је 

спровођење поступка продаје неизграђеног 
грађевинског земљишта путем лицитације у 
складу са Правилником о поступку јавног 
надметања за продају грађевинског 
земљишта у државној својини (''Службени 
гласник Републике Српске'', број 14/07) и 
провођење поступка продаје грађевинског 
земљишта непосредном погодбом у случају 
да продаја путем усменог јавног надме-тања 
није успјела ни у поновљеном поступку 
лицитације у складу са  Правилником о 
поступку продаје непосредном погодбом 
неизграђеног градског грађевинског 
земљишта у државној својини (''Службени 
гласник Републике Српске'', брoj 14/07). 

 

3. Мандат Комисије траје једну годину. 
 
4. Ово рјешење ступа на снагу даном 

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

 
Број:01-111-47/10 
Датум:30.07.2010.године 
Градишка                           ПРЕДСЈЕДНИК 
                                     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                       Урош Граховац с.р. 
 

 
На основу члана члана 22. Упутствао 

провођењу процедуре за одабир корисника 
Програма помоћи у обнови стамбених јединица у 
сврху повратка (''Службени гласник БиХ'', број 
48/06) и члана 17. и 33. Статута Општине 
Градишка (’’Службени гласник општине 
Градишка’’, број 8/05, 4/08, 1/09 и 3/09), 
Скупштина општине Градишка,  на сједници 
одржаној 30.10. 2010. године, донијела је  
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

о именовању Комисије за одабир корисника 
Програма 

помоћи у обнови стамбених јединица у сврху 
повратка 

 
I 
 

 У Комисију за одабир корисника 
Програма помоћи у обнови стамбених јединица у 
сврху повратка, именују се: 
 
1. Зорица Марковић, шеф Одсјека за 

имовинско-правне послове у Кабинету 
Начелника општине Градишка 

 
2. Сакиба Шахиновић, виши стручни 

сарадник за избјегла и расељена лица у 
Одјељењу за друштвене дјелатности 
Административне службе општинe Градишка 

 
3. Ђукан Личина, овлашћени представник 

донатора, радник Министарства за избјегла и 
расељена лица, Одсјек Бања Лука 

 
4. Мустафа Чехајић, представник Мјесне 

заједнице Орахова 
 
5. Лејла Фајковић, представник грађана 

повратника Мјесне заједнице Дубраве. 
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II 
 

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

III 
 

Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику 
општине Градишка.'' 
 
Број:01-111-50/10 
Датум:30.07.2010.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 чланова 
17. и 33. Статута општине Градишка (“Службени 
гласник општине Градишка“ број 8/05, 4/08 1/09 
и 3/09), Скупштина општине Градишка на 
сједници одржаној 30.07.2010. 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  јавном конкурсу у саставу: 

 
1.Владо Сладојевић , предсједник 
2.Азра Хевешевић ,  члан 
3.Бранко Поткоњак, члан 
4.Недељко Белина,  члан 
5.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 опшине 
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:01-111-46/10 
Датум:30.07.2010.године 
Градишка                           ПРЕДСЈЕДНИК 
                                     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                       Урош Граховац с.р. 
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НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
 
На основу члана 25. Закона о локалној 

самоуправи (Службени гласник Републике 
Српске, број 101/04,42/05 и 118/05), и члана 28. 
Статута општине Градишка (,,Службени гласник 
општине Градишка,, број 8/05 , 4/08, 1/09 и 3/09), 
Начелник општине Градишка     д о н о с и  
 

О Д Л У К У  
 

о озмјени и допуни Одлуке о издавању листа 
„Градишке новине“ број:02-022-96/10 од 

13.05.2010.године 
 

 1. У Одлуци о издавању листа „Градишке 
новине“ („Службени гласник општине 
Градишка“, број 3/10), тачка 3. став 1. се мијења 
и гласи: 

„Редакцију листа чине: Гојко 
Шербула, Хикмет Хаџиалагић, Бошко Гргић, 
Зоран Вајкић, Жељко Галоња, Слободан 
Борјанобић, Борислав Шврака, Предраг Зец, 
Данијела Милетић и Александра Зрнић“. 
 

 2. Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Градишка“. 
  
Број:02-022-96/10-1 
Датум:02.07.2010.године 
Градишка                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                   Никола Крагуљ с.р. 
 
 

На основу члана 43. Закона о локалној 
самоуправи (,,Службени гласник Републике 
Српске,, број 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 34. 
Статута општине Градишка (,,Службени гласник 
општине Градишка,, број 8/05, 4/08, 1/09 и 3/09), 
Начелник општине Градишка доноси 
 

О Д Л У К У  
 

о давању сагласности на Одлуку о оснивању 
друштва са ограниченом одговорношћу 

„ГАЛЕНФАРМ“ Градишка 
 
I 
 

Даје се сагласност на Одлуку Управног 
одбора ЈЗУ „Апотека Градишка“ о оснивању 
друштва са ограниченом одговорношћу 
„ГАЛЕНФАРМ“ Градишка број: 013-308-VII-
1/10 од 07.06.2010.године. 

 

II 
 

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

 
Број:02-023-7/10 
Датум:24.06.2010.године 
Градишка                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                   Никола Крагуљ с.р. 
 

 
 

На основу члана 34. Закона о локалној 
самоуправи (,,Службени гласник Републике 
Српске,, број 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 28. 
и 34. Статута општине Градишка (,,Службени 
гласник општине Градишка,, број 8/05, 4/08, 1/09 
и 3/09), Начелник општине Градишка доноси 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 
I 

 
Именује се Комисија за утврђивање 

штета на стамбеним, стамбено-пословним и 
помоћним објектима насталих услјед дејства 
елементарне непогоде-поплаве на подручју 
Општине Градишка (У даљем тексту: комисија у 
саставу наведеном у тачки II овог рјешења. 
 

II 
 
Комисија ће радити у два тима, а како 

слиједи: 
ТИМ 1. 
 
1. Зора Бабић-предсједник 
2. Владимир Грабеж-члан 
3. Свјетлана Ђурић-члан 
 
ТИМ 2. 
 
1. Саша Суботић-предсједник 
2. Сузана Лукић-члан 
3. Цветанка Станишљевић-члан 
 

III 
 
Задатак Комисије из предходне тачке је 

да изврши увиђај на лицу мјеста, утврди штету 
од поплаве која је настала на стамбеним, 
стамбено-пословним и помоћним објектима на 
подручју Општине Градишка и о томе сачини 
записнике. 
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IV 
 
Мандат Комисије траје до завршетка 

послова из тачке II овог рјешења. 
 

V 
 
О извршењу овог рјешења стараће се 

начелник Одјељења за урбанизам, грађење, 
комуналне и стамбене послове. 

 
VI 

 
Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у Службеном гласнику 
општине Градишка. 

 
Број:02-111-39/10 
Датум:23.06.2010.године 
Градишка                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                   Никола Крагуљ с.р. 
 
 
 
На основу члана 43. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“ бр.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 доноси 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

1. Именује се Комисија за утврђивање 
насталих штета, услед дејства елементарне 
непогоде (поплаве), на подручју општине 
Градишка (у даљем тексту:Комисија), код 
привредних друштава и предузетника који 
обављају регистровану дјелатност. 

 
Комисија је у саставу: 
 
1. Хврачевић Милан, предсједник 
2. Бркић Бранкица, члан 
3. Грујичић Недељко, члан 
 
2. Задатак Комисије је да утврди штету из 

тачке 1. Рјешења, те да о истом сачини записник. 
 
3. О извршењу овог рјешења стараће се 

начелник Одјељења за привреду. 
 

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

 
Број:02-111-38/10 
Датум:23.06.2010.године 
Градишка                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                   Никола Крагуљ с.р. 
 

 
 

На основу члана 34. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“ бр.101/04, 42/05 и 118/05) и  члана 34. 
Статута општине Градишка (,,Службенио 
гласник општине Градишка,, број: 8/05, 4/08, 
1/09, и 3/09), Начелник општине доноси 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 
I 
 

Именује се Комисија за утврђивање 
штета на путној мрежи и другим 
инфраструктурним објектима насталих усљед 
дејства елементарне непогоде-поплаве на 
подручју општине Градишка (у даљем 
тексту:Комисија) у саставу: 

 
-Драган Котур, предсједник 
-Жељко Билбија, члан 
-Наташа Голић, члан 
 

II 
 

Комисија има задатак да изврши увиђај 
на лицу мјеста и утврди штету од поплава 
насталих на путној мрежи и другим 
инфраструктурним објектима на подручју 
општине Градишка и о томе сачини записник. 

 
III 

 
Мандат Комисије траје до завршетка 

послова из тачке II овог рјешења. 
 

IV 
 

О извршењу овог рјешења стараће се 
начелник Одјељења за урбанизам, грађење, 
комуналне и стамбене послове и именована 
комисија. 
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V 
 

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

 
Број:02-111-45/10 
Датум:23.06.2010.године 
Градишка                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                   Никола Крагуљ с.р. 
 
 
 

На основу члана 43. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“ бр.101/04, 42/05 и 118/05) и члана 28. и 
34. Статута општине Градишка  (,,Службенио 
гласник општине Градишка,, број: 8/05, 4/08, 
1/09, и 3/09), Начелник општине доноси 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

1. Именује се Комисија за утврђивање 
настале штете услед дејства елементарне 
непогоде (поплаве) на пољопривредним усјевима 
на подручју општине Градишка ( у даљем тексту 
Комисија) у саставу: 

 
1. Сладојевић Предраг, предсједник 
2. Тубин Зоран, члан 
3. Кнежевић Радован, члан 
 
2. Задатак Комисије је следећи: 
Комисија има задатак да увидом на лицу 

мјеста утврди насталу штету на пољопривредним 
усјевима услед дејства елементарне непогоде 
(поплаве), те да о истом сачини записник. 

 
3. О извршењу овог рјешења стараће се 

начелник Одјељења за привреду. 
 

4.  Ово Рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Градишка“. 
 
Број:02-111-37/10 
Датум:24.06.2010.године 
Градишка                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                   Никола Крагуљ с.р. 
 
 
 
 
 

На основу члана 34. Статута општине 
Градишка  (,,Службенио гласник општине 
Градишка,, број: 8/05, 4/08, 1/09, и 3/09), 
Начелник општине доноси 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању Комисије за утврђивање начина 

одводње површинских вода након поплава 
 

1. Именује се Комисија у саставу: 
-Нада Ћорковић, дипл.инж.грађевине, 

предсједник 
-Горан Вукотић, дипл.инж.грађевине, члан 
-Мирко Мајданац, геодетски техничар члан 
 
2. Задатак Комисије је: 
-да обиђе терен у мјесним заједницама у 

којима се оборинска вода задржала на површини, 
по приоритету угрожености (Рогољи, Елезагићи, 
Берек..) 

-да сачини стручни приједлог одводње 
вода путем постојеће, односно раније изграђене 
каналске мреже и природних водотока и утврди 
редосљед радњи, како одводња воде не би 
угрозила постојећа домаћинства и како би довела 
до нормализације функционисања живота на 
подручју мјесне заједнице. 

У току рада Комисија је дужна 
сарађивати са представницима органа мјесне 
заједнице. 

 
3. О извршеном послу, Комисија је дужна 

сачинити писмени извјештај и доставити га 
Начелнику Општине. 

 
4. Ово рјешење ступа на снагу даном 

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

 
Број:02-111-40/10 
Датум:28.06.2010.године 
Градишка                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                   Никола Крагуљ с.р. 
 
 

На основу члана 43. став 1. алинеја 5. 
Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, број 101/04, 42/05 и 
118/05) и члана 34. Статута општине Градишка  
(„Службени гласник општине Градишка“, број 
08/05, 04/08, 1/09 и 3/09), и Упутства о 
провођењу процедуре за одабир корисника 
програма помоћи у обнови стамбених јединица у 
сврху повратка  („Службени гласник БиХ“, број 
48/06), Начелник Општине Градишка, доноси 
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РЈЕШЕЊЕ 

о именовању Комисије за технички пријем 
радова изведених на стамбеним јединицама у 

оквиру „Заједничког пројекта08-3П08“ 
 

 
1.Именује се Комисија за технички 

пријем радова изведених на стамбеним 
јединицама у оквиру „Заједничког пројекта 08-
3П08“, у саставу: 

 
-Свјетлана Ђаковић, за грађевинско-

архитектонске радове, предсједник Комисије 
-Милан Хрвачевић, за водоинсталатерске 

радове, члан 
-Зоран Аџић, за електро радове, члан 
 
Раду Комисије за технички пријем 

присуствују и: 
 
-Бранко Штула, надзорни орган 
-Шпиро Тодоровић, представник 

извођача радова 
-Представник Фонда за повратак 
-Монитор Министарства за људска права 

и избјеглице 
 
2. Задатак Комисије је да: 
 
-изврши увид у уговорну, пројектну и 

атестну документацију за радове на стамбеним 
јединицама повратника у општини Градишка 

-изврши преглед изведених радова на 
стамбеним јединицама повратника  

-констатује да ли су радови изведени по 
уговору и техничким прописима. 

 
3. О извршеном послу Комисија је дужна 

сачинити записник који потписују сви чланови 
Комисије и лица која су присутна у раду 
Комисије из тачке 1. Овог рјешења. 

 
4. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Градишка“. 
 
Број:02-111-42/10 
Датум:07.07.2010.године 
Градишка                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                   Никола Крагуљ с.р. 
 

На основу члана 10. и 11.  Одлуке о 
извршењу буџета општине Градишка за 2009. 
годину („Службени гласник општине Градишка“, 
број 11/08) и члана 32. Статута општине 
Градишка  („Службени гласник општине 
Градишка“, број 08/05, 04/08), Начелник 
Општине Градишка, д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2010. годину 
 

1.Одобрава се реалокација средстава у оквиру 
оперативне јединице Остали буџетски 
корисници, организациони код 0008920-
Туристичка организација 
 
-са позиције 613500 – Трошкови услуга превоза и 
горива у износу од 50,00 КМ за мјесец април 
 
-на позицију 613100 – Путни трошкови у износу 
од 50,00 КМ за мјесец април. 
 
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:02-400-65/10 
Датум:08.06.2010.године 
Градишка                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

извршењу буџета општине Градишка за 2009. 
годину („Службени гласник општине Градишка“, 
број 11/08) и члана 32. Статута општине 
Градишка  („Службени гласник општине 
Градишка“, број 08/05, 04/08), Начелник 
Општине Градишка, д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2010. годину 
 
1.Одобрава се реалокација средстава у оквиру 
оперативне јединице Остали буџетски корисници  
организациони код 0815015 – Гимназија 
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-са позиције 613400-Набавка материјала у износу 
од 470,00 КМ за мјесец април 
 
-на позицију 821300-Набавка опреме у износу од 
470,00 КМ за мјесец април. 
 
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:02-400-66/10 
Датум:08.06.2010.године 
Градишка                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                   Никола Крагуљ с.р. 
 
 

На основу члана 10. и 11.  Одлуке о 
извршењу буџета општине Градишка за 2009. 
годину („Службени гласник општине Градишка“, 
број 11/08) и члана 32. Статута општине 
Градишка  („Службени гласник општине 
Градишка“, број 08/05, 04/08), Начелник 
Општине Градишка, д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2010. годину 
 

1.Одобрава се реалокација средстава у оквиру 
оперативне јединице Остали буџетски 
корисници,  организациони код 0815015-
Гимназија 
 
-са позиције 613400-Набавка материјала у износу 
од 35,00 КМ, за мјесец април 
 
-на позицију 821300-Набавка опреме у износу од 
35,00 КМ за мјесец април. 
 
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:02-400-67/10 
Датум:09.06.2010.године 
Градишка                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                   Никола Крагуљ с.р. 

На основу члана 10. и 11.  Одлуке о 
извршењу буџета општине Градишка за 2009. 
годину („Службени гласник општине Градишка“, 
број 11/08) и члана 32. Статута општине 
Градишка  („Службени гласник општине 
Градишка“, број 08/05, 04/08), Начелник 
Општине Градишка, д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2010. годину 
 

1.Одобрава се реалокација средстава у оквиру 
оперативне јединице Остали буџетски корисници 
организациони код 0815004-Народна библиотека 
-са позиције 611200-Накнаде трошкова 
запослених у износу од 600,00 КМ за мјесец мај 
-на позицију 612100-Порези и доприноси на 
остала лична примања у износу од 600,00 КМ за 
мјесец мај. 
 
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:02-400-70/10 
Датум:09.06.2010.године 
Градишка                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                   Никола Крагуљ с.р. 
 
 

На основу члана 10. и 11.  Одлуке о 
извршењу буџета општине Градишка за 2009. 
годину („Службени гласник општине Градишка“, 
број 11/08) и члана 32. Статута општине 
Градишка  („Службени гласник општине 
Градишка“, број 08/05, 04/08), Начелник 
Општине Градишка, д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2010. годину 
 

1.Одобрава се реалокација средстава за јун 
мјесец: 
 
-са позиције 614500-Средства за подршку развоја 
поњопривреде (организациони код 0008150-
Одјељење за привреду) у износу од 15.000,00 
КМ, 
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-на позиције 822600-Депозити за пољопривредне 
кредите (организациони код 0008150-Одјељење 
за привреду) у износу од 15.000,00 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:02-400-71/10 
Датум:11.06.2010.године 
Градишка                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                   Никола Крагуљ с.р. 
 
 

На основу члана 10. и 11.  Одлуке о 
извршењу буџета општине Градишка за 2009. 
годину („Службени гласник општине Градишка“, 
број 11/08) и члана 32. Статута општине 
Градишка  („Службени гласник општине 
Градишка“, број 08/05, 04/08), Начелник 
Општине Градишка, д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2010. годину 
 

1.Одобрава се реалокација средстава у оквиру 
оперативне јединице Остали буџетски корисници 
организациони код 0008510-Завичајни музеј 
 
-са позиције 613200-Трошкови енергије у износу 
од 6.000,00 КМ за мјесец мај 
-са позиције 821300-Набавка опреме у износу од 
4.800,00 КМ за мјесец мај 
-на позицију 613100-Путни трошкови у износу 
од 6.000,00 КМ за мјесец мај 
-на позицију 613900-Уговорене услуге у износу 
од 4.800,00 КМ за мјесец мај. 

 
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:02-400-72/10 
Датум:14.06.2010.године 
Градишка                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                   Никола Крагуљ с.р. 

На основу члана 10. и 11.  Одлуке о 
извршењу буџета општине Градишка за 2009. 
годину („Службени гласник општине Градишка“, 
број 11/08) и члана 32. Статута општине 
Градишка  („Службени гласник општине 
Градишка“, број 08/05, 04/08), Начелник 
Општине Градишка, д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2010. годину 
 

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

 
-са позиције 613700-Трошкови текућег 
одржавања у износу од 250,00 КМ за мјесец 
јануар 
 
-на позицију 821300 – Набавка опреме у износу 
од 250,00 КМ за мјесец јун 
 
Број:02-400-73/10 
Датум:25.06.2010.године 
Градишка                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                   Никола Крагуљ с.р. 
 
 
 

На основу члана 10. и 11.  Одлуке о 
извршењу буџета општине Градишка за 2009. 
годину („Службени гласник општине Градишка“, 
број 11/08) и члана 32. Статута општине 
Градишка  („Службени гласник општине 
Градишка“, број 08/05, 04/08), Начелник 
Општине Градишка, д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2010. годину 
 

1.Одобрава се реалокација средстава у оквиру 
оперативне јединице Остали буџетски корисници  
организациони код 0815004-Народна библиотека 
 
-са позиције 613300-Трошкови услуга превоза и 
горива у износу од 740,00 КМ за мјесец јануар и 
260,00 КМ за мјесец фебруар 
 
-на позиције 613900-Уговорене услуге у износу 
од 1.000,00 КМ за мјесец мај. 
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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:02-400-74/10 
Датум:02.07.2010.године 
Градишка                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                   Никола Крагуљ с.р. 
 
 
 

На основу члана 10. и 11.  Одлуке о 
извршењу буџета општине Градишка за 2009. 
годину („Службени гласник општине Градишка“, 
број 11/08) и члана 32. Статута општине 
Градишка  („Службени гласник општине 
Градишка“, број 08/05, 04/08), Начелник 
Општине Градишка, д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2010. годину 
 

1.Одобрава се реалокација средстава у оквиру 
оперативне јединице Остали буџетски корисници  
организациони код 0008600-Професионална 
ватрогасна јединица 
 
-са позиције 613400 – Набавка материјала у 
износу од 1.600,00 КМ за мјесец јун 
 
-на позицију 613500-Трошкови услуга превоза и 
горива у износу од 1.600,00 КМ за мјесец јун. 
 
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:02-400-75/10 
Датум:05.07.2010.године 
Градишка                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                   Никола Крагуљ с.р. 
 
 
 
 

На основу члана 10. и 11.  Одлуке о 
извршењу буџета општине Градишка за 2009. 
годину („Службени гласник општине Градишка“, 
број 11/08) и члана 32. Статута општине 
Градишка  („Службени гласник општине 
Градишка“, број 08/05, 04/08), Начелник 
Општине Градишка, д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2010. годину 
 

1.Одобрава се реалокација средстава у оквиру 
оперативне јединице Остали буџетски корисници  
организациони код 0815004-Народна библиотека 

 
-са позиције 613300-Трошкови комуналних 
услуга у износу од 1.000,00 КМ за мјесец јун 
 
-на позицију 613900-Уговорене услуге у износу 
од 1.000,00 КМ за мјесец јун. 
 
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:02-400-76/10 
Датум:06.07.2010.године 
Градишка                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                   Никола Крагуљ с.р. 
 
 
 

На основу члана 10. и 11.  Одлуке о 
извршењу буџета општине Градишка за 2009. 
годину („Службени гласник општине Градишка“, 
број 11/08) и члана 32. Статута општине 
Градишка  („Службени гласник општине 
Градишка“, број 08/05, 04/08), Начелник 
Општине Градишка, д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2010. годину 
 

1.Одобрава се реалокација средстава у оквиру 
оперативне јединице Остали буџетски 
корисници, организациони код 0008920-
Туристичка организација 
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-са позиције 613200-Трошкови енергије у 
износу од 480,00 КМ за мјесец јун 
-са позиције 613400-Набавка материјала у 
износу од 560,00 КМ за мјесец јун 
-са позиције 613500-Трошкови услуга превоза и 
горива у износу од 1.000,00 КМ за мјесец јун 
-са позиције 613600-Трошкови закупа у износу 
од 600,00 КМ за мјесец јун 
-са позиције 613700-Трошкови текућег 
одржавања у износу од 1.000,00 КМ за мјесец 
јун 
-са позиције 613800-Трошкови осигурања, 
банк. Услуга и услуга платног промета у износу 
од 920,00 КМ за мјесец јун 
 
-на позицију 613900 – Уговорене услуге у 
износу од 4.560,00 КМ за мјесец јун. 
 
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:02-400-77/10 
Датум:06.07.2010.године 
Градишка                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

извршењу буџета општине Градишка за 2009. 
годину („Службени гласник општине Градишка“, 
број 11/08) и члана 32. Статута општине 
Градишка  („Службени гласник општине 
Градишка“, број 08/05, 04/08), Начелник 
Општине Градишка, д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2010. годину 
 

1.Одобрава се реалокација средстава у оквиру 
оперативне јединице Остали буџетски корисници 
организациони код 0008920-Туристичка 
организација 
 
-са позиције 613500 – Трошкови услуга превоза и 
горива у износу од 1.832,00 КМ за мјесец јули 
-на позицију 613100-Путни трошкови у износу 
од 1.282,00 КМ за мјесец јун 
-на позицију 613900-Уговорене услуге у износу 
од 550,00 КМ за мјесец јун 

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:02-400-78/10 
Датум:06.07.2010.године 
Градишка                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                   Никола Крагуљ с.р. 
 
 
 

На основу члана 10. и 11.  Одлуке о 
извршењу буџета општине Градишка за 2009. 
годину („Службени гласник општине Градишка“, 
број 11/08) и члана 32. Статута општине 
Градишка  („Службени гласник општине 
Градишка“, број 08/05, 04/08), Начелник 
Општине Градишка, д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2010. годину 
 

1.Одобрава се реалокација средстава у оквиру 
оперативне јединице Остали буџетски корисници  
организациони код 00080400-Предшколска 
установа „Лепа Радић“ 

 
-са позиције 613400-Набавка материјала у износу 
од 500,00 КМ за мјесец јун 
 
-на позицију 613500-Трошкови услуга превоза и 
горива у износу од 500,00 КМ за мјесец јун 
 
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:02-400-79/10 
Датум:09.07.2010.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 2009. 
годину („Службени гласник општине Градишка“, 
број 11/08) и члана 32. Статута општине 
Градишка  („Службени гласник општине 
Градишка“, број 08/05, 04/08), Начелник 
Општине Градишка, д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2010. годину 
 
1. Одобрава се ралокација средстава за јун 
мјесец: 
 
-са позиције 613500-Трошкови услуга превоза и 
горива (организациони код 0008130-Одјељење за 
општу управу) у износу од 600,00 КМ 
 
-на позицију 613700-Трошкови текућег 
одржавања (организациони код 0008130-
Одјељење за општу управу) у износу од 600,00 
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:02-400-80/10 
Датум:12.07.2010.године 
Градишка                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

извршењу буџета општине Градишка за 2009. 
годину („Службени гласник општине Градишка“, 
број 11/08) и члана 32. Статута општине 
Градишка  („Службени гласник општине 
Градишка“, број 08/05, 04/08), Начелник 
Општине Градишка, д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2010. годину 
 

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

-са позиције 613200-Трошкови енергије у износу 
од 300,00 КМ за мјесец јануар 
 
-на позицију 821300 – Набавка опреме у износу 
од 300,00 КМ за мјесец јун. 
 
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:02-400-81/10 
Датум:12.07.2010.године 
Градишка                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                   Никола Крагуљ с.р. 
 
 
 

На основу члана 10. и 11.  Одлуке о 
извршењу буџета општине Градишка за 2009. 
годину („Службени гласник општине Градишка“, 
број 11/08) и члана 32. Статута општине 
Градишка  („Службени гласник општине 
Градишка“, број 08/05, 04/08), Начелник 
Општине Градишка, д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2010. годину 
 

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

 
-са позиције 613800-Трошкови осигурања, банк. 
Услуга и услуга платног промета у износу од 
1.300,00 КМ за мјесец март и 232,90 КМ за 
мјесец јун 
-са позиције 613700-Трошкови текућег 
одржавања у износу од 500,00 КМ за мјесец март 
 
-на позицију 613900-Уговорене услуге у износу 
од 2.032,90 КМ за мјесец јун 
 
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:02-400-82/10 
Датум:12.07.2010.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 2009. 
годину („Службени гласник општине Градишка“, 
број 11/08) и члана 32. Статута општине 
Градишка  („Службени гласник општине 
Градишка“, број 08/05, 04/08), Начелник 
Општине Градишка, д о н и о  ј е 
 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2010. годину 
 

 
1. Одобрава се реалокација средстава у оквиру 
оперативне јединице Остали буџетски 
корисници, организациони код 0008910 – 
Агенција за локални развој 
 
- са позиције 613100 – Путни трошкови у износу 
од 860,00 КМ за мјесец јун 
- са позиције 613200 – Трошкови енергије  у 
износу од 617,00 КМ за мјесец јун 
- са позиције 821600 – Трошкови енергије  у 
износу од 270,00 КМ за мјесец јун 
 
- на позицију 613300 – Трошкови комуналних 
услуга  у износу од 655,00 КМ за мјесец јун. 
- на позицију 822300 – Отплате домаћег 
задужења  у износу од 642,00 КМ за мјесец јун. 
- на позицију 616300 – Трошкови за камате и 
остале накнаде  у износу од 450,00 КМ за мјесец 
јун. 

 
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:02-400-83/10 
Датум:12.07.2010.године 
Градишка                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                   Никола Крагуљ с.р. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

На основу члана 10. и 11.  Одлуке о 
извршењу буџета општине Градишка за 2009. 
годину („Службени гласник општине Градишка“, 
број 11/08) и члана 32. Статута општине 
Градишка  („Службени гласник општине 
Градишка“, број 08/05, 04/08), Начелник 
Општине Градишка, д о н и о  ј е 
 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2010. годину 
 
1. Одобрава се ралокација средстава за јун 
мјесец: 
 
 - са позиције 613500 – Трошкови услуга превоза 
и горива  (организациони код 0008130- Одјељење 
за општу управу) у износу од 650,00 КМ,   
 
- на позицију 613900 – Уговорене услуге 
(организациони код 0008130- Одјељење за општу 
управу) у износу од 650,00 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:02-400-84/10 
Датум:14.07.2010.године 
Градишка                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                   Никола Крагуљ с.р. 
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У складу са чланом 5. Одлуке о утврђивању критерија и намјени трошења средстава текуће 

буџетске резерве („Службени гласник општине Градишка, број 7/03) и члана 19. Одлуке о извршењу 
Буџета општине Градишка за 2010. Гдоину („Службени гласник општине Градишка“, број 9/09) објављује 
се 
 

П Р Е Г Л Е Д 
исплата средстава из буџетске резерве за период од 01.04 до 30.06.2010.год. 

 
Бр. рјешења Корисник Износ Намјена 
02-532-218/10 Удружење оториноларинголога 

Републике Српске 
3.500,00 Учешће у покрићу трошкова одржавања XIV 

Симпозијума оториноларинголога Републике 
Српске 

02-432-1/10 Заједница етажних власника 
Градишка, Улица Козарских 
бригада Г2 

7.500,00 Учешће у трошковима хитне интервенције 
на санацији кровне фасаде на стамбеној 
згради, на основу мишњеља Комисије 
Скупштине општине за разматрање захтјева 
за новчану помоћ из буџетске резерве у 
износу преко 5.000,00 КМ од 08.06.2010.год. 

1 2 3 4 
 

Број:02-012-сл.-115/10 
Датум:01.07.2010.године 
Градишка 
                                                                                                                                   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                                                                                                             Никола Крагуљ с.р. 
 
 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕЊЕ, КОМУНАЛНЕ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ  
 

О Г Л А С 
 

Одјељење за урбанизам, грађење, комуналне и стамбене послове Административне службе, 
Општине Градишка на основу рјешења број 04-372-41/10 од 26.07.2010 године, извршио је у регистару 
заједница етажних власника стамбених зграда, у регистарском листу број: 62/10 упис оснивања ЗЕВ 
стамбене зграде Ул. Видовданска 60 Ц са сљедећим подацима: 

Код Одјељења за урбанизам, грађење, комуналне и стамбене послове Градишка у књигу регистара 
62/10 од 26.07.2010.године уписана је Заједница етажних власника зграде у Градишци у ул. Видовданска 
60 Ц, са оснивачким актом Заједнице број 1/10 од 13.05.2010.године Основна дјелатност заједнице је: 
управљање зградом за рачун етажних власника, прикупљање и тражење средстава за одржавање 
заједничких дијелова и уређаја и других трошкова управљања зградом, одржавање заједничких дијелова и 
уређаја зграде, извођење радова хитних интервенција, коришћење заједничких просторија и дијелова 
зграде и земљишта које служи за редовну употребу зграде, други послови управљања зградом. 

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

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

Лица овлаштена за заступање и представљање заједнице су Видовић Славко и Чанчаревић Марко. 
 

Број:04-372-41/10 
Датум:26.07.2010.године 
Градишка                                                                                                               СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ  

                                                                                                                     Жељко Дамјановић с.р. 
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