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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
 

 

 

На основу члана 89. став (8) Закона о 

шумама (,,Сл. гласник РС'', број: 75/08 и 

60/13) и члана 35. и 72. Статута општине 
Градишка (,,Службени гласник општине 

Градишка'', број: 3/14), Скупштина општине 

Градишка на сједници одржаној 08. децембра 

2016. године  донијела је: 

 

О Д Л У К У  

о усвајању Плана кориштења средстава 

остварених од накнаде по основу 

кориштења шуме и шумског земљишта за 

2016. годину 

 

Члан 1. 
          Усваја се План кориштења средстава 

остварених од накнаде по основу  кориштења 

шуме и шумског земљишта за 2016. годину. 
 

Члан 2. 

       Саставни дио ове одлуке је План 

кориштења средстава остварених од накнаде 

по основу  кориштења шуме и шумског 

земљишта за 2016. годину. 
                

Члан 3. 

Надзор и координацију над спрово-

ђењем овог плана и намјенским утрошком 

средстава вршиће Одјељење за комуналне и 

стамбене послове општине Градишка.     

 

 

 

Члан 4. 

        Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у ,,Службеном гласнику 
општине Градишка''. 

 

Број:01-022-245/16     

Датум:08.децембар 2016. године                                    

Г р а д и ш к а                                                                                   

                                     ПРЕДСЈЕДНИК 

     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

          Миленко Павловић с.р. 

 

 

 
На основу члана 89. став (8) Закона о 

шумама (,,Сл. гласник РС'', број: 75/08 и 

60/13) и члана 35. и 72. Статута општине Гра-

дишка (,,Службени гласник општине Гради-

шка'', број: 3/14), Скупштина општине Гради-

шка  на сједници одржаној 08. децембра 
2016. године  донијела је: 

 

П Л А Н 

кориштења средстава остварених од 

накнадепо основу кориштења шуме и 

шумског земљишта за 2016. годину 
 

УВОД 
 

 У складу са чланом 89. Закона о 

шумама Републике Српске („Службени 
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гласник РС“, број:75/08 и 60/13), Скупштина 

општине дужна је да донесе План утрошка 

средстава остварених по основу накнаде за 

кориштење шуме и шумског земљишта 

(намјенска средства остварена продајом 
шумских дрвних сортимената) на подручју 

општине Градишка. 

 Поменута финансијска средства пре-
ма наведеном закону ће се користити за 

изградњу, реконструкцију и одржавање 

инфраструктуре и других објеката на рура-

лним подручјима општине Градишка и за 

одрживи развој заштићених подручја  општи-

не Градишка. 

            

РАСПОРЕД СРЕДСТАВА  ЗА 2016. ГОД.  
 

 А)  Асфалтирање путева на руралним 

подручјима општине Градишка : 
 

I Мјесна заједница Горњи Подградци 

1. Пут Ресеновци, 
      L=500,00 m1...........................38.000,00 КМ   

2. Пут Панићи-Ивановићи, 

      L=1.400,00 

m1..................................................92.000,00 КМ 

            УКУПНО:130.000,00 КМ 
     
II Мјесна заједница Елезагићи и Берек 

1. Пут Берек-Чарапаши 

      L=2.000,00 m1......................145.000,00 КМ 

         УКУПНО:145.000,00 КМ 

 

III Мјесна заједница Цимироти 

1. Пут Цимироти-Кијевци 

    L=600,00 m
1
.............................50.000,00 КМ 

                      УКУПНО:50.000,00 КМ 
 

IV Мјесна заједница Петрово Село 

1. Пут Суботићи-Калабићи 

     L=1.600,00 

m
1
..................................................67.000,00 КМ 

           УКУПНО:67.000,00 КМ 
 

V Мјесна заједница Крушкик 

 1. Улица поред цркве и школе, 

     L=370,00 
m1..................................................75.000,00 КМ 

                       УКУПНО:75.000,00 КМ 
      
VI Мјесна заједница Совјак 

1. Пут Доњи Подградци-Совјак, 

     L=6.000,00 m
1
  

     крпање ударних рупа.............13.000,00 КМ 

                             УКУПНО:13.000,00 КМ 

  

VII Средства за одрживи развој 

заштићеног подручја..................5.000,00 КМ 

             СВЕУКУПНО А)........485.500,00 КМ 

 

Надзор и координацију над спрово-

ђењем овог плана и намјенским утрошком 

средстава, вршиће Министарство пољопри-

вреде, шумарств и  водопривреде Републике 

Српске и  Одјељење за комуналне и стамбене 
послове општине Градишка.    

 

Број:01-022-245/16     
Датум:08.децембар 2016. године                                    

Г р а д и ш к а                                                                                   

                                     ПРЕДСЈЕДНИК 

     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

          Миленко Павловић с.р. 

 

 

 

 

 
На основу чл. 35. и 72. Статута Општи-

не Градишка- (''Службени гласник општине 

Градишка'', бр. 3/14), а након разматрања 

Акционог  планa јачања система социјалне 

заштите и инклузије у општини Градишка са 

фокусом на расељена лица и повратнике за 

2016 - 2017. године, Скупштина општине 

Градишка, на сједници одржаној 8. децембра  

2016.године,   д о н и ј е л а   ј е 
 

О Д Л У К У 

о усвајању Акционог  планa јачања 

система социјалне заштите и инклузије у 

општини Градишка са фокусом на расе-

љена лица и повратнике за 2016 - 2017. 

године 

 

I 

Скупштина општине Градишка усваја 

Акциони  план јачања система социјалне 

заштите и инклузије у општини Градишка са 

фокусом на расељена лица и повратнике за 

2016 - 2017. године 

 

II 

Акциони план из тачке I je саставни 
дио ове одлуке. 
 

III 

Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у ''Службеном 

гласнику општине Градишка''. 

 

Број:01-022-246/16 
Датум:08. децембар 2016. године 

Г р а д и ш к а 

              ПРЕДСЈЕДНИК 
     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

          Миленко Павловић с.р. 
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На основу члана 39. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник Репу-

блике Српске“, број: 97/16), члана 3. Закона о 

донацијама у јавном сектору („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 96/05), 
члана 35. Статута општине Градишка („Слу-

жбени гласник општине Градишка“, број: 

03/14) и Меморандума о реализацији „Проје-
кта доградње система за отпадне воде и водо-

снабдијевање у општини Градишка“ потпи-

саног дана 26.06.2014. године између Мини-

старства финансија Републике Српске, 

Министарства пољопривреде, шумарства и 

водопривреде Републике Српске и Општине 

Градишка, Скупштина Општине Градишка 

на 2. сједници одржаној дана 08.12.2016. 

године, донијела је  

 

О Д Л У К У 

 

о прихватању грантовских средстава 

Европске комисије по Пројекту Водовод и 

канализација Републике Српске за 

суфинансирање пројекта „Изградња 

секундарне канализационе мреже са 

прикључним шахтовима у насељима 

Липовача, Сточна пијаца 1 и Сточна 

пијаца 2 “ 

 

I 
Прихватају се грантовска средства 

Европске комисије којима се суфинансира 

Пројекат Водовод и канализација у Републи-
ци Српској за финансирање пројекта „Изгра-

дња секундарне канализационе мреже са 

прикључним шахтовима у насељима Липо-

вача, Сточна пијаца 1 и Сточна пијаца 2 “, а 

укупни предвиђени износ од 672.033 еура 

повлачиће се у складу са Потврдама добије-

ним од IPA DEU. 
 

II 

Грантовским средствима суфинансира 

се доградња система за отпадне воде и 

водоснабдијевање у општини Градишка. 
 

III 

Грантовска средства обезбјеђена су у 

складу са Споразумом о гранту који је закљу-

чен између Европске инвестиционе банке и 

Европске комисије за IPA 2010. године. 
 

IV 

Одобрени износ грантовских средста-

ва износи 672.033,00 еура или 1.314.382,30 
КМ. (IPA 2010 – дио 1). 
 

 

 

 

V 

Грантовска средства реализују се 

путем Европске Инвестиционе банке у 

складу са њеним важећим процедурама. 
 

VI 

Пројекат ће реализовати општински 

Пројектни имплементациони тим (ПИТ). 
 

VII 

Овлашћује се Начелник општине да 

потпише Уговор о преносу грантовских сре-

дстава по Пројекту између Владе Републике 

Српске - Министарства финансија и 

Општине Градишка. 
 

VIII 

За реализацију ове Одлуке задужује 
се Начелник општине, начелник Одјељења за 

финансије и Пројектни имплементациони 

тим (ПИТ). 
 

IX 

Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Градишка“. 
 

Број:01-022-247/16    

Датум:08.12.2016.године 
                                          ПРЕДСЈЕДНИК 

                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                     Миленко Павловић с.р. 
 

 

 

 

 

На основу члана 41. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник Репу-

блике Српске“ број 97/16, члана 11. Посло-

вника о раду Скупштине општине Градишка-
Пречи-шћен текст („Службени гласник 

општине Градишка“ број 6/10) и члана 35. и 

72. Статута општине Градишка („Службени 
гласник општине Градишка“ број 3/15), Ску-

пштине општине Градишка на сједници 

одржаној дана 08.12.2016.године, донијела  је 
 

О Д Л У К У 

о измјени и допуни Одлуке о накнадама 

одборницима Скупштине општине 

Градишка 

 

Члан 1. 

 У Одлуци о накнадама одборницима 

Скупштине општине Градишка („Службени 
гласник општине Градишка“, број 7/12), у 

члану 2. став (1) мјења се и гласи: 
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 „(1) Одборницима у Скупштини 

општине Градишка припада одборничка 

накнада у мјесечном износу од 460,00 КМ.“ 
 

Члан 2. 

 Иза члана 2. додаје се нови члан 

2а.који гласи: 
 

„Члан 2а. 

 Одборнику у Скупштини општине 

Градишка не припада право на одборни-

чку накнаду у случају неоправданог 

изостанка са сједнице Скупштине на коју 

је уредно позван.“ 
 

Члан 3. 

 Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 
општине Градишка, а примјењује се од 

01.01.2017.године. 
 

Број:01-022-248/16 

Датум:08.12.2016.године  

    ПРЕДСЈЕДНИК 

       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

           Миленко  Павловић с.р. 

 

 

 

 
На основу члана 17. став 6. Закона о 

статусу функционера јединица локалне само-

управе („Службени гласник Републике 
Српске“ број 96/05 и 98/13) и члана 35. и 72. 

Статута општине Градишка („Службени гла-

сник општине Градишка“ број 3/15), Ску-

пштине општине Градишка на сједници 

одржаној дана 08.12.2016.године, донијела је 

 

О Д Л У К У 

о измјени и допуни Одлуке о о платама 

функционера општине Градишка 
 

Члан 1. 
 У Одлуци о платама функционера 

општине Градишка („Службени гласник 

општине Градишка“, број 2/14), у члану 4. 
став (1) се брише, а ставови (2), (3) и (4) 

постају ставови (1), (2) и (3). 
  

Члан 2. 

 Иза члана 5. додаје се нови члан 

5а.који гласи: 
 

„Члан 5а. 

 „Плате функционера општине 

Градишка утврђене овом одлуком умањују 

се за 10% у 2017. години.“ 
 

 

 

Члан 3. 

 Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Градишка. 

 
Број:01-022-249/16 

Датум:08.12.2016.године  

     ПРЕДСЈЕДНИК 
       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

             Миленко  Павловић с.р. 

 

 

 

 

На основу члана 348. став 1. Закона о 

стварним правима (''Службени гласник Репу-

блике Српске“, број 124/08, 58/09, 95/11 и 

60/15), члана  4. и 15. Правилника о поступку 
јавног конкурса за располагање непокретно-

стима у својини Републике Српске и јединица 

локалне самоуправе (''Службени гласник 

Републике Српске“, број 20/12) и члана 35. и 

72. Статута Општине Градишка(''Службени 

гласник општине Градишка'',број 3/14), Ску-

пштина општине Градишка на сједници 

одржаној  08.12.2016. године, доноси 

 

О Д Л У К У 

o продаји неизграђеног грађевинског 

земљишта у оквиру Регулационог плана 

''Агроиндустријска зона Нова Топола'' 

„Еkstruder" д.о.о. Нова Топола, Градишка 
 

I 

    „Еkstruder" д.о.о. Нова Топола, Гра-

дишка продаје се неизграђено грађевинско 

земљиште у оквиру Регулационог плана 

''Агроиндустријска зона Нова Топола'' са 

уписаним правом власништва Општине 

Градишка са 1/1 дијела, као  најповољнијем 

купцу утврђеном у поступку усменог јавног 

надметања (лицитације), означено као: 
 

-катастарска парцела број 395/16 ‘’табла'' 

градилиште, површине 646 m
2
 уписана у 

посједовни лист број 1267 к.о. Нова Топола 

са 1/1 дијела, што одговара упису у зк.ул. 

број 187 к.о. Нова Топола по старом премјеру,  

а по новом премјеру означена као: 

-катастарска парцела број 395/16 ''табла'' 

градилиште, површине 666 m
2
 уписана у лист 

непокретности, број 846 к.о. Нова Топола са 

1/1 дијела, ради изградње пословног објекта 

намијењеног индустријској дјелатности по 
цијени од 1KM/m2, 

 

-катастарска парцела број 399/16 ‘’табла'' 

градилиште, површине 367 m2  уписана у 
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посједовни лист број 1267 к.о. Нова Топола 

са 1/1 дијела, што одговара упису у зк.ул. 

број 187 к.о. Нова Топола по старом премјеру,  

а по новом премјеру означена као: 

-катастарска парцела број 399/16 ''табла'' 
градилиште, површине 365 m2 уписана у лист 

непокретности, број 846 к.о. Нова Топола са 

1/1 дијела, ради изградње  пословног објекта 
намијењеног индустријској дјелатности по 

цијени од 1KM/m2 и 
 

-катастарска парцела број 405/33 ‘’табла'' 

градилиште, површине 2980 m
2
 уписана у 

посједовни лист број 1267 к.о. Нова Топола 
са 1/1 дијела, што одговара упису у зк.ул. 

број 187 к.о. Нова Топола по старом премјеру,  

а по новом премјеру означена као: 
-катастарска парцела број 405/33 ''табла'' 

градилиште, површине 2961 m
2
 уписана у 

лист непокретности, број 846 к.о. Нова Топо-
ла са 1/1 дијела, ради изградње  пословног 

објекта намијењеног индустријској дјелатно-

сти по цијени од 1KM/m2  
 

II 
О продаји некретнина из тачке I ове 

одлуке, након прибављеног мишљења Право-

бранилаштва  Републике Српске, закључиће 

се купопродајни уговор између Општине 

Градишка и „Еkstruder" д.о.о. Нова Топола, 

Градишка, којима ће се регулисати сва међу-
собна права и обавезе између уговорних 

страна. 
 

III 

Овлашћује се Начелник Општине да у 

име Општине закључи уговор о продаји 

земљишта из тачке I ове одлуке. 
 

IV 

Ова одлука ступа на снагу даном 

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

Број:01-022-250/16 

Датум:08.12.2016.године 

Г р а д и ш к а                                                                                   
                                         ПРЕДСЈЕДНИК 

       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

             Миленко  Павловић с.р. 

 

 

 
 

На основу члана 348. став 1. Закона о 

стварним правима (''Службени гласник Репу-
блике Српске“, број 124/08, 58/09, 95/11 и 

60/15), члана  4. и 15. Правилника о поступку 

јавног конкурса за располагање непокретно-

стима у својини Републике Српске и јединица 

локалне самоуправе (''Службени гласник 

Републике Српске“, број 20/12) и члана 35. и 

72. Статута Општине Градишка(''Службени 

гласник општине Градишка'',број 3/14), 

Скупштина општине Градишка на сједници 
одржаној 08.12.2016. године, доноси 
 

О Д Л У К У 

o продаји неизграђеног грађевинског 

земљишта у оквиру Регулационог плана 

''Агроиндустријска зона Нова Топола'' 

привредном друштву „Koming-Pro" д.о.о. 

Градишка 

 

I 
  Привредном друштву „Koming-Pro" 

д.о.о. Градишка продаје се неизграђено грађе-
винско земљиште у оквиру Регулационог 

плана ''Агроиндустријска зона Нова Топола'' 

са уписаним правом власништва Општине 
Градишка са 1/1 дијела, као  најповољнијем 

купцу утврђеном у поступку усменог јавног 

надметања (лицитације), означено као: 
 

-катастарска парцела број 395/17 

‘’табла'' градилиште, површине 8284 m2 упи-

сана у посједовни лист број 1267 к.о. Нова 

Топола са 1/1 дијела, што одговара упису у 

зк.ул. број 187 к.о. Нова Топола по старом 

премјеру,  а по новом премјеру означена као: 

-катастарска парцела број 395/17 
''табла'' градилиште, површине 8284 m2 упи-

сана у лист непокретности, број 846 к.о. Нова 

Топола са 1/1 дијела, ради изградње посло-
вног објекта намијењеног индустријској 

дјелатности по цијени од 1KM/m2 и 
 

-катастарска парцела број 395/18 

‘’табла'' градилиште, површине 8236 m
2
 упи-

сана у посједовни лист број 1267 к.о. Нова 
Топола са 1/1 дијела, што одговара упису у 

зк.ул. број 187 к.о. Нова Топола по старом 

премјеру,  а по новом премјеру означена као: 
-катастарска парцела број 395/18 

''табла'' градилиште, површине 8236 m
2
 упи-

сана у лист непокретности, број 846 к.о. Нова 
Топола са 1/1 дијела, ради изградње  пословног 

објекта намијењеног индустријској дјелатно-

сти по цијени од 1KM/m2.  
 

II 
О продаји некретнина из тачке I ове 

одлуке, након прибављеног мишљења Право-

бранилаштва  Републике Српске, закључиће 
се купопродајни уговор између Општине 

Градишка и привредног друштва „Koming-

Pro" д.о.о. Градишка, којима ће се регулисати 
сва међусобна права и обавезе између 

уговорних страна. 
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III 

Овлашћује се Начелник Општине да у 

име Општине закључи уговор о продаји 

земљишта из тачке I ове одлуке. 
 

IV 

Ова одлука ступа на снагу даном 

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

Број:01-022-251/16 

Датум:08.12.2016.године 

Г р а д и ш к а                                                                                   

                                         ПРЕДСЈЕДНИК 

       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

             Миленко  Павловић с.р. 
 

 

 
 

 

На основу члана 348. став 1. Закона о 

стварним правима (''Службени гласник Репу-

блике Српске“, број 124/08, 58/09, 95/11 и 

60/15), члана  4. и 15. Правилника о поступку 

јавног конкурса за располагање непокре-

тностима у својини Републике Српске и једи-

ница локалне самоуправе (''Службени гла-

сник Републике Српске“, број 20/12) и члана 

35. и 72. Статута Општине Градишка (''Слу-
жбени гласник општине Градишка'',број 

3/14), Скупштина општине Градишка на сје-

дници одржаној 08.12.2016. године, доноси 
 

О Д Л У К У 

o продаји неизграђеног грађевинског 

земљишта у оквиру Регулационог плана 

''Агроиндустријска зона Нова Топола'' 

„Madaco" д.о.о. Бања Лука 
 

I 
   „Madaco" д.о.о. Бања Лука продаје се 

неизграђено грађевинско земљиште у оквиру 

Регулационог плана ''Агроиндустријска зона 
Нова Топола'' са уписаним правом власни-

штва Општине Градишка са 1/1 дијела, као  

најповољнијем купцу утврђеним у поступку 
усменог јавног надметања (лицитације), 

означено као: 
 

-катастарска парцела број 405/34 

‘’табла'' градилиште, површине 2740 m
2
 

уписана у посједовни лист број 1267 к.о. 
Нова Топола са 1/1 дијела, што одговара 

упису у зк.ул. број 187 к.о. Нова Топола по 

старом премјеру,  а по новом премјеру 
означена као: 

-катастарска парцела број 405/34 

''табла'' градилиште, површине 2740 m
2
 

уписана у лист непокретности, број 846 к.о. 

Нова Топола са 1/1 дијела, ради изградње 

пословног објекта намијењеног индустри-

јској дјелатности по цијени од 1KM/m2, 
 

-катастарска парцела број 405/35 

‘’табла'' градилиште, површине 3321 m2 

уписана у посједовни лист број 1267 к.о. 

Нова Топола са 1/1 дијела, што одговара 
упису у зк.ул. број 187 к.о. Нова Топола по 

старом премјеру,  а по новом премјеру 

означена као: 

-катастарска парцела број 405/35 

''табла'' градилиште, површине 3321 m
2
 

уписана у лист непокретности, број 846 к.о. 
Нова Топола са 1/1 дијела, ради изградње  

пословног објекта намијењеног индустри-

јској дјелатности по цијени од 1KM/m2 и 
 

-катастарска парцела број 405/46 
‘’табла'' градилиште, површине 2510 m2 

уписана у посједовни лист број 1267 к.о. 

Нова Топола са 1/1 дијела, што одговара 
упису у зк.ул. број 187 к.о. Нова Топола по 

старом премјеру,  а по новом премјеру 

означена као: 

-катастарска парцела број 405/46 

''табла'' градилиште, површине 2510 m2 

уписана у лист непокретности, број 846 к.о. 

Нова Топола са 1/1 дијела, ради изградње  

пословног објекта намијењеног занатској 

дјелатности,изградњи сервиса и малих 
погона по цијени од 8KM/m2  

 

II 
О продаји некретнина из тачке I ове 

одлуке, након прибављеног мишљења Право-

бранилаштва  Републике Српске, закључиће 

се купопродајни уговор између Општине 

Градишка и „Madaco" д.о.о. Бања Лука, 

којима ће се регулисати сва међусобна права 
и обавезе између уговорних страна. 
 

III 

Овлашћује се Начелник Општине да у 

име Општине закључи уговор о продаји 
земљишта из тачке I ове одлуке. 
 

IV 

Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у ''Службеном 

гласнику општине Градишка''. 
 

Број:01-022-252/16 
Датум:08.12.2016.године 

Г р а д и ш к а       

                                        ПРЕДСЈЕДНИК 
                   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                    Миленко Павловић с.р. 
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На основу чл.  39. и 82. Закона о лока-

лној самоуправи, члана 55.  Закона о службе-

ницима и намјештеницима у органима једи-

нице локалне самоуправе („Службени гла-

сник Републике Српске“, број 97/16) и чл. 35. 
и 72. Статута општине Градишка („Службени 

гласник општине Градишка“, број 3/14)  Ску-

пштина општине Градишка на сједници одр-
жаној дана  08.12.2016. године  дониjела је  
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању в.д. Начелника Службе 

Начелника општине у Општинској управи  

општине Градишка 
 

1. Драгана Илић, дипл. правник, именује   
се   за в. д.   Начелника   Службе Начелника 

општине  у Општинској управи општине 

Градишка.  
 

2. Именовање из тачке 1. овог рјешења врши 
се на период до 90 дана, односно до 

окончања поступка именовања на мандатни 

период по јавном конкурсу. 
 

3. За извршење  Рјешења задужује се 

Начелник општине. 
 

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

Градишка“. 
 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 Чланом  55. став 4.  Закона о службе-
ницима и намјештеницима у органима једи-

нице локалне самоуправе прописано је да 

након престанка мандата начелнику  службе 

скупштина општине на приједлог начелника 

општине, до окончања поступка именовања у 

складу са наведеним законом, именује врши-

оца дужности  начелника службе на период 

до 90 дана. Служба начелника општине није 

била организована у претходном мандату 
Скупштине општине. Именована испуњава 

опште услове прописане законом и посебне 

услове прописане Правилником о унутра-
шњој организацији и систематизацији радних 

мјеста Општинске управе општине Градишка 

(„Службени гласник општине Градишка“, 

број 6/16) и предложена је од стране наче-

лника општине за именовање на наведену 

дужност. 

 На основу наведеног рјешено је каоу 
диспозитиву. 

 

Број:01-111-64/16                                                                                               

Датум:08.12.2016.године                                                                     

Г р а д и ш к a               ПРЕДСЈЕДНИК 
                              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                  Миленко Павловић с.р. 

На основу чл.  39. и 82. Закона о лока-

лној самоуправи, члана 55.  Закона о службе-

ницима и намјештеницима у органима једи-

нице локалне самоуправе („Службени гла-

сник Републике Српске“, број 97/16) и чл. 35. 
и 72. Статута општине Градишка („Службени 

гласник општине Градишка“, број 3/14)  Ску-

пштина општине Градишка на сједници одр-
жаној дана 08.12.2016. године  донијела је  
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању в. д. Начелника Одјељења за 

општу управу у Општинској управи  

општине Градишка 
 

1. Владо Сладојевић, дипл. правник, име-
нује   се   за в. д.   Начелника   Одјељења за 

општу управу  у Општинској управи општине 

Градишка.  
 

2. Именовање из тачке 1. овог рјешења врши 
се на период до 90 дана, односно до око-

нчања поступка именовања на мандатни 

период по јавном конкурсу. 
 

3. За извршење  Рјешења задужује се Наче-

лник општине. 
 

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

Градишка“. 
 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 Чланом  55. став 4.  Закона о 
службеницима и намјештеницима у органима 

јединице локалне самоуправе прописано је да 

након престанка мандата начелнику одје-

љења скупштина општине на приједлог наче-

лника општине, до окончања поступка име-

новања у складу са наведеним законом, име-

нује вршиоца дужности  начелника одјељења 

на период до 90 дана. Ранијем начелнику 

одјељења престао је мандат.  Именовани 
испуњава опште услове прописане законом и 

посебне услове прописане Правилником о 

унутрашњој организацији и систематизацији 
радних мјеста Општинске управе општине 

Градишка („Службени гласник општине 

Градишка“, број 6/16) и предложен је од стра-

не начелника општине за именовање на 

наведену дужност. 

 На основу наведеног рјешено је каоу 

диспозитиву. 
  

Број:01-111-65/16                                                                                               
Датум:08.12.2016.године                                                                    

Г р а д и ш к а                ПРЕДСЈЕДНИК 

                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                     Миленко Павловић с.р 
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 На основу чл.  39. и 82. Закона о лока-

лној самоуправи, чл. 55. и 56. Закона о слу-

жбеницима и намјештеницима у органима 

јединице локалне самоуправе („Службени 

гласник Републике Српске“, број 97/16) и чл. 
35. и 72. Статута општине Градишка („Слу-

жбени гласник општине Градишка“, број 

3/14)  Скупштина општине Градишка на сје-
дници одржаној дана  08.12. 2016. године  д о 

н и ј е л а је  
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу Начелника Одјељења  

за урбанизам, грађење, комуналне и 

стамбене послове у Општинској управи  

општине Градишка 
 

1. Слободан Видовић из Градишке, разрје-

шава се дужности Начелника Одјељења за 
урбанизам, грађење, комуналне и стамбене 

послове у Општинској управи општине Гра-

дишка, због истека времена на које је 
именован. 
 

2. За извршење  Рјешења задужује се 

Начелник општине. 
 

3. Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Градишка“. 
 

О Б Р А З Л ОЖЕЊЕ 

 Слободан Видовић је Рјешењем Ску-
пштине општине Градишка  именован на  

дужност Начелника Одјељења за урбанизам, 

грађење, комуналне и стамбене послове на 

период трајања мандата Скупштине општине. 

Како је   мандат Скупштине општине Гради-

шка, која је извршила именовање, истекао, 

рјешено је као у диспозитиву.  
 

 ППррааввннаа  ппооууккаа:: 

 Против овог рјешења именовани 

може изјавити жалбу Одбору за жалбе 
општине Градишка у року од 15 дана од дана 

пријема рјешења. 

 
Број:01-111-66/16                                                                                               

Датум:08.12.2016.године                                                                     

Г р а д и ш к а:    

                                       ПРЕДСЈЕДНИК 

                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

          Миленко Павловић с.р. 

     

            

 

 
 

 

На основу чл.  39. и 82. Закона о лока-

лној самоуправи, члана 55.  Закона о службе-

ницима и намјештеницима у органима једи-

нице локалне самоуправе („Службени гла-

сник Републике Српске“, број 97/16) и чл. 35. 
и 72. Статута општине Градишка („Службени 

гласник општине Градишка“, број 3/14)  Ску-

пштина општине Градишка на сједници одр-
жаној дана 08.12. 2016. године  донијела је  
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању в.д. Начелника Одјељења  

за просторно уређење и грађење 

у Општинској управи  општине Градишка 
 

1. Саша Суботић, дипл. инж. архитектуре, 
именује   се   за в. д.   Начелника   Одјељења 

за просторно уређење и грађење  у Општи-

нској управи општине Градишка.  
 

2. Именовање из тачке 1. овог рјешења врши 
се на период до 90 дана, односно до око-

нчања поступка именовања на мандатни 

период по јавном конкурсу. 
 

3. За извршење  Рјешења задужује се Наче-

лник општине. 
 

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

Градишка“. 
 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 Чланом  55. став 4.  Закона о службе-
ницима и намјештеницима у органима једи-

нице локалне самоуправе прописано је да 

након престанка мандата начелнику одјеље-

ња скупштина општине на приједлог наче-

лника општине, до окончања поступка име-

новања у складу са наведеним законом, име-

нује вршиоца дужности  начелника одјељења 

на период до 90 дана. Ранијем начелнику 

одјељења престао је мандат због истека вре-
мена на које је именован. Именовани испу-

њава опште услове прописане законом и 

посебне услове прописане Правилником о 
унутрашњој организацији и систематизацији 

радних мјеста Општинске управе општине 

Градишка („Службени гласник општине 

Градишка“, број 6/16) и предложен је од 

стране начелника општине за именовање на 

наведену дужност. 

 На основу наведеног рјешено је каоу 
диспозитиву. 
  

Број:01-111-67/16                                                                                               

Датум:08.12.2016.године                                                                    

Г р а д и ш к а               ПРЕДСЈЕДНИК 
                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                   Миленко Павловић с.р. 
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На основу чл.  39. и 82. Закона о лока-

лној самоуправи, члана 55.  Закона о службе-

ницима и намјештеницима у органима једи-

нице локалне самоуправе („Службени гла-

сник Републике Српске“, број 97/16) и чл. 35. 
и 72. Статута општине Градишка („Службени 

гласник општине Градишка“, број 3/14)  Ску-

пштина општине Градишка на сједници одр-
жаној дана 08.12. 2016. године  донијела је  
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању в.д. Начелника Одјељења  

за комуналне и стамбене послове 

у Општинској управи  општине Градишка 
 

1. Бранислав Савић, дипл. инж. грађеви-

нарства, именује   се   за в.д.   Начелника   

Одјељења за комуналне и стамбене послове  

у Општинској управи општине Градишка.  
 

2. Именовање из тачке 1. овог рјешења врши 
се на период до 90 дана, односно до оконча-

ња поступка именовања на мандатни период 

по јавном конкурсу. 
 

3. За извршење  Рјешења задужује се Наче-

лник општине. 
 

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

Градишка“. 
 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 Чланом  55. став 4.  Закона о службе-
ницима и намјештеницима у органима једи-

нице локалне самоуправе прописано је да 

након престанка мандата начелнику одјеље-

ња скупштина општине на приједлог наче-

лника општине, до окончања поступка име-

новања у складу са наведеним законом, име-

нује вршиоца дужности  начелника одјељења 

на период до 90 дана. Ранијем начелнику 

одјељења престао је мандат због истека вре-
мена на које је именован. Именовани испу-

њава опште услове прописане законом и 

посебне услове прописане Правилником о 
унутрашњој организацији и систематизацији 

радних мјеста Општинске управе општине 

Градишка („Службени гласник општине Гра-

дишка“, број 6/16) и предложен је од стране 

начелника општине за именовање на наве-

дену дужност. 

 На основу наведеног рјешено је каоу 
диспозитиву. 
  

Број:01-111-68/16                                                                                               

Датум:08.12.2016.године                                                                     

Г р а д и ш к а               ПРЕДСЈЕДНИК 
                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

        Миленко Павловић с.р. 

На основу чл.  39. и 82. Закона о лока-

лној самоуправи, чл. 55. и 56. Закона о слу-

жбеницима и намјештеницима у органима 

јединице локалне самоуправе („Службени 

гласник Републике Српске“, број 97/16) и чл. 
35. и 72. Статута општине Градишка („Слу-

жбени гласник општине Градишка“, број 

3/14)  Скупштина општине Градишка на сје-
дници одржаној дана  08.12. 2016. године  д о 

н и ј е л а је  
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу Начелника Одјељења  

за привреду и пољопривреду 

у Општинској управи  општине Градишка 
 

1. Љубимко Чакаљ из Градишке, разрје-

шава  се   дужности   Начелника   Одјељења 

за привреду и пољопривреду  у Општинској 
управи општине Градишка, због истека вре-

мена на које је именован. 
 

2. За извршење  Рјешења задужује се Наче-

лник општине. 
 

3. Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Градишка“. 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 Љубимко Чакаљ је Рјешењем Ску-

пштине општине Градишка  именован на  ду-

жност Начелника Одјељења за привреду и 
пољопривреду на период трајања мандата 

Скупштине општине. Како је   мандат Ску-

пштине општине Градишка, која је извршила 

именовање, истекао, рјешено је као у 

диспозитиву.  
 

 ППррааввннаа  ппооууккаа:: 

 Против овог рјешења именовани 
може изјавити жалбу Одбору за жалбе 

општине Градишка у року од 15 дана од дана 

пријема рјешења. 
 

Број:01-111-69/16                                                                                               

Датум:08.12.2016.године                                                                    
Г р а д и ш к а     

                                      ПРЕДСЈЕДНИК 

                            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

          Миленко Павловић с.р. 
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На основу чл.  39. и 82. Закона о лока-

лној самоуправи, члана 55.  Закона о службе-

ницима и намјештеницима у органима једи-

нице локалне самоуправе („Службени гла-

сник Републике Српске“, број 97/16) и чл. 35. 
и 72. Статута општине Градишка („Службени 

гласник општине Градишка“, број 3/14)  Ску-

пштина општине Градишка на сједници одр-
жаној дана 08.12. 2016. године  донијела је  
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању в.д. Начелника Одјељења  

за привреду и пољопривреду 

у Општинској управи  општине Градишка 

 

1. Бранко Стојнић, дипл. инж. пољопри-

вреде, именује се за в. д. Начелника Одјеље-
ња за привреду и пољопривреду у Општи-

нској управи општине Градишка.  
 

2. Именовање из тачке 1. овог рјешења врши 

се на период до 90 дана, односно до оконча-
ња поступка именовања на мандатни период 

по јавном конкурсу. 
 

3. За извршење  Рјешења задужује се Наче-

лник општине. 
 

4. Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Градишка“. 
 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 Чланом  55. став 4.  Закона о службе-

ницима и намјештеницима у органима једи-

нице локалне самоуправе прописано је да 

након престанка мандата начелнику одје-

љења скупштина општине на приједлог 

начелника општине, до окончања поступка 

именовања у складу са наведеним законом, 

именује вршиоца дужности  начелника одје-
љења на период до 90 дана. Ранијем наче-

лнику одјељења престао је мандат због исте-

ка времена на које је именован. Именовани 
испуњава опште услове прописане законом и 

посебне услове прописане Правилником о 

унутрашњој организацији и систематизацији 
радних мјеста Општинске управе општине 

Градишка („Службени гласник општине Гра-

дишка“, број 6/16) и предложен је од стране 

начелника општине за именовање на наве-

дену дужност. 

 На основу наведеног рјешено је каоу 

диспозитиву. 
  

Број:01-111-70/16                                                                                               
Датум:08.12.2016.године                                                                     

Г р а д и ш к а                ПРЕДСЈЕДНИК 

                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                   Миленко Павловић с.р. 

На основу чл.  39. и 82. Закона о лока-

лној самоуправи, члана 55.  Закона о службе-

ницима и намјештеницима у органима једи-

нице локалне самоуправе („Службени гла-

сник Републике Српске“, број 97/16) и чл. 35. 
и 72. Статута општине Градишка („Службени 

гласник општине Градишка“, број 3/14),  Ску-

пштина општине Градишка на сједници одр-
жаној дана  08.12. 2016. године  донијела је  
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању в.д. Начелника Одјељења  

за друштвене дјелатности у Општинској 

управи  општине Градишка 
 

1. Давор Глишић, дипл. економиста, име-
нује   се   за в.д.   Начелника   Одјељења за 

друштвене дјелатности  у Општинској управи 

општине Градишка.  
 

2. Именовање из тачке 1. овог рјешења врши 
се на период до 90 дана, односно до око-

нчања поступка именовања на мандатни 

период по јавном конкурсу. 
 

3. За извршење  Рјешења задужује се Наче-

лник општине. 
 

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

Градишка“. 
 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 Чланом  55. став 4.  Закона о службе-
ницима и намјештеницима у органима једи-

нице локалне самоуправе прописано је да 

након престанка мандата начелнику одјеље-

ња скупштина општине на приједлог наче-

лника општине, до окончања поступка име-

новања у складу са наведеним законом, име-

нује вршиоца дужности  начелника одјељења 

на период до 90 дана. Ранијем начелнику 

одјељења престао је мандат.  Именовани 
испуњава опште услове прописане законом и 

посебне услове прописане Прави-лником о 

унутрашњој организацији и систе-матизацији 
радних мјеста Општинске управе општине 

Градишка („Службени гласник општине Гра-

дишка“, број 6/16) и предложен је од стране 

начелника општине за именовање на наве-

дену дужност. 

 На основу наведеног рјешено је каоу 

диспозитиву. 
  

Број:01-111-71/16                                                                                               
Датум:08.12.2016.године                                                                    

Г р а д и ш к а           

                                       ПРЕДСЈЕДНИК 
                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

            Миленко Павловић с.р. 
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На основу чл.  39. и 82. Закона о лока-

лној самоуправи, чл. 55. и 56. Закона о слу-

жбеницима и намјештеницима у органима 

јединице локалне самоуправе („Службени 

гласник Републике Српске“, број 97/16) и чл. 
35. и 72. Статута општине Градишка („Слу-

жбени гласник општине Градишка“, број 

3/14) Скупштина општине Градишка на сје-
дници одржаној дана 08.12. 2016. године  д о- 

н и ј е л а је  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу Начелника Одјељења  

за борачко-инвалидску заштиту 

у Општинској управи  општине Градишка 
 

1. Вујадин Миљић из Градишке, разрјешава  
се   дужности   Начелника   Одјељења за бо-

рачко-инвалидску заштиту у Општинској 

управи општине Градишка, због истека вре-
мена на које је именован. 
 

2. За извршење  Рјешења задужује се Наче-

лник општине. 
 

3. Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Градишка“. 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
 Вујадин Миљић је Рјешењем Ску-

пштине општине Градишка  именован на  ду-

жност Начелника Одјељења за борачко-инва-

лидску заштиту на период трајања мандата 

Скупштине општине. Како је   мандат Ску-

пштине општине Градишка, која је извршила 

именовање, истекао, рјешено је као у 

диспозитиву.  
 

 ППррааввннаа  ппооууккаа:: 

 Против овог рјешења именовани мо-

же изјавити жалбу Одбору за жалбе општине 
Градишка у року од 15 дана од дана пријема 

рјешења. 

 

Број:01-111-72/16                                                                                               

Датум:08.12.2016.године                                                                     

Г р а д и ш к а:    

                                        ПРЕДСЈЕДНИК 

                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                   Миленко Павловић с.р. 

 

 

 
 

На основу чл.  39. и 82. Закона о лока-

лној самоуправи, члана 55.  Закона о службе-
ницима и намјештеницима у органима једи-

нице локалне самоуправе („Службени гла-

сник Републике Српске“, број 97/16) и чл. 35. 

и 72. Статута општине Градишка („Службени 

гласник општине Градишка“, број 3/14)  

Скупштина општине Градишка на сједници 

одржаној дана 08.12. 2016. године  д о н и ј е- 
л а је  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању в.д. Начелника Одјељења  

за борачко-инвалидску заштиту 

у Општинској управи  општине Градишка 
 

1. Радомир Пјанић, мастер менаџер, име-

нује   се   за в. д.   Начелника   Одјељења за 

борачко-инвалидску заштиту  у Општинској 

управи општине Градишка.  
 

2. Именовање из тачке 1. овог рјешења врши 
се на период до 90 дана, односно до 

окончања поступка именовања на мандатни 

период по јавном конкурсу. 
 

3. За извршење  Рјешења задужује се Наче-

лник општине. 
 

4. Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Градишка“. 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 Чланом  55. став 4.  Закона о службе-

ницима и намјештеницима у органима једи-
нице локалне самоуправе прописано је да 

након престанка мандата начелнику одје-

љења скупштина општине на приједлог наче-

лника општине, до окончања поступка име-

новања у складу са наведеним законом, име-

нује вршиоца дужности  начелника одјељења 

на период до 90 дана. Ранијем начелнику 

одјељења престао је мандат због истека вре-

мена на које је именован. Именовани испу-
њава опште услове прописане законом и 

посебне услове прописане Правилником о 

унутрашњој организацији и систематизацији 
радних мјеста Општинске управе општине 

Градишка („Службени гласник општине 

Градишка“, број 6/16) и предложен је од 
стране начелника општине за именовање на 

наведену дужност. 

 На основу наведеног рјешено је каоу 

диспозитиву. 

  

Број:01-111-73/16                                                                                               

Датум:08.12.2016.године                                                                    

Г р а д и ш к а 

                                         ПРЕДСЈЕДНИК 

                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
          Миленко Павловић с.р. 
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На основу чл.  39. и 82. Закона о лока-

лној самоуправи, члана 55.  Закона о службе-

ницима и намјештеницима у органима једи-

нице локалне самоуправе („Службени гла-

сник Републике Српске“, број 97/16) и чл. 35. 
и 72. Статута општине Градишка („Службени 

гласник општине Градишка“, број 3/14)  Ску-

пштина општине Градишка на сједници одр-
жаној дана 08.12.2016. године  донијела је  
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању в.д. Начелника Одјељења за 

финансије у Општинској управи  општине 

Градишка 
 

1. Синиша Аџић, магистар економиских 

наука, именује се за в. д.Начелника   Одјеље-

ња за финансије  у Општинској управи 

општине Градишка.  
 

2. Именовање из тачке 1. овог рјешења врши 
се на период до 90 дана, односно до 

окончања поступка именовања на мандатни 

период по јавном конкурсу. 
 

3. За извршење  Рјешења задужује се Наче-

лник општине. 
 

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

Градишка“. 
 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 Чланом  55. став 4.  Закона о службе-
ницима и намјештеницима у органима једи-

нице локалне самоуправе прописано је да 

након престанка мандата начелнику одјеље-

ња скупштина општине на приједлог наче-

лника општине, до окончања поступка име-

новања у складу са наведеним законом, име-

нује вршиоца дужности  начелника одјељења 

на период до 90 дана. Ранијем начелнику 

одјељења престао је мандат. Именовани 
испуњава опште услове прописане законом и 

посебне услове прописане Правилником о 

унутрашњој организацији и систематизацији 
радних мјеста Општинске управе општине 

Градишка („Службени гласник општине 

Градишка“, број 6/16) и предложен је од 

стране начелника општине за именовање на 

наведену дужност. 

 На основу наведеног рјешено је каоу 

диспозитиву. 
  

Број:01-111-74/16                                                                                               
Датум:08.12.2016.године                                                                     

Г р а д и ш к а:  

                                     ПРЕДСЈЕДНИК 
                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                    Миленко Павловић с.р 

На основу чл.  39. и 82. Закона о лока-

лној самоуправи, чл. 55. и 56. Закона о слу-

жбеницима и намјештеницима у органима 

јединице локалне самоуправе („Службени 

гласник Републике Српске“, број 97/16) и чл. 
35. и 72. Статута општине Градишка („Слу-

жбени гласник општине Градишка“, број 

3/14)  Скупштина општине Градишка на сје-
дници одржаној дана  08.12. 2016. године  до-  

н и ј е л а  је  
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу в.д. Начелника Одјељења  

за развој у Општинској управи  општине 

Градишка 
 

1. Дејан Шиник из Бања Луке, разрјешава  

се   в.д.   Начелника   Одјељења за развој у 

Општинској управи општине Градишка, због 
истека времена на које је именован. 
 

2. За извршење  Рјешења задужује се Наче-

лник општине. 
 

3. Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Градишка“. 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 Дејан Шиник је Рјешењем Скупшти-
не општине Градишка  именован за  вршиоца 

дужности Начелника Одјељења за развој на 

период до провођења поступка именовања на 
мандатни период по јавном конкурсу односно 

на период трајања мандата Скупштине 

општине. Како је  период на који је именова-

ње извршено,   као и  мандат Скупштине 

општине Градишка, која је извршила имено-

вање, истекао, рјешено је као у диспозитиву.  
 

 ППррааввннаа  ппооууккаа:: 
 Против овог рјешења именовани 

може изјавити жалбу Одбору за жалбе 

општине Градишка у року од 15 дана од дана 
пријема рјешења. 

 

Број:01-111-75/16                                                                                             
Датум:08.12.2016.године                                                                    

Г р а д и ш к а 

                                         ПРЕДСЈЕДНИК 

                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

          Миленко Павловић с.р. 
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На основу чл.  39. и 82. Закона о лока-

лној самоуправи, члана 55.  Закона о службе-

ницима и намјештеницима у органима једи-

нице локалне самоуправе („Службени гла-

сник Републике Српске“, број 97/16) и чл. 35. 
и 72. Статута општине Градишка („Службени 

гласник општине Градишка“, број 3/14)  Ску-

пштина општине Градишка на сједници одр-
жаној дана 08.12.2016. године  донијела  је  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању в. д. Начелника Одјељења за 

економски развој у Општинској управи  

општине Градишка 
 

1. Игор Марчета, дипл. инж. пољопри-

вреде, именује се за в. д. Начелника   Одјеље-
ња за економски развој  у Општинској управи 

општине Градишка.  
 

2. Именовање из тачке 1. овог рјешења врши 

се на период до 90 дана, односно до око-
нчања поступка именовања на мандатни 

период по јавном конкурсу. 
 

3. За извршење  Рјешења задужује се Наче-

лник општине. 
 

4. Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Градишка“. 
 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 Чланом  55. став 4.  Закона о службе-

ницима и намјештеницима у органима једи-

нице локалне самоуправе прописано је да 

након престанка мандата начелнику одје-

љења скупштина општине на приједлог наче-

лника општине, до окончања поступка име-

новања у складу са наведеним законом, име-

нује вршиоца дужности  начелника одјељења 
на период до 90 дана. Ранијем в.д. начелника 

одјељења престао је мандат због истека вре-

мена на које је именован. Именовани испу-
њава опште услове прописане законом и 

посебне услове прописане Правилником о 

унутрашњој организацији и систематизацији 
радних мјеста Општинске управе општине 

Градишка („Службени гласник општине Гра-

дишка“, број 6/16) и предложен је од стране 

начелника општине за именовање на наве-

дену дужност. 

 На основу наведеног рјешено је каоу 

диспозитиву. 
  

Број:01-111-76/16                                                                                               
Датум:08.12.2016.године                                                                     

Г р а д и ш к а                ПРЕДСЈЕДНИК 

                              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                 Миленко Павловић с.р. 

На основу чл.  39. и 82. Закона о лока-

лној самоуправи, члана 55.  Закона о службе-

ницима и намјештеницима у органима једи-

нице локалне самоуправе („Службени гла-

сник Републике Српске“, број 97/16) и чл. 35. 
и 72. Статута општине Градишка („Службени 

гласник општине Градишка“, број 3/14)  Ску-

пштина општине Градишка на сједници одр-
жаној дана 08.12. 2016. године  донијела  је  
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању в. д. Начелника Одјељења за 

инспекције у Општинској управи  

општине Градишка 
 

1. Горан Сембер, дипл. економиста, име-
нује се за в. д. Начелника Одјељења за инспе-

кције  у Општинској управи општине Гради-

шка.  
 

2. Именовање из тачке 1. овог рјешења врши 
се на период до 90 дана, односно до око-

нчања поступка именовања на мандатни 

период по јавном конкурсу. 
 

3. За извршење  Рјешења задужује се Наче-

лник општине. 
 

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

Градишка“. 
 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 Чланом  55. став 4.  Закона о службе-
ницима и намјештеницима у органима једи-

нице локалне самоуправе прописано је да 

након престанка мандата начелнику одје-

љења скупштина општине на приједлог наче-

лника општине, до окончања поступка име-

новања у складу са наведеним законом, 

именује вршиоца дужности  начелника одје-

љења на период до 90 дана. Ранијем наче-

лнику одјељења престао је мандат.  Име-
новани испуњава опште услове прописане 

законом и посебне услове прописане Прави-

лником о унутрашњој организацији и систе-
матизацији радних мјеста Општинске управе 

општине Градишка („Службени гласник 

општине Градишка“, број 6/16) и предложен 

је од стране начелника општине за имено-

вање на наведену дужност. 

 На основу наведеног рјешено је каоу 

диспозитиву. 
  

Број:01-111-77/16                                                                                               
Датум:08.12.2016.године                                                                    

Г р а д и ш к а   

                                    ПРЕДСЈЕДНИК 
                         СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                               Миленко Павловић с.р. 
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На основу члана 4. став 2. Закона о 

министарским, владиним и другим имено-

вањима Републике Српске („Службени гла-

сник Републике Српске“, број 41/03), члана 

18. Закона о систему јавних служби („Слу-
жбени гласник Републике Српске“, број 

68/07, 109/12 и 44/16), члана 73. Закона о 

здравственој заштити („Службени гласник 
Републике Српске“, број 106/09) и чл. 35 и72. 

Статута општине Градишка („Службени гла-

сник општине Градишка“, број 3/14), Ску-

пштина општине Градишка на сједници одр-

жаној  08. 12. 2016. године,  д о н и ј е л а   је 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу в.д. директора Јавне 

здравстене установе „Дом здравља“ 

Градишка 

 

1. др МИЛАН ШВРАКА из Градишке, 
разрјешава се дужности вршиоца дужности 

Јавне здравствене установе „Дом здравља“ 

Градишка са 08. 12. 2016.године. 
 

2. Именовани из тачке 1. Рјешења, права по 

основу радног односа након разрјешења, 

остварује у складу са законом, а на основу 

рјешења надлежног органа. 
 

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

општине Градишка“. 

 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 

Скупштина општине Градишка је на 

сједници одржаној 30.12.2014. године 

рјешењем број: 01-111-129/14 именовала 

Милана др Швраку за вршиоца дужности 

директора Јавне здравствене установе „Дом 
здравља“ Градишка до окончања избора 

директора по расписаном јавном конкурсу, а 

најдуже на период до 60 дана. 
 

С обзиром да у међувремену није 

расписан јавни конкурс нити спроведена 
процедура избора  и именовања директора 

ЈЗУ „Дом здравља“ Градишка, Начелник 

општине, у складу са Законом о ситему 

јавних служби, предложио је  Скупштини 

општине доношење предметног рјешења. 

 
На основу наведеног, рјешено је као у 

диспозитиву. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против овог 

рјешења не може се уложити жалба, али се 

може покренути управни спор подношењем 
тужбе Окружном суду Бања Лука у року од 

30 дана од дана пријема рјешења. Тужба се 

подноси непосредно суду у два примјерка 

 

Број:01-111-78/16                                             

Датум:08.12.2016.године                                  
Г р а д и ш к а              

                                          ПРЕДСЈЕДНИК             

                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                                                                       
         Миленко Павловић с.р. 

 

 

 

На основу члана 4. став 2. Закона о 

министарским, владиним и другим имено-

вањима Републике Српске („Службени гла-

сник Републике Српске“, бр. 41/03), члана 18. 

Закона о систему јавних служби („Службени 

гласник Републике Српске“, бр. 68/07,109/12 

и 44/16), члана 73. Закона о здравственој 

заштити („Службени гласник Републике 

Српске“, број 106/09) и чл. 35 и 72. Статута 
општине Градишка („Службени гласник 

општине Градишка“, број 3/14), Скупштина 

општине Градишка на сједници одржаној 08. 
12. 2016. године,  д о н и ј е л а   је 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 о именовању в.д. директора Јавне 

здравстене установе „Дом здравља“ 

Градишка 
 

1. др ТИХОМИР   МИХАЈЛОВИЋ  из 

Градишке,  именује се за вршиоца дужности 

директора Јавне здравствене установе „Дом 

здравља“ Градишка. 
 

2. Именовање из претходне тачке врши се 

до окончања поступка избора директора по 

јавном конкурсу. 
 

3. Рјешење ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Градишка“. 

 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
 

С обзиром да је в.д. директора ЈЗУ 

„Дом здравља“ Градишка разрјешен дужно-

сти  због истека периода на који је именован, 
мјесто директора ове јавне здравствене 

установе остало је  упражњено.  

Вршилац дужности директора ЈЗУ 

„Дом здравља“ Градишка именује се до 

завршетка поступка именовања на мандатни 

период по јавном конкурсу. 
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Предложени кандидат испуњава 

опште и посебне услове за обављање дужно-

сти директора прописане Законом и Статутом 

Установе.  

 На основу наведеног, а на приједлог 
Начелника општине, рјешено је као у диспо-

зитиву. 
 

ПРАВНА ПОУКА: Против овог 

рјешења не може се уложити жалба, али се 

може покренути управни спор подношењем 

тужбе Окружном суду Бања Лука у року од 

30 дана од дана пријема рјешења. Тужба се 

подноси непосредно суду у два примјерка. 
 

Број:01-111-79/16                                            

Датум:08.12.2016.године                                 
Г р а д и ш к а          

                                        ПРЕДСЈЕДНИК               

                              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                    Миленко Павловић с.р. 

 

  

 

 

На основу члана 39. став 2. алинеја 

33.  Закона о локалној самоуправи („Слу-

жбени гласник Републике Српске“, број 

97/16), члана 4. став 2. Закона о министа-
рским, владиним и другим именовањима 

Републике Српске („Службени гласник Репу-

блике Српске“, број 41/03),  члана 16. Закона 
о систему јавних служби („Службени гласник 

Републике Српске“, број 68/07, 109/12 и 

44/16) и члана 35. тачка ш)  Статута општине 
Градишка ("Службени гласник општине 

Градишка", број 3/14) Скупштина општине 

Градишка на сједници одржаној  08 .12. 2016. 

године,  д о н и ј е л а  је 

 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о разрјешењу в.д. чланова Управног 

одбора ЈЗУ „Дом здравља“ Градишка  

 

1. Разрјешавају се в.д. чланови Управног 

одбора Јавне здравствене установе „Дом 

здравља“ Градишка и то: 

-Мара Дринић, 

- др Благоја Томић, 

- др Љиљана Даниловић, 

- др Оливера Ћосић и 
- Гордана Козомора. 

  

2. Разрјешење из претходне тачке врши се 

због истека периода  на које су именовани. 
 

3. Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Градишка“. 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 Вршиоци дужности чланова Упра-

вног одбора ЈЗУ „Дом здравља“ Гради-шка 

именовани су Рјешењем Скупштине општине 

Градишка број: 01-111-39/13 од 21. 02. 2013. 
године до окончања избора чланова Управног 

одбора по расписаном јавном конкурсу, а 

најдуже на период од два мјесеца. 
С обзиром да је период на који је 

именовање извршено истекао, било је нео-

пходно утврдити  приједлог рјешења о разрје-

шењу в.д. чланова Управног одбора Јавне 

здравствене установе „Дом здравља“  Гради-

шка. 
 

На основу наведеног, а на  приједлог 

Начелника општине, рјешено је као у 
диспозитиву. 

 

 ПРАВНА ПОУКА: Против овог 

рјешења не може се уложити жалба, али се 

може покренути управни спор подношењем 
тужбе Окружном суду Бања Лука у року од 

30 дана од дана пријема рјешења. Тужба се 

подноси непосредно суду у два примјерка. 

 

Број:01-111-86/16                                             

Датум:08.12.2016.године                                   

Г р а д и ш к а             

                                     ПРЕДСЈЕДНИК              

                            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                               Миленко Павловић с.р. 

 

 
 

 

 На основу члана 39. став 2. алинеја 

33.  Закона о локалној самоуправи („Слу-

жбени гласник Републике Српске“, број 

97/16), члана 4. став 2. Закона о министа-

рским, владиним и другим именовањима 
Републике Српске („Службени гласник Репу-

блике Српске“, број 41/03),  члана 16. Закона 

о систему јавних служби („Службени гласник 
Републике Српске“, број 68/07, 109/12 и 

44/16) члана 35. тачка ш)  Статута општине 

Градишка ("Службени гласник општине 

Градишка", број 3/14), Скупштина општине 

Градишка на сједници одржаној 08 12. 2016. 

године,  д о н и ј е л а  је 

 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о именовању в.д. чланова Управног одбора 

ЈЗУ „Дом здравља“ Градишка  

 

  1.Именују се в.д. чланови Управног 
одбора Јавне здравствене установе „Дом 

здравља“ Градишка и то: 
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- Горица Пејић, 

- Свјетлана Попадић, 

- Рајко Додик, 

- Маја Шукало-Гвозден, 

- Зоран Милосавац. 
  

2. Именовање из претходне тачке 

врши се на период до окончања поступка 
избора чланова  Управног одбора по 

конкурсу. 
 

3. Рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Градишка“. 

 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 

 Скупштина општине Градишка 

разрјешила је в.д. чланове Управног одбора 
ЈЗУ „Дом здравља“ Градишка због истека 

периода на који су именовани. Из тог разлога 

непходно је именовати в.д. чланове Управног 
одбора до спровођења поступка избора 

чланова Управног одбора на мандатни период 

по јавном конкурсу. 

 Предложени кандидати испуњавају 

опште и посебне услове за обављање дужно-

сти члана Управног одбора прописане 

Законом и Статутом Установе. 

 Обзиром на наведено, а на приједлог 

Начелника општине, рјешено је као у 
диспозитиву. 
 

 ПРАВНА ПОУКА: Против овог 

рјешења не може се уложити жалба, али се 

може покренути управни спор подношењем 

тужбе Окружном суду Бања Лука у року од 

30 дана од дана пријема рјешења. Тужба се 

подноси непосредно суду у два примјерка. 

 
Број:01-111-87/16                                              

Датум:08.12.2016.године                                   

Г р а д и ш к а        
                                      ПРЕДСЈЕДНИК 

                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                                                               

          Миленко Павловић с.р. 

 

 

 

 

 

На основу члана 39. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број  97/16),  члана 4. 

став 2. Закона о министарским, владиним и 
другим именовањима Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“, број  

41/03), члана 18. Закона о систему јавних 
служби („Службени гласник Републике 

Српске“, број 68/07, 109/12 и 44/16) и чл. 35. 

тачка ш) и 72. Статута општине Градишка 

(„Службени гласник општине Градишка“, 

број 3/14), Скупштина општине Градишка на 

сједници одржаној  08. 12. 2016. године ,  д о 
н и ј е л а   је 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу в.д. директора Јавне 

здравстене установе „Апотека Градишка“ 

Градишка 

 

1.ЧЕДОМИР ШОКЧЕВИЋ из 

Градишке, разрјешава се дужности вршиоца 
дужности директора Јавне здравствене 

установе „Апотека Градишка“ Градишка  са  

08. 12. 2016. године. 
 

2. Именовани из тачке 1. Рјешења, 
права по основу радног односа након 

разрјешења, остварује у складу са законом, а 

на основу рјешења надлежног органа. 
 

3.Рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Градишка“. 

 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 

Скупштина општине Градишка је на 
сједници одржаној 06.06.2013. године рјеше-

њем број: 01-111-122/13 именовала   Чедоми-

ра Шокчевића за вршиоца дужности директо-

ра Јавне здравствене установе „Апотека 

Градишка“ Градишка до окончања избора 

директора по расписаном јавном конкурсу. 

С обзиром да у међувремену није 

расписан јавни конкурс нити спроведена 

процедура избора  и именовања директора 

ЈЗУ „Апотека Градишка“ Градишка, Наче-
лник општине у складу са Законом о систему 

јавних служби,  предложио је  Скупштини 

општине доношење предметног  рјешења. 
На основу наведеног, рјешено је као у 

диспозитиву. 
 

ПРАВНА ПОУКА: Против овог 

рјешења не може се уложити жалба, али се 

може покренути управни спор подношењем 

тужбе Окружном суду Бања Лука у року од 

30 дана од дана пријема рјешења. Тужба се 

подноси непосредно суду у два примјерка 
 

Број:01-111-80/16                                             

Датум:08.12.2016.године                               

Г р а д и ш к а            

                                      ПРЕДСЈЕДНИК       
                              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                 Миленко Павловић с.р. 
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На основу члана 39. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник Репу-

блике Српске“, број  97/16),  члана 4. став 2. 

Закона о министарским, владиним и другим 

именова-њима Републике Српске („Службени 
гласник Републике Српске“, број 41/03), 

члана 18. Закона о систему јавних служби 

(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 
68/07, 109/12 и 44/16) и члана 35. тачка ш) и 

72. Статута општине Градишка („Службени 

гласник општине Градишка“, бр. 3/14), Ску-

пштина општине Градишка на сједници 

одржаној  08. 12. 2016. године ,  дони-јела   је 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању в.д. директора Јавне 

здравстене установе „Апотека Градишка“ 

Градишка 

 

1. Свјетлана Ковачевић, Магистар 

фармације из Градишке,  именује се за врши-

оца дужности директора Јавне здравствене 

установе „Апотека Градишка“ Градишка са 

08. 12. 2016. године,  до окончања поступка  

за  именовање директора по јавном конкурсу. 
 

2.Рјешење ступа на снагу даном доно-

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Градишка“. 
 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 
С обзиром да је в.д. директора ЈЗУ 

„Апотека Градишка“ Градишка разрјешен 

дужности због истека периода на који је име-
нован, мјесто директора ове јавне установе 

остало је упражњено. 
 

Вршилац дужности директора ЈЗУ 

„Апотека Градишка“ Градишка именује се до 

завршетка  поступка именовања по јавног 
конкурса у складу са Законом о министа-

рским, владиним и другим именовањима 

Републике Српске. 
 

Предложени кандидат испуњава 

опште и посебне услове за обављање дужно-

сти директора прописане Законом и Статутом 

Установе. 
 

На основу наведеног, а на приједлог 

Начелника општине, рјешено је као у 
диспозитиву. 

 

ПРАВНА ПОУКА: Против овог 
рјешења не може се уложити жалба, али се 

може покренути управни спор подношењем 

тужбе Окружном суду Бања Лука у року од 

30 дана од дана пријема рјешења. Тужба се 

подноси непосредно суду у два примјерка. 
 

Број:01-111-81/16                                     

Датум:08.12.2016.године                                   

Г р а д и ш к а            

                                        ПРЕДСЈЕДНИК 

                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                                                              
            Миленко Павловић с.р. 

 

 

 

 

 
На основу члана 39. став 2. алинеја 

33.  Закона о локалној самоуправи („Слу-

жбени гласник Републике Српске“, број 
97/16), члана 4. став 2. Закона о министа-

рским, владиним и другим именовањима 

Републике Српске („Службени гласник Репу-
блике Српске“, број 41/03), члана 16. Закона о 

систему јавних служби („Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 68/07, 109/12 и 44/16)   

и члана 35. тачка ш)  Статута општине 

Градишка ("Службени гласник општине 

Градишка" број 3/14)  Скупштина општине 

Градишка на сједници одржаној  08. 12. 2016. 

године,  д о н и ј е л а  је 

 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о разрјешењу в.д. чланова Управног 

одбора ЈЗУ „Апотека Градишка“ 

Градишка  
 

1.Разрјешавају се в.д. чланови Упра-

вног одбора Јавне здравствене установе 

„Апотека Градишка“ Градишка и то: 

-др Анка Грабовић-Стојнић, 

- др Божидар Гајић и 

- Душко Јерковић. 
  

2. Разрјешење из претходне тачке 

врши се због истека периодa на који је 
именовање извршено. 
 

3. Рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Градишка“. 

 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
 

 Вршиоци дужности члана Управног 

одбора ЈЗУ „Апотека Градишка“ Градишка 

имено-вани су Рјешењем Скупштине општи-

не Градишка број: 01-111-41/13 од 21. 02. 

2013. године до окончања избора чланова 

Управног одбора по расписаном јавном 
конкурсу, а најдуже на период до 60 дана. 
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С обзиром да је период на који је име-

новање извршено истекао, било је неопходно 

утврдити  приједлог рјешења о разрјешењу 

в.д.чланова Управног одбора Јавне здравстве-

не установе „Апотека Градишка“  Градишка. 
На основу наведеног, а на приједлог 

Начелника општине , рјешено је као у 

диспозитиву. 
 

 ПРАВНА ПОУКА: Против овог 

рјешења не може се уложити жалба, али се 

може покренути управни спор подношењем 

тужбе Окружном суду Бања Лука у року од 

30 дана од дана пријема рјешења. Тужба се 
подноси непосредно суду у два примјерка. 

 

Број:01-111-88/16                                              
Датум:08.12.2016.године                                   

Г р а д и ш к а        

                                        ПРЕДСЈЕДНИК  
                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                Миленко Павловић с.р. 

 

 

 

 

На основу члана 39. став 2. алинеја 

33.  Закона о локалној самоуправи („Слу-

жбени гласник Републике Српске“, број 
97/16), члана 4. став 2. Закона о министа-

рским, владиним и другим именовањима 

Републике Српске („Службени гласник Репу-
блике Српске“, бр. 41/03), члана 16. Закона о 

систему јавних служби („Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 68/07, 109/12 и 44/16)    
и члана 35. тачка ш)  Статута општине 

Градишка ("Службени гласник општине 

Градишка" број 3/14)  Скупштина општине 

Градишка на сједници одржаној  08. 12. 2016. 

године,  д о н и ј е л а  је 
 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о именовању в.д. чланова Управног одбора 

ЈЗУ „Апотека Градишка“ Градишка  
 

1.Именују се в.д. чланови Управног 
одбора Јавне здравствене установе „Апотека 

Градишка“ Градишка и то: 

- Дарио Глишић, 

- Јелена Ђаковић и 

- Александра Вранић. 
  

2. Именовање из претходне тачке 

врши се на период  до окончања поступка 
избора чланова  Управног одбора по јавном 

конкурсу. 

3. Рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Градишка“. 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 Скупштина општине Градишка 

разрјешила је в.д. чланове Управног одбора 

ЈЗУ „Апотека Градишка“ Градишка због 

истека периода на који су именовани. Из тог 
разлога било је непходно  именовати в.д. 

чланове Управног одбора до спровођења 

поступка јавне конкуренције за избор и 
именовање чланова Управног одобра ЈЗУ 

„Апотека Градишка“ Градишка на мандатни 

период. 

Предложени кандидати испуњавају 

опште и посебне услове за обављање 

дужности члана Управног одбора прописане 

Законом и Статутом Установе и предложени 

су од стране Начелника општине. 

 На основу наведеног рјешено је као у 

диспозитиву. 
 

 ПРАВНА ПОУКА: Против овог 
рјешења не може се уложити жалба, али се 

може покренути управни спор подношењем 

тужбе Окружном суду Бања Лука у року од 

30 дана од дана пријема рјешења. Тужба се 

подноси непосредно суду у два примјерка. 
 

Број:01-111-89/16                                             

Датум:08.12.2016.године                                   

Г р а д и ш к а    

                                       ПРЕДСЈЕДНИК              

                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                      Миленко Павловић с.р. 
 

 

 
 

 

На основу члана 18. Закона о систему 
јавних служби („Службени гласник Репу-

блике Српске“, број 68/07, 109/12 и 44/16), 

члана 4. став 2. Закона о министарским, вла-

диним и другим именовањима Републике 

Српске („Службени гласник Републике 

Српске“, бр. 41/03)  и члана  35. тачка ш) и 
72. Статута општине Градишка („Службени 

гласник општине Градишка“, бр. 3/14), Ску-

пштина општине Градишка на сједници 
одржаној 08.12.2016. године,  донијела   је 

 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о разрјешењу вршиоца дужности 

директора Јавне установе за предшколско 

васпитање и образовање „Лепа Радић“ 

Градишка 
 

1.Миле Шеатовић из Нове Тополе, 
разрјешава се дужности в.д. директора Јавне 

установе за предшколско  васпитање и 

образовање  „Лепа Радић“ Градишка са 08.12. 
2016.године. 
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2.Именовани из тачке 1. Рјешења, 

права по основу радног односа након 

разрјешења, остварује у складу са законом, а 

на основу рјешења надлежног органа. 
 

3.Рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Градишка“. 

 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 

 Скупштина општине Градишка дони-

јела је Рјешење о именовању в.д. директора 

Јавне установе за предшколско васпитање и 
образовање „Лепа Радић“ Градишка, број 01-

111-168/13 од 26.09.2013. године којим је  

именовала Милу Шеатовића за вршиоца 
дужности директора ове јавне установе до 

окончања избора директора по расписаном 

јавном конкурсу. 
 С обзиром да у међувремену није 

расписан јавни конкурс нити спроведена 

процедура избора  и именовања директора ЈУ 

за предшколско  васпитање и образовање 

„Лепа Радић“ Градишка у складу са Законом, 

због истека периода на који је именован, 

Начелник општине у складу са Законом о 

локалној самоуправи и Законом о систему 

јавних служби, предложио је      Скупштини 
општине доношење предметног рјешења. 

 На основу наведеног, рјешено је као у 

диспозитиву. 
 

ПРАВНА ПОУКА: Против овог 

рјешења не може се уложити жалба, али се 
може покренути управни спор подношењем 

тужбе Окружном суду Бања Лука у року од 

30 дана од дана пријема рјешења. Тужба се 

подноси непосредно суду у два примјерка. 

 

Број:01-111-82/16                                              
Датум:08.12.2016.године                                   

Г р а д и ш к а       

                                         ПРЕДСЈЕДНИК    

                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                  Миленко Павловић с.р. 

 

 

 

 

 
На основу члана 18. Закона о систему 

јавних служби („Службени гласник Репу-

блике Српске“, број 68/07, 109/12 и 44/16), 
члана 83.  Закона о предшколском васпитању 

и образовању(„Службени гласник Републике 

Српске“, број 79/15) и члана  35. тачка ш) и 
72. Статута општине Градишка („Службени 

гласник општине Градишка“, бр. 3/14), 

Скупштина општине Градишка на сједници 

одржаној 08.12.2016. године,  донијела   је 

 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о  именовању вршиоца дужности 

директора Јавне установе за предшколско  

васпитање и образовање „Лепа Радић“ 

Градишка 

 

 1.СУЗАНА ИВАШТАНИН, дипломиран 

педагог из Градишке, именује  се за вршиоца 

дужности директора Јавне установе за 

предшколско  васпитање и образовање „Лепа 

Радић“ Градишка са 08.12.2016. године, до 

окончања поступка избора директора по 

јавном конкурсу на манатни период, а 

најдуже до шест мјесеци. 
 

 2.Рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Градишка“. 
 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
 

 С обзиром да је в.д. директора ЈУ за 

предшколско  васпитање и образовање  „Лепа 

Радић“ Градишка разрјешен дужности због 

истека периода на који је именован, мјесто 

директора ове јавне установе остало је 
упражњено до завршетка поступка за избор и 

именовање директора у складу са законом.  

 Вршилац дужности директора ЈУ за 

предшколско  васпитање и образовање  „Лепа 

Радић“ Градишка именује се до завршетка 

поступка именовања по јавном јконкурсу, а 

најдуже до шест мјесеци. 

 Предложени кандидат испуњава 

опште и посебне услове за обављање 

дужности директора прописане Законом и 
Статутом Установе. 

 

 На основу наведеног, а на приједлог 
Начелника општине, рјешено је као у 

диспозитиву. 

   
ПРАВНА ПОУКА: Против овог 

рјешења не може се уложити жалба, али се 

може покренути управни спор подношењем 

тужбе Окружном суду Бања Лука у року од 

30 дана од дана пријема рјешења. Тужба се 

подноси непосредно суду у два примјерка. 
 

Број:01-111-83/16                                             

Датум:08.12.2016.године                                   
Г р а д и ш к а                

                                          ПРЕДСЈЕДНИК   

                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
              Миленко Павловић с.р 
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На основу члана 18. Закона о систему 

јавних служби („Службени гласник Репу-

блике Српске“, број 68/07, 109/12 и 44/16), 

члана 87. став 1. Закона о социјалној заштити 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 
37/12 и 90/16), члана 4. став 2. Закона о мини-

старским, владиним и другим именовањима 

Републике Српске („Службени гласник Репу-
блике Српске“, бр. 41/03)  и члана  35. тачка 

ш)и 72. Статута општине Градишка („Слу-

жбени гласник општине Градишка“, бр. 3/14), 

Скупштина општине Градишка на сједници 

одржаној 08.12.2016. године,  донијела   је 

 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о разрјешењу вршиоца дужности 

директора Јавне установе Центар за 

социјални рад Градишка 

 

 1.Сузана Шормаз  из Градишке, разрје-

шава се дужности в.д. директора Јавне уста-

нове Центар за социјални рад Градишка са 

08.12.2016.године. 
 

 2.Именована из тачке 1. Рјешења, права по 

основу радног односа након разрјешења, 

остварује у складу са законом, а на основу 

рјешења надлежног органа. 
 

 3. Рјешење ступа на снагу даном доно-

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

 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
 Скупштина општине Градишка је на 

сједници одржаној 18.04.2013. године 

рјешењем број: 01-111-102/13 именовала 

Сузану Шормаз за вршиоца дужности 

директора Јавне установе Центар за 

социјални рад Градишка до окончања избора 
директора по расписаном јавном конкурсу. 

 С обзиром да у међувремену није 

расписан јавни конкурс нити спроведена 
процедура избора  и именовања директора ЈУ 

Центар за социјални рад Градишка у складу 

са Законом, због истека периода на који је 
именована, Начелник општине у складу са 

Законом о локалној самоуправи и Законом о 

систему јавних служби, предложио је   

Скупштини општине доношење предметног 

рјешења. 

 
 На основу наведеног, рјешено је као у 

диспозитиву. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против овог 

рјешења не може се уложити жалба, али се 

може покренути управни спор подношењем 
тужбе Окружном суду Бања Лука у року од 

30 дана од дана пријема рјешења. Тужба се 

подноси непосредно суду у два примјерка. 

 

Број:01-111-84/16                                             

Датум:08.12.2016.године                                   
Г р а д и ш к а      

                                          ПРЕДСЈЕДНИК   

                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                               Миленко Павловић с.р. 

 

        

 

                                                                                         

На основу члана 18. Закона о систему 

јавних служби („Службени гласник Репу-

блике Српске“, број 68/07 , 109/12 и 44/16), 

члана 87. став 1. Закона о социјалној заштити 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 
37/12 и 90/16), члана 4. став 2. Закона о мини-

старским, владиним и другим именовањима 

Републике Српске („Службени гласник Репу-

блике Српске“, бр. 41/03) и члана  35. тачка 

ш) и 72. Статута општине Градишка („Слу-

жбени гласник општине Градишка“, бр. 3/14), 

Скупштина општине Градишка на сједници 

одржаној 08.12.2016. године,  донијела   је 

 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о  именовању вршиоца дужности 

директора Јавне установе Центар за 

социјални рад Градишка 

 

 1.РАДЕ ЦУМБО, дипломиран правник из 
Градишке именује  се за вршиоца дужности 

директора Јавне установе Центар за соци-

јални рад Градишка са 08.12.2016. године, до 

окончања поступка  именовања директора по 

јавном конкурсу на мандатни период. 
 

 2. Рјешење ступа на снагу даном доно-

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

 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
 С обзиром да је в.д. директора ЈУ 

Центар за социјални рад Градишка разрјешен 

дужности због истека периода на који је 

именована, мјесто директора ове јавне уста-

нове остало је упражњено. 

 Вршилац дужности директора ЈУ 

Центар за социјални рад Градишка именује 
се до завршетка поступка именовања на 

мандатни период по јавном конкурсу. 

 Предложени кандидат испуњава 
опште и посебне услове за обављање дужно-

сти директора прописане Законом и Статутом 

Установе. 
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 На основу наведеног, а на приједлог 

Начелника општине, рјешено је као у 

диспозитиву. 

   
ПРАВНА ПОУКА: Против овог 

рјешења не може се уложити жалба, али се 

може покренути управни спор подношењем 

тужбе Окружном суду Бања Лука у року од 
30 дана од дана пријема рјешења. Тужба се 

подноси непосредно суду у два примјерка. 

 

Број:01-111-85/16                                              

Датум:08.12.2016.године                                   

Г р а д и ш к а   

                                       ПРЕДСЈЕДНИК  

                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                Миленко Павловић с.р 

 
 

 

 

 

 

 На основу члана 39. став 2. алинеја 

33.  Закона о локалној самоуправи („Слу-

жбени гласник Републике Српске“, број 

97/16),  члана 88. Закона о социјалној зашти-
ти („Службени гласник Републике Српске“, 

број 37/12 и 90/16), члана 4. став 2. Закона о 

министарским, владиним и другим имено-
вањима Републике Српске („Службени гла-

сник Републике Српске“, брoj  41/03),  члана 

16. Закона о систему јавних служби („Слу-
жбени гласник Републике Српске“, број 

68/07, 109/12 и 44/16) и члана 35. тачка ш)  

Статута општине Градишка ("Службени 

гласник општине Градишка" број 3/14), 

Скупштина општине Градишка на сједници 

одржаној 08.12.2016.године,  д о н и ј е л а  је 

 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о разрјешењу в.д. чланова Управног 

одбора ЈУ Центар за социјални рад 

Градишка  
  

1.Разрјешавају се в.д. чланови Упра-

вног одбора Јавне установе Центар за 

социјални рад Градишка и то: 

- Славка Васиљевић, 

- Мира Борјановић и 

- Ђурађ Цвијић. 
  

2. Разрјешење из претходне тачке 
врши се због истека периода на који су 

именовани. 
 

3. Рјешење ступа на снагу даном 

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

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 Вршиоци дужности члана Управног 

одбора ЈУ Центар за социјални рад Градишка 

именовани су Рјешењем Скупштине општине 

Градишка број: 01-111-29/13 од 21.02.2013. 
године и број: 01-111-93/14 од 30.10.2014. 

године,  до окончања избора чланова Упра-

вног одбора по расписаном јавном конкурсу, 
а најдуже на период до 60 дана. 

С обзиром да је период на који је 

именовање извршено истекао, било је нео-

пходно утврдити  приједлог рјешења о разрје-

шењу в.д. чланова Управног одбора Јавне 

установе Центар за социјални рад Градишка. 
 

На основу наведеног, а на приједлог 

Начелника општине, рјешено је као у 
диспозитиву. 

 

 ПРАВНА ПОУКА: Против овог 

рјешења не може се уложити жалба, али се 

може покренути управни спор подношењем 
тужбе Окружном суду Бања Лука у року од 

30 дана од дана пријема рјешења. Тужба се 

подноси непосредно суду у два примјерка. 
 

Број:01-111-90/16                                             

Датум:08.12.2016.године                             

Г р а д и ш к а     

                                      ПРЕДСЈЕДНИК              
                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                  Миленко Павловић с.р. 

 

 

 
 

 На основу члана 39. став 2. алинеја 

33.  Закона о локалној самоуправи („Слу-

жбени гласник Републике Српске“, број 

97/16),  члана 88. Закона о социјалној зашти-

ти („Службени гласник Републике Српске“, 

број 37/12 и 90/16), члана 4. став 2. Закона о 
министарским, владиним и другим имено-

вањима Републике Српске („Службени гла-

сник Републике Српске“, брoj  41/03),  члана 
16. Закона о систему јавних служби („Слу-

жбени гласник Републике Српске“, број 

68/07, 109/12 и 44/16) и члана 35. тачка ш)  

Статута општине Градишка ("Службени гла-

сник општине Градишка" број 3/14),  Ску-

пштина  општине  Градишка на сједници 

одржаној  08.12.2016.  године,  донијела  је 
 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о именовању в.д. чланова Управног одбора 

ЈУ Центар за социјални рад Градишка  
 

1.Именују се в.д. чланови Управног 

одбора Јавне установе Центар за социјални 

рад Градишка и то: 



Број 7                         „Службени гласник општине Градишка“                                       Страна     22 

- Миле Мацура, 

- Љиља Вергић  и 

- Никола Стегић. 
  

2. Именовање из претходне тачке 

врши се на период до окончања процедуре 

избора чланова  Управног одбора по јавном 

конкурсу. 
3. Рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Градишка“. 

 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 Скупштина општине Градишка 
разрјешила је в.д. чланове Управног одбора 

ЈУ Центар за социјални рад Градишка због 

истека периода на који су именовани. Из тог 
разлога неопходно је именовати в.д. чланове 

Управног одбора до спровођења поступка 

избора чланова Управног одбора на мандатни 
период по јавном конкурсу. 

 Предложени кандидати испуњавају 

опште и посебне услове за обављање 

дужности члана Управног одбора прописане 

Законом и Статутом Установе. 

На основу наведеног, а на приједлог 

Начелника општине, рјешено је као у 

диспозитиву. 
 

 ПРАВНА ПОУКА: Против овог 

рјешења не може се уложити жалба, али се 
може покренути управни спор подношењем 

тужбе Окружном суду Бања Лука у року од 

30 дана од дана пријема рјешења. Тужба се 
подноси непосредно суду у два примјерка. 

 

Број:01-111-91/16                                              

Датум:08.12.2016.године                                   

Г р а д и ш к а       

              ПРЕДСЈЕДНИК 

                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                  Миленко Павловић с.р. 

 

 
 

 

 

 

На основу члана 39. став 2. алинеја 

33.  Закона о локалној самоуправи („Службе-

ни гласник Републике Српске“, број 97/16), 

члана 4. став 2. Закона о министарским, вла-

диним и другим именовањима Републике 
Српске („Службени гласник Републике 

Српске“, брoj 41/03), члана 16. Закона о 

систему јавних служби („Службени гласник 
Републике Српске“, број 68/07, 109/12 и 

44/16)  и члана 35. тачка ш)  Статута општине 

Градишка ("Службени гласник општине 

Градишка" број  3/14) , Скупштина општине 

Градишка на сједници одржаној 08. 12. 2016. 

године, д о н и ј е л а  је 

 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о разрјешењу в.д. чланова Управног 

одбора ЈУ „Културни центар“ Градишка  

 

1.Разрјешавају се в.д. чланови 

Управног одбора Јавне установе „Културни 

центар“ Градишка и то: 

- Биљана Гајић, 

- Зорица Ступар и 

- Десанка Рађевић. 
 

 2. Разрјешење из претходне тачке 
врши се због истека периода на који су 

именовани. 

 
3. Рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Градишка“. 

 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 

 Вршиоци дужности члана Управног 

одбора ЈУ „Културни центар“ Градишка 

именовани су Рјешењем Скупштине општине 
Градишка број: 01-111-43/13 од 21. 02. 2013. 

године и број:  01-111-47/14 од  12. 06. 2014. 

године до окончања избора чланова Управног 
одбора по расписаном јавном конкурсу, а 

најдуже на период од два мјесеца. 

С обзиром да је период на који је 
именовање извршено истекао, било је 

неопходно утврдити  приједлог рјешења о 

разрјешењу в.д. чланова Управног одбора 

Јавне установе „Културни центар“  Градишка. 

На основу наведеног, а на приједлог 

начелника општине, рјешено је као у 
диспозитиву. 

 

 ПРАВНА ПОУКА: Против овог 

рјешења не може се уложити жалба, али се 

може покренути управни спор подношењем 

тужбе Окружном суду Бања Лука у року од 

30 дана од дана пријема рјешења. Тужба се 

подноси непосредно суду у два примјерка. 

 

Број:01-111-92/16                                             
Датум:08.12.2016.године                                   

Г р а д и ш к а      

                                       ПРЕДСЈЕДНИК  
                              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                    Миленко Павловић с.р. 
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На основу члана 39. став 2. алинеја 

33.  Закона о локалној самоуправи („Слу-

жбени гласник Републике Српске“, број 

97/16), члана 4. став 2. Закона о министа-

рским, владиним и другим именовањима 
Републике Српске („Службени гласник Репу-

блике Српске“, бр. 41/03), члана 16. Закона о 

систему јавних служби („Службени гласник 
Републике Српске“, број 68/07, 109/12 и 

44/16)   и члана 35. тачка ш)  Статута општи-

не Градишка ("Службени гласник општи-не 

Градишка" број: 3/14),  Скупштина општине 

Градишка на сједници одржаној  08.12.2016. 

године, д о н и ј е л а  је 

 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о именовању в.д. чланова Управног одбора 

ЈУ „Културни центар“ Градишка  

 

1.Именују се в.д. чланови Управног 

одбора Јавне установе „Културни центар“ 

Градишка и то: 

- Витомир Турјачанин, 

- Весна Касагић и  

- Александра Кодић. 
 

 2. Именовање из претходне тачке 

врши се на период до окончања процедуре 

избора чланова  Управног одбора по 
конкурсу. 
 

3. Рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гла-

снику општине Градишка“. 

 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
 

 Скупштина општине Градишка ра-

зрјешила је в.д. чланове Управног одбора ЈУ 

„Културни центар“ Градишка због истека 
периода на који су именовани. Из тог разлога 

непходно је именовати в.д. чланове Управног 

одбора до спровођења поступка јавне 
конкуренције за избор и именовање чланова 

Управног одобра ЈУ „Културни центар“ 

Градишка . 
Предложени кандидати испуњавају 

опште и посебне услове за обављање дужно-

сти члана Управног одбора прописане Зако-

ном и Статутом Установе и предложени су од 

стране Начелника општине. 

 
 На основу наведеног  рјешено је као у 

диспозитиву. 

 
 ПРАВНА ПОУКА: Против овог 

рјешења не може се уложити жалба, али се 

може покренути управни спор подношењем 
тужбе Окружном суду Бања Лука у року од 

30 дана од дана пријема рјешења. Тужба се 

подноси непосредно суду у два примјерка. 
 

Број:01-111-93/16                                             

Датум:08.12.2016.године                                   

Г р а д и ш к а     

ПРЕДСЈЕДНИК 

                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                    Миленко Павловић с.р. 

 

 

 

 

 

 

На основу члана 39. став 2. алинеја 
33.  Закона о локалној самоуправи („Службе-

ни гласник Републике Српске“, број 97/16), 

члана 28. Закона о музејској дјелатности 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 

89/08), члана 4. став 2. Закона о министа-

рским, владиним и другим именовањима 

Републике Српске („Службени гласник Репу-

блике Српске“, брoj  41/03),  члана 16. Закона 

о систему јавних служби („Службени гласник 
Републике Српске“, број 68/07, 109/12 и 

44/16) и члана 35. тачка ш)  Статута општине 

Градишка ("Службени гласник општине Гра-
дишка" број 3/14), Скупштина општине 

Градишка на сједници одржаној 08.12.2016. 

године,  д о н и ј е л а  је 

 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о разрјешењу в.д. чланова Управног 

одбора ЈУ  „Завичајни музеј“ Градишка  

 

1. Разрјешавају се в.д. чланови Упра-
вног одбора Јавне установе „Завичајни музеј“ 

Градишка и то: 

1. Мирослав Ђурић, 

2. Милорад Шобота и 

3. Маја Кужет. 
 
 2. Разрјешење из предходне тачке 

врши се због истека периода на који  је 

именовање извршено. 
 

3. Рјешење ступа на снагу даном 

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

 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
 

 Вршиоци дужности члана Управног 
одбора ЈУ „Завичајни музеј“ Градишка 

именовани су Рјешењем Скупштине општине 

Градишка број: 01-111-37/13 од 21.02.2013. 

године до окончања избора чланова Управног 
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одбора по расписаном јавном конкурсу, а 

најдуже на период до 60 дана. 

С обзиром да је период на који је 

именовање извршено истекао,било је 

неопходно утврдити  приједлог рјешења о 
разрјешењу в.д. чланова Управног одбора 

Јавне установе „Завичајни музеј“ Градишка. 

На основу наведеног, а на приједлог 
Начелника општине, рјешено је као у 

диспозитиву. 
 

 ПРАВНА ПОУКА: Против овог 

рјешења не може се уложити жалба, али се 

може покренути управни спор подношењем 
тужбе Окружном суду Бања Лука у року од 

30 дана од дана пријема рјешења. Тужба се 

подноси непосредно суду у два примјерка. 
 

Број:01-111-94/16                                              

Датум:08.12.2016.године                                  
Г р а д и ш к а   

                                    ПРЕДСЈЕДНИК 

                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                  Миленко Павловић 

 

 

 

 

 
На основу члана 39. став 2. алинеја 

33.  Закона о локалној самоуправи („Слу-

жбени гласник Републике Српске“, број 
97/16), члана 28. Закона о музејској дјела-

тности („Службени гласник Републике 

Српске“, број 89/08), члана 4. став 2. Закона о 
министарским, владиним и другим именова-

њима Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“, број 41/03), члана 16. 

Закона о систему јавних служби („Службени 

гласник Републике Српске“, број 68/07, 

109/12 и 44/16) и  члана 35. тачка ш)  Статута 
општине Градишка ("Службени гласник 

општине Градишка" број: 3/14)  Скупштина 

општине Градишка на сједници одржаној 

08.12.2016. године,  д о н и ј е л а  је 

 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о именовању в.д. чланова Управног одбора 

ЈУ „Завичајни музеј“ Градишка  
 

1.Именују се в.д. чланови Управног 

одбора Јавне установе „Завичајни музеј“ 

Градишка и то: 

- Богдан Вицановић, 

- Амарела Станић и 

- Љубомир Зрнић. 

2. Именовање из претходне тачке 

врши се на период до окончања процедуре 

избора чланова Управног одбора по конкурсу. 

3. Рјешење ступа на снагу даном 

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

 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
 

 Скупштина општине Градишка 

разрјешила је в.д. чланове Управног одбора 

ЈУ „Зави-чајни музеј“ Градишка због истека 

периода на који су именовани. Из тог разлога 

неопходно је именовати в.д. чланове Упра-
вног одбора до спровођења поступка избора 

чланова Управног одбора на мандатни период 

по јавном конкурсу.  
 Предложени кандидати испуњавају 

опште и посебне услове за обављање 

дужности члана Управног одбора прописане 
Законом и Статутом Установе. 
 

 На основу наведеног, а на приједлог 

Начелника општине, рјешено је као у 

диспозитиву. 

 

 ПРАВНА ПОУКА: Против овог 

рјешења не може се уложити жалба, али се 

може покренути управни спор подношењем 

тужбе Окружном суду Бања Лука у року од 

30 дана од дана пријема рјешења. Тужба се 
подноси непосредно суду у два примјерка. 

 

Број:01-111-95/16                                             
Датум:08.12.2016.године                                   

Г р а д и ш к а   

                                       ПРЕДСЈЕДНИК 

                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                  Миленко Павловић с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

На основу члана 5. Закона о јавним 

предузећима („Службени гласник Републике 
Српске“, број 75/04 и 78/11), члана 4. став 2. 

Закона о министарским, владиним и другим 

именовањима Републике Српске („Службени 

гласник Републике Српске“, бр. 41/03), члана 

26. , 27. тачка 9. и 34. Статута ЈП „Радио 

Градишка“ Градишка („Службени гласник 
општине Градишка“, број 8/09, 3/10 и 8/11)  и 

члана  35. тачка ш) и 72. Статута општине 

Градишка („Службени гласник општине 
Градишка“, бр. 3/14), Скупштина општине 
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Градишка у функцији Скупштине ЈП „Радио 

Градишка“ Градишка,  на сједници одржаној 

08.12.2016. године,  д о н и ј е л а   је 

 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о разрјешењу в.д. чланова Надзорног 

одбора ЈП „Радио Градишка“ Градишка 

 
1.Разрјешавају се в.д. чланови Надзо-

рног одбора ЈП „Радио Градишка“ Градишка  

и то: 

- Југослав Гавриловић, 

- Мирко Марјановић, 

- Бојана Цвјетковић. 
 

 2. Разрјешење из предходне тачке 

врши се због истека периода на који је име-
новање извршено. 
 

3. Рјешење ступа на снагу даном до-

ношења, а објавиће се у „Службеном гласни-

ку општине Градишка“. 

 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 Вршиоци дужности члана Надзорног 

одбора ЈП „Радио Градишка“ именовани су 

Рјешењем Скупштине општине Градишка 

број: 01-111-33/13 од 21.02.2013. године до 

окончања избора чланова Надзорног одбора 

по расписаном јавном конкурсу, а најдуже на 

период до 60 дана. 
С обзиром да је период на који је име-

новање извршено истекао,било је неопходно 

утврдити  приједлог рјешења о разрјешењу 
в.д. чланова Надзорног одбора ЈП „Радио 

Градишка“ Градишка. 

На основу наведеног, а на приједлог 

Начелника општине, рјешено је као у 

диспозитиву. 
  

ПРАВНА ПОУКА: Против овог 

рјешења не може се уложити жалба, али се 

може покренути управни спор подношењем 
тужбе Окружном суду Бања Лука у року од 

30 дана од дана пријема рјешења. Тужба се 

подноси непосредно суду у два примјерка. 
 

Број:01-111-96/16                                              

Датум:08.12.2016.године                                   

Г р а д и ш к а  

                                       ПРЕДСЈЕДНИК 

                            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                       Миленко Павловић с.р. 

 

 
 

 

 
 

 На основу члана 5. Закона о јавним 

предузећима („Службени гласник Републике 

Српске“, број 75/04 и 78/11), члана 4. став 2. 

Закона о министарским, владиним и другим 

именовањима Републике Српске („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 41/03), члана 

26. , 27. тачка 9. и  34. Статута ЈП „Радио Гра-

дишка“ Градишка („Службени гласник 
општине Градишка“, број 8/09, 3/10 и 8/11)  и 

члана  35. тачка ш) и 72. Статута општине 

Градишка („Службени гласник општине 

Градишка“, бр. 3/14), Скупштина општине 

Градишка у функцији Скупштине ЈП „Радио 

Градишка“ Градишка,  на сједници одржаној 

08.12.2016. године,  д о н и ј е л а   је 

 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е 

 

о именовању в.д. чланова Надзорног 

одбора ЈП „Радио Градишка“ Градишка 

  

1. Именују се в.д. чланови Надзорног 

одбора ЈП „Радио Градишка“ Градишка и то: 

 -  Бранка Перић, 

 -  Драгољуб Мацура и 

 -  Милорад Малешевић. 

 
 2. Именовање из претходне тачке 

врши се на период до окончања процедуре 

избора чланова  Надзорног одбора по јавном 
конкурсу. 

 

3. Рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Градишка“. 

 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 

 Скупштина општине Градишка у 

функцији Скупштине ЈП „Радио Градишка“ 

Градишка,   разрјешила је в.д. чланове Надзо-

рног одбора ЈП „Радио Градишка“ због 
истека периода на који су именовани. Из тог 

разлога непходно је именовати в.д. чланове 

Надзорног одбора до спровођења поступка 
избора чланова Надзорног одбора на 

мандатни период по јавном конкурсу. 

 Предложени кандидати испуњавају 

опште и посебне услове за обављање 

дужности члана Надзорног одбора прописане 

Законом  и Статутом јавног предузећа. 

               На основу наведеног, а на приједлог 

Начелника општине, рјешено је као у 

диспозитиву. 

 
 ПРАВНА ПОУКА: Против овог 

рјешења не може се уложити жалба, али се 

може покренути управни спор подношењем 
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тужбе Окружном суду Бања Лука у року од 

30 дана од дана пријема рјешења. Тужба се 

подноси непосредно суду у два примјерка. 

 

Број:01-111-97/16                                              
Датум:08.12.2016.године                                   

Г р а д и ш к а       

                                        ПРЕДСЈЕДНИК 
                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                   Миленко Павловић с.р. 

 

 

 На основу члана 5. Закона о јавним 

предузећима („Службени гласник Републике 

Српске“, број 75/04 и 78/11), члана 4. став 2. 
Закона о министарским, владиним и другим 

именовањима Републике Српске („Службени 

гласник Републике Српске“, бр. 41/03), члана 
15., 16. алинеја 5. и 17.  Статута ЈП Спортски 

центар  „Servitium“ Градишка („Службени 

гласник општине Градишка“, број  1/11)  и 

члана  35. тачка ш)и 72. Статута општине 

Градишка („Службени гласник општине 

Градишка“, бр. 3/14), Скупштина општине 

Градишка у функцији Скупштине ЈП 

Спортски центар „Servitium“ Градишка,  на 

сједници одржаној 08.12.2016. године,  д о н 

и ј е л а   је 

 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о разрјешењу в.д. чланова Надзорног 

одбора ЈП Спортски центар  „Servitium“ 

Градишка 
 

1.Разрјешавају се в.д. чланови 

Надзорног одбора ЈП Спортски центар 
„Servitium“ Градишка  и то: 

- Небојша Дмитровић, 

- Мара Дринић и 

- Митар Миљић. 
 

 2. Разрјешење из претходне тачке 

врши се због истека периода на које су 

именовани. 

3. Рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Градишка“. 

 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 Вршиоци дужности члана Надзорног 
одбора ЈП Спортски центар „Servitium“ 

Градишка именовани су Рјешењем 

Скупштине општине Градишка број: 01-111-

45/13 од 21.02.2013. године до окончања 

избора чланова Надзорног одбора по распи-

саном јавном конкурсу, а најдуже на период 

до 60 дана. 

С обзиром да је период на који је 

именовање извршено истекао, било је 

неопходно утврдити  приједлог рјешења о 

разрјешењу в.д. чланова Надзорног одбора 

ЈП Спортски центар „Servitium“ Градишка. 
На основу наведеног, а на приједлог 

Начелника општине, рјешено је као у 

диспозитиву. 
  

ПРАВНА ПОУКА: Против овог 

рјешења не може се уложити жалба, али се 

може покренути управни спор подношењем 

тужбе Окружном суду Бања Лука у року од 

30 дана од дана пријема рјешења. Тужба се 
подноси непосредно суду у два примјерка. 
 

Број:01-111-98/16                                             

Датум:08.12.2016.године                                   

Г р а д и ш к а  
                                    ПРЕДСЈЕДНИК 

                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                             Миленко Павловић с.р. 
 

 

 

 

На основу члана 5. Закона о јавним 

предузећима („Службени гласник Републике 

Српске“, број 75/04 и 78/11), члана 4. став 2. 

Закона о министарским, владиним и другим 

именовањима Републике Српске („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 41/03), члана 

15., 16. алинеја 5. и 17.  Статута ЈП Спортски 

центар  „Servitium“ Градишка („Службени 
гласник општине Градишка“, број  1/11)  и 

члана  35. тачка ш) и 72. Статута општине 

Градишка („Службени гласник општине 

Градишка“, бр. 3/14), Скупштина општине 

Градишка у функцији Скупштине ЈП 

Спортски центар „Servitium“ Градишка,  на 

сједници одржаној 08.12.2016. године,  д о н 
и ј е л а   је 

 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о именовању в.д. чланова Надзорног 

одбора ЈП Спортски центар „Servitium“ 

Градишка 
 

1.Именују се в.д. чланови Надзорног 

одбора ЈП Спортски центар „Servitium“ 

Градишка и то: 

- Милена Бркић, 

- Рајко Кукрић и 

- Горан Вукотић. 
 

2. Именовање из претходне тачке 

врши се на период до окончања процедуре 
избора чланова  Надзорног одбора по 

конкурсу. 
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3. Рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Градишка“. 

 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
 Скупштина општине Градишка, у 

функцији Скупштине ЈП Спортски центар 

„Servitium“ Градишка,  разрјешила је в.д. 
чланове Надзорног одбора ЈП Спортски 

центар „Servitium“ због истека периода на 

који су именовани. Из тог разлога непходно 

је именовати в.д. чланове Надзорног одбора 

до спровођења поступка  избора чланова 

Надзорног одбора на мандатни период по 

јавном конкурсу. 

 Предложени кандидати испуњавају 

опште и посебне услове за обављање 

дужности члана Надзорног одбора прописане 
Законом и Статутом јавног предузећа. 

На основу наведеног, а на приједлог 

Начелника општине, рјешено је као у 

диспозитиву. 
  

ПРАВНА ПОУКА: Против овог рје-

шења не може се уложити жалба, али се може 

покренути управни спор подношењем тужбе 

Окружном суду Бања Лука у року од 30 дана 

од дана пријема рјешења. Тужба се подноси 

непосредно суду у два примјерка. 
 

Број:01-111-99/16                                              

Датум:08.12.2016.године                                   
Г р а д и ш к а   

                                        ПРЕДСЈЕДНИК 

                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                   Миленко Павловић с.р. 

 

 

На основу члана 35. тачка “п)” 
Статута општине Градишка ("Службени 

гласник општине Градишка" број:3/14) и 

члана 39. Пословника о раду Скупштине 

општине Градишка – пречишћен текст- 

("Службени гласник општине Градишка" број 

6/10,) Скупштина општине Градишка на 

сједници одржаној 08.12.2016. године доноси 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању Комисије за статутарна 

питања и прописе Скупштине општине 

Градишка 
 

Члан 1. 

Именује се Комисија за статутарна 

питања и прописе Скупштине општине 

Градишка у саставу: 

1. Марица Бубуљ    предсједник 

2. Вујадин Миљић    замјеник  

                                          предсједника 

3. Дарко Десанчић    члан 

4. Дијана Страживук    члан 
5. Бранислав Радиновић члан 

 

Члан 2. 
 Именовање из члана 1. врши се на 

вријеме трајања мандата Скупштине 

општине Градишка 

 

Члан 3. 

О извршењу овог Рјешења стараће се 

секретар Скупштине општине Градишка. 

 

Члан 4. 

 Овим рјешењем престаје да важи 
Рјешење о именовању Комисије за статутарна 

питања и прописе Скупштине општине 

Градишка (“Службени гласник општине 

Градишка” број: 6/12, 5/13 , 8/14 и 11/14 ) 

 

Члан 5. 

Ово Рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у "Службеном 

гласнику општине Градишка". 
 

Број:01-111-100/16 

Дана:08.12.2016.године 
Г р а д и ш к а     

   ПРЕДСЈЕДНИК       

                                  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ   
                                Миленко Павловић с.р. 

 

 

 

На основу члана 35. тачка “п)” 

Статута општине Градишка ("Службени 

гласник општине Градишка" број:3/14) и 

члана 39. Пословника о раду Скупштине 

општине Градишка – пречишћен текст- 
("Службени гласник општине Градишка" број 

6/10,) Скупштина општине Градишка на 

сједници одржаној 08.12.2016. године доноси 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању Комисије за заштиту људских 

права, представке и притужбе грађана 

Скупштине општине Градишка 
 

Члан 1. 

Именује се Комисија за заштиту 

људских права, представке и притужбе гра-
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ђана Скупштине општине Градишка у 

саставу: 

1. Љиљана Гвозден предсједник 

2. Мирјана Дакић  замјеник  

                                              предсједника 
3. Мирко Писарић  члан 

4. Марица Бубуљ  члан 

      5. Радислав Дончић члан 

 

Члан 2. 

 Именовање из члана 1. врши се на 

вријеме трајања мандата Скупштине 

општине Градишка. 
 

Члан 3. 

О извршењу овог Рјешења стараће се 

секретар Скупштине општине Градишка. 
 

Члан 4. 
 Овим рјешењем престаје да важи 

Рјешење о именовању  Комисије за заштиту 

људских права, представке и притужбе 
грађана Скупштине општине Градишка 

(“Службени гласник општине Градишка” 

број: 6/12 ) 
 

Члан 5. 

Ово Рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у "Службеном 

гласнику општине Градишка". 
 

Број:01-111-101/16 

Дана:08.12.2016.године 

Г р а д и ш к а     

   ПРЕДСЈЕДНИК   

                                  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                               Миленко Павловић с.р. 

 

 

На основу члана 35. тачка “п)” 
Статута општине Градишка ("Службени 

гласник општине Градишка" број:3/14) и 

члана 39. Пословника о раду Скупштине 

општине Градишка – пречишћен текст- 

("Службени гласник општине Градишка" број 

6/10,) Скупштина општине Градишка на 

сједници одржаној 08.12.2016. године доноси 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању Комисије за сарадњу са 

општинама и градовима Скупштине 

општине Градишка 
 

Члан 1. 

Именује се Комисија за сарадњу са 

општинама и градовима  Скупштине 

општине Градишка у саставу: 

1. Владимир Јанковић предсједник 

2. Жељко Сладојевић замјеник  

                                        предсједника 

3. Љубиша Игумановић члан 

4. Оливера Ћосић  члан 
5. Дарко Десанчић  члан 

 

Члан 2. 

 Именовање из члана 1. врши се на 

вријеме трајања мандата Скупштине 

општине Градишка 
 

Члан 3. 

О извршењу овог Рјешења стараће се 

секретар Скупштине општине Градишка. 

 

Члан 4. 

 Овим рјешењем престаје да важи 

Рјешење о именовању Комисије за сарадњу 
са општинама и градовима  Скупштине 

општине Градишка (“Службени гласник 

општине Градишка” број: 6/12; 9/13; 8/14; 
11/14) 
 

Члан 5. 

Ово Рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у "Службеном 

гласнику општине Градишка". 
 

Број:01-111-102/16 
Дана:08.12.2016.године 

Г р а д и ш к а     

   ПРЕДСЈЕДНИК 
                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                   Миленко Павловић с.р. 

 

На основу члана 35. тачка “п)” 

Статута општине Градишка ("Службени 
гласник општине Градишка" број:3/14) и 

члана 39. Пословника о раду Скупштине 

општине Градишка – пречишћен текст- 
("Службени гласник општине Градишка" број 

6/10,) Скупштина општине Градишка на 

сједници одржаној 08.12.2016. године доноси 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању Комисије за односе са 

вјерским заједницама Скупштине 

општине Градишка 
 

Члан 1. 

Именује се Комисија за односе са 
вјерским заједницама Скупштине општине 

Градишка у саставу: 

1. Звјездан Панић предсједник 
  2.Саша Машић             замјеник     

                                                     предсједника 

    3. Драган Благојевић члан 
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Члан 2. 

 Именовање из члана 1. врши се на 

вријеме трајања мандата Скупштине 

општине Градишка 

 

Члан 3. 

О извршењу овог Рјешења стараће се 

секретар Скупштине општине Градишка. 

 

Члан 4. 

 Овим рјешењем престаје да важи 

Рјешење о именовању Комисије за односе са 

вјерским заједницама Скупштине општине 

Градишка (“Службени гласник општине 

Градишка” број: 6/12) 
 

Члан 5. 

Ово Рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у "Службеном 

гласнику општине Градишка". 
 

Број:01-111-103/16 

Дана:08.12.2016.године 

Г р а д и ш к а     

   ПРЕДСЈЕДНИК   

                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                               Миленко Павловић с.р. 

 

 

На основу члана 35. тачка “п)” 

Статута општине Градишка ("Службени 

гласник општине Градишка" број:3/14) и 

члана 39. Пословника о раду Скупштине 

општине Градишка – пречишћен текст- 

("Службени гласник општине Градишка" број 

6/10,) Скупштина општине Градишка на 
сједници одржаној 08.12.2016. године доноси 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању Комисије за питања младих 

Скупштине општине Градишка 
 

Члан 1. 

Именује се Комисија за питања 

младих  Скупштине општине Градишка у 

саставу: 

1. Душан Ристић  предсједник 

2. Драган Благојевић замјеник  

                                                предсједника 

3. Мирко Писарић  члан 
4. Јелена Лазић  члан 

5. Ратко Савић  члан 
 

Члан 2. 

 Именовање из члана 1. врши се на 

вријеме трајања мандата Скупштине 

општине Градишка 

Члан 3. 

О извршењу овог Рјешења стараће се 

секретар Скупштине општине Градишка. 
 

Члан 4. 

 Овим рјешењем престаје да важи 

Рјешење о именовању Комисије за питања 

младих   Скупштине општине Градишка 
(“Службени гласник општине Градишка” 

број: 6/12 и 3/13) 
 

Члан 5. 

Ово Рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у "Службеном 

гласнику општине Градишка". 
 

Број:01-111-104/16 

Дана:08.12.2016.године 
Г р а д и ш к а     

   ПРЕДСЈЕДНИК   

                              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                     Миленко Павловић с.р. 

 

 

На основу члана 35. тачка “п)” 

Статута општине Градишка ("Службени 
гласник општине Градишка" број:3/14) и 

члана 39. Пословника о раду Скупштине 

општине Градишка – пречишћен текст- 
("Службени гласник општине Градишка" број 

6/10,) Скупштина општине Градишка на 

сједници одржаној 08.12.2016. године доноси 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању Комисије за награде и 

признања Скупштине општине Градишка 
 

Члан 1. 

Именује се Комисија за награде и 

признања  Скупштине општине Градишка у 

саставу: 
1. Томислав Ковачевић  предсједник 

2. Бобан Мандић  замјеник  

                                             предсједника 

3. Душан Кочић  члан 

4. Миленко Павловић члан 

5. Радислав Дончић члан 
 

Члан 2. 

 Именовање из члана 1. врши се на 

вријеме трајања мандата Скупштине 

општине Градишка 
 

Члан 3. 
О извршењу овог Рјешења стараће се 

секретар Скупштине општине Градишка. 
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Члан 4. 

 Овим рјешењем престаје да важи 

Рјешење о именовању Комисије за  награде и 

признања Скупштине општине Градишка 

(“Службени гласник општине Градишка” 
број: 6/12 и 9/13 ) 

 

Члан 5. 
Ово Рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у "Службеном 

гласнику општине Градишка". 

 

Број:01-111-105/16 

Дана:08.12.2016.године 

Г р а д и ш к а     

   ПРЕДСЈЕДНИК   

                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                  Миленко Павловић с.р. 

 

 

 

На основу члана 35. тачка “п)” 

Статута општине Градишка ("Службени 
гласник општине Градишка" број:3/14) и 

члана 39. Пословника о раду Скупштине 

општине Градишка – пречишћен текст- 
("Службени гласник општине Градишка" број 

6/10,) Скупштина општине Градишка на 

сједници одржаној 08.12.2016. године доноси 

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању Комисије за друштвени 

положај жена и равноправност  међу 

половима Скупштине општине Градишка 

 

Члан 1. 

Именује се Комисија за друштвени 

положај жена и равноправност међу поло-

вима Скупштине општине Градишка у 

саставу: 

1. Ранка Перић Ромић предсједник 
2. Љиљана Гвозден замјеник  

                                              предсједника 

3. Вања Стојнић  члан 
 

Члан 2. 
 Именовање из члана 1. врши се на 

вријеме трајања мандата Скупштине 

општине Градишка 

 

Члан 3. 

О извршењу овог Рјешења стараће се 

секретар Скупштине општине Градишка. 

 

Члан 4. 

 Овим рјешењем престаје да важи 

Рјешење о именовању Комисије за 

друштвени положај жена и равноправност 

међу половима   Скупштине општине 
Градишка (“Службени гласник општине 

Градишка” број: 6/12) 

 

Члан 5. 

Ово Рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у "Службеном 

гласнику општине Градишка". 

 

Број:01-111-106/16 

Дана:08.12.2016.године 

Г р а д и ш к а     

   ПРЕДСЈЕДНИК   

                              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                    Миленко Павловић с.р. 

 

 

 

 

 

На основу члана 35. тачка “п)” 

Статута општине Градишка ("Службени 

гласник општине Градишка" број:3/14) и 

члана 39. Пословника о раду Скупштине 

општине Градишка – пречишћен текст- 

("Службени гласник општине Градишка" број 

6/10), Скупштина општине Градишка на 

сједници одржаној 08.12.2016. године доноси 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању Комисије за мандатна 

питања Скупштине општине Градишка 

 

Члан 1. 

Именује се Комисија за  мандатна 

питања Скупштине општине Градишка у 
саставу: 

1. Предраг Љубичић предсједник 

2. Драган Благојевић замјеник  

                                       предсједника 

3. Бранислав Мракић члан 

4. Никола Солдатић члан 
5. Душан Ристић члан 

 

Члан 2. 
 Именовање из члана 1. врши се на 

вријеме трајања мандата Скупштине 

општине Градишка 

 

Члан 3. 

О извршењу овог Рјешења стараће се 

секретар Скупштине општине Градишка. 
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Члан 4. 

 Овим рјешењем престаје да важи 

Рјешење о именовању Комисије за  мандатна 

питања Скупштине општине Градишка 

(“Службени гласник општине Градишка” 
број:6/12 и 11/14 ) 
 

Члан 5. 

Ово Рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у "Службеном 

гласнику општине Градишка". 

 

Број:01-111-107/16 

Дана:08.12.2016.године 
Г р а д и ш к а     

    ПРЕДСЈЕДНИК 

                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                    Миленко Павловић с.р. 

 

 

 

На основу члана 35. тачка “п)” 
Статута општине Градишка ("Службени 

гласник општине Градишка" број:3/14) и  

члана 3. Одлуке о утврђивању критерија и 
намјена трошења средстава текуће буџетске 

резерве ("Службени гласник општине 

Градишка" број: 7/03,) Скупштина општине 

Градишка на сједници одржаној 08.12.2016. 

године доноси 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању Комисије за разматрање 

захтјева за новчану помоћ из буџетске 

резерве у износу преко 5.000,00 КМ 

Скупштине општине Градишка 

 

Члан 1. 

Именује се Комисија за  разматрање 

захтјева за новчану помоћ из буџетске резе-

рве у износу преко 5.000,00 КМ Скупштине 

општине Градишкa  у саставу: 

1. Ранка Перић Ромић предсједник 

2. Дарко Десанчић замјеник  
                                       предсједника 

3. Драган Благојевић члан 

4. Вујадин Миљић члан 
5. Мирјана Дакић члан 

 

Члан 2. 
 Именовање из члана 1. врши се на 

вријеме трајања мандата Скупштине 

општине Градишка 

 

 

Члан 3. 

О извршењу овог Рјешења стараће се 

секретар Скупштине општине Градишка. 

 

Члан 4. 
 Овим рјешењем престаје да важи 

Рјешење о именовању Комисије за разма-

трање захтјева за новчану помоћ из буџетске 
резерве у износу преко 5.000,00 КМ 

Скупштине општине Градишка Скупштине 

општине Градишка (“Службени гласник 

општине Градишка” број:6/12 и 3/13 ) 
 

Члан 5. 

Ово Рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у "Службеном 

гласнику општине Градишка". 
 

Број:01-111-108/16 

Дана:08.12.2016.године 
Г р а д и ш к а     

   ПРЕДСЈЕДНИК   

                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                  Миленко Павловић с.р. 

 

 

 

 

На основу члана 35. тачка “п)” 

Статута општине Градишка ("Службени 

гласник општине Градишка" број:3/14) и 
члана 39. Пословника о раду Скупштине 

општине Градишка – пречишћен текст- 

("Службени гласник општине Градишка" број 

6/10,) Скупштина општине Градишка на 

сједници одржаној 08.12.2016. године доноси 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању Одбора за друштвени надзор, 

Буџет и финансије Скупштине општине 

Градишка 
 

Члан 1. 

Именује се Одбор за друштвени 

надзор, Буџет и финансије Скупштине 

општине Градишка у саставу: 

1. Мирко Самарџија предсједник 

2. Миленко Павловић замјеник  

                                       предсједника 
3. Горан Бјелић члан 

4. Владимир Јанковић члан 

5. Предраг Љубичић члан 
 

Члан 2. 
 Именовање из члана 1. врши се на 

вријеме трајања мандата Скупштине 

општине Градишка 
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Члан 3. 

О извршењу овог Рјешења стараће се 

секретар Скупштине општине Градишка. 

 

Члан 4. 
 Овим рјешењем престаје да важи 

Рјешење о именовању Одбора за друштвени 

надзор, Буџет и финансије Скупштине 
општине Градишка (“Службени гласник 

општине Градишка” број: 6/12) 

 

Члан 5. 

Ово Рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у "Службеном 

гласнику општине Градишка". 

 

Број:01-111-109/16 

Дана:08.12.2016.године 
Г р а д и ш к а     

   ПРЕДСЈЕДНИК 

                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                Миленко Павловић с.р. 

 

 

 

 

 
На основу члана 35. тачка “п)” 

Статута општине Градишка ("Службени 

гласник општине Градишка" број:3/14) и 
члана 39. Пословника о раду Скупштине 

општине Градишка – пречишћен текст- 

("Службени гласник општине Градишка" број 
6/10,) Скупштина општине Градишка на 

сједници одржаној 08.12.2016. године доноси 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању Одбора за заштиту животне 

средине, културног и природног наслеђа 

Скупштине општине Градишка 

 

Члан 1. 
Именује се Одбор за заштиту живо-

тне средине, културног и природног наслеђа 

Скупштине општине Градишка у саставу: 
1. Бојан Вујановић предсједник 

2. Марко Шукало  замјеник  

                                           предсједника 

3. Љубиша Игумановић члан 

4. Сеад Уремовић  члан 

5. Драган Поповић члан 
 

Члан 2. 

 Именовање из члана 1. врши се на 
вријеме трајања мандата Скупштине 

општине Градишка 
 

 

 

Члан 3. 

О извршењу овог Рјешења стараће се 

секретар Скупштине општине Градишка. 
 

Члан 4. 

 Овим рјешењем престаје да важи 

Рјешење о именовању Одбора за заштиту 

животне средине, културног и природног 
наслеђа Скупштине општине Градишка 

(“Службени гласник општине Градишка” 

број: 6/12) 
 

Члан 5. 

Ово Рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у "Службеном 

гласнику општине Градишка". 
 

Број:01-111-110/16 

Дана:08.12.2016.године 
Г р а д и ш к а     

   ПРЕДСЈЕДНИК 

                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                    Миленко Павловић с.р. 

 

 

 

 

 

На основу члана 35. тачка “п)” 

Статута општине Градишка ("Службени 

гласник општине Градишка" број:3/14) и 
члана 39. Пословника о раду Скупштине 

општине Градишка – пречишћен текст- 

("Службени гласник општине Градишка" број 
6/10,) Скупштина општине Градишка на 

сједници одржаној 08.12.2016. године доноси 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању Одбора за борачка питања 

Скупштине општине Градишка 

 

Члан 1. 

Именује се Одбор за борачка питања 

Скупштине општине Градишка у саставу: 
1. Душан Кочић предсједник 

2. Звјездан Панић замјеник  

                                       предсједника 

3. Бранислав Мракић члан 

4. Мирко Пјанић члан 

5. Милена Тенџерић члан 
 

Члан 2. 
 Именовање из члана 1. врши се на 

вријеме трајања мандата Скупштине 

општине Градишка 

 

Члан 3. 

О извршењу овог Рјешења стараће се 
секретар Скупштине општине Градишка. 
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Члан 4. 

 Овим рјешењем престаје да важи 

Рјешење о именовању Одбора за борачка 

питања Скупштине општине Градишка 

(“Службени гласник општине Градишка” 
број: 6/12 и 10/14) 
 

Члан 5. 

Ово Рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у "Службеном 

гласнику општине Градишка". 

 

Број:01-111-111/16 

Дана:08.12.2016.године 
Г р а д и ш к а     

      ПРЕДСЈЕДНИК      

                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                     Миленко Павловић с.р. 

 

 
 

 

 

На основу члана 35. тачка “п)” 

Статута општине Градишка ("Службени 

гласник општине Градишка" број:3/14) и  

члана 38. Етичког кодекса за изабране 

одборнике у Скупштини општине Градишка 

и Начелника општине Градишка ("Службени 
гласник општине Градишка" број:6/04)) 

Скупштина општине Градишка на сједници 

одржаној 08.12.2016. године доноси 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању Етичког одбора 

Скупштине општине Градишка 

 

Члан 1. 

Именује се Етички одбор Скупштине 

општине Градишка у саставу: 

1. Жељко Сладојевић предсједник 
2. Мирко Самарџија замјеник  

                                       предсједника 

3. Саша Машић  члан 

4. Јованка Миладиновић члан 

5. Дејан Јанковић  члан 

 6. Богдан Миленковић члан 

 7. Милорад Шобота  члан 

 

Члан 2. 

 Именовање из члана 1. врши се на 
вријеме трајања мандата Скупштине 

општине Градишка 

 

Члан 3. 

О извршењу овог Рјешења стараће се 

секретар Скупштине општине Градишка. 

 

Члан 4. 

 Овим рјешењем престаје да важи 

Рјешење о именовању Етичког одбора 

Скупштине општине Градишка (“Службени 

гласник општине Градишка” број: 6/12, 3/13 и 
3/14) 
 

Члан 5. 

Ово Рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у "Службеном 

гласнику општине Градишка". 

 

Број:01-111-112/16 

Дана:08.12.2016.године 
Г р а д и ш к а     

   ПРЕДСЈЕДНИК 

                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                  Миленко Павловић с.р. 

 

 
 

 

 

На основу члана 35. тачка “п)” 

Статута општине Градишка ("Службени 

гласник општине Градишка" број:3/14) и 

члана 39. Пословника о раду Скупштине 

општине Градишка – пречишћен текст- 

("Службени гласник општине Градишка" број 
6/10,) Скупштина општине Градишка на 

сједници одржаној 08.12.2016. године доноси 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању Савјета за здравство и 

социјалну заштиту Скупштине општине 

Градишка 

 

Члан 1. 

Именује се Савјет за здравство и 

социјалну заштиту Скупштине општине 

Градишка у саставу: 
1. др Бојан Вујановић    предсједник 

2. Мирјана Дакић    замјеник  

                                          предсједника 

3. др Оливера Ћосић    члан 

4. др Горан Бојанић    члан 

5. др Марија Цвјетковић-члан 

 

Члан 2. 

 Именовање из члана 1. врши се на 

вријеме трајања мандата Скупштине 
општине Градишка 

 

Члан 3. 

О извршењу овог Рјешења стараће се 

секретар Скупштине општине Градишка. 
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Члан 4. 

 Овим рјешењем престаје да важи 

Рјешење о именовању Савјета за здравство и 

социјалну заштиту Скупштине општине 

Градишка (“Службени гласник општине 
Градишка” број: 6/12 и 9/13) 
 

Члан 5. 

Ово Рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у "Службеном 

гласнику општине Градишка". 

 

Број:01-111-113/16 

Дана:08.12.2016.године 
Г р а д и ш к а     

   ПРЕДСЈЕДНИК 

                              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                 Миленко Павловић с.р. 

 

 
 

 

 

 

На основу члана 35. тачка “п)” 

Статута општине Градишка ("Службени 

гласник општине Градишка" број:3/14) и 

члана 39. Пословника о раду Скупштине 

општине Градишка – пречишћен текст- 
("Службени гласник општине Градишка" број 

6/10,) Скупштина општине Градишка на 

сједници одржаној 08.12.2016. године доноси 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању Савјета за образовање и 

културу Скупштине општине Градишка 

 

Члан 1. 

Именује се Савјет за образовање и 

културу  Скупштине општине Градишка у 

саставу: 
1. Марко Шукало предсједник 

2. Никола Солдатић замјеник  

                                       предсједника 

3. Бобан Мандић члан 

4. Вања Видовић члан 

5. Душица Башкало члан 
 

Члан 2. 

 Именовање из члана 1. врши се на 

вријеме трајања мандата Скупштине 

општине Градишка 
 

Члан 3. 

О извршењу овог Рјешења стараће се 
секретар Скупштине општине Градишка. 

 

 

 

Члан 4. 

 Овим рјешењем престаје да важи 

Рјешење о именовању Савјета за образовање 

и културу  Скупштине општине Градишка 

(“Службени гласник општине Градишка” 
број: 6/12 и 10/14) 
 

Члан 5. 

Ово Рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у "Службеном 

гласнику општине Градишка". 
 

Број:01-111-114/16 

Дана:08.12.2016.године 

Г р а д и ш к а     

   ПРЕДСЈЕДНИК 
      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                  Миленко Павловић с.р. 

 
 

 

 
 

На основу члана 35. тачка “п)” 

Статута општине Градишка ("Службени 

гласник општине Градишка" број:3/14) и 

члана 39. Пословника о раду Скупштине 

општине Градишка – пречишћен текст- 

("Службени гласник општине Градишка" број 

6/10,) Скупштина општине Градишка на 

сједници одржаној 08.12.2016. године доноси 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању Савјета за спорт 

Скупштине општине Градишка 
 

Члан 1. 

Именује се Савјет за спорт Скупшти-

не општине Градишка у саставу: 

1. Ново Милановић предсједник 
2. Дарко Десанчић замјеник  

                                       предсједника 

3. Саша Лазић  члан 
4. Мухамед Бишчевић члан 

5. Жељко Сладојевић члан 
 

Члан 2. 

 Именовање из члана 1. врши се на 

вријеме трајања мандата Скупштине 

општине Градишка 
 

Члан 3. 

О извршењу овог Рјешења стараће се 

секретар Скупштине општине Градишка. 
 

Члан 4. 

 Овим рјешењем престаје да важи 

Рјешење о именовању Савјета за спорт 

Скупштине општине Градишка (“Службени 

гласник општине Градишка” број: 6/12) 
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Члан 5. 

Ово Рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у "Службеном 

гласнику општине Градишка". 
 

Број:01-111-115/16 

Дана:08.12.2016.године 

Г р а д и ш к а     
   ПРЕДСЈЕДНИК 

                              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                  Миленко Павловић с.р. 

 

 

 
 

 

На основу члана 53. и 79. Закона о 
службеницима и намјештеницима у органима 

јединице локалне самоуправе („Службени 

гласник Републике Српске“, број 97/16) и 
члана 35. и 72. Статута општине Градишка 

(„Службени гласник општине Градишка“, 

број 3/14), Скупштина општине Градишка на 

сједници одржаној 08.12.2016. године, 

донијела је 
 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о утврђивању листе стручњака који ће се 

именовати у комисије приликом 

спровођења поступка за пријем 

службеника  Општинске управе општине 

Градишка 
 

1. Утврђује се листа стручњака који ће се 

именовати  у  комисије приликом спровођења 

поступка за пријем службеника  Општинске 

управе општине Градишка и то: 

 

- Жељко Дамјановић, дипл. правник, 

- Данило Вујат, дипл. инж.  

                                  лектротехнике, 

- Владо Томић, дипл. инж. машинства, 

- Миленко Павловић, дипл. економиста, 

- Ранка Перић-Ромић, доктор соц. наука, 

- др Славко Дуњић,  

- др Тихомир Михајловић, 

- Горица Пејић, дипл. психолог, 

- Есед Сејкић, дипл. инж. технологије, 

- Техвида Спахић-Диндић, дипл. инж.  

                                              грађевинарства, 

- Харис Шабић, дипл. инж. машинства, 

- Ведран Чегрљ, дипл. правник, 

- Владимир Јанковић,дипл. инж.   

                                           машинства, 
- Милорад Малешевић, проф. физичког  

                                               васпитања, 

- Ивана Тучен-Илишевић, проф. 

енглеског језика и предшколског 

васпитања, 

- Ивана Буторац, дипл. инж. хемијске  

                                    технологије, 
- Милош Шобот , дипл. инж. прехрамбене  

         технологије, 

- др Славиша Рачић,  

- Миодраг Бабић, дипл. инж.  

                                    грађевинарства  

- Славко Тошић, дипл. инж.  

-                           пољопривреде. 

- Жељко Сладојевић др ветеринарских  

                                         наука и 
- Мирко Самарџија др ветеринрске  

                                        медицине 

 

2. Ступањем на снагу овог рјешења, 

престаје да важи Рјешење о утврђивању 

листе стручњака који ће се именовати у 
комисије приликом спровођења поступка за 

пријем службеника Административне службе 

општине Градишка, број: 01-111-23/13 од 
21.02.2013. године („Службени гласник 

општине Градишка“, број 3/13). 

 

3. Рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Градишка“. 

 

Број: 01-111-116/16 

Дана:08.12.2016.године                                                                          
Г р а д и ш к а       

                                      ПРЕДСЈЕДНИК 

                            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                Миленко Павловић с.р. 
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