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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
 

 

 На основу члана 7, 13, 14, 17, 20, 21, 30, 34 

и 39 Закона о грађевинском земљишту Републике 

Српске (''Службени гласник Републике Српске'' бр. 
112/06) и члана 17 и 33 Статута општине Градишка  

(''Службени гласник општине Градишка'' бр.8/05 ) 

Скупштина општине Градишка на сједници 

одржаној 31.05.2007. године, д о н и ј е л а   ј е 
 

О Д Л У К У 

о грађевинском земљишту 

 

I – ОСНОВНЕ  ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 
 

Овом Одлуком утврђују се границе и 

обухват градског грађевинског земљишта и осталог 
грађевинског земљишта на подручју општине 

Градишка, управљање и располагање грађевинским 

земљиштем у државној својини и плаћање накнада 
за грађевинско земљиште. 

 

Члан 2. 

 
 (1) Градским грађевинским земљиштем, у 

смислу ове одлуке, сматра се изграђено и 

неизграђено земљиште у граду и насељима 
градског карактера на подручју општине Градишка 

које је одговарајућим плановима намјењено за 

изградњу објеката и као такво одређено овом 
одлуком. 

 

 (2) Остало грађевинско земљиште, у смислу 

ове одлуке, је изграђено и неизграђено земљиште 
намјењено за изградњу објеката у складу са 

прописима којима се регулише уређење простора, а  

 

 

које се налази ван зоне градског грађевинског 

земљишта и које је одређено овом одлуком. 

 

 

II  -  ГРАНИЦЕ ОБУХВАТА ГРАДСКОГ 

ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 
 

Члан 3. 

  
  (1)   Градско грађевинског земљиште 

почиње на сјеверу у к.о. Чатрња на четверомеђи 

парцела к.ч.1540, 218, 219  к.о. Чатрња  и ријеке 

Саве, иде границом парцеле к.ч.218 са к.ч. 219, 
прелази праволинијски преко парцеле к.ч. 1554/3 и 

иде до заштитног канала к.ч. 1529; иде  заштитним 

каналом до старог корита ријеке Врбашка, 
наставља према југу старим коритом Врбашке (к.ч. 

1550 к.о. Чатрња) до пресјецања са каналом к.ч. 

1652 к.о. Чатрња , наставља даље каналом до новог 
пресјецања са старим коритом Врбашке, иде 

старим коритом ( к.ч. 1550) до новог канала к.ч. 

1650; наставља у правцу запада каналима к.ч. 1650 

и 1649 ; након завршетка канала 1649 иде 
границама парцела к.ч. 392/2 и 391/2 са парцелама 

к.ч. 392/6, 392/5, 392/1, 392/3, 391/4 и 391/3,  до 

пута к.ч. 1541/3 (пут у табле Лимана), скреће путем 
к.ч. 1541/3 према југу до изласка на магистрални 

пут Градишка-Дубица; иде магистралним путем 

источно према Градишци до парцеле к.ч. 615 к.о 

Чатрња; скреће према југу границама парцела  к.ч . 
615 и 616/2 са к.ч. 617 , 618 до старог корита 

Врбашке; иде коритом до канала к.ч. 1578, 

наставља каналом до парцеле к.ч. 717/12 и даље на 
сјевер границом парцела к.ч. 717/12, 717/11, 716/2 

са к.ч. 709/1; наставља према истоку границом 

парцела к.ч 716/18, 716/9, 715/12 са парцелом к.ч. 
716/2, иде границом парцела к.ч. 715/1 и 716/4 са 

к.ч. 716/6 до пута к.ч. 727 к.о. Чатрња који је и 

граница катастарских општина Чатрња и 

Жеравица; иде путем до парцеле к.ч. 5/1  к.о. 
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Жеравица; скреће источно границом парцеле к.ч. 

5/1 са к.ч. 7/2 до канала к.ч. 835; наставља каналом 
сјеверно до к.ч. 4/1; иде границом парцеле к.ч. 4/1 

са парцелом к.ч. 4/6 до пута к.ч. 812; наставља 

путем према сјеверу до границе парцеле к.ч. 17 и 

парцеле к.ч. 18/1; даље иде том границом до 
границе катастарских општина Жеравица и 

Градишка-село; иде границом парцела к.ч. 2331/6, 

2331/14, 2331/3 к.о. Градишка-село са парцелама 
к.ч. 20/1 и 20/2 к.о. Жеравица до канала к.ч. 2687 

к.о. Градишка-село;  

 

прелази у к.о. Градишка-село и  наставља према 
сјеверу каналом до канала к.ч. 2684; скреће 

каналом к.ч. 2684 према истоку и поново долази до 

границе две катастарске општине, к.о. Градишка-
село и к.о. Жеравица; сад наставља каналом који 

има нови број у к.о. Жеравица к.ч.830; иде до пута 

к.ч. 814 и скреће према југу до парцеле к.ч. 42/6; 
наставља границом парцеле к.ч. 42/6 и парцеле 

к.ч.41; иде границом парцеле к.ч. 42/7 са парцелама 

к.ч. к.ч. 41, 62, 65/1; наставља границом парцела 

к.ч. 60/1, 59/1, 58/1, 73 са парцелама к.ч. 69/1 и к.ч. 
68/2; иде границама парцела к.ч. 72/4 и 72/5 са 

парцелама 74/4 и 74/1 и прелази преко пута к.ч. 

74/3; наставља границом парцела к.ч. 80 са 
парцелама к.ч. 74/2, 76/1, 76/4; скреће према истоку 

границом парцела к.ч. 80, 79, 78 са парцелом к.ч. 

82/3 и долази до великог канала ( бивши поток 
Јурковица) у Жеравици; праволинијски прелази 

преко канала и улази у к.о. Лисковац (сад наставља 

границама треће зоне водоторња); наставља 

каналом према југу до к.ч. 305; скреће према 
истоку и иде границом парцеле к.ч. 305 са 

парцелама к.ч. 306/2, 307/2, 308/2, 309/2, 310/4, 

310/2, 311/2; наставља границом парцела 312/7 и 
312/1 са парцелама к.ч. 366/14, 366/5, 366/16, 366/4, 

360, 363/1, 359/1 до пута к.ч. 600 и наставља  путем 

јужно до парцеле к.ч. 333/2; иде границом парцеле 

к.ч. 333/2 са парцелама к.ч. 334/2, 335/2, и 336 до 
потока Баворна и наставља потоком према сјеверу 

до парцеле к.ч. 31; иде границом парцеле к.ч. 31 са 

парцелом к.ч. 256/4; затим иде сјеверно границом 
парцеле 34/1 са к.ч. 32 и 33, скреће према истоку и 

иде границом парцеле к.ч. 597 са парцелама к.ч. 

243/1, 243/10 и 243/5 и долази до пута к.ч. 596 ( 
главни пут кроз Лисковац) и наставља тим путем 

према сјеверу до парцеле к.ч. 18/1; иде границом 

парцела к.ч. 18/1 и к.ч. 19/1 са парцелама к.ч. 39/1 и 

40; наставља границом парцела к.ч. 23/6 и 23/8 и 
парцеле к.ч. 39/1; затим иде границом парцеле к.ч. 

39/1 и к.ч. 48/1 у дужини цца 40 м и сијече 

праволинијски парцелу к.ч. 48/1 до границе 
парцеле к.ч. 46/1 и к.ч. 47/1; иде том границом у 

дужини цца 135 м и поново праволинијски сијече 

парцелу к.ч. 46/1 до њене границе са парцелом к.ч. 

44/1; наставља границом к.ч. 44/1 и к.ч. 46/1 до 
магистралног пута Градишка-Бањалука; прелази 

преко саобраћајнице и улази у к.о. Брестовчина; 

наставља путем к.ч. 560 до парцеле к.ч. 213 а затим 

иде праволинијски  према сјеверу преко парцела 
к.ч. 213, 210, 209, 199 и 206 до пута к.ч. 2652 к.о. 

Градишка-село и прелази у к.о. Градишка-село, 

наставља праволинијски преко парцела к.ч. 2530, 
2527/8, 2527/6, 2527/9, 2529/1, 2652, 1833/4, 1834/1, 

1833/2, 1834/2, 1812, 1811, 1810, 1739/1, 1740, 1741, 

1742/2, 1742/1, 1743/2, 1743/1, 1744, 1749, 1753 до 

пута к.ч. 1078 који је граница катастарских 
општина к.о. Градишка-село и к.о. Козинци; 

наставља путем према сјеверу до парцеле к.ч. 951/1 

к.о. Козинци ; прелази преко те парцеле до границе 
парцела к.ч. 954/4 и 954/2 и наставља даље 

границом до канала к.ч. 1083, пресјеца канал и иде 

границом између парцеле к.ч. 925/5 и парцеле к.ч. 
748/7 до канала к.ч. 1086, пресјеца канал и 

праволинијски сијече сљедеће парцеле к.ч. 928/1, 

933, 927, 932, 931/2, 930, 929, 123/2, 123/6, 1077 

(пут), 296/2, 1074 (пут кроз Козинце) и наставља 
сјеверно границом парцеле к.ч. 286/3 са парцелама 

к.ч. 286/41, 286/4, 286/5, 286/49; иде праволинијски 

преко парцела к.ч. 283, 281/2, 281/1 до границе 
парцеле к.ч. 279/1 и к.ч. 279/2; наставља границом 

до парцеле к.ч. 270 а затим скреће западно према 

парцели к.ч. 136; иде границом парцела к.ч. 136, 
135 и к.ч. 134 а затим путем к.ч. 1078 према западу 

до парцеле к.ч. 65/15; скреће према сјеверу 

границом парцела к.ч. 65/23, 65/2 и 64/1 и  парцела 

к.ч. 65/14 и 65/1; пресјеца пут к.ч. 11/3 и наставља 
границом парцела к.ч.  11/16, 11/15, 11/14, 11/13 и 

11/10 са парцелом к.ч. 11/2 и даље границом 

парцела к.ч. 12/4 и 12/3 и парцеле к.ч 12/1; скреће 
према западу парцелама к.ч. 15/2, 13/2 и 7/3 а затим 

иде сјеверно границом  парцела к.ч. 8, 7/1 и 6/2 са 

парцелама к.ч. 7/3 и 7/4; прелази праволинијски 

парцелу к.ч. 14 , долази до канала Осорина и 
катастарске општине Бок Јанковац, прелази канал и 

наставља путем к.ч. 669/7 к.о. Бок Јанковац до 

главног пута кроз Бок Јанковац; прелази преко пута 
и наставља к.ч. 560/25 (пут) до границе парцеле к.ч. 

560/12 са парцелама к.ч. 560/24, 560/23, 560/22, 

560/21, 560/20, 560/19; наставља каналом к.ч. 516/9 
до границе парцеле к.ч. 502/1 са парцелом к.ч. 501; 

скреће према западу и иде границом парцеле к.ч. 

499 са парцелама к.ч. 502/1, 503/1, 504, 505, 507, 

508/1; иде границом парцеле к.ч. 501/1 са 
парцелама к.ч.509/2, 511/1, 511/2;  наставља путем 

к.ч. 512 до пута к.ч.675 ( пут који пролази крај 

циглане) и одбрамбеног насипа на ријеци Сави; 
прелази праволинијски преко насипа к.ч. 687/7, 

долази до ријеке Саве и ту завршава. 
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 (2) Копија катастарског плана са уцртаном 

границом градског грађевинског земљишта је 
саставни дио ове одлуке. 

 

 

III  -  УПРАВЉАЊЕ И РАСПОЛАГАЊЕ 

ГРАДСКИМ ГРАЂЕВИНСКИМ 

ЗЕМЉИШТЕМ У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ 

 

Члан 4. 

 

 (1) Скупштина општине управља и 

располаже градским грађевинским земљиштем у 
државној својини које се налази на подручју 

општине Градишка. 

 (2) Скупштина општине може неизграђено 
градско грађевинско земљиште продавати и давати 

у замјену ради изградње трајних грађевина или га 

давати у закуп ради изградње привремених 
грађевина. 

 

Члан 5. 

 
 (1) Скупштина општине врши продају 

неизграђеног градског грађевинског земљишта 

физичким или правним лицима по тржишној 
цијени: 

- непосредном погодбом 

- посредством усменог јавног надметања 
– лицитације 

(2) Уговор о продаји неизграђеног 

грађевинског земљишта у име Општине 

потписује  
Начелник општине. 

 

1. Продаја непосредном погодбом. 
 

Члан 6. 

 

 (1) Непосредном погодбом неизграђено 
градско грађевинско земљиште у државној својини 

се продаје ради: 

- изградње објеката за службене потребе 
државних органа, 

- изградња објеката за потребе страних 

дипломатских и конзуларних 
представништава, 

- изградње објеката комуналне 

инфраструктуре, 

- изградње објеката за потребе здравства, 
просвјете и културе у државном 

власништву, 

- комплетирања грађевинске парцеле. 
 (2 )Физичким лицима се не може продавати 

градско грађевинско земљиште непосредном 

погодбом осим у случајевима комплетирања 

грађевинске парцеле и у случају да је јавна продаја 
остала безуспјешна и у поновљеном поступку. 

           (3) Физичком лицу може се дати 

непосредном погодбом посредством замјене друга 

парцела, као и у поступку одређивања накнаде за 
експроприсано земљиште. 

 

Члан 7. 
 

 (1) Продаја неизграђеног градског 

грађевинског земљишта непосредном погодбом 

врши се на писмени захтјев заинтересованог лица 
које је дужно уз исти приложити катастарске и 

земљишно-књижне податке о грађевинској парцели 

коју жели да купи односно комплетира, извод из 
планског акта за наведену грађевинску парцелу, 

доказ о праву својине на грађевинској парцели чије 

се комплетирање тражи, односно која је предмет 
замјене. 

 (2) Продаја  из претходног става може се 

одобрити само ако је у складу са планским актом. 

 

Члан 8. 

 

Ако су испуњени услови за продају 
неизграђеног градског грађевинског земљишта 

непосредном погодбом прописани Законом и овом 

одлуком, Скупштина општине доноси одлуку о 
продаји неизграђеног градског грађевинског 

земљишта која обавезно садржи податке о купцу, 

податке о разлозима продаје грађевинског 

земљишта непосредном погодбом, катастарске и 
земљишно-књижне податке о грађевинској 

парцели, купопродајну цијену и овлашћење 

Начелнику општине да потпише уговор о продаји. 
 

                                             Члан 9. 

 

Прије продаје односно закључења уговора 
предлагач ће прибавити мишљење Правобраниоца 

Републике Српске да ли је продаја неизграђеног 

градског грађевинског земљишта односно уговор у 
складу са законом и овом одлуком. 

 

Члан 10. 
 

Уколико нису испуњени услови за продају 

неизграђеног градског грађевинског земљишта 

непосредном погодбом, прописани Законом и овом 
одлуком, Скупштина општине ће донијети одлуку о 

одбијању захтјева странке. 
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2. Продаја путем лицитације 

 

Члан 11. 

 

 Скупштина општине продаје неизграђено 

градско грађевинско земљиште физичким и 
правним лицима ради изградње трајних грађевина 

по тржишној цијени у поступку усменог јавног 

надметања – лицитације у свим случајевима осим 
оним предвиђеним у чланом 6 став 1. ове одлуке. 

 

Члан 12. 

 
 (1) Одлуку о продаји неизграђеног градског 

грађевинског земљишта путем лицитације доноси 

Скупштина општине, а поступак проводи комисија 
за продају неизграђеног градског грађевинског 

земљишта коју именује Скупштина општине. 

(2) Комисија  се састоји од предсједника и 
два члана. Предсједник и чланови комисије имају 

замјенике 

 (3) Комисија из претходног става има 

секретара.  
 (4)Комисија за продају неизграђеног 

градског грађевинског земљишта се именује на 

период од једне године, а као стално тијело које 
проводи сваки поступак продаје неизграђеног 

градског грађевинског земљишта.  

 

Члан 13. 

 

 На услове и поступак продаје неизграђеног 

градског грађевинског земљишта путем усменог 
јавног надметања – лицитације примјењује се 

Правилник о поступку јавног надметања за продају 

грађевинског земљишта у државној својини 
(»Службени гласник Републике Српске« бр.14/07). 

 

Члан 14. 

 
Ако продаја неизграђеног градског 

грађевинског земљишта путем усменог јавног 

надметања и у поновљеном поступку не успије, 

продаја ће се извршити непосредном погодбом у 
складу са Правилником о поступку продаје 

непосредном погодбом неизграђеног градског 

грађевинског земљишта у државној својини ( 
»Службени гласник Републике Српске«, бр.14/07/.) 

 

Члан 15. 
  

О продаји неизграђеног градског 

грађевинског земљишта непосредном погодбом  

под условом да продаја путем усменог јавног 
надметања није успјела и у поновљеном поступку  

Скупштина општине не доноси посебну одлуку већ 

је иста саставни дио одлуке из члана 12 став 1 ове 
одлуке. 

(1) Поступк продаје неизграђеног градског 

грађевинског земљишта непосредном  

погодбом под условом да продаја путем усменог 
јавног надметања није успјела проводи комисија из 

члана 12 ове Одлуке. 

 
3. Одређивање  почетне тржишне цијене градског 

грађевинског земљишта 

 

Члан 16. 
 

 (1) Почетна тржишна цијена градског 

грађевинског земљишта се утврђује на основу 
процјене извршене од стране Комисије за процјену 

грађевинског земљишта ( у даљем 

тексту:Комисија). 
 (2) Комисију из претходног става именује 

Начелник општине на период од једне 

године.Комисија има пет чланова од којих најмање 

један члан мора бити одређен као стални судски 
вјештак грађевинске струке.  

(3) Задатак Комисије је да изврши процјену 

неизграђеног градског грађевинског земљишта и 
утврди почетну  тржишну цијену истог водећи 

нарочито рачуна о намјени земљишта, положају 

земљишта у насељу, уређености земљишта и 
информацијама о кретању цијена земљишта. 

 (4) Почетна тржишна цијена градског 

грађевинског земљишта утврђена на начин из 

претходног става примјењује се док траје поступак 
продаје неизграђеног градског грађевинског 

земљишта  ( непосредном погодбом или путем 

лицитације), а најдуже једну годину. 
 

 

IV- ЗАКУП ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ 

ЗЕМЉИШТА 

 

Члан 17. 

 
 (1) Скупштина општине може дати 

неизграђено градско грађевинско земљиште у 

државној својини у закуп физичким и правним 
лицима ради изградње привремених грађевина. 

 (2) Земљиште из претходног става даје се у 

закуп најдуже до привођења земљишта трајној 

намјени у складу са планским актом. 
 

Члан 18. 

 
 Скупштина општине може дати у закуп 

физичким и правним лицима изграђено градско 
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грађевинско земљиште у државној својини које је у 

општој употреби ако је то предвиђено  програмом 
коришћења градског грађевинског земљишта и под 

условима прописаним овом одлуком. 

 

Члан 19. 
 

(1) Градско грађевинско земљиште се 

додјељује у закуп: 
- путем јавног конкурса 

-  непосредном погодбом. 

(2) Путем јавног конкурса се додјељује у 

закуп неизграђено градско грађевинско земљиште 
и изграђено градско грађевинско земљиште ради 

постављања монтажних киоска. 

(3) Непосредном погодбом се даје у закуп 
изграђено градско грађевинско земљиште осим за 

постављање монтажних киоска. 

 
1.Закуп неизграђеног градског грађевинског 

земљишта  

 

Члан 20. 
 

 (1) Неизграђено градско грађевинско 

земљиште додјељује се у закуп путем јавног 
конкурса  ( у даљем тексту:Конкурс ). 

 (2) Конкурс се проводи прикупљањем 

писмених понуда у затвореним ковертама. 
 (3) Конкурс расписује Начелник општине, а 

проводи Комисија за провођење јавног конкурса ( у 

даљем тексту: Конкурсна комисија). 

 (4) Конкурсна комисија се састоји од 3 
члана које именује Начелник Општине. Конкурсна 

комисија има секретара. 

 

Члан 21. 

 

 (1) Конкурс се објављује у дневним 

новинама и огласној полочи Административне 
службе и треба да садржи: 

- локацију и намјену, 

- почетни износ закупа по m², 
- вријеме трајања закупа, 

- рок за подношење понуда, 

- рок у коме је одабрани понуђач дужан 
закључити уговор о закупу, 

- обавезу прибављања урбанистичке, 

грађевинске и употребне дозволе, 

- потврду о измиреним обавезама према 
Општини. 

(2) Конкурс остаје отворен најмање 15 дана 

од дана објављивања. 
 

 

Члан 22. 

 
(1) Најповољнијим понуђачем сматра се 

онај који је понудио највиши износ закупнине уз 

обавезу испуњавања осталих услова конкурса. 

(2) Уколико се јави више понуђача који 
испуњавају услове конкурса и понудили су исту 

закупнину предност има онај који путем усменог 

јавног надметања понуди већи износ закупнине за 1 
m

2
 закупљеног земљишта. 

(3) Уколико не дође до повећања закупнине 

путем усменог јавног надметања предност има онај 

понуђач који је имао закуп у прошлом периоду уз 
услов да је уредно измирио обавезе по основу 

закупа. 

(4) У случају да није постојао ранији закуп 
на наведеној локацији или нико не испуњава 

услове из претходног става или их испуњава више 

понуђача предност има онај који је раније поднио 
понуду. 

 

Члан 23. 

 
(1) Комисија је дужна да у року од 3 дана 

по извршеном отварању понуда донесе закључак о 

резултатима јавног конкурса и исти достави 
понуђачу. 

(2) Против закључка из претходног става 

понуђач има право приговора у року од 8 дана од 
дана пријема. 

(3) Приговор се подноси Начелнику 

општине. 

 

Члан 24. 

 

(1) Начелник општине може приговор: 
- одбацити као неблаговремен 

- одбити као неоснован 

- прихватити ако утврди пропусте у раду 

Комисије. 
(2) Начелник општине може поништити 

конкурс ако утврди да је поступак проведен у  

супротности са одредбама ове одлуке и условима 
датим у јавном конкурсу. 

 

Члан 25. 
 

(1) Уговор о закупу неизграђног градског 

грађевинског земљишта са најповољнијим 

понуђачем у име Општине закључује Начелник 
општине у року од 8 дана од дана одабира. 

 (2) Уколико најповољнији понуђач 

одустане од закључења уговора, уговор ће се 
закључити са сљедећим најповољнијим понуђачем. 
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Члан 26. 

 
(1) Општина ће отказати закуп 

неизграђеног градског грађевинског земљишта у 

случају да закупац не плати закупнину два мјесеца 

узастопно, те ако се не придржава других 
уговорених обавеза и одредби ове одлуке. 

(2) Општина ће отказати уговор у случају 

потребе уређења градског грађевинског земљишта 
и привођења намјени у складу са планским актом.  

(3) Отказни рок износи 60 дана. 

 

Члан 27. 
 

(1) Почетни износ мјесечне закупнине за 1 

m
2
 неизграђеног градског грађевинског земљишта 

се утврђује према зони у којој се грађевинско 

земљиште налази у износу од 10% висине 

једнократне ренте утврђене за 1 m
2
 корисне 

површине објекта у тој зони. 

(2) За постављање привремених објеката за 

спортске, културне и образовне намјене почетни 

износ закупнине утврђене на начин из претходног 
става се умањује за 50%. 

 (3) Почетни износ мјесечне закупнине из 

става 1. и 2. овог члана за закуп преко100 m² 
неизграђеног градског грађевинског земљишта се 

додатно умањује за 50%. 

 

Члан 28. 

 

(1) Закупнина се плаћа мјесечно унапријед 

и то до десетог у мјесецу за текући мјесец.У 
случају закашњења у плаћању закупнине закупцу 

се зарачунава затезна камата за сваки дан 

закашњења. 
 (2) Утврђена мјесечна закупнина за 1 m² 

неизграђеног градског грађевинског земљишта се 

валоризује сваке године у односу на висину 

утврђене једнократне ренте за поједине зоне 
градског грађевинског земљишта у тој години. 

(3) Уколико је излицитирани износ 

мјесечне закупнине за 1 m
2
 неизграђеног градског 

грађевинског земљишта виши у односу на износ 

закупнине утврђен на начин из претходног става 

примјењиваће се износ закупнине утврђен у 
поступку лицитације. 

 

Члан 29. 

 
  Поступак додјеле у закуп, утврђивање 

почетног износа закупнине и начин плаћања 

закупнине који се односе на неизграђено градско 
грађевинско земљиште примјењиваће се и на закуп 

изграђеног градског грађевинског земљишта за 

постављање монтажних киоска. 
 

2.Закуп изграђеног градског грађевинског 

земљишта  

 
Члан 30. 

 

Под изграђеним градским грађевинским 
земљиштем у државној својини које је у општој 

употреби, у смислу ове одлуке сматрају се: тротоари, 

тргови, паркинзи, травњаци и уређене  и неуређене 

површине око објеката за колективно становање ( У 
даљем тексту: Изграђено градско грађевинско 

земљиште). 

 

Члан 31. 

 

(1) Изграђено градско грађевинско 
земљиште даје се у закуп непосредном погодбом на 

основу писменог захтјева заинтересованог лица. 

(2) Изузетно од одредбе претходног става  

изграђено градско грађевинско земљиште на коме 
се постављају монтажни киосци даје се у закуп 

путем јавног конкурса. 

 

Члан 32. 

 

Изграђено градско грађевинско земљиште 
из члана 30. ове одлуке може се дати у закуп ради: 

 

1.   постављања киоска, 

2. постављања слободностојећих рекламних 
паноа, 

3. постављања љетних башти, 

4. постављања тенди и полица испред трговачких 
радњи, 

5. постављања продајних столова (тезги), 

6. постављања расхладних витрина, аутомата за 

точење сладоледа и других сличних уређаја, 
7. постављања других специфичних садржаја 

(дјечији аутићи и возићи, уређаји за печење 

кокица, кукуруза и сличних производа, 
постављање моторних возила, покретних 

столова и сталака за продају лутрије, књига, 

часописа, слика, сувенира, наочара и сличних 
садржаја) 

8. изградње привремених пијаца и аутобуских 

стајалишта 

9. постављања садржаја из области културе, 
спорта и образовања, 

10. коришћења паркинг простора испред 

пословних простора (угоститељске и 
трговинске радње), 
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11. вршења повремених радњи у изузетним 

приликама (нпр. празници) 
 

Члан 33. 

 
 Привремено коришћење изграђеног 

градског грађевинског замљишта за постављање 

киоска,  слободностојећих рекламних паноа, 

привремених пијаца и аутобуских стајалишта може 
се одобрити најдуже до пет година. 

 
Члан 34.  

 
(1) Одређивање локације за закуп изграђеног 

градског грађевинског замљишта за постављање 

објеката из претходног члана врши одјељење 

административне службе надлежно за послове 

урбанизма у поступку и у складу са прописима који 
се примјењују за издавање привремене 

урбанистичке сагласности. 

(2) Локација се одређује у складу са 
просторним могућностима, тако да привремена 

грађевина својим положајем и габаритима не 

нарушава постојеће амбијеталне вриједности.   

 
Члан 35. 

 
 (1) На изграђеном градском грађевинском 

замљишту у државној својини које је у општој 

употреби у улицама: Видовданској, Козарских 
бригада, Првог крајишког корпуса, Михајла 

Пупина, Георгија Митрополита Николајевича, 

Петра Мећаве  и Младена Стојановића забрањено 
је постављање киоска и рекламних паноа. 

 (2) Изузетно на локацијама из претходног 

става дозвољено је само постављање киоска за 
продају штампе, цигарета, лутрије и брзе хране, 

који морају бити типски, индустријске производње. 

 

Члан  36. 

 
 На осталим локацијама постављање киоска 
на тротоарима дозволит ће се само ако преостали 

простор за кретање пјешака износи најмање 2 m, а 

рекламних паноа ако се њиховим постављањем не 

ремети безбједност саобраћаја. 

 
Члан  37. 

 
 Привремено коришћење изграђеног 

градског грађевинског замљишта за постављање 
столова и столица испред угоститељских објеката 

(љетна башта ) може се одобрити у периоду од 

15.04. до 15. 10. текуће године уз могућност 

продужења. 

Члан 38. 

 

 Љетне баште испред угоститељских 

објеката могу се постављати под сљедећим 

условима: 
- простор који преостаје за кретање пјешака не 
смије бити ужи од 2 m. 

- простор на коме се постављају столови и столице 

мора бити искључиво испред угоститељског 

  објекта и његова ширина и дужина не смије 
прелазити хоризонталне габарите пословног   

простора,  

- прилаз љетној башти мора бити са јавне 
површине,  

- у површину баште урачунава се и површина 

жардињере или друге одговарајућа ограде која се   

може  поставити уз ивице баште, 
- висина ограде не смије бити већа од 0,50 m,  

- начин заштите од сунца обезбеђује се 

сунцобранима или склопивом тендом, 
- ако је терен нераван може се поставити подлога 

на коју ће се поставлајти столови и столице, 

- по истеку уговора о закупу, изграђено градско 
грађевинско замљиште на којем се налазила љетна 

башта, мора се довести у првобитн стање.        

 

Члан 39. 

 
(1) Закуп изграђеног градског грађевинског 

замљишта за постављање објеката, предмета и 

уређаја из члана 32 тачке 4, 5, 6 и 7 ове одлуке 

може се одобрити на период од 30 дана до једне 

године. Закуп се може одобрити и на одређен број 
дана, али не дуже од 7 дана.  

 (2) Изузетно у вријеме сајмова постављање 

привремених објеката из претходног става, као и 
киоска и љетних башти се одобрава на одређен 

број дана, али не дуже од 30 дана.  

  

Члан  40. 

 
 (1) Локације  закупа изграђеног градског 
грађевинског замљишта за предмете и уређаје из 

члана 32 тачке 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 и 11 ове одлуке 

одређује надлежно одјељење административне 

службе, а на основу писменог захтјева 
заинтересованог лица. 

(2) Закуп изграђеног градског грађевинског 

замљишта за објекте и садржаје из члана 32 тачке 
4, 5 и 8 ове одлуке не може се одобрити у улицама: 

Видовданској, Козарских бригада, Првог крајишког 

корпуса, Михајла Пупина, Георгија Митрополита 
Николајевича, Петра Мећаве  и Младена 

Стојановића. 
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Члан 41. 

 
 Надлежно одјељење административне 

службе са подносиоцем захтјева, коме се у складу 

са одредбама ове одлуке може дозволити 

привремено коришћење изграђеног градског 
грађевинског замљишта, закључује уговор о 

закупу изграђеног градског грађевинског 

замљишта којим се одређује локација, временски 
период коришћења, врста дјелатности која ће се 

обављати, висина и начин плаћања закупнине и 

одржавање изграђеног градског грађевинског 

замљишта. 

 

3. Утврђивање закупнине за закуп изграђеног 

градског грађевинског земљишта 

 

Члан  42. 

 
 (1) Закупнина за 1 m² изграђеног градског 

грађевинског замљишта одређује се мјесечно, 

зависно од намјене за коју се врши заузимање 

изграђеног градског грађевинског замљишта и од 
зоне у којој се налази закупљена локација, а како 

слиједи: 

-  за постављање љетних башти у I зони градског 
грађевинског замљишта 10,00 КМ/ m², у II зони 

8,00 КМ/ m², у III зони 6,00 КМ/ m²  и у IV и 

осталим зонама 4,00 КМ/ m², 
-  за постављање, тенди и полица за излагање робе 

испред трговачких објеката у И зони градског 

грађевинског замљишта износи 6,00 КМ/ m², у II 

зони 5,00 КМ/ m², у III зони 4,00 КМ/ m² и у IV и 
осталим зонама 3,00 КМ/ m², 

- за садржаје из члана 32 тачка 8 ове одлуке 5,00 

КМ/ m², без обзира на зону, 
- за постављање продајних столова (тезги), 

постављање расхладних витрина, фрижидера ако су 

самостални, аутомата за продају сладоледа и 

сличних уређаја, те за остале специфичне садржаје 
из члана 32 тачка 7 ове одлуке плаћа се у мјесечном 

износу, без обзира на површину и то у I зони 

40,00КМ, у II зони 30,00 КМ, у III и осталим зонама 
20,00 КМ мјесечно, 

-  за паркинг простор испред пословних простора 

(угоститељске и трговинске радње) у I и II зони 
1,00 КМ/m² , у осталим зонама 0,50 КМ/m², 

(2) Закупнина за привремено коришћење 

изграђеног градског грађевинског замљишта за 

постављање спортских и културних садржаја се не 
наплаћује. 

       (3) Под зонама се сматрају зоне грађевинског 

земљишта утврђене овом одлуком. 
 

 

Члан  43. 

 
 Висина закупнине за дневно заузимање 

изграђеног градског грађевинског замљишта 

износи 8,00 КМ/m² за површину до 20,00 m², 4,00 

КМ/m² за површину до 100,00 m², 1,00 КМ/m² за 
површину преко 100,00 m² , за један дан закупа, 

без обзира на зону. 

 

Члан  44. 

 

(1) Плаћање закупнине за закуп изграђеног 

градског грађевинског замљишта врши се 
унапријед тромјесечно у року од пет дана од 

започињања тромјесечја. 

 (2) Ако се закуп изграђеног градског 
грађевинског замљишта врши у периоду краћем од 

три мјесеца, износ закупнине се плаћа одједном. 

 (3) Закупац и у другим случајевима 
закупнину може платити одједном. 

 

Члан  45. 

 
Закупнина за постављање слободностојећих 

рекламних паноа износи 25,00 КМ мјесечно за 

једностране, а 35,00 КМ мјесечно за двостране 
паное, а плаћа се унапријед годишње у року од пет 

дана од дана започињања закупа. Ако се рекламни 

пано поставља у заштитном појасу локалног пута, 
корисник је дужан платити и накнаду у складу са 

општинским прописима који регулишу ову област. 

 

V-  НАКНАДЕ 
 

Члан 46. 

 
(1) Физичка и правна лица којима се продаје  

неизграђено градско грађевинско земљиште 

непосредном погодбом или путем лицитације 

дужна су да плате тржишну цијену за купљено 
земљиште која се утврђује на начин прописан 

чланом 16 ове одлуке 

(2) Физичко и правно лице које је инвеститор 
изградње објекта на градском грађевинском 

земљишту дужно је да плати: 

- накнаду за трошкове уређења градског 
грађевинског земљишта, 

- накнаду по основу природних погодности 

градског грађевинског земљишта и  

погодности већ изграђене комуналне 
инфраструктуре које могу настати приликом 

коришћења тог земљишта, а који нису резултат 

улагања средстава власника некретнина – 
једнократна рента. 
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(3) Физичка и правна лица који су власници 

или корисници права располагања на стамбеном, 
пословном или сличном простору односно физичка 

и правна лица која користе неизграђено градско 

грађевинско земљиште су дужна платити накнаду 

за трајно коришћење градског грађевинског 
земљишта (трајна рента). 

1. Накнада за уређење градског грађевинског 

земљишта 

 
Члан 47.  

 
(1) Накнада за уређење градског грађевинског 

земљишта обухвата стварне трошкове припремања 

и опремања грађевинског земљишта као што је то 
предвиђено регулационим и урбанистичким 

планом. 

(2) Висина накнаде за уређење градског 

грађевинског земљишта се утврђује сагласно 
програму уређења градског грађевинског 

земљишта. 

 

Члан 48. 

 

 Уређење градског грађевинског земљишта 
у смислу ове одлуке обухвата припремање тог 

земљишта за стамбену, пословну и др. изградњу и 

његово опремање. 
 

Члан 49. 

 

 Припремање градског грађевинског 

земљишта обухвата: 
-израду програмске и просторно-планске 

документације, 

-рјешавање имовинско-правних односа, 
-геодетске и друге подлоге за потребе израде 

просторно-планске документације, 

-израду техничке документације за изградњу 

инфраструктурних система, 
-санацију терена, 

-провођење планова парцелације и 

-друге радове који се односе на припремање 
земљишта за грађење. 

 

Члан 50. 
 

1.Опремање градског грађевинског 

земљишта обухвата изградњу инфраструктурних  

објеката, уређаја и инсталација  за заједничко и 
појединачно коришћење. 

2.Прикључци на комуналне и друге 

инфраструктурне системе не спадају у радове на  
опремању грађевинског земљишта и терете 

трошкове грађења објекта. 

Члан 51. 

 
(1) Накнада за уређење градског 

грађевинског земљишта утврђује се рјешењем о 

урбанистичкој сагласности. 

             (2) Накнаду из претходног става плаћа 
инвеститор грађевине која се гради на том 

земљишту према јединици корисне површине 

објекта за чију изградњу се издаје  урбанистичка 
сагласност. 

            (3) Коначни износ накнаде за уређење 

градског грађевинског земљишта се утврђује на 

основу изведбеног пројекта у поступку издавања 
одобрења за грађење. 

            (4) Инвеститор је дужан накнаду за уређење 

градског грађевинског земљишта платити прије 
издавања одобрења за грађење. 

 

Члан 52. 
 

 (1) Корисна површина грађевине 

утврђује се на основу изведбеног пројекта по 

важећим стандардима. 
 (2) У поступку издавања урбанистичке 
сагласности корисна површина грађевине се 

привремено утврђује на основу урбанистичко-

техничких услова, а као корисна површина 
грађевина сматра се бруто грађевинска површина 

хоризонталних габарита објекта помножена бројем 

етажа уз умањење од 20% 

(3) Подрум и поткровље се додатно 
умањују 50% , а отворене површине 70%. 

 

Члан 53. 
 

  Накнада за уређење градског грађевинског 

земљишта које је дјелимично уређено, односно ако 
нису изграђени сви инфраструктурни објекти 

уређаји и инсталације који су предвиђени планским 

актом на основу којег је издата урбанистичка 

сагласност, умањује се за одговарајући проценат и 
то: 

 -за асфалтни пут са тротоаром                14% 

 -за асфалтни пут без тротоара           12% 
 -за канализацију                   12% 

 -за вреловод                                      9% 

 -за макадамски пут                                     7% 

 -за паркиралиште                                        7%  
 -за електричну мрежу                                 7% 

 -за водоводну мрежу                                  7%                       

 -за телефонску мрежу                                 4% 
 -за јавну расвјету                                        4% 

 -за хортикултурно уређење                        2% 
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Члан 54. 

 
 (1) Накнада за уређење градског 

грађевинског земљишта умањује се за 

инфраструктурне објекте, уређаје и инсталације у 

чијој је изградњи инвеститор учествовао ако то 
докаже потврдом надлежног предузећа. 

 (2) Накнада за уређење градског 

грађевинског земљишта код промјене намјене 
објекта или дијела објекта се не наплаћује. 

 

Члан 55. 

 
Накнада за уређење  градског грађевинског 

земљишта за индивидуалне стамбене објекте и  

објекте намјењене за спорт и рекреацију умањује се 

за 50%. 
 

Члан 56. 
 

Код доградње и надоградње постојећих 
објеката односно код замјене старих објеката 

новим објектом инвеститор плаћа разлику накнаде 

за уређење градског грађевинског земљишта за 
површину дограђеног дијела односно разлику у 

површини између новог и старог објекта. 
 

Члан 57. 
 

Ако се објекат гради на градском 

грађевинском земљишту које није уређено 

инвеститор је дужан да изврши уређење на цијелој 
површини грађевинске парцеле сагласно 

урбанистичко-техничким и другим условима 

утврђеним у урбанистичкој сагласности, у којем 
случају инвеститор није дужан да плати накнаду за 

уређење градског грађевинског земљишта. 

 

Члан 58. 

 

Накнада за уређење градског грађевинског 

земљишта не плаћа се за изградњу јавних 
инфраструктурних објеката, уређаја и инсталација 

као и за изградњу објеката за потребе 

здравства,образовања, културе и социјалне заштите 
ако су исти у државној својини или су од посебног 

друштвеног интереса. 

 
2.Накнада за природне погодности и погодности 

изграђене инфраструктуре (једнократна рента) 

 

Члан 59. 
  

(1)Према степену изграђености градско 

грађевинско земљиште се дијели на 6 зона: 
 

I  З О Н А 

 
              Простор обухваћен улицама Првог 

Крајишког корпуса, Трга Светог Саве, јужном 

странома Трга Светог Саве, Улицом Кнеза Лазара 

до раскршћа са Видовданском улицом, Улицом 
Видовданском до Улице Стевана Синђелића, од 

Улице Стевана Синђелића ка мосту Улицом Обале 

Војводе Степе, од моста обалом ријеке Саве 
границом парцеле Дома здравља, Савском улицом 

до укрштања са Улицом Младена Стојановића, иде 

Улицом Козарских бригада до Улице Првог 

крајишког корпуса. 
 

II  З О Н А 

 
Простор обухваћен Улицом Обале Војводе 

Степе од Улице Стевана Синђелића до Улице Иве 

Андрића, иде Улицом Иве Андрића до укрштања са 
Улицом Петра Пеције, Улицом Петра Пеције до 

укрштања улица Меше Селимовића, Петра Пеције 

и Солунских добровољаца,  границом са III зоном 

дуж Улице Меше Селимовића до Улице Војводе 
Мишића, дио Улице Војводе Мишића до 

сучељавања са Улицом Шеснаесте крајишке 

бригаде, Улицом Шеснаесте крајишке бригаде до 
петље, од петље Улицом Авде Ћука до планиране 

улице која се спаја са Дејтонском улицом, иде 

Дејтонском улицом до Улице Партизанске, иде 
Улицом Партизанском до Савске улице гдје се 

наставља границом са I зоном (улице Младена 

Стојановића, Козарских бригада, Првог крајишког 

корпуса, Трга Светог Саве, Кнеза Лазара, дијела 
Видовданске улице и  Улице Стевана Синђелића).     

 

III  З О Н А 

 

Простор обухваћен Улицом Солунских 

добровољаца, почевши од Улице Обале Војводе 

Степе до Улице Милутина Бојовића, дјеломично 
Улицом Милутина Бојовића до Улице Краља 

Твртка Првог, Улицом Краља Твртка Првог до 

Улице Петра Пеције, гдје се наставља границом са 
II зоном (улице Петра Пеције и Иве Андрића). 

  Улицом Петра Пеције од Улице Меше 

Селимовића до Улице Шеснаесте крајишке 
бригаде, Улицом Шеснаесте крајишке бригаде до 

Улице Војводе Мишића гдје се наставља границом 

са II зоном (дијелом улица Војводе Мишића и 

Меше Селимовића). 
Улицом Пут српске војске од петље до 

границе ужег обухвата Урбанистичког плана 

Градишке. 
Савском улицом од укрштања са Улицом 

Младена Стојановића, дио  Босанске улице до 
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укрштања  са  Улицом Партизанском, дио Улице  

Партизанске до сучељавања са Улицом Авде Ћука,  
Улицом Авде Ћука до планиране улице која се 

спаја са Дејтонском улицом гдје наставља 

границом II зоне( дијелом Дејтонске и Партизанске 

улице).          
 

IV  З О Н А 

 
Простор обухваћен обалом ријеке Саве 

почевши од Улице Солунских добровољаца, 

обалом ријеке Саве (к.о. Бок Јанковац) поред 

«Циглане», границом Регулационог плана Крошња, 
пресјеца Улицу Петра Мркоњића, границом к.о. 

Козинци и к.о. Градишка – село, границом 

Регулационог плана Јелшинград II до Улице Шесте 
санске бригаде, планираном Улицом Светозара 

Марковића, до сучељавања са Улицом Пут 

крајишких јунака, границом Регулационог плана до 
Улице 45. српске дивизије, даље Улицом 45. српске 

дивизије до Улице Пут српске војске (пут 

Градишка – Бања Лука) гдје наставља границом III 

зоне ( Улицом Пут српске војске до «петље»), 
границом II зоне ( Улицом Шеснаесте крајишке 

бригаде од петље до Улице Војводе Мишића), 

границом III зоне (дијелом Улице Шеснаесте 
крајишке бригаде од Улице Војводе Мишића до 

Улице Петра Мркоњића, дијелом Улице Петра 

Пеције, Улицом Краља Твртка Првог, дијелом 
Улице Милутина Бојовића, дијелом Улице 

Солунских добровољаца, до обале ријеке Саве). 

  Дијелом Улице Бранка Радичевића до 

границе са Регулационим планом, Улицом Васе 
Пелагића до Улице Змаја Јовановића, Улицом 

Змаја Јовановића до Улице Авде Ћука, границом III 

зоне      (уз Улицу Авде Ћука), границом II зоне ( уз 
Улицу Авде Ћука до петље), поново границом III 

зоне (уз Улицу Пут српске војске). 

Дијелом Улице Османа Хаџијусуфовића, до 

Јасеновачке улице, Јасеновачком улицом до  
Босанске улице, границом III зоне (Босанском 

улицом и дијелом Улице Партизанске). 

Улицом Османа Ђикића до Улице 
Липовача, Улицом Липовача до Балканске 

улице,Балканском улицом до канала ријеке 

Врбашке, каналом ријеке Врбашке до Улице Кнеза 
Михајла, дијелом Улице Кнеза Михајла до Улице 

Јурија Гагарина, Улицом Јурија Гагарина до 

границе са парцелом к.ч. 618, југозападном 

границом дијела парцела к.ч. 618 и 617, к.о. Чатрња 
до Улице Српских бедема 95, Улицом Српских 

бедема 95. до Ускочке улице, Ускочком улицом до 

границе Регулационог плана, границом 
Регулационог плана до канала ријеке Врбашке, 

каналом ријеке Врбашке до Улице Атифа Топића, 

Улицом Атифа Топића до Улице Авде Ћука, гдје 

граничи са III зоном (Улица Авде Ћука). 
 

V  З О Н А 

 

Простор обухваћен дијелом  Улице проте 
Илије Јовановића до границе са Регулационим 

планом, границом Регулационог плана до границе 

са IV зоном (Улица Бранка Радичевића) и границом 
са III зоном (Улица Пут српске војске). 

Улицом Мирослава Антића до Бањалучке 

улице, Бањалучком улицом, Улицом Машићке 

буне, Улицом Чаире, Просарском улицом до 
границе са IV зоном (дијелом Улице Липовача, 

Улицом Османа Ђикића), границом III зоне (дјелом 

улице Авде Ћука), границом са IV зоном (дијелом 
Улице Змаја Јовановића, Улицом Васе Пелагића) 

Каналом ријеке Врбашке, Ђурђевданском 

улицом до границе са IV зоном (дијелом Улице 
Османа Хаџијусуфовића и  Улице Атифа Топића). 

 

VI  ЗОНА 

 
         Простор обухваћен од сучевљавања улица 

Мирослава Антића и Бањалучке улице, границом V 

зоне ( Улицом Бањалучком, Машићке буне, 
дијелом Улице Чаире и Просарском улицом ), 

границом IV зоне ( Балканском улицом, дијелом 

Улице Кнеза Михајла, Улицом Јурија Гагарина ), 
до дијела границе парцеле к.ч. 618, к.о. Чатрња, иде 

јужном границом дијела парцеле к.ч. 618 до старог 

корита ријеке Врбашке иде коритом до канала к.ч. 

1578, наставља каналом до парцеле к.ч. 717/12 и 
даље на сјевер границом парцела к.ч. 717/12, 

717/11, 716/2 са к.ч. 709/1; наставља према истоку 

границом парцела к.ч 716/18, 716/9, 715/12 са 
парцелом к.ч. 716/2, иде границом парцела к.ч. 

715/1 и 716/4 са к.ч. 716/6 до пута к.ч. 727 к.о. 

Чатрња који је и граница катастарских општина 

Чатрња и Жеравица; иде путем до парцеле к.ч. 5/1  
к.о. Жеравица; скреће источно границом парцеле 

к.ч. 5/1 са к.ч. 7/2 до канала к.ч. 835; наставља 

каналом сјеверно до к.ч. 4/1; иде границом парцеле 
к.ч. 4/1 са парцелом к.ч. 4/6 до пута к.ч. 812; 

наставља путем према сјеверу до границе парцеле 

к.ч. 17 и парцеле к.ч. 18/1; даље иде том границом 
до границе катастарских општина Жеравица и 

Градишка-село; иде границом парцела к.ч. 2331/6, 

2331/14, 2331/3 к.о. Градишка-село са парцелама 

к.ч. 20/1 и 20/2 к.о. Жеравица до канала к.ч. 2687 
к.о. Градишка-село; прелази у к.о. Градишка-село и  

наставља према сјеверу каналом до канала к.ч. 

2684; скреће каналом к.ч. 2684 према истоку и 
поново долази до границе двије катастарске 

општине, к.о. Градишка-село и к.о. Жеравица; 
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наставља каналом који има нови број у к.о. 

Жеравица к.ч.830; иде до пута к.ч. 814 и скреће 
према југу до парцеле к.ч. 42/6; наставља границом 

парцеле к.ч. 42/6 и парцеле к.ч.41; иде границом 

парцеле к.ч. 42/7 са парцелама к.ч. к.ч. 41, 62, 65/1; 

наставља границом парцела к.ч. 60/1, 59/1, 58/1, 73 
са парцелама к.ч. 69/1 и к.ч. 68/2; иде границама 

парцела к.ч. 72/4 и 72/5 са парцелама 74/4 и 74/1 и 

прелази преко пута к.ч. 74/3; наставља границом 
парцела к.ч. 80 са парцелама к.ч. 74/2, 76/1, 76/4; 

скреће према истоку границом парцела к.ч. 80, 79, 

78 са парцелом к.ч. 82/3 и долази до великог канала 

( бивши поток Јурковица) у Жеравици; 
праволинијски прелази преко канала и улази у к.о. 

Лисковац (сад наставља границама треће зоне 

водоторња); наставља каналом према југу до к.ч. 
305; скреће према истоку и иде границом парцеле 

к.ч. 305 са парцелама к.ч. 306/2, 307/2, 308/2, 309/2, 

310/4, 310/2, 311/2; наставља границом парцела 
312/7 и 312/1 са парцелама к.ч. 366/14, 366/5, 

366/16, 366/4, 360, 363/1, 359/1 до пута к.ч. 600 и 

наставља  путем јужно до парцеле к.ч. 333/2; иде 

границом парцеле к.ч. 333/2 са парцелама к.ч. 
334/2, 335/2, и 336 до потока Баворна и наставља 

потоком према сјеверу до парцеле к.ч. 31; иде 

границом парцеле к.ч. 31 са парцелом к.ч. 256/4; 
затим иде сјеверно границом парцеле 34/1 са к.ч. 32 

и 33, скреће према истоку и иде границом парцеле 

к.ч. 597 са парцелама к.ч. 243/1, 243/10 и 243/5 и 
долази до пута к.ч. 596 ( главни пут кроз Лисковац) 

и наставља тим путем према сјеверу до парцеле к.ч. 

18/1; иде границом парцела к.ч. 18/1 и к.ч. 19/1 са 

парцелама к.ч. 39/1 и 40; наставља границом 
парцела к.ч. 23/6 и 23/8 и парцеле к.ч. 39/1; затим 

иде границом парцеле к.ч. 39/1 и к.ч. 48/1 у дужини 

цца 40 м и сијече праволинијски парцелу к.ч. 48/1 
до границе парцеле к.ч. 46/1 и к.ч. 47/1; иде том 

границом у дужини цца 135 м и поново 

праволинијски сијече парцелу к.ч. 46/1 до њене 

границе са парцелом к.ч. 44/1; наставља границом 
к.ч. 44/1 и к.ч. 46/1 до магистралног пута 

Градишка-Бањалука, даље иде дијелом границе III 

зоне ( Пут српске војске – магистрални пут 
Градишка – Бањалука ) до сучевљавања са Улицом 

Проте Илије Јовановића, иде границом V зоне ( 

дијелом Улице Проте Илије Јовановића и границом 
Регулационог плана ), границом IV зоне ( границом 

Регулационог плана ) до Улице Мирослава Антића, 

границом V зоне ( дијелом Улице Мирослава 

Антића до њеног сучевљавања са Бањалучком 
улицом ).  Иде путем к.ч. 560, к.о. Брестовчина до 

парцеле к.ч. 213 а затим иде праволинијски  према 

сјеверу преко парцела к.ч. 213, 210, 209, 199 и 206 
до пута к.ч. 2652 к.о. Градишка-село и прелази у 

к.о. Градишка-село, наставља праволинијски преко 

парцела к.ч. 2530, 2527/8, 2527/6, 2527/9, 2529/1, 

2652, 1833/4, 1834/1, 1833/2, 1834/2, 1812, 1811, 
1810, 1739/1, 1740, 1741, 1742/2, 1742/1, 1743/2, 

1743/1, 1744, 1749, 1753 до пута к.ч. 1078 који је 

граница катастарских општина к.о. Градишка-село 

и к.о. Козинци; наставља путем према сјеверу до 
парцеле к.ч. 951/1 к.о. Козинци ; прелази преко те 

парцеле до границе парцела к.ч. 954/4 и 954/2 и 

наставља даље границом до канала к.ч. 1083, 
пресјеца канал и иде границом између парцеле к.ч. 

925/5 и парцеле к.ч. 748/7 до канала к.ч. 1086, 

пресјеца канал и праволинијски сијече сљедеће 

парцеле к.ч. 928/1, 933, 927, 932, 931/2, 930, 929, 
123/2, 123/6, 1077  

(пут), 296/2, 1074 (пут кроз Козинце) и наставља 

сјеверно границом парцеле к.ч. 286/3 са парцелама 
к.ч. 286/41, 286/4, 286/5, 286/49; иде праволинијски 

преко парцела к.ч. 283, 281/2, 281/1 до границе 

парцеле к.ч. 279/1 и к.ч. 279/2; наставља границом 
до парцеле к.ч. 270 а затим скреће западно према 

парцели к.ч. 136; иде границом парцела к.ч. 136, 

135 и к.ч. 134 ,а затим путем к.ч. 1078 према западу 

до парцеле к.ч. 65/15; скреће према сјеверу 
границом парцела к.ч. 65/23, 65/2 и 64/1 и  парцела 

к.ч. 65/14 и 65/1; пресјеца пут к.ч. 11/3 и наставља 

границом парцела к.ч.  11/16, 11/15, 11/14, 11/13 и 
11/10 са парцелом к.ч. 11/2 и даље границом 

парцела к.ч. 12/4 и 12/3 и парцеле к.ч 12/1; скреће 

према западу парцелама к.ч. 15/2, 13/2 и 7/3, а 
затим иде сјеверно границом  парцела к.ч. 8, 7/1 и 

6/2 са парцелама к.ч. 7/3 и 7/4; прелази 

праволинијски парцелу к.ч. 14 , долази до канала 

Осорина и катастарске општине Бок Јанковац, 
прелази канал и наставља путем к.ч. 669/7 к.о. Бок 

Јанковац до главног пута кроз Бок Јанковац; 

прелази преко пута и наставља к.ч. 560/25 (пут) до 
границе парцеле к.ч. 560/12 са парцелама к.ч. 

560/24, 560/23, 560/22, 560/21, 560/20, 560/19; 

наставља каналом к.ч. 516/9 до границе парцеле 

к.ч. 502/1 са парцелом к.ч. 501; скреће према западу 
и иде границом парцеле к.ч. 499 са парцелама к.ч. 

502/1, 503/1, 504, 505, 507, 508/1; иде границом 

парцеле к.ч. 501/1 са парцелама к.ч.509/2, 511/1, 
511/2;  наставља путем к.ч. 512 до пута к.ч.675 ( пут 

који пролази крај «циглане») и одбрамбеног насипа 

на ријеци Сави, иде одбранбеним насипом до 
сјеверне границе парцеле к.ч. 583/2, к.о. Бок 

Јанковац, границом IV зоне ( границом 

Регулационог плана "Крошња", границом 

Регулационог плана "Јелшинград 2" ), до Улице 
Шесте санске бригаде, планиране Улице Светозара 

Марковића до сучевљавања са Улицом Пут 

крајишких јунака, границом Регулационог плана до 
Улице 45. српске дивизије, даље Улицом 45. српске 

дивизије до Улице Пут српске војске ( магистрални 



Број 6                                                Службени гласник општине Градишка                                                        

 
Страна 13 

пут Градишка – Бањалука ), иде Улицом Пут 

српске војске до пута к.ч. 560, к.о. Брестовчина. 
 На сјеверу у к.о. Чатрња на четверомеђи 

парцела к.ч.1540, 218, 219  к.о. Чатрња  и ријеке 

Саве, иде границом парцеле к.ч.218 са к.ч. 219, 

прелази праволинијски преко парцеле к.ч. 1554/3 и 
иде до заштитног канала к.ч. 1529; иде  заштитним 

каналом до старог корита ријеке Врбашке, 

наставља према југу дијелом старог корита 
Врбашке (к.ч. 1550 к.о. Чатрња) до сучељавања са 

границом V зоне ( Ђурђевданском улицом), 

границом IV зоне ( Јасеновачком улицом ), 

границом III зоне ( дијелом  Босанске улице до 
сучевљавања са Савском улицом ) до обале ријеке 

Саве, обалом ријеке Саве до четворомеђе парцела 

к.ч. 1540, 218, 219, к.о. Чатрња и ријеке Саве. 
 

(2) Саставни дио ове одлуке  је графички 

приказ зона и попис улица по појединим  

зонама. 
 

Члан 60. 
 

          (1) Као основица за утврђивање висине 

једнократне ренте служи просјечна коначна 
грађевинска цијена из претходне године  m² 

корисне стамбене површине на подручју општине  

Градишка. 
           (2) Просјечну коначну грађевинску цијену 

утврђује одлуком Скупштина општине сваке 

године, а накасније до 31. марта текуће  године. 

           (3)Просјечна коначна грађевинска цијена из 
претходног става овог члана валоризује се у току 

године свака 3 мјесеца на основу индекса раста 

цијена грађевинских радова у високоградњи и 
нискоградњи по сумарној методологији и подацима 

које објављује Завод  за статистику. 

 

Члан  61. 

 

              Висина једнократне ренте по m² корисне 

површине грађевине која ће се градити на градском 
грађевинском земљишту утврђује се у проценту од 

просјечне коначне грађевинске цијене из 

претходног члана и по зонама износи: 
- у првој зони          6 % 

- у другој зони         5 % 

- у трећој зони           4 % 
- у четвртој зони        3 % 

- у  петој зони           2 % 

- у шестој зони           1 % 

 

Члан  62. 

             (1) Износ једнократне ренте утврђује се 

рјешењем о урбанистичкој сагласности по 
јединици корисне површине објекта који се гради. 

 (2) Коначан износ једнократне ренте се 

утврђује на основу изведбеног пројекта у поступку 
издавања одобрења за грађење. 

 (3) Инвеститор је дужан  једнократну ренту 

плаитити прије издавања одобрења за грађење. 

 

Члан 63. 

 

Корисна површина грађевине приликом 
утврђивања једнократне ренте у поступку издавања 

урбанистичке сагласности се утврђује на начин 

прописан чланом 32 став 2. ове одлуке. 

  

Члан 64. 

 

 Ако се на одређеној грађевинској парцели 
гради нова грађевина умјесто раније легално 

изграђене грађевине инвеститор је дужан  платити 

једнократну ренту за разлику у површини између 
новог и старог објекта. 

 

Члан 65. 

 
Једнократна рента се не плаћа за изградњу 

јавних инфраструктурних објеката, уређаја и 

инсталација. 
 

3.Накнада за трајно коришћење градског 

грађевинског земљишта (трајна рента) 

 

Члан 66. 

 

Накнада за трајно коришћење градског 

грађевинског землишта (трајна рента) за изграђено 
градско грађевинско земљиште утврђује се по 

јединици корисне површине објекта (m²), а за 

неизграђено градско грађевинско земљиште по 
јединици површине неизграђеног градског 

грађевинског земљишта, у износу од 0,01%. 

 

Члан 67. 

 

Висина накнаде за трајно коришћење 

изграђеног градског грађевинског земљишта 
утврђује се множењем изграђене корисне 

површине објекта, просјечне коначне грађевинске 

цијене,  коефицијента 0,01% и коефицијента зоне. 

 

Члан 68. 

 
Коефицијенти  за  утврђивање накнаде за 

трајно коришћење градског грађевинског 

земљишта по зонама износе: 
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- I зона    1,17 

- II зона  1,00 
- III зона  0,75 

- IV зона  0,50 

- V зона  0,25 

- VI зона. 0,09 

 

Члан 69. 

 
 (1) За објекте у којима се обавља 

непроизводна пословна дјелатност  и то: продаја 

горива, мазива и плина, финансијске организације, 

шпедиције, представништва и заступништва, 
адвокатске канцеларије, игре на срећу накнада из 

члана 67 ове одлуке  се обрачунава у двоструком 

износу. 

 

Члан 70. 

 
 (1) Накнада за коришћење изграђеног 

градског грађевинског земљишта не плаћа се за 

објекте ђачких и дјечијих домова, домова за 

смјештај старих, изнемоглих и незбринутих лица, 
објекте социјалне и дјечије заштите,  објекте који 

се користе за хуманитарне сврхе, рад државних 

органа, органа локалне самоуправе и органа за 
послове одбране, дјелатности основног, средњег и 

високог образовања, културе, умјетности, физичке 

културе, спорта, противпожарне заштите, објеката 
за обављање вјерских обреда, гробља и здравствене 

установе чији је оснивач општина или Република. 

 (2 )Накнада за коришћење изграђеног 

градског грађевинског земљишта се не плаћа  за 
стамбене објекте чији су власници или корисници 

лица која примају сталну социјалну помоћ, а према 

евиденцији Центра за социјални рад. 
 (3) Накнаду за коришћење градског 

грађевинског земљишта не плаћају власници  ратом 

оштећених објеката све док исти не буду санирани. 

 

Члан 71. 

 

Висина накнаде за коришћење неизграђеног 
градског грађевинског земљишта које није 

приведено намјени у складу са планским актом и 

који не служи за редовну употребу изграђеног 
објекта утврђује се множење просјечне коначне 

грађевинске цијене, површине неизграђеног 

градског грађевинског земљишта, коефицијента 

зоне и коефицијента 0,01%. 

 

Члан 72. 

 
(1) Рјешење о утврђивању накнаде за 

коришћење градског грађевинског земљишта 

доноси надлежно одјељење административне 

службе. 
(2) Против рјешења из претходног става 

може се изјавити жалба Начелнику општине у року 

од 15 дана од дана пријема. 

 

Члан 73. 

 

(1) Обвезници накнаде за трајно коришћење 
градског грађевинског земљишта су власници или 

носиоци права располагања на стамбеном, 

пословном или сличном простору, односно на  

неизграђеном градском грађевинском земљишту. 
(2) Обвезник накнаде се утврђује на основу 

података из урбанистичке или грађевинске 

документације, катастра некретнина односно 
земљишних књига или увиђаја на лицу мјеста. 

 

Члан 74. 

 

Обвезници накнаде за коришћење градског 

грађевинског земљишта дужни су пријавити 

надлежном одјељењу све промјене које се тичу 
коришћења градског грађевинског земљишта и 

објеката на њему који су значајни за утврђивање 

обвезника и висине накнаде, а нарочито промјене у 
власничким односима, те у димензијама и намјени 

објеката. 

 
4.Плаћање накнада 

 

Члан 75. 

 
(1) Накнаду за продано градско грађевинско 

земљиште односно купопродајну цијену плаћа 

купац најкасније у року од 15 дана од дана 
потписивања уговора о продаји. 

(2) Накнада за уређење градског 

грађевинског земљишта и једнократна рента се 

плаћају приликом издавања одобрења за грађење. 
(3) Изузетно накнаде из претходног става 

код изградње објеката за колективно становање 

(стамбени и стамбено-пословни објекти), 
индустријских објеката и објеката производног 

занатства инвеститор може платити и у ратама  на 

слиједећи начин: 
- 20% у року од 8 дана од дана закључења уговора 

- 80 % на одгођено плаћање на период од највише 

двије године. 
 

Члан 76. 

 

(1) Плаћање накнаде за уређење градског 

грађевинског земљишта и једнократне ренте у  
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ратама ако су испуњени услови из претходног 

члана одобрава Начелник општине који са 
инвестором закључује уговор о плаћању у ратама. 

(2) Плаћање у ратама се може одобрити 

најдуже на период до двије године од дана  

закључења уговора. 
 (3) Уговором о плаћању у ратама се 

одређује средство обезбјеђења потраживања и 

динамика плаћања. 
(4) Да би искористио могућност плаћања 

накнада у ратама инвеститор је дужан у року  

од осам дана од дана подношења захтјева за 

издавање одобрења за грађење поднијети 
Начелнику општине захтјев да му се одобри 

плаћање накнада у ратама. 

 (5) За свако закашњење у плаћању рата 
инвеститору ће се обрачунавати затезна камата у 

складу са законом. 

 

Члан 77. 

 

(1) Накнада за коришћење градског 

грађевинског земљишта-трајна рента се плаћа 
мјесечно кроз систем обједињене наплате  и то до 

30-тог у мјесецу за претходни мјесец. 

(2) Изузетно  рјешењем се може одредити 
да поједини корисници који нису у систему 

обједињене наплате плаћају накнаду тромјесечно 

или полугодишње ако се тиме може постићи већа 
ефикасност у наплати. 

 

5.Посебне одредбе 

 

Члан 78. 

 

За изградњу производних објеката од 
посебног значаја за општину и објеката од 

посебног друштвеног интереса могу се одлуком 

Скупштине општине утврдити додатне олакшице 

за плаћање накнада по основу градског 
грађевинског земљишта. 

 

 

VI- ОСТАЛО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ 

 

Члан 79. 

 

У погледу осталог грађевинског земљишта 

сходно ће се примјењивати одредбе ове одлуке које 

се односе на градско грађевинско земљиште, ако 
одредбама о осталом грађевинском земљишту није 

друкчије одређено. 

 

 

 

Члан 80. 

 
Према степену изграђености остало грађевинско 

земљиште се дијели на IV зоне, а како слиједи: 

 

I ЗОНА 
 

Дио земљишта у Новој Тополи пречника 

500 метара од раскрснице путева Градишка – Бања 
Лука и Србац – Козарска Дубица укључујући и 

планирану Агрозону, а према графичком приказу у 

Просторном плану општине Градишка, појас 

земљишта 50 метара лијево и десно уз магистрални 
пут Градишка – Бања Лука од ужег обухвата 

градског грађевинског земљишта до границе са 

општином Лакташи, појас земљишта 50 метара 
лијево и десно уз магистрални пут Градишка – 

Козарска Дубица од ужег обухвата градског 

грађевинског земљишта до петље будућег ауто 
пута укључујући и планирани царински терминал. 

  

II  ЗОНА 

 
Земљиште у границама урбаног подручја 

Нова Топола ( који није обухваћен у првој зони), 

појас земљишта 50 метара лијево и десно уз 
магистрални пут Нова Топола – Србац рачунајући 

од границе И зоне осталог грађевинског земљишта 

до границе са општином Србац, земљиште у 
Орахови уз магистрални пут  500 m лијево и десно 

од зграде Земљорадничке задруге и појас у ширини 

од 150 m лијево и десно од магистралног пута,  

земљиште обухваћено Регулационим планом 
Горњи Подградци, земљиште обухваћено од 

границе ужег обухвата градског грађевинског 

земљишта до границе ширег обухвата 
Урбанистичког плана Градишке.                  

 

III ЗОНА 
 

Земљиште обухваћено урбаним подручјем 

Турјака (према графичком приказу из Просторног 

плана општине Градишка) и земљиште обухваћено 
урбаним подручјем Ламинаца Сређана (према 

графичком приказу из Просторног плана општине 

Градишка). 
           

IV ЗОНА 
 

Земљишта у границама осталих урбаних 
подручја на  подручју општине Градишка 

одређених графичким приказима из Просторног 

плана општине Градишка. 
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1.Утврђивање висине једнократне ренте за 

остало грађевинско земљиште 
 

Члан 81. 
 

Висина једнократне ренте по метру 

квадратном корисне површине грађевине утврђује 
се у проценту од основице из члана 60 ове одлуке и 

износи: 

 

- у I зони  3% 
- у II зони  2% 

- у III зони  1% 

             - у IV зони         0,50% 
 

2.Утврђивање накнаде за уређење осталог 

грађевинског земљишта 

 

Члан 82. 

 

 (1) Накнада за уређење у I и II зони осталог 
грађевинског земљишта се утврђује као и у зонама 

градског грађевинског земљишта 

(2) За  III зону осталог грађевинског 

земљишта поред умањења из члана 53 ове одлуке 
додају се и умањења по основу припремања 

грађевинског земљишта од 9%, а за IV  зону 

умањење по основу припремања грађевинског 
земљишта од 12%. 

 

3.Утврђивање накнаде за коришћење 

осталог грађевинског земљишта 
 

Члан 83. 

 

(1) Накнада за  коришћење осталог 
грађевинског земљишта за I зону осталог 

грађевинског земљишта обрачунава се у висини 

накнаде III зоне градског грађевинског земљишта, а 

накнада за II зону осталог грађевинског земљишта 
у висини накнаде IV зоне градског грађевинског 

земљишта. 

(2) Накнада из претходног става умањује се 
за 70% за стамбени простор. 

(3)Корисници осталог грађевинског 

земљишта који се налазе у III и IV зони не плаћају 

накнаду за коришћење грађевинског земљишта. 

 

4.Закуп осталог грађевинског земљишта 

 

Члан 84. 

 

 На закуп осталог грађевинског земљишта 
примјењују се одредбе ове одлуке које се односе на 

закуп градског грађевинског земљишта, уз додатно 

умањење од 50% утврђене  закупнине. 

VII- НАДЗОР 
 

Члан 85. 

 

(1) Надзор над спровођењем ове одлуке 

врши Одјељење за урбанизам, грађење, комуналне 

и стамбене послове и Одјељење за финансије. 
 (2) Инспекцијски надзор над спровођењем 

ове одлуке врши Комунална полиција . 

 

 

VIII- ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 86. 
 

 (1) Грађевински објекти који ће се градити 

или су изграђени на углу улица које припадају 

различитим зонама сматраће се да се налазе у зони 
која је више вреднована на основу комуналне 

опремљености и саобраћајне повезаности. 

 (2) Ако земљиште или објекат има прилаз 
из улице која по опремљености припада јачој зони 

у односу на зону у којој се они налазе сматра се да 

припадају оној зони у којој се налази улица из које 

имају прилаз.  
 (3) Земљиште или објекат у улици која још 

није добила своје име сматра се да је у оној зони 

којој припада најближа улица на коју се повезује 
или представља њен огранак. 

 (4) У случају да се припадност улице зони 

не може ријешити ни на начин из претходног става 

земљиште или објекат ће се сврстати  у зону коју 
одреди надлежно одјељење. 

 

Члан 87. 

 
 Накнаде прописане овом одлуком утврдиће 

се по одредбама ове одлуке у свим случајевима у 

којима на дан ступања на снагу ове одлуке не 
постоји коначно рјешење којим је одговарајућа 

накнада утврђена. 

 

Члан 88. 

 

Висина закупнине за неизграђено градско 

грађевинско земљиште које је додјељено у закуп 
физичким или правним лицима за изградњу 

привремених грађевина у складу са одредбама 

ранијих одлука којима је регулисана ова област и 
са којима су закључени уговори о закупу 

неизграђеног градског грађевинског земљишта ће 

се ускладити са одредбама ове одлуке. 
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Члан 89. 

 
 (1) Ступањем на снагу ове одлуке престаје 

да важи Одлука о грађевинском земљишту 

(«Службени гласник општине Градишка», број: 

5/05 и 11/05) и Одлука о привременом коришћењу 
јавних површина на подручју општине Градишка 

(«Службени гласник општине Градишка», број: 

5/05) 
 (2) Ова Одлука ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у ''Службеном гласнику 

општине Градишка''. 

 
Број: 01-022-105/07 

Датум: 31.05.2007.године 

Градишка 
                                          ПРЕДСЈЕДНИК  

                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                       Урош Граховац с.р. 
 

 

 

На основу члана 35. тачка 2. Закона о 
пољопривредном земљишту (''Службени гласник 

Републике Српске'' број 93/06) и члана 17. и 33. 

Статута општине Градишка ("Службени гласник 
општине Градишка, бр. 8/05), Скупштина општине 

Градишка на двадесетшестој редовној сједници 

одржаној 31.05.2007.године, донијела је 
 

П Р О Г Р А М 

 

Улагања новчаних средстава прикупљених 

по основу претварања пољопривредног 

земљишта у непољопривредно у 2007. години 

 

 

Члан 1. 

 

Средства прикупљена по основу кориштења 
пољопривредног земљишта у непољопривредне 

сврхе у 2007. години на подручју општине 

Градишка користиће се у складу са програмом 
уређења пољопривредног земљишта на подручју 

мјесних заједница чије пољопривредне површине 

треба привјести намјени. 
 

 

Члан 2. 

 
Средства из члана 1. овог Програма 

користиће се за финансирање копања одводних 

канала у мјесним заједницама у складу са 
Пројектом израђеним од стране најповољнијег 

извођача и то за копање одводних канала уз 

уградњу бетонских пропуста, за анализу плодности 

земљишта и друге мјере предвиђене Законом о 
пољопривредном земљишту. 

 

 

Члан 3. 

 

Сјеча шибља и шикара на траси канала као и 

трошкове евентуалне накнаде за уништено 
земљиште појединим грађанима падају на терет 

грађана чије ће се земљиште уређивати копањем 

одводних канала. 

 

Члан 4. 

 

 
Средства ће се користити са посебног рачуна 

Буџета општине Градишка, а налог за њихову 

исплату потписиваће Начелник општине или друго 
лице које он овласти. 

 

 

Члан 5. 

 

Избор пројекта за кориштење ових средстава 

на подручју општине Градишка, а на основу члана 
35. тачка 2. Закона о пољопривредном земљишту, 

вршиће комисија коју именује Начелник општине. 

 

 

Члан 6. 

 

Контролу намјенског утрошка наведених 
средстава вршиће Орган пољопривредне 

инспекције општине Градишка. 

Контролу квалитета извођења радова вршиће 
надлежна одјељења Административне службе. 

 

 

Члан 7. 

 

Овај Програм ступа на снагу даном 

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

 

Број: 01-330-51/07 
Датум: 31.05.2007.године 

Градишка 

                                          ПРЕДСЈЕДНИК  

                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                       Урош Граховац с.р. 
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На основу члана 7. Закона о министарским, 

владиним и другим именовањима Републике 
Српске (''Службени гласник Републике Српске'', 

број 41/03) и члана 33. Статута општине Градишка 

("Службени гласник општине Градишка, бр. 8/05), 

Скупштина општине Градишка на сједници 
одржаној 31.05.2007.године, донијела је 

 

О Д Л У К У  
 

о утврђивању критерија за именовање 

директора и управних и надзорних одбора 

јавних служби чији је оснивач општина 

Градишка 

 

I 

 

Овом одлуком ближе се утврђују услови и 

критерији за избор и именовање: 
1. Директора Установе за предшколско 

образовање и васпитање ''Лепа Радић'' Градишка, 
2. Пет чланова Управног одбора Установе за 

предшколско образовање и васпитање ''Лепа Радић'' 

Градишка, од којих два из реда запослених 

3. Три члана управног одбора ''Завичајног 

музеја'' Градишка, од којих један из реда запослених, 

4. Три члана Надзорног одбора ''Завичајног 

музеја'' Градишка, од којих један из реда запослених. 

 

II 

 

Опис послова: 

 

Послови директора и управних и надзорних 
одбора утврђени су законом и статутима наведених 

јавних служби. 

 

III 

 

Општи услови за кандидате су: 
 

1. Да су држављани БиХ; 

2. Да су старији од 18 година: 

3. Да нису отпуштени из државне службе на 
било којем нивоу у БиХ као резултат дисциплинске 

мјере у периоду од три године прије дана 

објављивања конкурса: 
4. Да нису осуђивани за кривично дјело које 

их чини неподобним за обављање послова члана 

управног или надзорног одбора: 

5. Да се против њих не води кривични 
поступак: 

6. Да се на њих не односи члан IX 1. Устава 

БиХ. 

 

 

Посебни услови за кандидате су: 

 
1. – ВСС/ВШС просвјетно-педагошког, 

психолошког, социолошког, социјалног или 

здравственог смјера: 

- положен стручни испит: 
- најмање три године успјешног радног 

искуства у васпитно-образовном раду: 

- посједовање организаторских и других 
способности за обављање послова директора: 

 

2, 3, и 4 – ВСС,ВШС, или ССС 

- најмање три године искуства у струци 
 

IV 

 
Са кандидатима који уђу у ужи избор 

Комисије за избор обавиће се интервју. 

Комисија за избор се састоји од пет чланова, а 
именује је Начелник општине. 

 

V 

 
Конкурс ће расписати Начелник општине 

Градишка и биће објављен у ''Службеном гласнику 

Републике Српске'' и дневном листу ''Независне 
новине'' Бања Лука. 

Рок за подношење пријава на конкурс је 15 

дана од дана објављиња у ''Службеном гласнику 
Републике Српске''. 

 

VI 

 
Директора, чланове управних и надзорних 

одбора наведених јавних служби, на основу ранг 

листи које ће утврдити Комисија за избор, 
именоваће Скупштина општине на мандатни 

период од 4 године. 

 

VII 

 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, 

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

 

Број: 01-022-106/07 
Датум: 31.05.2007.године 

Градишка 

                                          ПРЕДСЈЕДНИК  

                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                 Урош Граховац с.р. 
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На основу члана 2. став 1. тачка1. и 2. Закона 

о комуналним дјелатностима (''Службени гласник 
Републике Српске'', број 11/95 и 51/02) и члана 33. 

Статута општине Градишка ("Службени гласник 

општине Градишка, бр. 8/05), Скупштина општине 

Градишка на сједници одржаној 31.05.2007.године, 
доноси 

 

О Д Л У К У  
 

о измјенама и допунама Одлуке о водоводу 

и канализацији 

 

Члан 1. 

 

У одлуци о водоводу и канализацијама 
(''Службени гласник општине Градишка'' број 6/00) 

у члану 3. став 1. иза алинеје 6. додаје се нова 

алинеја 7 која гласи: 
''контролна окна и каналски прикључак'' 

У истом члану у ставу 2. алинеја 3. и 4. 

бришу се. 

 

Члан 2. 

 

У члану 4. ријечи ''Нови град'' замјењују се 
ријечима ''Водовод и канализација''/ у даљем тексту 

Комунално предузеће/. 

 

Члан 3. 

 

Члан 7. мјења се и гласи: 

''Вода из водоводне мреже мора одговарати 
Правилнику о хигијенској исправности воде за 

пиће. 

За исправност воде одговара Комунално 
предузеће''. 

 

Члан 4 

 
Члан 13. мјења се и гласи: 

Инвеститор је дужан приликом израде 

водоводне и канализационе мреже /јавне и кућне 
инсталације/ придржавати се техничких 

норматива''. 

 

Члан 5. 

 

У члану 14. став 2. брише се 

У истом члану став 3. мјења се и гласи: 
''Грађевине изграђене или започете без 

одобрења за грађење не могу бити прикључене на 

инсталације водовода и канализације изузев 
привремених грађевинских прикључака''. 

 

Члан 6. 

 
У члану 17. Одлуке испред ријечи ''водомјер'' 

додаје се ријеч ''главни''. 

 

Члан 7. 

 

У члану 18. став 1. мјења се и гласи: 

''Стамбени објекти колективне градње са 
више стамбених или пословних јединица имају 

главни водомјер и појединачне водомјере за сваку 

стамбену јединицу или пословни простор''. 

У члану 18. став 2. се брише. 
 

Члан 8. 

 
У члану 28. Одлуке ријеч ''надлежни орган 

општине'' замјењује се ријечима ''Начелник 

општине''. 
 

Члан 9. 

 

Члан 29. Одлуке брише се. 
 

Члан 10. 

 
У члану 34. став 2. и 3. мјењају се и гласе: 

''Трошкови замјене, оправке и баждарења 

водомјера сноси комунално предузеће''. 
Уколико је до квара на водомјеру дошло због 

механичког оштећења трошкове оправке сноси 

корисник''. 

 

Члан 11. 

 

У члану 39. ријечи ''надлежни орган'' 
замјењују се ријечима ''Начелник општине''. 

 

Члан 12. 

 
Члан 40. мјења се и гласи: 

''Рачун за утрошену воду и канализацију 

испоставља ''Водовод и канализација'' и Служба 
обједињене наплате. 

Комуналне услуге за испоручену воду и 

одвођење искоришћених вода, плаћају се мјесечно. 
Накнада за испоручену воду и одвођење 

искоришћених вода, утврђује се од стране 

комуналног предузећа на коју сагласност даје 

Начелник општине''. 
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Члан 13. 

 
У члану 41. став 1. мјења се и гласи: 

''Потрошач се може писмено обратити 

комуналном предузећу захтјевом да се испита 

исправност водомјера. По пријему захтјева 
испитаће се исправност водомјера''. 

Став 2. брише се, а став 3. постаје став 2. 

 

Члан 14. 

 

У члану 42. став 2. и 3. бришу се. 

 

Члан 15. 

 

Члан 43. мјења се и гласи: 
''У случају када се водомјером не може 

измјерити утрошена количина воде потрошња ће се 

утврдити по процјени комуналног предузећа. 
Основ за процјену чини средња потрошња за 

посљедних 6 мјесеци када је водомјер исправно 

показивао потрошњу''. 

У истом члану став 2. брише се, а став 3. и 4. 
постају став 2. и 3. 

 

Члан 16. 

 

У члану 46. у ставу 1. ријеч ''рачун'' замјењује 

се рјечју ''обрачун''. 
 

Члан 17. 

 

У члану 48. став 1. тачка 3. мјења се и гласи: 
''Ако је вода истекла због погрешке на 

водомјеру (осим у случају да је до квара дошло 

кривицом потрошача)''. 
 

Члан 18. 

 

Члан 51. мјења се и гласи: 
''У случајевима суше и других тешкоћа у 

снабдјевању потрошача водом за пиће Начелник 

општине може својом наредбом забранити 
употребу воде за полијевање паркова, вртова, 

прање улица и сл. И издати упутство комуналном 

предузећу ради ограничења потрошње воде''. 
 

Члан 19. 

 

Члан 58. брише се. 
 

 

 

 

 

Члан 20. 

 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у ''Службеном гласнику општине 

Градишка''.  

 
Број: 01-022-111/07 

Датум: 31.05.2007.године 

Градишка 
                                          ПРЕДСЈЕДНИК  

                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                       Урош Граховац с.р. 

 
 

 

На основу члана 30. Закона о локалној 
самоуправи (''Службени гласник Републике 

Српске'', број 101/04, 42/05, 118/05), члана 48., 51, 

55. и 71. Закона о задуживању, дугу и гаранцијама 
Републике Српске (''Службени гласник Републике 

Српске'', број 30/07) и члана 17. и  33. Статута 

општине Градишка ("Службени гласник општине 

Градишка, бр. 8/05), Скупштина општине 
Градишка на сједници одржаној 31.05.2007.године, 

донијела је 

 

О Д Л У К У  

 

о измјени и допуни Одлуке о јемству 

Општине Градишка за задужење 

ОДЈКП''Водовод и канализација'' Градишка 

 

I 

 

Тачка  II  Одлуке о јемству Оптине Градишка 

за задужење ОДЈКП ''Водовод и канализација'' 
Градишка, (''Службени гласник општине 

Градишка'' број 5/07) се мјења и гласи: 

 

''Средства из тачке I ове Одлуке  ОДЈКП 
''Водовод и канализација'' Градишка ће користити 

за завршетак изградње водовода Градишка-

Подградци, а обезбједиће се под сљедећим 
условима: 

а) максимална каматна стопа – 

шестомјесечни ЕУРИБОР + 3,9%, (мјесечни 
ануитет износи: главница + камата = 29.000,00 

КМ), 

б) рок отплате – 10 година, 

в) трошкови отплате кредита – 0,5% или 
12.500,00 КМ, 

г) отплата дуга се може сервисирати из 

редовних мјесечних прихода корисника кредита  
д) издавање ове гаранције од стране Општине 

Градишка повећало би потенцијални дуг Општине 
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Градишка за 2007. годину на 944.500,00 КМ, што 

износи 6,82% редовних прихода остварених у 
предходној фискалној години (13.843.051,00 КМ), 

ђ) наведена инвестиција има вијек употребе 

од 50 година и период амортизације од 10 година''. 

 

II 

 

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

општине Градишка''. 

 

Број: 01-022-110/07 
Датум: 31.05.2007.године 

Градишка 

                                          ПРЕДСЈЕДНИК  
                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                 Урош Граховац с.р. 

 
 

 

Скупштина општине Градишка, рјешавајући 

у предмету утврђивања губитка својства 
непокретности у општој употреби, на основу члана 

4. Закона о промету непокретности (''Службени 

лист БиХ'', број 38/78, 48/89, 29/90 и 22/91 и 
''Службени гласник Републике Српске број 29/94) 

и члана 17. и 33. Статута општине Градишка 

("Службени гласник општине Градишка, бр. 8/05), 
на сједници одржаној 31.05.2007.године, донијела 

је 

 

О Д Л У К У  
 

о губитку својства непокретности у општој 

употреби 

 

Члан 1. 

 

Утврђује се да је изгубило својство 
непокретности у општој употреби – пут следеће 

земљиште државне својине: 

- к.ч.број 1626/4. Ул. ''Чеде Ковачевић'', 
економско двориште у површини од 300 м

2 
уписана 

у п.л. број 416 к.о. Градишка-град  /ДС-путеви/  
 

Члан 2. 

 
У земљишним књигама Основног суда у 

Градишци и другим јавним евиденцијама, брисаће 

се својство непокретности у општој употреби са 

некретнина из тачке 1. Одлуке, а иста ће се уписати 
као државна својина са правом  располагања 

Општине Градишка. 

 

Члан 3. 

 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у ''Службеном гласнику општине 

Градишка''. 

 
Број: 01-022-109/07 

Датум: 31.05.2007.године 

Градишка 
                                          ПРЕДСЈЕДНИК  

                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                          Урош Граховац с.р. 

 

 

Скупштина општине Градишка, рјешавајући 

у предмету утврђивања губитка својства 
непокретности у општој употреби, на основу члана 

4. Закона о промету непокретности (''Службени 

лист БиХ'', број 38/78, 48/89, 29/90 и 22/91 и 
''Службени гласник Републике Српске број 29/94) 

и члана 17. и 33. Статута општине Градишка 

("Службени гласник општине Градишка, бр. 8/05), 

на сједници одржаној дана 31.05.2007.године, 
донијела је 

 

О Д Л У К У  
 

о губитку својства непокретности у општој 

употреби 

 

Члан 1. 

 

Утврђује се да је изгубило својство 
непокретности у општој употреби – пут следеће 

земљиште државне својине: 

- к.ч.број 429/6. Ул. '' Бранка Ракаса, 
градилиште у површини од 326 м

2
 

- к.ч. број 429/7 Ул. ''Бранка Ракаса'', 

градилиште у површини од 210 м
2
 

 
уписане у п.л. број 416 к.о. Градишка-град 

/ДС-путеви/ 
 

Члан 2. 

 
У земљишним књигама Основног суда у 

Градишци и другим јавним евиденцијама, брисаће 

се својство непокретности у општој употреби са 
некретнина из тачке 1. Одлуке, а иста ће се уписати 

као државна својина са правом  располагања 

Општине Градишка. 
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Члан 3. 

 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у ''Службеном гласнику општине 

Градишка''. 

 
Број: 01-022-108/07 

Датум: 31.05.2007.године 

Градишка 
                                          ПРЕДСЈЕДНИК  

                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                          Урош Граховац с.р. 

 

 

Скупштина општине Градишка, поводом 

понуде Рончевић Зорана из Градишке, за продају 
некретнина по праву прече куповине, на основу 

члана 29. Закона о промету непокретности 

(''Службени лист СРБиХ'', број 38/78, 4/89, 29/90 и 
22/91 и ''Службени гласник Републике Српске број 

29/04) и члана 17. и 33. Статута општине Градишка 

("Службени гласник општине Градишка, бр. 8/05), 

на сједници одржаној дана 31.05.2007.године, 
донијела је 

 

О Д Л У К У  
 

о прихватању понуде 

 

I 

 

Прихвата се понуда Рончевић Зорана из 

Градишке, дата по праву прече куповине, за 
куповину сувласничког дијела од ½ на 

некретнинама означеним као: 

- к.ч.бр. 178/1 Ул.''Лепе Радић'',  двориште  у 
површини од ......................................................130 м

2
 

            куће и зграде у површини од.......................33 м
2
 

- к.ч.бр. 178/2 Ул.''Лепе Радић'',  двориште  у 

површини од .........................................................93м
2
 

            куће и зграде у површини од.......................60 м
2
 

 

уписане у п.л. бр. 266 к.о. Градишка-град, по 

купопродајној цијени од 45.000,00 КМ. 

 

II 

 

О куповини некретнина из тачке I закључиће 
се купопродајни уговор између Општине Градишка 

и Рончевић Зорана. 

 

III 

 

За провођење ове одлуке задужује се 

Начелник општине Градишка. 

IV 

 

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

Градишка''. 

 

Број: 01-022-107/07 
Датум: 31.05.2007.године 

Градишка                        ПРЕДСЈЕДНИК  

                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                          Урош Граховац с.р. 

 

 

 
На основу члана 12. став 3. Закона о 

министарским, владиним и другим именовањима 

Републике Српске (''Службени гласник Републике 
Српске'', број 41/03), члана 35. став 1. Закона о 

локалној самоуправи (''Службени гласник 

Републике Српске'', број 101/04, 42/05 и 118/05) и 
члана 33. Статута општине Градишка ("Службени 

гласник општине Градишка, бр. 8/05), Скупштина 

општине Градишка на сједници одржаној 

31.05.2007.године, донијела је 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

о именовању начелника Одјељења за 

инспекције Административне службе општине 

Градишка 

 

 

1. ГОРАН СЕМБЕР, дипломирани 

економиста из Градишке, 
 

и м е н у ј е   с е 

 

за начелника Одјељења за инспекције 

Административне службе општине Градишка 

 

2. Именовање из тачке 1. врши се на вријеме 
трајања мандата Скупштине општине Градишка 

 

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

општине Градишка''. 

 
 

Број: 01-111-32/07 

Датум: 31.05.2007.године 

Градишка                        ПРЕДСЈЕДНИК  
                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                          Урош Граховац с.р. 
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Страна 23 

На основу члана 12. Закона о министарским, 

владиним и другим именовањима (''Службени 
гласник Републике Српске'', број 41/03), члана 51. 

Статута ''Завичајног музеја'' Градишка и члана 33. 

Статута општине Градишка ("Службени гласник 

општине Градишка, бр. 8/05), Скупштина општине 
Градишка на сједници одржаној 31.05.2007.године, 

донијела је 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

о разрешењу чланова Управног одбора 

''Завичајног музеја'' Градишка 

 

I 

 
Разрешавају се чланови Управног одбора 

''Завичајног музеја'' Градишка и то: 

 
1. Средојевић Миле 

2. Драгановић Драган 

3. Мутић Нада 

 

II 

 

Именовани се разрешавају дужности чланова 
Управног одбора ''Завичајног музеја'' Градишка 

због истека мандата. 

 

III 

 

Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 

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

 
Број: 01-111-33/07 

Датум: 31.05.2007.године 

Градишка                        ПРЕДСЈЕДНИК  
                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                          Урош Граховац с.р. 

 

 

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

гласник Републике Српске'', број 41/03), члана 51. 

Статута ''Завичајног музеја'' Градишка и члана 33. 

Статута општине Градишка ("Службени гласник 
општине Градишка, бр. 8/05), Скупштина општине 

Градишка на сједници одржаној 31.05.2007.године, 

донијела је 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

о именовању В.Д. чланова Управног 

одбора ''Завичајног музеја'' Градишка 

 

I 

 
Именују се В.Д. чланови Управног одбора 

''Завичајног музеја'' Градишка и то: 

 

1. Средојевић Миле 
2. Драгановић Драган 

3. Вујчић Бојан 

 

II 

 

Именовање из предходне тачке врши се на 

период до окончања поступка избора  чланова 
Управног одбора путем јавног конкурса. 

 

III 
 

Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 

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

 
Број: 01-111-34/07 

Датум: 31.05.2007.године 

Градишка                        ПРЕДСЈЕДНИК  

                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                          Урош Граховац с.р. 
 

 

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

гласник Републике Српске'', број 41/03), члана 53. 

Статута ''Завичајног музеја'' Градишка и члана 33. 
Статута општине Градишка ("Службени гласник 

општине Градишка, бр. 8/05), Скупштина општине 

Градишка сједници одржаној 31.05.2007.године, 

донијела је 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

о разрешењу чланова Надзорног одбора 

''Завичајног музеја'' Градишка 

 

I 

 

Разрешавају се чланови Надзорног одбора 

''Завичајног музеја'' Градишка и то: 
 

1. Јокић Богдан 

2. Поповић Радивој 
3. Јованић Биљана 

 

II 

 
Именовани се разрешавају дужности чланова 

Надзорног одбора ''Завичајног музеја'' Градишка 

због истека мандата. 
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III 

 
Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у ''Службеном гласнику општине 

Градишка''. 

 
Број: 01-111-35/07 

Датум: 31.05.2007.године 

Градишка                        ПРЕДСЈЕДНИК  

                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                          Урош Граховац с.р. 

 
 

На основу члана 12. Закона о министарским, 

владиним и другим именовањима (''Службени 
гласник Републике Српске'', број 41/03), члана 53. 

Статута ''Завичајног музеја'' Градишка и члана 33. 

Статута општине Градишка ("Службени гласник 

општине Градишка, бр. 8/05), Скупштина општине 
Градишка сједници одржаној 31.05.2007.године, 

донијела је 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

о именовању В.Д. чланова Надзорног 

одбора ''Завичајног музеја'' Градишка 

 

I 

 
Именују се В.Д. чланови Надзорног одбора 

''Завичајног музеја'' Градишка и то: 

 
1. Јокић Богдан 

2. Поповић Радивој 

3. Тодоровић Перо 

 

II 

 

Именовање из предходне тачке врши се на 
период до окончања поступка избора  чланова 

Надзорног одбора путем јавног конкурса. 

 

III 

 

Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 

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

 

 
Број: 01-111-36/07 

Датум: 31.05.2007.године 

Градишка                        ПРЕДСЈЕДНИК  

                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                          Урош Граховац с.р. 

 

 

На основу члана 12. Закона о министарским, 

владиним и другим именовањима (''Службени 
гласник Републике Српске'', број 41/03), члана 25. 

Статута Установе за предшколско образовање и 

васпитање ''Лепа Радић'' Градишка и члана 33. 

Статута општине Градишка ("Службени гласник 
општине Градишка, бр. 8/05), Скупштина општине 

Градишка сједници одржаној 31.05.2007.године, 

донијела је 

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

о разрешењу чланова Управног одбора 

Установе за предшколско образовање и 

васпитање ''Лепа Радић''  Градишка 

 

I 

 
Разрешавају се чланови Управног одбора 

Установе за предшколско образовање и васпитање 

''Лепа Радић'' Градишка и то: 

 
1. Солдат Рајна 

2. Купрешанин Даринка 

3. Француз Милош 
4. Гвоздерац Данијела 

5. Плотан Миломирка 

 

II 

 

Именовани се разрешавају дужности чланова 

Управног одбора Установе за предшколско 
образовање и васпитање ''Лепа Радић'' Градишка 

због истека мандата. 

 

III 

 

Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 

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

 

Број: 01-111-37/07 
Датум: 31.05.2007.године 

Градишка                        ПРЕДСЈЕДНИК  

                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                          Урош Граховац с.р 
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Страна 25 

На основу члана 12. Закона о министарским, 

владиним и другим именовањима (''Службени 
гласник Републике Српске'', број 41/03), члана 25. 

Статута Установе за предшколско образовање и 

васпитање ''Лепа Радић'' Градишка и члана 33. 

Статута општине Градишка ("Службени гласник 
општине Градишка, бр. 8/05), Скупштина општине 

Градишка сједници одржаној 31.05.2007.године, 

донијела је 

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

о именовању В.Д. чланова Управног 

одбора Установе за предшколско образовање и 

васпитање ''Лепа Радић''  Градишка 

 

I 

 
Именују  се В.Д. чланови Управног одбора 

Установе за предшколско образовање и васпитање 

''Лепа Радић'' Градишка и то: 

 
1. Солдат Рајна 

2. Купрешанин Даринка 

3. Француз Милош 
4. Гвоздерац Данијела 

5. Плотан Миломирка 

 

II 

 

Именовање из предходне тачке врши се на 

период до окончања поступка избора чланова 
Управног одбора путем јавног конкурса. 

 

III 
 

Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у ''Службеном гласнику општине 

Градишка''. 
 

Број: 01-111-38/07 

Датум: 31.05.2007.године 
Градишка                        ПРЕДСЈЕДНИК  

                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                          Урош Граховац с.р 
 

 

 

 
 

 

 
 

На основу члана 17. и  33. Статута општине 

Градишка ("Службени гласник општине Градишка, 
бр. 8/05), Скупштина општине Градишка на својој 

двадесетшестој редовној сједници одржаној  

31.05.2007.године, доноси  

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

о разрешењу дужности члана Комисије за 

избор и именовања Скупштине општине 

Градишка 

 
1. Г-дин РАНКО БАКИЋ из Градишке 

разрјешава се дужности члана Комисије за избор и 

именовања Скупштине општине Градишка 
 

2. Ово Рјешење ступа на снагу даном 

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

 

Број: 01-111-39/07 

Датум: 31.05.2007.године 
Градишка                        ПРЕДСЈЕДНИК  

                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                          Урош Граховац с.р 
 

 

На основу члана 17. и  33. Статута општине 
Градишка ("Службени гласник општине Градишка, 

бр. 8/05), Скупштина општине Градишка на својој 

двадесетшестој редовној сједници одржаној  

31.05.2007.године, доноси  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

о именовању члана Комисије за избор и 

именовања Скупштине општине Градишка 

 

1. Г-дин ЉУБО СУБОТИЋ из Градишке 
 

 и м е н у ј е   с е 

 
за члана Комисије за избор и именовања 

Скупштине општине Градишка 

 
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику 

општине Градишка''. 

 
Број: 01-111-40/07 

Датум: 31.05.2007.године 

Градишка                        ПРЕДСЈЕДНИК  
                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                          Урош Граховац с.р 



                 Службени гласник општине Градишка                                                        Број 6 Страна 26 

На основу члана 17. и  33. Статута општине 

Градишка ("Службени гласник општине Градишка, 
бр. 8/05), Скупштина општине Градишка на својој 

двадесетшестој редовној сједници одржаној  

31.05.2007.године, доноси  

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

о разрешењу дужности члана Комисије за 

питања младих Скупштине општине Градишка 

 

1. Г-дин РИСТИЋ БРАНИСЛАВ  из 
Градишке разрјешава се дужности члана Комисије 

за питања младих Скупштине општине Градишка 

 
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику 

општине Градишка''. 
 

Број: 01-111-41/07 

Датум: 31.05.2007.године 

Градишка                        ПРЕДСЈЕДНИК  
                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                          Урош Граховац с.р 

 
 

На основу члана 17. и  33. Статута општине 

Градишка ("Службени гласник општине Градишка, 
бр. 8/05), Скупштина општине Градишка на својој 

двадесетшестој редовној сједници одржаној  

31.05.2007.године, доноси  

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

о именовању члана Комисије за питања 

младих Скупштине општине Градишка 

 

1. Г-дин БОШКО ВАСИЉЕВИЋ  именује 

се за члана Комисије за питања младих Скупштине 

општине Градишка 

 
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику 

општине Градишка''. 
 

Број: 01-111-42/07 

Датум: 31.05.2007.године 

Градишка                        ПРЕДСЈЕДНИК  
                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                          Урош Граховац с.р 

 
 

 

На основу члана 17. и  33. Статута општине 

Градишка ("Службени гласник општине Градишка, 
бр. 8/05), Скупштина општине Градишка на својој 

двадесетшестој редовној сједници одржаној  

31.05.2007.године, доноси  

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

о разрешењу дужности члана Савјета за 

спорт Скупштине општине Градишка 

 

1. Г-дин НИКОЛА БОРКОВИЋ  из 
Градишке разрјешава се дужности члана Савјета за 

спорт Скупштине општине Градишка 

 
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику 

општине Градишка''. 
 

Број: 01-111-43/07 

Датум: 31.05.2007.године 

Градишка                        ПРЕДСЈЕДНИК  
                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                          Урош Граховац с.р 

 
 

На основу члана 17. и  33. Статута општине 

Градишка ("Службени гласник општине Градишка, 
бр. 8/05), Скупштина општине Градишка на својој 

двадесетшестој редовној сједници одржаној  

31.05.2007.године, доноси  

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

о именовању  члана Савјета за спорт 

Скупштине општине Градишка 

 

1. Г-дин МРАКИЋ БРАНИСЛАВ  именује 

се за члана Савјета за спорт Скупштине општине 

Градишка 

 
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику 

општине Градишка''. 
 

Број: 01-111-44/07 

Датум: 31.05.2007.године 

Градишка                        ПРЕДСЈЕДНИК  
                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                          Урош Граховац с.р 
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На основу члана 8. Правилника о поступку 

јавног надметања за продају грађевинског 
земљишта у државној својини (''Службени гласник 

Републике Српске'', број 14/07), члана 8. 

Правилника о поступку продаје непосредном 

погодбом неизграђеног градског грађевинског 
земљишта у државној својини (''Службени гласник 

Републике Српске'', број 14/07),  члана 17. и 33. 

Статута општине Градишка ("Службени гласник 
општине Градишка, бр. 8/05), Скупштина општине 

Градишка на сједници одржаној 31.05.2007.године, 

донијела је 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

о именовању Комисије за продају 

грађевинског земљишта 

 

1. Именује  се Комисија за продају 
грађевинског земљишта (у даљем тексту Комисија) 

у саставу: 

1. Обренка Балта,     - предсједник 

    Вања Сладојевић    - замјеник предсједника 
2. Зорица Марковић   - члан 

    Биљана Радичић       - замјеник члана 

3. Сафета Кудра         - члан 

    Драгана Илић          - замјеник члана  

За секретара Комисије именује се Иванка 

Зеничанин, а за замјеника секретара Дијана Малић.  
 

2. Задатак Комисије из предходне тачке је 

спровођење поступка продаје неизграђеног 

грађевинског земљишта путем лицитације у складу 
са Правилником о поступку јавног надметања за 

продају грађевинског земљишта у државној 

својини (''Службени гласник Републике Српске'' 
број 14/07) и провођење поступка продаје 

грађевинског земљишта непосредном погодбом у 

случају да продаја путем усменог јавног надметања 

није успјела ни у поновљеном поступку лицитације 
у складу са Правилником о поступку продаје  

непосредном погодбом неизграђеног градског 

грађевинског земљишта у државној својини 
(''Службени гласник Републике Српске'' број 

14/07). 

3. Мандат Комисије траје једну годину. 
 

4. Ово Рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику 

општине Градишка 
 

Број: 01-111-31/07 

Датум: 31.05.2007.године 

Градишка                                  ПРЕДСЈЕДНИК  

                                   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                          Урош Граховац с.р 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 



                 Службени гласник општине Градишка                                                        Број 6 Страна 28 

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
 

На основу члана 3. и 44. Закона о заштини на раду  (''Службени гласник Републике Српске'', број 26/93, 
14/94, 21/96 и 10/98), члана 20. Општег колективног уговора  (''Службени гласник Републике Српске'', 

број 27/06 и 31/06) и   члана 34. Статута општине Градишка ("Службени гласник општине Градишка, бр. 

8/05), Начелник општине Градишка доноси 

 

П Р А В И Л Н И К 
 

о измјенама и допунама Правилника о врсти  

и начину коришћења средстава личне заштите на раду 

 

 

Члан 1. 

 

У  Правилнику  о врсти и начину коришћења средстава личне заштите на раду (''Службени 
гласник општине Градишка'' , број 10/05), члан 3. мјења се и гласи: 

 

 
''Послови и задаци  на којима се остварује право на бесплатна средства заштите на раду, врста 

заштитне обуће и одјеће и вијек њеног трајања су : 

 
 

Ред. 

број 

НАЗИВ ПОСЛОВА И ЗАДАТАКА ВРСТА ЗАШТИТНЕ ОБУЋЕ 

И ОДЈЕЋЕ 

ВИЈЕК 

ТРАЈАЊА 

1. Послови и задаци одржавања  
чистоће 

- два радна мантила 
- два пара боросана 

- гумене рукавице 

2 године 
1 година 

по потреби 

2. Послови и задаци обезбјеђења у 

другој смјени 

- двије љетне и двије зимске униформе 

- двије кравате 
- плитке ципеле 

2 године 

2 године 
1 година 

3. Послови и задаци обезбјеђења у 

првој смјени (за вријеме радног 

времена) 

- два љетна и два зимска одјела, 

- двије кошуље кратких и двије    

кошуље дугих рукава 
- плитке ципеле 

2 године 

 

1 година 
1 година 

4. Послови и задаци домаћина зграде 

(мушкарац) 

- два љетна и два зимска одјела, 

- двије кошуље кратких и двије    
кошуље дугих рукава 

- плитке ципеле 

2 године 

 
1 година 

1 година 

5. Послови и задаци домаћина зграде 

(жена) 

- два љетна и два зимска комплета 

(сако, сукња и хлаче), 
- двије кошуље кратких и двије    

кошуље дугих рукава 

- плитке ципеле 

 

2 године 
 

1 година 

1 година 

6. Послови и задаци на инфо пулту 
(жена) 

- два љетна и два зимска комплета 
(сако, сукња и хлаче), 

- двије кошуље кратких и двије    

кошуље дугих рукава 
- плитке ципеле 

 
2 године 

 

1 година 
1 година 

7. Послови и задаци на инфо пулту 

(мушкарац) 

- два љетна и два зимска одјела, 

- двије кошуље кратких и двије    

кошуље дугих рукава 
- плитке ципеле 

2 године 

 

1 година 
1 година 
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8. Послови и задаци на шалтерима 

(изузев шалтера на којима се 
запослени смјењују сваки дан) - жена 

- два љетна и два зимска комплета 

(сако, сукња и хлаче), 
- двије кошуље кратких и двије    

кошуље дугих рукава 

 

2 године 
 

1 година 

9. Послови и задаци на шалтерима 
(изузев шалтера на којима се 

запослени смјењују сваки дан) - 

мушкарац 

- два љетна и два зимска одјела, 
- двије кошуље кратких и двије    

кошуље дугих рукава 

 

2 године 
 

1 година 

 

10. Послови и задаци стручног 
сарадника - курира 

- плитке ципеле, 
- дубоке ципеле, 

- торба за пошту 

2 године, 
2 године, 

1 година 

11. Послови и задаци возача - радни мантил, 

-2 одјела 

2 године, 

3 године 

12.  Угоститељски послови и задаци  - два пара боросана, 

-двије кецеље 

1 година, 

1 година 

13. Послови и задаци кућног мајстора - радно одијело или радни мантил 1 година 

14. Послови и задаци графичара - два радна мантила 2 године 

15. Послови и задаци стручног 

сарадника - архивара 

- два радна мантила 2 године 

16. Послови и задаци стручног 

сарадника за цивилну заштиту 

- радни мантил, 

- теренска обућа, 
- панцирни прслук, 

- панцирна кацига са заштитним  

визиром 

2 године 

1 година 

17. Послови и задаци комуналног 
полицајца 

- зимска и љетна униформа (у складу 
са Правилником о униформама 

припадника Комуналне полиције 

(''Сл.гл. РС'', број 107/03) 

 

18. Послови и задаци инспектора - радна ташна, 

- два бијела мантила – вет. ин, 

- двије бијеле капе – вет. ин 

3 године 

2 године 

1 година 

19. Послови и задаци стручног 
сарадника за урбанизам и грађење 

- вјетровка, 
- ципеле 

2 године 
1 година 

20. Послови и задаци вишег стручног 

сарадника за геодетске послове 

- вјетровка, 

- ципеле 

2 године 

1 година 

21. Послови и задаци стручног 
сарадника за саобраћај и путеве 

- вјетровка, 
- ципеле 

2 године 
1 година 

22. Послови и задаци стручног 

сарадника за комуналне послове 

- вјетровка, 

- ципеле 

2 године 

1 година 

 
Радници који обављају послове и задатке из претходног става овог члана дужни су за вријеме 

радног времена носити радно одијело односно униформу''. 

 

Члан 2. 

 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику општине 
Градишка''. 

 

                                                                                                  

  Број: 02-022-95/07 
  Датум: 14.05.2007.године 

  Градишка  

                                                                                                                               НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                                                                                                                     Никола Крагуљ с.р 
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На основу члана 34. Статута општине 
градишка ("Службени гласник општине Градишка, 

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

 

О Д Л У К У 
 

о допуни одлуке о коришћењу мобилних 

телефона у службене сврхе  

 

Члан 1. 

 

У Одлуци о коришћењу мобилних телефона у 
службене сврхе (''Службени глсаник општине 

Градишка'', број 2/07) члан 2. се допуњује новим 

алинејама и то: 
- начелник одјељења за урбанизам, грађење,  

комуналне и стам. послове ..................... 150 КМ 

- виши стручни сарадник за инфо пулт ...... 30 КМ 
- самостални стручни сарадник за саобраћај и 

путеве ......................................................... 30 КМ 

- стручни сарадник за комуналне послове .......30 КМ 

- самостални стручни сарадник за послове 
грађења ....................................................... 30 КМ 

- стручни сарадник за урбанизам и грађење......30 КМ 

- самостални стручни сарадник за савјетодавне 
послове у пољопривреди .......................... 30 КМ 

- виши стручни сарадник за пољопривреду, 

шумарство и водопривреду ...................... 30 КМ 
- стручни срадник – контролни асистент.....30 КМ 

- стручни сарадник – матични књиговођа у 

одјељењу за привреду ............................... 30 КМ 

 

Члан 2. 

 

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

Градишка''. 

 
Број: 02-022-48/07 
Датум: 20.03.2007.године 

Градишка                                  НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                                                                                                     

                                                  Никола Крагуљ с.р. 

 

 

На основу члана 43. Закона о локалној 

самоуправи (''Службени гласник Републике 

Српске'', број 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 34. 
Статута општине Градишка ("Службени гласник 

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

Градишка  д о н о с и 
 

О Д Л У К У 

 

о давању сагласности на Правилник о платама у 

Професионална ватрогасна јединица Градишка 

1. Даје се сагласност на Правилник о платама 
у Општинској организацији Професионална 

ватрогасна јединице Градишка број: 156/07 од 

21.05.2007. године 

 
2. Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у ''Службеном гласнику општине 

Градишка''. 
 

Број: 02-023-9/07 

Датум: 23.05.2007.године 

Градишка                            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                                                                                                     
                                                  Никола Крагуљ с.р. 

 

 
 

На основу члана 34. Статута општине 

Градишка (''Службени гласник општине Градишка'' 
бр.8/05), те на основу чл. 1. и 2. Одлуке о 

утврђивању критерија и намјена трошења 

средстава текуће буџетске резерве (''Службени 

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

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

о одобрењу исплате 

 
1. Одобрава се исплата средстава у износу од 

890,00 КМ, Мили Средојевићу, академском 

сликару из Градишке – ЈМБ 2403952101484, на име 

учешћа у финансирању израде умјетничке слике за 
потребе Административне службе. 

 

2. Исплата средстава из тачке 1. овог рјешења 
пада на терет Буџета општине Градишка за 2007. 

годину – текућа буџетска резерва. 

 

3. Уплату средстава извршити на текући 
рачун број: 562-010-30000014-55-214-01-001970-9 

 

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

 

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

општине Градишка''. 

  

Број: 02-532-245/07 
Датум: 19.04.2007.године 

Градишка                            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                                                                                                     

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

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

утврђивању критерија и намјена трошења 

средстава текуће буџетске резерве (''Службени 

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

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

о одобрењу исплате 

 

1. Одобрава се исплата средстава у износу од 
10.000,00 КМ, на име учешћа у рјешавању 

стамбеног питања породице пок. Биљане Плотан-

Шешум, која је трагично изгубила живот приликом 
пожара у Дому културе дана, 16.11.2005. године. 

 

2. Исплата средстава из тачке 1. овог рјешења 
пада на терет Буџета општине Градишка за 2007. 

годину – текућа буџетска резерва. 

 

3. Уплату средстава извршити на име супруга 
пок. Биљане Плотан-Шешум – Шешум Радослава, 

ЈМБ 2810970191762 текући рачун бр. 1566116086 – 

Нова бањалучка банка. 
 

4. О извршењу овог рјешења стараће се 

Одјељење за финансије. 
 

5. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику 

општине Градишка''. 
  

Број: 02-532-250/07 

Датум: 23.04.2007.године 
Градишка                            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                                                                                                     

                                                  Никола Крагуљ с.р. 

 

 
На основу члана 43. Закона о локалној 

самоуправи (''Службени гласник Републике 

Српске'', број:101/04, 42/05 и 118/05) и члана 28. и 
34. Статута општине Градишка (''Службени 

гласник општине Градишка'' бр. 8/05 ) Начелник 

општине Градишка   д о н о с и  
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

1. ОДОБРАВА СЕ АГЕНЦИЈИ ЗА 
ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ ГРАДИШКА исплата 

новчаних средстава у износу од 12.200,00 КМ. 

 
2. Наведена средства ће се користити у 

сврху обиљежавања ''Дана ЕУ'' (у периоду од 09.05 

до 12.05.2007. године) и исплатиће се са буџетске 

ставке – подршка програмских активности 
Агенције за локални развој Градишка, на рачун код 

Hypo Alpe Adria Banke број 552-01400013851-19 

 

3. О извршењу овог рјешења стараће се 
Одјељење за привреду и Одјељење за финансије. 

 

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

општине Градишка''.  

 
   Број: 02-434-27/07 
    Датум: 25.04.2007.године 

    Градишка                                 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                                         Никола Крагуљ с.р 
 

 

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

бр.8/05), те чл. 2. и 5. Одлуке о утврђивању 

критерија и намјена трошења средстава текуће 
буџетске резерве (''Службени гласник општине 

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

донио је  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

о одобрењу исплате 

 

1. Одобрава се исплата средстава у износу од 

6.000,00 КМ. СРПСКОЈ ПРАВОСЛАВНОЈ 
ЦРКВЕНОЈ ОПШТИНИ НОВА ТОПОЛА, за 

набавку цигле за градњу звоника храма у Новој 

Тополи. 

 
2. Исплата средстава из тачке 1. овог рјешења 

пада на терет Буџета општине Градишка за 2007. 

годину – текућа буџетска резерва. 
 

3. Уплату средстава извршити на текући 

рачун број: 551000-99999999-32-50220-1467290171. 
 

4. О извршењу овог рјешења стараће се 

Одјељење за финансије. 

 
5. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику 

општине Градишка''. 
  

Број: 02-434-30/07 

Датум: 30.04.2007.године 

Градишка                            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                                                                                                     
                                                  Никола Крагуљ с.р. 
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      На основу члана 34. Статута општине 

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

утврђивању критерија и намјена трошења 

средстава текуће буџетске резерве (''Службени 

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

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

о одобрењу исплате 

 

1. Одобрава се исплата средстава у износу од 
5.054,40 КМ, КОШАРКАШКОМ КЛУБУ 

ИНВАЛИДА ''КОЗАРА'' ЈИБ 4402091070001 

Градишка, на име помоћи за набавку спортских 
колица за Сашу Дејановића. 

 

2. Исплата средстава из тачке 1. овог рјешења 
пада на терет Буџета општине Градишка за 2007. 

годину – текућа буџетска резерва. 

 

3. Уплату средстава извршити на жиро-рачун 
број: 555-007000-45366-56. 

 

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

 

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

општине Градишка''. 

  

Број: 02-532-1621/07 
Датум: 03.05.2007.године 

Градишка                            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                                                                                                     

                                                  Никола Крагуљ с.р. 
 

 

На основу члана 34. Статута општине 

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

утврђивању критерија и намјена трошења 

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

општине Градишка,  донио је  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

о одобрењу исплате 

 
1. Одобрава се исплата средстава у износу од 

700,00 КМ, ОШ''СВЕТИ САВА'' ДУБРАВЕ, на име 

учешћа у припреми прославе Дана Школе. 
 

2. Исплата средстава из тачке 1. овог рјешења 

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

 

3. Уплату средстава извршити ООСС, ЈИБ 

4401049410114, на жиро рачун број: 
5620100000220098. 

 

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

 

5. Ово рјешење ступа на снагу даном 

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

  

Број: 02-532-289/07 
Датум: 16.05.2007.године 

Градишка                            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                                                                                                     

                                                  Никола Крагуљ с.р. 
 

 

    На основу члана 34. Статута општине Градишка 

(''Службени гласник општине Градишка'' бр. 8/05), 
те члана 2. и 5. Одлуке о утврђењу критерија и 

намјени трошења средстава текуће буџетске 

резерве (''Службени гласник општине Градишка'' 
бр. 7/03 )  Начелник општине је донио  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е  

 

о одобрењу исплате 

 

1. Одобрава се исплата средстава у износу 
од 1.740,00 КМ, ОДЈП ''РАДИО ГРАДИШКА'' 

Градишка, ЈИБ 401041780001, по рн. 07/158, на име 

плаћања државног доприноса за коришћење радио-
фреквентног спектра, (''СЛ: гласник БиХ'', бр. 1/07). 

 

2. Исплата средстава из тачке 1. овог 

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

 

3. Уплату средстава извршити на жиро-
рачун број: 562-010-00001094-21, Развојна банка. 

 

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

 

5. Ово Рјешење ступа на снагу даном 

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

 
   Број: 02-641-2/07 

   Датум: 18.05.2007.године 

   Градишка                                  НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                                   Никола Крагуљ с.р 
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ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕЊЕ, КОМУНАЛНЕ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ 
 

О Г Л А С 

 

Одјељење за урбанизам, грађење, комуналне и стамбене послове општине Градишка на основу 

рјешења бр. 04-372-16/07 од 23.05.2007. године, извршио је у регистру заједница етажних власника 
стамбених зграда, у регистарском листу број: 29/07 упис оснивања заједнице етажних власника у Улици 

Видовданска 73/3 Градишка са слиједећим подацима: 

Код Одјељења за урбанизам, грађење, комуналне и стамбене послове општине Градишка у књигу 

регистара 29/07 од 23.05.2007. год. уписана је Заједница етажних власника зграде у Улици Видовданска 
број 73/3, са оснивачким актом заједнице број ЗЕВ-1/06. од 23.12.2006.године. Основна дјелатност 

заједнице је: управљање зградом за рачун етажних власника, прикупљање и тражење средстава за 

одржавање заједничких дијелова и уређаја и других трошкова управљања зградом, одржавање 
заједничких дијелова и уређаја зграде, извођење радова хитних интервенција, коришћење заједничких 

просторија и дијелова зграде и земљишта које служи за редовну употребу зграде, други послови 

управљања зградом, 
 Овлашћење заједнице у правном промету са трећим лицима заједнице закључује уговоре и обавља 

друге послове правног промета у оквиру своје дјелатности, самостално и без ограничења. Одговорност 

заједнице за обавезе у правном промету одговара цјелокупном својом имовином – покретним стварима, 

новчаним средствима и имовинским правима, којима заједница располаже.  
Одговорност оснивача и чланова за обавезе заједнице, које се односе на послове одржавања 

заједничких дијелова зграде, одговарају супсидијарно оснивачи и чланови заједнице, до висине свог 

удјела у плаћању трошкова инвестиционог и текућег одржавања и хитних интервенција на заједничким 
дијеловима зграде. 

 Лица овлаштена за заступање и представљање заједнице су Мирјанић Видосава и Лакић Огњен. 
 

Број: 04-372-16/07 

Дана:23.05.2007.године                                 Службено лице органа 

                                                Хазим Раковић. 
 

О Г Л А С 

 

Одјељење за урбанизам, грађење, комуналне и стамбене послове општине Градишка на основу 

рјешења бр. 04-372-17/07 од 22.05.2007.год. извршио је у регистру заједница етажних власника стамбених 

зграда, у регистарском листу број: 26/07 упис оснивања заједнице етажних власника Улица Лужичко 
српска, Градишка са слиједећим подацима: 

Код Одјељења за урбанизам, грађење, комуналне и стамбене послове општине Градишка у књигу 

регистара 26/07 од 22.05.2007. год. уписана је Заједница етажних власника зграда у Улици Лужичко 
српска са оснивачким актом заједнице број 3/2007. од 01.04.2007. год. Основна дјелатност заједнице је 

управљање зградом за рачун етажних власника, прикупљање и тражење средстава за одржавање 

заједничких дијелова и уређаја и других трошкова управљања зградом, одржавање заједничких дијелова и 

уређаја зграде, извођење радова хитних интервенција, коришћење заједничких просторија и дијелова 
зграде и земљишта које служи за редовну употребу зграде, други послови управљања зградом, 

 Овлашћење заједнице у правном промету са трећим лицима заједнице закључује уговоре и обавља 

друге послове правног промета у оквиру своје дјелатности, самостално и без ограничења. Одговорност 
заједнице за обавезе у правном промету одговара цјелокупном својом имовином – покретним стварима, 

новчаним средствима и имовинским правима, којима заједница располаже.  

Одговорност оснивача и чланова за обавезе заједнице, које се односе на послове одржавања 
заједничких дијелова зграде, одговарају супсидијарно оснивачи и чланови заједнице, до висине свог 

удјела у плаћању трошкова инвестиционог и текућег одржавања и хитних интервенција на заједничким 

дијеловима зграде. 

 Лица овлаштена за заступање и представљање заједнице је Ковачевић Драгутин и Илић Небојша. 
 

              Број: 04-372-17/07 

Дана:22.05.2007.године                                  Службено лице органа 

                                                Хазим Раковић. 
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О Г Л А С 

 

Одјељење за урбанизам, грађење, комуналне и стамбене послове општине Градишка на основу 

рјешења бр. 04-372-10/07 од 22.05.2007. године, извршио је у регистру заједница етажних власника 
стамбених зграда, у регистарском листу број: 27/07 упис оснивања заједнице етажних власника Улици 

Козарских бригада бб/Г-1 Градишка са слиједећим подацима: 

Код Одјељења за урбанизам, грађење, комуналне и стамбене послове општине Градишка у књигу 
регистара 27/07 од 22.05.2007. год. уписана је Заједница етажних власника зграде у Улици Козарских 

бригада бб/Г-1, са оснивачким актом заједнице број 4/07. од 13.03.2007.год. Основна дјелатност заједнице 

је: управљање зградом за рачун етажних власника, прикупљање и тражење средстава за одржавање 
заједничких дијелова и уређаја и других трошкова управљања зградом, одржавање заједничких дијелова и 

уређаја зграде, извођење радова хитних интервенција, коришћење заједничких просторија и дијелова 

зграде и земљишта које служи за редовну употребу зграде, други послови управљања зградом, 

 Овлашћење заједнице у правном промету са трећим лицима заједнице закључује уговоре и обавља 
друге послове правног промета у оквиру своје дјелатности, самостално и без ограничења. Одговорност 

заједнице за обавезе у правном промету одговара цјелокупном својом имовином – покретним стварима, 

новчаним средствима и имовинским правима, којима заједница располаже.  
Одговорност оснивача и чланова за обавезе заједнице, које се односе на послове одржавања 

заједничких дијелова зграде, одговарају супсидијарно оснивачи и чланови заједнице, до висине свог 

удјела у плаћању трошкова инвестиционог и текућег одржавања и хитних интервенција на заједничким 
дијеловима зграде. 

 Лица овлаштена за заступање и представљање заједнице су Пеулић Љубомир и Стојнић Милица 
 

Број: 04-372-10/07 

Дана:22.05.2007.године                                 Службено лице органа 

                                                Хазим Раковић. 

 

О Г Л А С 

 

Одјељење за урбанизам, грађење, комуналне и стамбене послове општине Градишка на основу 

рјешења бр. 04-372-20/07 од 22.05.2007.год. извршио је у регистру заједница етажних власника стамбених 

зграда, у регистарском листу број: 28/07 упис оснивања заједнице етажних власника у Улици Николе 
Тесле 13А, Градишка са слиједећим подацима: 

Код Одјељења за урбанизам, грађење, комуналне и стамбене послове општине Градишка у књигу 

регистара 28/07 од 22.05.2007. год. уписана је Заједница етажних власника зграда у Улици Николе Тесле 

13 А са оснивачким актом заједнице број - од 12.03.2007. год. Основна дјелатност заједнице је управљање 
зградом за рачун етажних власника, прикупљање и тражење средстава за одржавање заједничких дијелова 

и уређаја и других трошкова управљања зградом, одржавање заједничких дијелова и уређаја зграде, 

извођење радова хитних интервенција, коришћење заједничких просторија и дијелова зграде и земљишта 
које служи за редовну употребу зграде, други послови управљања зградом, 

 Овлашћење заједнице у правном промету са трећим лицима заједнице закључује уговоре и обавља 

друге послове правног промета у оквиру своје дјелатности, самостално и без ограничења. Одговорност 
заједнице за обавезе у правном промету одговара цјелокупном својом имовином – покретним стварима, 

новчаним средствима и имовинским правима, којима заједница располаже.  

Одговорност оснивача и чланова за обавезе заједнице, које се односе на послове одржавања 

заједничких дијелова зграде, одговарају супсидијарно оснивачи и чланови заједнице, до висине свог 
удјела у плаћању трошкова инвестиционог и текућег одржавања и хитних интервенција на заједничким 

дијеловима зграде. 

 Лица овлаштена за заступање и представљање заједнице је Стајчић Драгољуб и Винчић Зора. 
 

              Број: 04-372-20/07 

Дана:22.05.2007.године                                  Службено лице органа 

                                                Хазим Раковић. 
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О Г Л А С 

 

Одјељење за урбанизам, грађење, комуналне и стамбене послове општине Градишка на основу 

рјешења бр. 04-372-24/07 од 22.05.2007. године, извршио је у регистру заједница етажних власника 
стамбених зграда, у регистарском листу број: 24/07 упис оснивања заједнице етажних власника у Улици 

Видовданска 77(Г-8) Градишка са слиједећим подацима: 

Код Одјељења за урбанизам, грађење, комуналне и стамбене послове општине Градишка у књигу 
регистара 24/07 од 22.05.2007. год. уписана је Заједница етажних власника зграде у Улици Видовданска 

број 77 (Г-8), са оснивачким актом заједнице број 1/06. од 06.12.2006.године. Основна дјелатност 

заједнице је: управљање зградом за рачун етажних власника, прикупљање и тражење средстава за 

одржавање заједничких дијелова и уређаја и других трошкова управљања зградом, одржавање 
заједничких дијелова и уређаја зграде, извођење радова хитних интервенција, коришћење заједничких 

просторија и дијелова зграде и земљишта које служи за редовну употребу зграде, други послови 

управљања зградом, 
 Овлашћење заједнице у правном промету са трећим лицима заједнице закључује уговоре и обавља 

друге послове правног промета у оквиру своје дјелатности, самостално и без ограничења. Одговорност 

заједнице за обавезе у правном промету одговара цјелокупном својом имовином – покретним стварима, 
новчаним средствима и имовинским правима, којима заједница располаже.  

Одговорност оснивача и чланова за обавезе заједнице, које се односе на послове одржавања 

заједничких дијелова зграде, одговарају супсидијарно оснивачи и чланови заједнице, до висине свог 

удјела у плаћању трошкова инвестиционог и текућег одржавања и хитних интервенција на заједничким 
дијеловима зграде. 

 Лица овлаштена за заступање и представљање заједнице је Радак Милорад и Милиновић 

Миодраг. 
 
Број: 04-372-24/07 

Дана:22.05.2007.године                                 Службено лице органа 

                                                Хазим Раковић. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



                 Службени гласник општине Градишка                                                        Број 5 Страна 36 

С А Д Р Ж А Ј 

 
 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ: 

 
1. Одлука о грађевинском земљишту.......................1 
2. Програм улагања новчаних средстава по основу 

претварања пољопривредног земљишта у 

непољопривредне сврхе...........................................17 
3. Одлука о утврђивању критерија за именовање 

директора, Управних и Надзорних одбора Јавних 

служби чији је оснивач општина Градишка..........18 
4. Одлука о измјенама и допунама Одлуке о 

водоводу и канализацији.........................................19 

5. Одлука о измјени и допуни Одлуке о јемству 

Општине Градишка за задужење ОДЈКП ''Водовод 
и канализација'' Градишка.......................................20 

6. Одлука о губитку својства непокретности у 

општој употреби са некретнина к.ч.број 1626/4, Ул. 
''Чеде Ковачевића'' уписаних у п.л.бр. 416 к.о. 

Градишка-град (ДС-путеви)....................................21 

7. Одлука о губитку својства непокретности у 

општој употреби са некретнина к.ч.бр. 429/6 и 
429/7, ''Ул.00Бранка Ракаса'' уписане у п.л.бр. 416 

к.о. Градишка-град (ДС-путеви).............................21 

8. Одлука о прихватању понуде Рончевић Зорана 
из Градишке..............................................................22 

9. Рјешење о именовању начелника Одјељења за 

инспекције Административне службе општине 
Градишка...................................................................22 

10. Рјешење о разрешењу чланова Управног 

одбора ''Завичајног музеја'' Градишка....................23 

11. Рјешење о именовању в.д. чланова Управног 
одбора ''Завичајног музеја'' Градишка....................23 

12. Рјешење о разрешењу чланова Надзорног 

одбора ''Завичајног музеја'' Градишка....................23 
13. Рјешење о именовању в.д. чланова Надзорног 

одбора ''Завичајног музеја'' Градишка....................24 

14. Рјешење о разрешењу чланова Управног 
одбора Установе за предшколско образовање и 

васпитање ''Лепа Радић'' Градишка........................24 

15. Рјешење о именовању в.д. чланова Управног 

одбора Установе за предшколско образовање и 
васпитање ''Лепа Радић'' Градишка........................25 

16. Рјешење о разрешењу дужности члана 

Комисије за избор и именовања..............................25 
17. Рјешење о именовању члана Комисије за избор 

и именовања..............................................................25 

18. Рјешење о разрешењу дужности члана 

Комисије за питања младих....................................26 
19. Рјешење о именовању члана Комисије за 

питања младих..........................................................26 

20. Рјешење о разрешењу дужности члана Савјета 
за спорт......................................................................26 

21. Рјешење о именовању члана Савјета за спорт.26 

22. Рјешење о именовању Комисије за продају 
грађевинског земљишта...........................................27 

 

 

Н А Ч Е Л Н И К   О П Ш Т И Н Е 

 
1. Правилник о измјенама и допунама Правилника 
о врсти и начину коришћења средстава личне 

заштите на раду........................................................28 

2. Одлука о допуни Одлуке о коришћењу 
мобилних телефона у службене сврхе...................30 

3. Одлука о давању сагласности на Правилник о 

платама у Професионалној ватрогасној јединици 
Градишка...................................................................30 

4. Рјешење о одобрењу исплате број: 02-532-245/07 

од 19.04.2007.године................................................30 

5. Рјешење о одобрењу исплате број: 02-532-250/07 
од 23.04.2007.године................................................31 

6. Рјешење о одобрењу исплате број: 02-434-27/07 од 

25.04.2007.године......................................................31 
7. Рјешење о одобрењу исплате број: 02-434-30/07 

од 30.04.2007.године................................................31 

8. Рјешење о одобрењу исплате број: 02-532-1621/07 

од 30.05.2007.године.................................................32 
9. Рјешење о одобрењу исплате број: 02-532-289/07 

од 16.05.2007.године................................................32 

10. Рјешење о одобрењу исплате број: 02-641-2/07 
од 18.05.2007. године...............................................32 

 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ; ГРАЂЕЊЕ, 

КОМУНАЛНЕ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ 

 

1. Оглас  о упису у регистар Заједнице етажних 

власника зграде у улици ВИДОВДАНСКА 77 (Г-8) 
Градишка...................................................................33 

2. Оглас  о упису у регистар Заједнице етажних 

власника зграде у улици НИКОЛЕ ТЕСЛЕ 13А- 
Градишка...................................................................33 

3. Оглас  о упису у регистар Заједнице етажних 

власника зграде у улици КОЗАРСКИХ БРИГАДА 

бб(Г-1)  Градишка....................................................34 
4. Оглас  о упису у регистар Заједнице етажних 

власника зграде у улици ЛУЖИЧКО СРПСКА 

Градишка...................................................................34 
5. Оглас  о упису у регистар Заједнице етажних 

власника зграде у улици ВИДОВДАНСКА 73/3  

Градишка...................................................................35 

 

 
 

 


