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Г р а д и ш к а 

 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
 

 
На основу члана   52. и 53. Закона о 

јавним предузећима („Службени гласник 
Републике Српске“, број 75/04), члана  12. и 30. 
Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, број 101/04, 42/05 и 
118/05) и члана 17. и 33. Статута општине 
Градишка („Службени гласник општине 
Градишка“, број 8/05, 4/08, 1/09 и 3/09) 
Скупштина општине Градишка, у функцији 
Скупштине ЈП „Радио Градишка“ Градишка, на 
сједници одржаној дана  08.06. 2010. године,  
донијела је 
 

О Д Л У К У 
 

о промјени облика организовања   
ОДЈП „Радио Градишка“  Градишка  

 
   I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 

(1) Овом одлуком Скупштина општине 
Градишка организује постојећи ОДЈП „Радио 
Градишка“ Градишка у Јавно предузеће „Радио 
Градишка“ Градишка, у складу са  Законом о 
јавним предузећима. 

(2) Одлуком  оснивач  регулише: назив 
фирме, сједиште, податке о оснивачу, одго-
ворност за обавезе, дјелатност, имовину 
предузећа, управљање предузећем и органе 
предузећа.   

 
 
 
 

 
 
 

Члан 2. 
 
 Предузеће има својство правног лица и 
сва овлашћења у правном промету са трећим 
лицима у оквиру регистроване дјелатности. 
 

Члан 3. 
 

 Предузеће је дужно да послује у складу 
са законом, добрим пословним обичајима и 
пословним моралом. 

 
II   ФИРМА, СЈЕДИШТЕ И ОСНИВАЧ 

 
Члан 4. 

 
(1) Пун назив предузећа  гласи: Јавно 

предузеће „Радио Градишка“ Градишка. 
(2) Скраћени назив предузећа  гласи:  ЈП 

„Радио Градишка“  Градишка. 
(3) Сједиште предузећа  је: Градишка, 

Улица “Видовданска“6. 
 

Члан 5. 
 

Општина  Градишка је оснивач ОДЈП 
„Радио Градишка“ Градишка и овом одлуком 
врши промјену облика организовања предузећа  
у ЈП „Радио Градишка“ Градишка. 
 

Члан 6. 
 
 (1) У правном промету са трећим лицима 
предузеће иступа у своје име и за свој рачун, а за 
обавезе у правном промету одговара без 
ограничења средствима којима располаже. 

(2) За обавезе предузећа оснивач 
одговара до висине оснивачког улога. 
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III    ДЈЕЛАТНОСТ  ПРЕДУЗЕЋА 
 
 

Члан 7. 
 
 (1) Предузеће  обавља следеће 
дјелатности: 

- 92200 - радио и телевизијске дјелатности, 
- 64200 - телекомуникације, 
- 22120 - издавање новина. 
-спољнотрговинско пословање у оквиру 
регистрованих дјелатности. 

 
(2) Предузеће може обављати и друге 

дјелатности без уписа у судски регистар, а које 
служе дјелатности уписаној у регистар, а које се 
уобичајено обављају уз те дјелатности у мањем 
обиму или повремено. 
 
           IV    ИМОВИНА ПРЕДУЗЕЋА 
 

Члан 8. 
 

 (1) Предузеће обавља дјелатност у 
објектима и на непокретностима на које му 
оснивач пренесе право коришћења, као и 
средствима стеченим из других извора. 
 (2) Основни капитал предузећа, према 
увјерењу Инвестиционо развојне банке 
Републике Српске, број:10-180-12/08 од 
30.04.2010. године, износи 52.689,00 КМ. 
 (3) Основни капитал предузећа је 100% 
државни и ни у једном дијелу није приватизован. 
 (4) Оснивач може у току пословне године 
повећати вриједност основног капитала новим 
улагањем новца, ствари и права. 
 (5) Основни капитал предузећа не може 
се смањити испод законом предвиђеног 
минимума. 

 
Члан 9. 

 
Средства за пословање предузећа 

обезбјеђују се из следећих извора: 
-Буџета општине, 
-прихода остварених обављањем 

регистроване дјелатности, 
-донација, прилога и спонзорства 

домаћих и страних физичких и правних лица, 
-других извора у складу са законом. 

 
 
 

V   ОРГАНИ ПРЕДУЗЕЋА 
 

Члан 10. 
 
Органи предузећа  су: 

- Скупштина, 
- Надзорни одбор и 
- Директор. 

 
Члан 11. 

 
 Послове Скупштине предузећа  обавља 
Скупштина општине Градишка. 

 
 

Члан 12. 
  

(1) Надзорни одбор састоји се од три 
члана. 

(2) Чланове Надзорног одбора именује 
Скупштина предузећа након спроведеног јавног 
конкурса и на приједлог Комисији за избор. 

(3) Скупштина предузећа ће, до избора 
Надзорног одбора на мандатни период, име-
новати вршиоце дужности чланова Надзорног 
одбора, у складу са Законом о јавним 
предузећима и Законом о министарским,  
владиним и другим именовањима Републике 
Српске. 

 
Члан 13. 

  
(1) Директора предузећа именује и 

разрјешава Надзорни одбор. 
(2) Директор представља и заступа 

предузеће  у складу са Статутом и законом. 
 (3) До избора директора конкурсом на 
мандатни период у складу са законом, предузеће 
ће представљати и заступати в.д. директора 
именован ранијим рјешењем. 

 
Члан 14. 

 
Надлежности, услови за именовање и 

разрјешење чланова Надзорног одбора 
предузећа, њихова права и обавезе и услови и 
поступак именовања директора и његова права и 
обавезе, регулишу се Статутом предузећа. 
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Члан 15. 
 
Директор предузећа ће оснивачу најмање 

једанпут годишње подносити  извјештај о раду и 
пословању предузећа. 
 
VI    ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 16 
 
За сва остала питања која нису 

регулисана овом одлуком, примјењиваће се 
одредбе Закона о јавним предузећима, Закона о 
предузећима и други закони и подзаконски акти. 

 
Члан 17. 

 
Надлежни органи ће у року од 30 дана  

извршити  усклађивање Статута и осталих 
општих аката предузећа са овом одлуком. 
 

Члан 18. 
 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да 
важи Одлука о усклађивању оснивачког акта 
ОДЈП „Радио Градишка“ Градишка („Службени 
гласник општине Градишка“, број 8/09).  

 
Члан 19. 

 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику 
општине Градишка.“. 

 
Број:01-022-112/10 
Датум:08.06.2010.године 
Градишка                           ПРЕДСЈЕДНИК 
                                     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                               Урош Граховац с.р. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На основу члана   5. и 52. Закона о јавним 
предузећима („Службени гласник Републи-ке 
Српске“, број 75/04), члана  12. и 30. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број 101/04, 42/05 и 118/05) 
и чланoва 17. и 33. Статута општине Градишка 
(„Службени гласник општине Градишка“, број 
8/05, 4/08, 1/09 и 3/09) Скупштина општине 
Градишка, у функцији Скупштине ЈП „Радио 
Градишка“ Градишка, на сједници одржаној дана  
08.06. 2010. године,  донијела је 

 
СТАТУТАРНУ ОДЛУКУ 

 
о измјени Статута Јавног предузећа „Радио 

Градишка“ Градишка 
 

Члан 1. 
 

 У Статуту Јавног предузећа „Радио 
Градишка“ Градишка („Службени гласник 
општине Градишка“ , број 8/09) члан 22. се 
мијења и гласи: 
 
          „(1) Предузеће обавља дјелатност у 
објектима и на непокретностима на које му 
оснивач пренесе право коришћења, као и 
средствима стеченим из других извора. 
 (2) Основни капитал предузећа, према 
увјерењу Инвестиционо развојне банке 
Републике Српске, број:10-180-12/08 од 
30.04.2010. године, износи 52.689,00 КМ. 
 (3) Основни капитал предузећа је 100% 
државни и ни у једном дијелу није 
приватизован. 
 (4) Оснивач може у току пословне 
године повећати вриједност основног 
капитала новим улагањем новца, ствари и 
права. 
 (5) Основни капитал предузећа не 
може се смањити испод законом предвиђеног 
минимума.“ 
 

Члан 2. 
 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику 
општине Градишка.“. 

 
Број:01-022-113/10 
Датум:08.06.2010.године 
Градишка                           ПРЕДСЈЕДНИК 
                                     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                Урош Граховац с.р. 
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На  основу члана 15. Закона о уређењу 
простора („Службени гласник Републике 
Српске“, број 84/02-пречишћен текст, 14/03, 
112/06 и 53/07) и чланова 17. и 33. Статута 
општине Градишка („Службени гласник 
општине Градишка“, број: 8/05, 4/08, 1/09 и 3/09), 
Скупштина општине Градишка на сједници 
одржаној 08.06.2010. године, д о н и ј е л а   ј е 
 

О Д Л У К У 
 

о измјенама и допунама Одлуке о одређивању 
имена улица и тргова и бројева зграда 

 
Члан 1. 

 
 У Одлуци о одређивању имена улица и 
тргова и бројева зграда („Службени гласник 
општине Градишка“, број 2/01 и 3/06) у члану 13. 
став 1. иза ријечи „таблицама“, умјесто зареза 
ставља се тачка, а остали дио текста се брише. 
 У ставу 2. иза ријечи „таблицама“, 
умјесто зареза ставља се тачка, а остали дио 
текста се брише. 
 Став 3. се брише. 
 

Члан 2. 
 
 Члан 18. се мијења и гласи: 
 
 „Таблице за означавање кућног броја 
израђују се од емајлираног лима тамноплаве 
боје. 
 Величина таблица за означавање 
кућног броја је 20х20 cm. 
 Број и словна ознакла на таблици 
исисују се бијелом бојом.“ 
 

Члан 3. 
 
 Члан 19. се мијења и гласи: 
 
 „Кућни број одређује својим актом 
Одјељење за урбанизам, грађење, комуналне и 
стамбене послове. 
 Кућни број се одређује по службеној 
дужности или по захтјеву власника објекта.“ 
 

 
 
 
 
 

Члан 4. 
 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику 
општине Градишка.“. 

 
Број:01-022-114/10 
Датум:08.06.2010.године 
Градишка                           ПРЕДСЈЕДНИК 
                                     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                    Урош Граховац с.р. 
 
 

На основу члана 348. став 1 Закона о 
стварним правима (''Службени гласник 
Републике Српске'', број 124/08), члана 15. 
Закона о грађевинском земљишту (''Службени 
гласник Републике Српске“, број 112/06), члана 
24. Правилника о поступку јавног надметања за 
продају грађевинског земљишта у државној 
својини (''Службени гласник Републике Српске“, 
број 14/07), и чланова 17. и 33. Статута Општине 
Градишка (''Службени гласник општине 
Градишка“, број 8/05, 4/08, 1/09 и 3/09), 
Скупштина општине Градишка на сједници 
одржаној 08.06. 2010. године, доноси 
 

О Д Л У К У  
 

о продаји грађевинског земљишта, к.ч. бр. 
650/42, у к.о. Бок Јанковац, Гајић Александру 

                                                              
I 

 
ГАЈИЋ АЛЕКСАНДРУ из Градишке, 

Пут крајишких јунака бб, продаје се неизграђено 
грађевинско земљиште са уписаним правом 
располагања Општине Градишка са 1/1 дијела 
као  најповољнијем купцу утврђеним у поступку 
усменог јавног надметања (лицитације), означено 
као: 

- к.ч.бр.650/42 ''Tук уз канал'' , пашњак 3. 
класе ,  у површини од  639 m2 

    уписана у пл. бр. 192  к.о. Бок Јанковац 
     по цијени од  9.785,00 КМ. 
 

II 
 

О куповини некретнина из тачке I ове 
одлуке, након прибављеног мишљења 
Правобранилаштва Републике Српске, 
закључиће се купопродајни уговор између 
Општине Градишка и купца, којим ће се 
регулисати сва међусобна права и обавезе  
уговорних страна. 
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III 
 

Овлашћује се Начелник Општине да у 
име Општине закључи уговор о продаји 
земљишта из тачке I ове одлуке. 
 

IV 
 

Ова одлука ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у »Службеном гласнику 
општине Градишка« 

 
Број:01-022-115/10 
Датум:08.06.2010.године 
Градишка                           ПРЕДСЈЕДНИК 
                                     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                   Урош Граховац с.р. 
 
 
 

На основу члана 348. став 1. Закона о 
стварним правима (''Службени гласник Републи-
ке Српске“, број 124/08), члана 15. Закона о 
грађевинском земљишту (''Службени гласник 
Републике Српске“, број112/06), члана 24. 
Правилника о поступку јавног надметања за 
продају грађевинског земљишта у државној 
својини (''Службени гласник Републике Српске“, 
број 14/07), и члана 17. и 33. Статута Општине 
Градишка (''Службени гласник општине 
Градишка“, број  8/05, 4/08, 1/09 и 3/09), 
Скупштина општине Градишка на сједници 
одржаној 08.06. 2010. године, доноси 
 

О Д Л У К У  
 

о продаји грађевинског земљишта, к.ч. бр. 
650/44, к.о. Бок Јанковац, Гагић Миловану 

 
I 

 
ГАГИЋ МИЛОВАНУ из Градишке, 

Улица Краља Твртка I бб, продаје се неизграђено 
грађевинско земљиште са уписаним правом 
располагања Општине Градишка са 1/1 дијела 
као  најповољнијем купцу утврђеним у поступку 
усменог јавног надметања (лицитације), означено 
као: 

- к.ч.бр. 650/44 ''Тук уз канал“  пашњак 3. 
класе   у површини од  432 m2 

    уписана у пл. бр. 192  к.о. Бок Јанковац 
     по цијени од  6 680,00 КМ. 
 

II 
 

О куповини некретнина из тачке I ове 
одлуке, након прибављеног мишљења 
Правобранилаштва Републике Српске, 
закључиће се купопродајни уговор између 
Општине Градишка и купца, којим ће се 
регулисати сва међусобна права и обавезе  
уговорних страна. 
 

III 
 

Овлашћује се Начелник Општине да у 
име Општине закључи уговор о продаји 
земљишта из тачке I ове одлуке. 
 

IV 
 

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

 
Број:01-022-116/10 
Датум:08.06.2010.године 
Градишка                           ПРЕДСЈЕДНИК 
                                     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                    Урош Граховац с.р. 
 
 
 

На основу члана 348. став 1. Закона о 
стварним правима (''Службени гласник Републи-
ке Српске'', број 124/08), члана 15. Закона о 
грађевинском земљишту (''Службени гласник 
Републике Српске“, број 112/06), члана 24. 
Правилника о поступку јавног надметања за 
продају грађевинског земљишта у државној 
својини (''Службени гласник Републике Српске“, 
број 14/07), и члана 17. и 33. Статута Општине 
Градишка (''Службени гласник општине 
Градишка“, број 8/05, 4/08, 1/09 и 3/09), 
Скупштина општине Градишка на сједници 
одржаној  08.06.2010. године, доноси 

 
О Д Л У К У  

 
о продаји грађевинског земљишта, к.ч. бр. 
1051/48, к.о. Градишка-град, Шепер Бесиму 
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I 
 

ШЕПЕР БЕСИМУ из Градишке, Улица 
Партизанска бб, продаје се неизграђено  
грађевинско земљиште са уписаним правом 
располагања Општине Градишка са 1/1 дијела 
као најповољнијем купцу утврђеним у поступку 
усменог јавног надметања (лицитације), означено 
као: 

-  к.ч.бр. 1051/48  ''Крндија''“ градилиште,  
у површини од  238 m2 

   уписана у пл. бр. 2689  к.о. Градишка – 
град 
      по цијени од  5.260,00 КМ. 
 

II 
 

О купопродаји некретнина из тачке I ове 
одлуке, након прибављеног мишљења 
Правобранилаштва Републике Српске, 
закључиће се купопродајни уговор између 
Општине Градишка као продавца и Шепер 
Бесима као купца, којим ће се регулисати сва 
међусобна права и обавезе  уговорних страна. 

 
III 

 
Овлашћује се Начелник Општине да у 

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

 
IV 

 
Ова одлука ступа на снагу даном 

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

 
Број:01-022-117/10 
Датум:08.06.2010.године 
Градишка                           ПРЕДСЈЕДНИК 
                                     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                    Урош Граховац с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На основу члана 348. став 1. Закона о 
стварним правима (''Службени гласник 
Републике Српске“, број 124/08), члана 15. 
Закона о грађевинском земљишту („Службени 
гласник Републике Српске“, број 112/06), члана 
24. Правилника о поступку јавног надметања за 
продају грађевинског земљишта у државној 
својини (''Службени гласник Републике Српске“, 
број 14/07), и члана 17. и 33. Статута Општине 
Градишка (''Службени гласник општине 
Градишка“, број 8/05, 4/08, 1/09 и 3/09), 
Скупштина општине Градишка на сједници 
одржаној  08.06.2010. године, доноси 

 
О Д Л У К У  

 
о продаји грађевинског земљишта, к.ч. бр. 

586/80, у к.о. Ровине, Кочабер Секули 
 
I 

 
KОЧАБЕР СЕКУЛИ из Ровина продаје 

се неизграђено грађевинско земљиште са 
уписаним правом располагања Општине 
Градишка са 1/1 дијела као најповољнијем купцу 
утврђеним у поступку усменог јавног надметања 
(лицитације), означено као: 
 

- к.ч.бр. 586/80  ''ПОЉЕ''“ градилиште ,  у 
површини од  999 m2 

    уписана у пл. бр. 261  к.о. Ровине 
    по цијени од  3. 097,00 КМ. 
 

II 
 

О куповини некретнина из тачке I ове 
одлуке, након прибављеног мишљења 
Правобранилаштва Републике Српске, 
закључиће се купопродајни уговор између 
Општине Градишка и купца, којим ће се 
регулисати сва међусобна права и обавезе 
уговорних страна. 

 
III 

 
Овлашћује се Начелник Општине да у 

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

IV 
 

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

 
Број:01-022-118/10 
Датум:08.06.2010.године 
Градишка                           ПРЕДСЈЕДНИК 
                                     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                     Урош Граховац с.р. 
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На основу члaна 16. став 1. тачка „д“ 

Закона о грађевинском земљишту (''Службени 
гласник Републике Српске“, број 112/06), члана 
8. Одлуке о грађевинском земљишту (''Службени 
гласник општине Градишка“, број 6/07 и 6/09) и 
чланова 17. и 33. Статута Општине Градишка 
(''Службени гласник општине Градишка“, број 
8/05, 4/08, 1/09 и 3/09), Скупштина општине 
Градишка на сједници одржаној 08.06.2010. 
године, д о н и ј е л а   ј е 
 

О Д Л У К У  
 

о  продаји грађевинског земљишта 
непосредном погодбом 

 
I 
 

РАДИШИЋ СЛАВИ из Градишке 
продаје се непосредном погодбом неизграђено 
градско грађевинско земљиште, ради 
комплетирања грађевинске парцеле, означено 
као: 
 

- к.ч.број: 261/104 Улица „Едварда 
Кардеља“,  градилиште  у  површини  169 m2  
 

уписана у п.л. 2689 к.о. Градишка град, са 
уписаним правом располагања Општине 
Градишка са 1/1 дијела. 
 

II 
 

Радишић Слава из Градишке дужна је да 
Општини Градишка плати накнаду за продано 
земљиште по тржишној вриједности, односно  30 
КМ/ 1m2. 

О продаји некретнина из тачке I ове 
одлуке закључиће се купопродајни уговор 
између Општине Градишка и Радишић Славе 
којим ће се регулисати међусобна права и 
обавезе уговорних страна. 
 

III 
 

Овлашћује се Начелник општине 
Градишка да у име Општине Градишка закључи 
уговор о продаји земљишта из тачке I ове одлуке. 
 

 
 
 

 
IV 

 
Ова одлука ступа на снагу даном 

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

 
Број:01-022-119/10 
Датум:08.06.2010.године 
Градишка                           ПРЕДСЈЕДНИК 
                                     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                       Урош Граховац с.р. 
 
 
 
 

Скупштина општине Градишка, у 
предмету комплетирања грађевинске парцеле, по 
захтјеву "Конекс" д.о.о. из Градишке, на основу 
члана 16. став 1. тачка д. Закона о грађевинском 
земљишту Републике Српске ("Службени 
гласник Републике Српске", брoj 112/06), члана 
8. Одлуке о грађевинском земљишту ("Службени 
гласник општине Градишка", брoj 6/09)  и члана 
17. и 33. Статута Општине Градишка ("Службени 
гласник општине Градишка", брoj 8/05, 4/08, 
1/09, 3/09), на сједници одржаној дана 08.06. 
2010. године,  д о н и ј е л а   ј е 
 

О Д Л У К У 
 

о давању сагласности за закључење уговора о 
продаји неизграђеног градског грађевинског 

земљишта непосредном погодбом , са 
"Конекс" д.о.о. из Градишке 

 
Члан 1. 

 
Даје се сагласност за закључење уговора 

о продаји непосредном погодбом ради 
комплетирања грађевинске парцеле неизграђеног 
градског грађевинског земљишта означеног као: 

 
- к.ч.бр. 1862/120  «ТРКАЛИШТЕ»,  

приступни пут  у пов. од 405 m2 , 
уписане у п.л.бр. 3078 к.о. Градишка-

село, право својине општине Градишка, са 
"Конекс" д.о.о. из Градишке. 
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Члан 2. 
 

"Конекс" д.о.о. из Градишке је дужан 
платити накнаду за продато земљиште из члана 
1., по тржишној цијени тог земљишта у износу 
од 10,00 КМ/ m2, што за 405 m2 износи  4.050,00 
КМ (према извршеној процјени судског вјештака 
Зденка Драгичевића, дипл.инж.арх. из 
Градишке).   
 

Члан 3. 
 

Овлашћује се Начелник општине 
Градишка да у име општине Градишка закључи 
уговор из члана  1. ове одлуке са "Конекс" д.о.о. 
из Градишке. 

 
Члан 4. 

 
 Ова одлука ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављена у "Службеном 
гласнику општине Градишка".  
 
Број:01-022-120/10 
Датум:08.06.2010.године 
Градишка                           ПРЕДСЈЕДНИК 
                                     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                       Урош Граховац с.р. 
 
 
 

Скупштина општине Градишка, у 
предмету комплетирања грађевинске парцеле, по 
захтјеву Лазаревић Радомира, сина Секуле из 
Градишке, на основу члана 16. став 1. тачка д. 
Закона о грађевинском земљишту Републике 
Српске ("Службени гласник Републике Српске", 
број 112/06), члана 8. Одлуке о грађевинском 
земљишту ("Службени гласник општине 
Градишка", број 6/09) и члана 17. и 33. Статута 
Општине Градишка ("Службени гласник 
општине Градишка", број  8/05, 4/08, 1/09 и 3/09), 
на сједници одржаној дана 08.06.2010. године, д 
о н и ј е л а   ј е 
 

О Д Л У К У 
 

о давању сагласности за закључење уговора о 
продаји неизграђеног градског грађевинског 

земљишта непосредном погодбом , са 
Лазаревић Радомиром, сином Секуле из 

Градишке 
 

Члан 1. 
 

Даје се сагласност за закључење уговора 
о продаји непосредном погодбом ради 
комплетирања грађевинске парцеле неизграђеног 
градског грађевинског земљишта означеног као: 

- к.ч.бр. 1413/115  «МАЊУР»  
градилиште  у пов. од 43 m2, 

уписане у п.л.бр. 2689 к.о. Градишка-
град, право својине општине Градишка, са 
Лазаревић Радомиром, сином Секуле из 
Градишке . 
 

Члан 2. 
 

Лазаревић Радомир, син Секуле из 
Градишке је дужан платити накнаду за продато 
земљиште из члана 1., по тржишној цијени тог 
земљишта у износу од 30,00 КМ /m2, што за   43 
m2 износи  1.290,00 КМ (према извршеној 
процјени Комисије за процјену грађеви-нског 
земљишта).   

 
Члан 3. 

 
Овлашћује се Начелник општине 

Градишка да у име општине Градишка закључи 
уговор из члана  1. ове одлуке са Лазаревић 
Радомиром, сином Секуле из Градишке . 

 
Члан 4. 

 
 Ова одлука ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављена у "Службеном 
гласнику општине Градишка" .  

 
Број:01-022-121/10 
Датум:08.06.2010.године 
Градишка                           ПРЕДСЈЕДНИК 
                                     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                       Урош Граховац с.р. 
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На основу члaна 23. и 187. Закона о 

стварним правима („Службени гласник 
Републике Српске“ број 124/08), члана 30. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“: број 101/04, 42/05 и 118/05) 
и чланова 17. и 33. Статута Општине Градишка 
(''Службени гласник општине Градишка“, број 
8/05, 4/08, 1/09 и 3/09), Скупштина општине 
Градишка на сједници одржаној 08.06.2010. 
године, д о н и ј е л а   ј е 
 

О Д Л У К У  
 
I 
 

 Даје се сагласност за закључење уговора 
о куповини земљишта са КИЧИЋ ЖЕЉКОМ, 
означено као: 

- к.ч.број: 1862/180  „Тркалиште“,  
пашњак 1. класе,   површине 36 m2  

уписана у п.л. 3075 к.о. Градишка-село, 
по цијени од 80,00 КМ/м2, ради постављања 
стубног мјеста приликом измјештања дијела 
трасе далековода Градишка-Нова Топола. 
 

II 
 

 Даје се сагласност на закључење уговора 
о оснивању права службености постављања 
далековода из става I  на дијелу парцеле означене 
као: 
 
 -к.ч. бр. 1862/37 „Тркалиште“, пашњак, 
површине 3434 м2 
 уписана у п.л. бр.3075 к.о. Градишка-
село, власништво Кичић Жељка, као послужном 
добру у површини 570 м2 у корист Општине 
Градишка, те се власнику признаје једнократна 
накнада у износу од 17.100,00 КМ 
 

III 
 

Овлашћује се Начелник општине 
Градишка да закључи уговор о куповини 
некретнина из тачке I ове одлуке. 

Овлашћује се Начелник општине 
Градишка да закључи уговор о оснивању права 
службености из тачке II ове одлуке. 
 

 
 
 

 
IV 

 
Ова одлука ступа на снагу даном 

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

 
Број:01-022-122/10 
Датум:08.06.2010.године 
Градишка                           ПРЕДСЈЕДНИК 
                                     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                       Урош Граховац с.р. 
 
 

Скупштина општине Градишка, 
рјешавајући по захтјеву  Класић Михајла, сина 
Аугуста из Градишке, за утврђивање права 
власништва на грађевинском земљишту, на 
основу члана 47. став 1. Закона о грађевинском 
земљишту Републике Српске ("Службени 
гласник Републике Српске", број 112/06) и члана 
17. и 33. Статута Општине Градишка ("Службени 
гласник општине Градишка", број 8/05, 4/08 ,1/09 
и 3/09), на сједници одржаној дана  08.06. 2010. 
године,  донијела је  
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 
1. Утврђује се право власништва у корист 
Класић Михајла, сина Аугуста из Градишке, 
као градитеља објекта - гараже изграђене у Ул. 
Милоша Црњанског , у смислу члана 47. став 1. 
Закона о грађевинском земљишту Републике 
Српске на грађевинском земљишту означеном 
као к.ч.бр. 262/151 Ул. Поткозарска, гаража у 
пов. од 18 m2 и двориште у пов. од 12 m2 , 
уписана у п.л.бр. 2649 к.о. Градишка-град, са 
правом коришћења општине Градишка . 

 
2. Накнада за земљиште из тачке 1., накнада 
за комунално уређење и рента плаћене су у 
поступку добијања грађевинске дозволе. 

 
3. На земљишту из тачке 1. по 
правоснажности овог рјешења Основни суд 
Градишка, земљишно - књижна канцеларија 
извршиће укњижбу права власништва у корист 
Класић Михајла, сина Аугуста из Градишке са 
1/1 дијела, а Републичка управа за геодетске и 
имовинско-правне послове, Подручна јединица 
Градишка извршиће промјену корисника у 
катастарском операту. 

 
4. Ово рјешење је коначно у управном 
поступку. 
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О б р а з л о ж е њ е 

 
 Класић Михајло из Градишке поднио је 
захјев да му се, у складу са чланом 47. став 1. 
Закона о грађевинском земљишту, утврди право 
власништва на грађевинском земљишту 
означеном као у тачки 1. диспозитива . У захјеву 
наводи да је власник грађевинског објекта - 
гараже коју је у власништво стекао грађењем уз 
прибављање грађевинске дозволе,  а на 
земљишту које му je Скупштина општине 
Бос.Градишка,  својим рјешењем број: 03/4-475-
165/77 од 03.10.1977. године додијелила на 
трајно коришћење ради грађења. Наводи да, иако 
се ради о легалном објекту, није се могао 
укњижити као власник истог, јер наведени 
објекат у то вријеме није имао своју грађевинску 
парцелу, иако је иста била одређена 
регулационим планом, односно планом 
парцелације, који су и данас на снази. Напомиње 
да је Скупштина општине Бос. Градишка 
додјељивала грађевинско земљиште на 
предметном локалитету, уз накнаду, ради 
изградње гаража, и то само дијелове матичне 
парцеле к.ч.бр. 262/6 к.о. Бос. Градишка-град. 
Тек 2006. године, наводи, извршена је 
парцелација к.ч.бр. 262/6 к.о. Гради-шка-град, 
све у складу са Регулационим планом за насеље 
градског карактера ("Службени гласник општине 
Градишка", број 7/72), којом приликом су све 
гараже на том локалитету добиле своју 
грађевинску парцелу, конкретно, његова гаража 
парцелу к.ч.бр. 262/151. Даље се наводи да су 
скупштинска рјешења о додјели земљишта на 
трајно коришћење имало одредбу о укњижби 
права коришћења ради грађења, али из разлога 
што су додјељивани само дијелови матичне 
парцеле к.ч.бр. 262/6 к.о. Бос. Градишка-град, 
рјешења су била непрово-дива у јавним 
евиденцијама. Уз захтјев је приложио и Увјерење 
Основне заједнице за комуналије Бос. Градишка 
број: II-315 од 20.06.1977. године, као доказ о 
уплати накнаде за комуналије, односно 
уступљено грађевинско земљиште на 
коришћење, из којег разлога тражи да му се 
право власништва утврди без накнаде. 
 По предњем захтјеву проведен је управни 
поступак у којем је утврђено сљедеће чињенично 
стање : 

 
- да је Класић Михајло у посједу 
предметног грађевинског земљишта по основу 

рјеше-ња Скупштине општине Бос. Градишка 
број: 03/4-475-165/77 од 03.10.1977. године, 
којим му је исто додијељено на трајно 
коришћење ради грађења; 

 
- да је наведеним рјешењем Скупштине 
општине Бос. Градишка одређена и укњижба 
права коришћења у корист Класић Михајла, али 
се овај није могао укњижити са тим правом из 
разлога што му је био додијељен само дио 
матичне парцеле 262/6 к.о. Бос. Градишка-град 
(Општински суд Бос. Градишка је враћао молбе 
за укњижбу на основу рјешења Скупштине 
општине о додјели грађевинског земљишта ради 
изградње гаража као непроводива из разлога што 
су истим додјељивани само дијелови матичне 
парцеле к.ч.бр. 262/6); 
- да се предметна парцела налази у 
обухвату Регулационог плана за насеље градског 
карактера Градишка (''Службени гласник 
општине Градишка'', број 7/72), који је био 
важећи и у вријеме додјеле предметног земљиша, 
а и данас је на снази; 
- да се Увјерењем Одјељења за урбанизам, 
грађење, комуналне и стамбене послове број: 04-
475-175/06 од 24.08.2006. године потврђује да је 
парцелација к.ч.бр. 262 к.о. Градишка-град 
извршена у свему према  Регулационом плану за 
насеље градског карактера Градишка (''Службени 
гласник општине Градишка'', број 7/72); 
- да је у поступку прибављања грађевинске 
дозволе Класић Михајло платио припа-дајуће 
накнаде, односно накнаде за комуналије и 
уступљено грађевинско земљиште, те као доказ 
приложио Увјерење Основне заједнице за 
комуналије Бос. Градишка број: II-315 од 
20.06.1977. године. (према тада важећим 
прописима није се могла дозволити укњижба 
нити издати грађевинска дозвола без доказа о 
плаћању припадајућих накнада);  
- да је на расправи одржаној дана, 
12.06.2008. године Класић Михајло остао код 
захтјева за утврђивање права власништва, а да се 
законски заступник Општине није противио 
утврђивању права власништва у корист 
подносиоца захтјева, с тим да приложи доказ о 
плаћању земљишта или да се земљиште 
процијени и плати Општини по тржишној 
цијени, те прибави грађевинска дозвола. 
 

Цијенећи наведено чињенично стање 
одлучено је као у тачки 1. и 2. диспозитива, а у 
смислу члана 47. став 1. Закона о     
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грађевинском земљишту Републике Српске 
("Службени гласник Републике Српске", број 
112/06) прописано да ако је до дана ступања на 
снагу овог закона, на грађевинском земљишту у 
државној својини изграђена зграда без права 
коришћења земљишта ради грађења, односно без 
одобрења за грађење, за коју се може накнадно 
издати одобрење за грађење према одредбама 
Закона о уређењу простора, скупштина јединице 
локалне самоуправе утврдиће права власништва 
у корист градитеља, односно његовог правног 
насљедника, уз обавезу плаћања накнаде за 
продато земљиште по тржишној вриједности 
грађевинског земљишта, трошкова уређења 
грађевинског земљишта и накнаде за природне 
погодности тог земљишта (ренте). Како је у 
конкретном случају у спис прибављено увјерење 
надлежног органа као доказ да је подносилац 
измирио накнаде које се односе на комуналије и 
уступљено грађевинско земљиште, право 
власништва на предметном грађевинском 
земљишту се утврђује без накнаде. 

 
 Против овог рјешења не може се изјавити 
жалба, али се може покренути управни спор 
тужбом код Окружног суда у Бањалуци, у року 
од 30 дана од дана пријема овог рјешења. 
 Тужба се подноси непосредно Суду, у 
два примјерка. 
 
Број:01-475-123/10 
Датум:08.06.2010.године 
Градишка                           ПРЕДСЈЕДНИК 
                                     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                       Урош Граховац с.р. 
 

 
Скупштина општине Градишка, 

рјешавајући по захтјеву Кременовић Новака, 
сина Стојка из Градишке, за утврђивање права 
власништва на грађевинском земљишту, на 
основу члана 47. став 1. Закона о грађевинском 
земљишту Републике Српске ("Службени  
гласник Републике Срспке", број 112/06) и члана 
17. и 33. Статута Општине Градишка ("Службени 
гласник општине Градишка", број  8/05, 4/08, 
1/09 и 3/09), на сједници одржаној дана 
08.06.2010. године,  донијела је  

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 
1. Утврђује се право власништва у корист 
Кременовић Новака, сина Стојка из Градишке, 

као градитеља објекта - гараже изграђене у Ул. 
Милоша Црњанског, у смислу члана 47. став 1. 
Закона о грађевинском земљишту на 
грађевинском земљишту озна-ченом као к.ч.бр. 
262/150 Ул. Поткозарска , гаража у пов. од 18 m2 
и двориште у пов. од 12 m2 , уписана у п.л.бр. 
2649 к.о. Градишка-град, са правом коришћења 
општине Градишка . 
 
2. Накнада за земљиште из тачке 1., накнада 
за комунално уређење и рента плаћене су у 
поступку добијања грађевинске дозволе . 
 
3. На земљишту из тачке 1. по 
правоснажности овог рјешења Основни суд 
Градишка, Земљишно - књижна канцеларија 
извршиће укњижбу права власништва у корист 
Кременовић Новака, сина Стојка из Градишке са 
1/1 дијела, а Републичка управа за геодетске и 
имовинско-правне послове, Подручна јединица 
Градишка извршиће промјену корисника у 
катастарском операту . 
 
4. Ово рјешење је коначно у управном 
поступку . 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Кременовић Новак из Градишке поднио 
је захјев да му се, у складу са чланом 47. став 1. 
Закона о грађевинском земљишту , утврди право 
власништва на грађевинском земљишту 
означеном као у тачки 1. диспозитива . У захјеву 
наводи да је власник грађевинског објекта - 
гараже коју је у власништво стекао на основу 
Уговора о купопродаји закљученог дана 
13.02.1989. године, Ов. бр. 603/89 од 14.03.1989. 
године, од Билбија Дубравке, Билбија Милене и 
Билбија Вере (насљедници иза пок. Билбија 
Милана према Рјешењу Општинског суда у Бос. 
Градишци, број: О-329/81 од 14.12.1982. године). 
Наводи да је пок. Билбија Милан предметну 
гаражу изградио на основу грађевинске дозволе 
уз плаћање свих накнада, а да му је Скупштина 
општине Бос. Градишка својим рјешењем  
додијелила на трајно коришћење дио к.ч.бр. 
262/6 у пов. од 30 m2, ради изградње гараже. 
Напомиње да је пре-дметно рјешење Скупштина 
општине Бос. Градишка било непроводиво у 
јавним евиде-нцијама из разлога што је у то 
вријеме Скупштина општине додјељивала (ради 
изградње гаража), само дијелове матичне 
парцеле к.ч.бр. 262/6 к.о. Бос. Градишка, а да је 
формирање грађевинских парцела за сваку 
гаражу на том локалитету извршено тек 2006. 
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године парцелацијом к.ч.бр.262/6, у свему према 
Регулационом плану за насеље градског 
карактера Градишка (''Службени гласник 
општине Градишка'', број 7/72), који је и данас на 
снази. Конкретно, парцела на којој је изграђена 
његова гаража добила је број 262/150 к.о. 
Градишка-град. Како је, у поступку добијања 
грађевинске дозволе, његов правни предник 
платио накнаде за грађевинско земљиште и 
накнаду за комуналије, тражи да му се право 
власништва на предметном грађевинском 
земљишту утврди без накнаде. Уз захтјев је 
приложио рјешење Скупштине општине Бос. 
Градишка број: 04/3-475-127/77 од 29.07.1977. 
године, Рјешење Општинског секретаријата за 
привреду и просторно уређење број: 03/2-361-
287 од 05.06.1978. године (грађевинска дозвола), 
Уговор о купопродаји од 13.02.1989. године 
овјера број: 603/89 од 14.03.1989. године, те 
потребну катастарску и урбанистичку 
документацију. 
  

По предњем захтјеву проведен је управни 
поступак у којем је утврђено сљедеће чињенично 
стање : 

 
- да је Билбија Милану, сину Владе 
(правном преднику подносиоца захтјева Креме-
новић Новака) додијељено неизграђено 
грађевинско земљиште у друштвеној својини уз 
накнаду и то дио к.ч.бр. 262/6 у пов. од 30 m2, 
тада уписана у п.л.бр. 1242 к.о. Градишка-град; 
- да је наведеним рјешењем Скупштине 
општине Бос. Градишка одређена и укњижба 
права коришћења у корист Билбија Милана, али 
се овај није могао укњижити са тим правом из 
разлога што му је био додијељен само дио 
матичне парцеле 262/6 к.о. Бос. Градишка-град 
(Општински суд Бос. Градишка је враћао молбе 
за укњижбу на основу рјешења Скупштине 
општине о додјели грађевинског земљишта ради 
изградње гаража као непроводива из разлога што 
су истим додјељивани само дијелови матичне 
парцеле к.ч.бр. 262/6; 
- да се предметна парцела налази у 
обухвату Регулационог плана за насеље градског 
карактера Градишка (''Службени гласник 
општине Градишка'', број 7/72), који је био 
важећи и у вријеме додјеле предметног земљиша, 
а и данас је на снази; 
- да се Увјерењем Одјељења за урбанизам, 
грађење, комуналне и стамбене послове број: 04-
475-175/06 од 24.08.2006. године потврђује да је 
парцелација к.ч.бр. 262 к.о. Градишка-град 
извршена у свему према  Регулационом плану за 

насеље градског карактера Градишка (''Службени 
гласник општине Градишка'', број 7/72); 
- да је у поступку прибављања грађевинске 
дозволе број: 03/2-361-287 од 05.06.1978. године 
(Увјерење о плаћеним комуналијама број: II-231 
од 18.05.1977. године издато од СИЗ за 
комуналије Бос. Градишка) предник подносиоца 
захтјева измирио накнаде за уступљено 
грађевинско земљиште и накнаде за комуналије 
(према тада важећим прописима није се могло 
дозволити укњижба нити издати грађевинска 
дозвола без доказа о плаћању припадајућих 
накнада) ; 
- да је на расправи одржаној дана, 
12.06.2008. године Кременовић Новак остао код 
захтјева за утврђивање права власништва, а да се 
законски заступник Општине није противио 
утврђивању права власништва у корист 
подносиоца захтјева, с тим да приложи доказ о 
плаћању земљишта или да се земљиште процјени 
и плати општини шпо тржишној цијени, те 
прибави грађевинска дозвола . 
 

Цијенећи наведено чињенично стање 
одлучено је као у тачки 1. и 2. диспозитива, а у 
смислу члана 47. став 1. Закона о грађевинском 
земљишту Републике Српске ("Службени 
гласник Републике Српске", број 112/06), 
прописано да ако је до дана ступања на снагу 
овог закона, на грађевинском земљишту у 
државној својини изграђена зграда без права 
кори-шћења земљишта ради грађења, односно 
без одобрења за грађење, за коју се може 
накнадно издати одобрење за грађење према 
одредбама Закона о уређењу простора, 
скупштина јединице локалне самоуправе 
утврдиће права власништва у корист градитеља, 
односно његовог правног насљедника, уз обавезу 
плаћања накнаде за продато земљиште по 
тржишној вриједности грађевинског земљишта, 
трошкова уређења грађевинског земљишта и 
накнаде за природне погодности тог земљишта 
(ренте) . 

 
 Против овог рјешења не може се изјавити 
жалба , али се може покренути управни спор 
тужбом код Окружног суда у Бања Луци , у року 
од 30 дана од дана пријема овог рјешења. 
 Тужба се подноси непосредно Суду , у 
два примјерка . 

 
Број:01-475-124/10 
Датум:08.06.2010.године 
Градишка                           ПРЕДСЈЕДНИК 
                                     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                       Урош Граховац с.р. 
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На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“ број: 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 17. 
и 33. Статута општине Градишка („Службени 
гласник општине  Градишка“ број: 8/05, 4/08 , 
1/09 и 3/09), Скупштина општине Градишка на 
сједници одржаној дана 08.06.2010. године,         
д о н и ј е л а   ј е 
 

Р  Ј Е  Ш  Е  Њ  Е 
 

о разрешењу замјеника Начелника општине 
 
1. Госп. МИЛЕНКО ПАВЛОВИЋ из 
Градишке  
 
р а з р ј е ш а в а   с е  
 
дужности замјеника Начелника општине 
Градишка, на лични захтјев 
 
2. О извршењу овог рјешења стараће се 
Начелник општине 
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику општине Градишка“ 

 
Број:01-111-31/10 
Датум:08.06.2010.године 
Градишка                           ПРЕДСЈЕДНИК 
                                     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                       Урош Граховац с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На основу члана 12. Закона о 
министарским, владиним и другим именовањима 
Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“, број 41/03), члана 18. Закона 
о систему јавних служби („Службени гласник 
Републике Српске“, број 68/07) и члана 33. 
Статута општине Градишка („Службвени 
гласник општине Градишка“, број 8/05, 4/08, 1/09 
и 3/09), Скупштина општине Градишка на 
сједници одржаној 08.06.2010. године, д о н о с и 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

о именовању директора 
Туристичке организације општине Градишка 

 
 

1. ВЕЉКО ЈОВАНОВИЋ , дипломирани 
економиста из Градишке, именује се за 
директора Туристичке организације општине 
Градишка, 
 
2. Именовање из предходне тачке врши се 
на мандатни период од четири године. 
 
3. Рјешење ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у „Службеном гласнику Републике 
Српске“ и „Службеном гласнику општине 
Градишка“ 
 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
 
 Именовани се у року пријавио на јавни 
конкурс за директора Туристичке органи-зације 
општине Градишка. Комисија за избор на 
сједници одржаној дана 21.05.2010. године 
утврдила је да именовани испуњава услове 
конкурса  и обављен је интервју са кандидатом. 
Комисија је након интервјуа утврдила ранг-листу 
и предложила Скупштини општине да кандидата 
именује на наведену позицију. Других пријава на 
конкурс није било. 
 Имајући у виду чињеницу да је 
именовани у предходном мандату успјешно 
обављао наведене послове и да је Комисија за 
избор предложила именовање у складу са 
Законом, примјеном члана 18. Закона о систему 
јавних служби рјешено је као у диспозитиву. 
 
 ПРАВНА ПОУКА: Против овог  рјешења 
не може се уложити жалба али се може 
покренути управни спор подношењем тужбе 
Окружном суду Бања Лука у року од 30 дана од 
дана пријема рјешења. Тужба се подноси 
непосредно суду у два примјерка. 

 
Број:01-111-33/10 
Датум:08.06.2010.године 
Градишка                           ПРЕДСЈЕДНИК 
                                     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                       Урош Граховац с.р. 
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На основу члана 12. Закона о 
министарским, владиним и другим именовањима 
Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“, број 41/03), члана 16. Закона 
о систему јавних служби („Службени гласник 
Републике Српске“, број 68/07) и члана 33. 
Статута општине Градишка („Службвени 
гласник општине Градишка“, број 8/05, 4/08, 1/09 
и 3/09), Скупштина општине Градишка на 
сједници одржаној 08.06.2010. године, д о н о с и 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

о разрешењу чланова Управног одбора 
Туристичке организације општине Градишка 

I 
 

Разрјешвају се дужности чланови  
Управног одбора Туристичке организације 
општине Градишка и то: 

 
- Стево Баштинац,   
- Жељко Галоња, 
- Михајло Стојчић 

 
II 
 

Разрешење из  предходне тачке врши се 
због истека мандата. 
 

III 
 
Рјешење ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се „Службеном гласнику општине 
Градишка“ 

 
Број:01-111-32/10 
Датум:08.06.2010.године 
Градишка                           ПРЕДСЈЕДНИК 
                                     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                       Урош Граховац с.р. 
 
 
 

На основу члана 12. Закона о 
министарским, владиним и другим именовањима 
Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“, број 41/03), члана 16. Закона 
о систему јавних служби („Службени гласник 
Републике Српске“, број 68/07) и члана 33. 
Статута општине Градишка („Службвени 
гласник општине Градишка“, број 8/05, 4/08, 1/09 
и 3/09), Скупштина општине Градишка на 
сједници одржаној 08.06.2010. године, д о н о с и 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

о именовању Управног одбора 
Туристичке организације општине Градишка 
 

1.Именује се Управни одбор Туристичке 
организације општине Градишка у саставу: 
 
  -Михајло Стојчић, др техничких наука из  

Градишке, 
-Александар Бјеловук, менаџер хотелијерства 
из Гашнице, 
-Слободан Гвозден дипл.економиста из 
Ламинаца 

 
2.Именовање из предходне тачке врши се на 
мандатни период од четири године. 
 
3.Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику Републике 
Српске“ и „Службеном гласнику општине 
Градишка“ 

 
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 
 Именовани су се у року пријавили на 
јавни конкурс за Управни одбор  Туристичке 
организације општине Градишка. Комисија за 
избор на сједници одржаној дана 21.05.2010. 
године утврдила је да именовани испуњавају 
услове конкурса  и обављен је интервју са 
кандидатима. Комисија је након интервјуа 
утврдила ранг-листу и предложила Скупштини 
општине да кандидате именује на наведену 
позицију. По утврђеној ранг-листи кандидати су 
добили следећи број бодова: Михајло Стојчић-
29, Александар Бјеловук- 27 и Слободан 
Гвозден-26. Кандидат Бранко Трнинић, дипл. 
инж. технологије из Градишке, добио је 25 
бодова и из наведеног разлога није предложен за 
члана Управног одбора. било. 
 Имајући у виду чињеницу да предложени 
кандидати од стране Комисије за избор 
испуњавају услове конкурса и да су показали 
најбоље резултате приликом интервјуа и имају 
предност по утврђеној ранг-листи, те је 
примјеном члана 16. Закона о систему јавних 
служби рјешено је као у диспозитиву. 
 
 ПРАВНА ПОУКА: Против овог  рјешења 
не може се уложити жалба али се може 
покренути управни спор подношењем тужбе 
Окружном суду Бања Лука у року од 30 дана од 
дана пријема рјешења. Тужба се подноси 
непосредно суду у два примјерка. 

 
Број:01-111-34/10 
Датум:08.06.2010.године 
Градишка                           ПРЕДСЈЕДНИК 
                                     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

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

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

О Д Л У К У  
 

о издавању листа „Градишке новине“ 
 

 1. Општина Градишка ће издавати лист 
под називом „Градишке новине“, сваког мјесеца, 
почев од мјесеца јуна 2010. Године. 

Лист ће се издавати у мјесечном тиражу 
од 2000 до 2500 комада. 
 

 2. За главног и одговорног уредника 
листа „Градишке новине“ именује се Ненад 
Трифуновић, дипл.политолог-новинар, радник 
ЈУ „Културни центар“ Градишка. 

 
3. Редакцију листа чине: Гојко Шербула, 

Бошко Гргић, Зоран Вајкић, Жељко Галоња, 
Слободан Борјановић, Борислав Шврака, 
Предраг Зец, Данијела Милетић и Александра 
Зрнић. 

Сарадници листа су: Милан Пилиповић, 
Сања Суботић и Милорад Малешевић. 

Чланови редакције и сарадници за свој 
рад одговарају главном и одговорном уреднику. 

 
4. Задужује се главни и одговорни 

уредник да предложи: 
- Идеју концепта листа: изглед и формат, 

број страница (од 24-32), врсте рубрика, 
критерије за избор новинских чланака 
намијењених објављивању, облик сарадње са 
осталим медијима и  

- План финансирања који ће садржавати 
трошкове издавања листа, као што су: трошкови 
израде текстова, трошкови графичке припреме 
листа, трошкови штампања и дистрибуције листа 
за период јуни-децембар 2010.године. 

 
5. Идејну концепцију листа и План 

финасирања из тачке 4. Одлуке одобрава 
Начелник општине. 

 

6. Финансирање листа пада на терет 
Буџета Општине Градишка за 2010.годину-
буџетска ставка:  

трошкови за информисање-613 900. 
 

7. За извршење ове Одлуке задужује се 
главни и одговорни уредник, који је дужан 
доставити Начелнику општине мјесечни 
извјештај о раду редакције. 

 
8. Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Градишка“. 
  
Број:02-022-96/10 
Датум:13.05.2010.године 
Градишка                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                   Никола Крагуљ с.р. 
 
 

На основу члана 17. Одлуке о 
критеријима, начину и поступку расподјеле 
средстава невладиним организацијама 
(Службени гласник општине Градишка» број 
1/6), Комисија за сарадњу са невладиним 
организацијама и расподјелу средстава за 
пројекте невладиних организација је дана 
08.06.2010.године  донијела  
 

О Д Л У К У  
 

о расподјели средстава невладиним 
организацијама по Конкурсу за избор 

најповољнијих пројеката који учествују у 
развоју локалне заједнице од 26.02.2010.године 

 
Члан 1. 

 
По Конкурсу за избор најповољнијих 

пројеката који учествују у развоју локалне 
заједнице од 26.02.2010.године одобрена су 
средства невладиним организацијама и то: 

 
 1. Удружењу родитеља са четворо и више 

дјеце за пројекат „Интернет страница“ износ од 
1.400,00 КМ, 

2. Удружење грађана Развојни центар 
„Спектар“ Градишка за пројекат „Сигурно 
збрињавање отпадне амбалаже пестицида“ износ 
од 1.800,00 КМ, 

3. Удружење грађана „Мост“ Градишка за 
пројекат „Мисли зелено“ износ од 1.700,00 КМ, 
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4. Удружење грађана „Рурална мрежа 
Јазовац “Градишка за пројекат „Интернет 
страница“, износ од 1.200,00 КМ, 

5. Удружење грађана „Градишка села“ 
Градишка за пројекат „Веб страница-село“ износ 
од 1.900,00 КМ 

6. Омладинска организација „Јеж“ 
Градишка за пројекат Фестивал књижевности 
„Библиобус“ износ од 1.490,00 КМ, 

7. Омладински центар „Петар Кочић“ 
Романовци Градишка за пројекат „Дрога болест 
савременог доба“ износ од 500,00 КМ и за 
пројекат „Дјечије царство“ износ од 2.800,00 КМ, 

8. Омладинска организација Градишка-
ОМО, за пројекат „Крушкик 2010“ износ од 
2.400,00 КМ и Пројекат уређења парка-„Парк“ 
износ од 2.000,00 КМ. 

 
Члан 2. 

 
О извршењу ове Одлуке стараће се 

Одјељење за друштвене дјелатности општине 
Градишка. 

 
Члан 3. 

 
Ова Одлука ступа на снагу даном 

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

 
Број:02-323-2/10 
Датум:08.06.2010.године 
Градишка               ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ 

                           Тодоровић Добрила с.р. 
 

 
У складу са Планом развоја система 

управљања квалитетом у општини Градишка и 
захтјевима стандарда ISO 9001:2008, тачке 5.5.1. 
Пословника квалитета и члана 34. Статута 
општине Градишка (,,Службени гласник 
општине Градишка,, број 8/05, 4/08, 1/09 и 3/09), 
Начелник општине Градишка, д о н о с и  
 

О Д Л У К У  
 

о одређивању представника руководства за 
квалитет и именовању Тима за квалитет 

 
I 

 
Владо Сладојевић, начелник Одјељења 

за општу управу Административне службе 
општине Градишка, одређује се за председника 
руководства за квалитет у општини Градишка. 
 

II 
 
У тим за квалитет општине Градишка 

именују се: 
-Владо Сладојевић, представник 

руководства за квалитет, 
-Наташа Голић, администратор система 

квалитета, 
-Жељко Дамјановић, члан, 
-Биљана Радичић, члан, 
-Драгана Илић, члан. 
 

III 
 
Тим за квалитет има следеће задатке: 
-системским приступом осигурање 

провођења и одржавања система управљања 
квалитетом и стално побољшање његове 
учинковитости, 

-анализа рада организационих јединица 
Административне службе на преиспитивању 
система квалитета у Општини, 

-давање препорука руководиоцима 
организационих јединица за побољшање система 
квалитета у Општини, 

-побољшање постојећих процедура, 
упутстава, мапа процеса, листа записа и друге 
документације система квалитета, 

-припрема интерних и екстерних аудита, 
Анализа резултата интерног и екстерног 

аудита и израда плана примјене датих препорука 
са екстерног аудита, 

-сарадња са консултантском кућом везано 
за унапређење система управљања квалитетом. 

 
IV 

 
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да 

важи Одлука о формирању Одбора за квалитет 
општине Градишка („Службени гласник 
општине Градишка“, број 2/09). 

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

 
Број:02-022-111/10 
Датум:01.06.2010.године 
Градишка                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                   Никола Крагуљ с.р. 
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На основу члана 19. став 1. тачка 1. 
Закона о систему јавних служби („Службени 
гласник Републике Српске“) бр.68/07, члана 43. 
Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, број 101/04, 42/05 и 
118/05) и члана 28. Статута општине Градишка 
(,,Службенио гласник општине Градишка,, 
број:8/05, 4/08, 1/09, и 3/09), Начелник општине 
Градишка доноси 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

о давању сагласности на Финансијски план за 
2010.годину и План рада за 2010.годину Јавне 

здравствене установе „ДОМ ЗДРАВЉА“ 
Градишка 

 
1. Даје се сагласност на Финансисијски 

план Јавне здравствене установе „ДОМ 
ЗДРАВЉА“ Градишка за 2010.годину број:03-
1420/10 од маја 2009.године 

И План рада Јавне здравствене установе 
„ДОМ ЗДРАВЉА“ Градишка за 2010.годину 
број: 01-1488/10 од маја 2010.године. 

 
2. О извршењу овог рјешења стараће се 

Одјељење за друштвене дјелатности општине 
Градишка. 

 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном 

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

 
Број:02-401-2/10 
Датум:08.06.2010.године 
Градишка                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                   Никола Крагуљ с.р. 
 

 
На основу члана 19. став 1. тачка 2. 

Закона о систему јавних служби („Службени 
гласник Републике Српске“) бр.68/07, члана 43. 
Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, број 101/04, 42/05 и 
118/05) и члана 28. Статута општине Градишка 
(,,Службенио гласник општине Градишка,, 
број:8/05, 4/08, 1/09, и 3/09), Начелник општине 
Градишка доноси 
 
 
 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

о давању сагласности на Статут Јавне 
здравствене установе „ДОМ ЗДРАВЉА“ 

Градишка 
 

1. Даје се сагласност на Статут Јавне 
здравствене установе „ДОМ ЗДРАВЉА“ 
Градишка број:01-832-1/10 од 29.03.2010 год. 

 
2. О извршењу овог рјешења стараће се 

Одјељење за друштвене дјелатности општине 
Градишка. 

 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном 

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

 
Број:02-023-18/09 
Датум:08.06.2010.године 
Градишка                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                   Никола Крагуљ с.р. 
 
 

На основу члана 10. Закона о статусу 
функционера јединице локалне самоуправе 
(„Службени гласник Републике Српске“ 
бр.96/05) и члана 34. Статута општине Градишка  
(,,Службенио гласник општине Градишка,, 
број:8/05, 4/08, 1/09, и 3/09), Начелник општине 
Градишка доноси 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

о давању овлашћења за управно рјешење 
 

1. Овлашћују се стручни савјетници, 
самостални стручни сарадници и виши стручни 
сарадници у одјељењима Административне 
службе општине Градишка да воде управни 
поступак из надлежности одјељења у које су 
распоређени, до доношења управног акта (без 
права потписивања), у складу распоредом на 
радно мјесто и описом послова у Правилнику о 
организацији и ситематизацији радних мјеста 
Административне службе општине Градишка 
(„Службени гласник општине Градишка“, број 
11/08, 5/09, 1/10 и 2/10). 

 
2. Овлашћују се Начелници одјељења 

Административне службе општине Градишка да 
донесу одлуке у управном поступку из 
надлежности одјељења (са правом потписивања), 
а по предходно проведеном поступку у складу са 
тачком 1. Овог рјешења. 
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3. Ступањем на снагу овог рјешења 
престаје да важи Рјешење о давању овлашћења 
број:02-023-37/05 од 16.12.2005.године 
(„Службени гласник општине Градишка“, број 
11/05). 
 

4. Рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Градишка“. 
 
Број:02-022-86/10 
Датум:22.04.2010.године 
Градишка                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                   Никола Крагуљ с.р. 
 
 
 
 

Начелник општине Градишка у складу са 
чланом 122. став 3. Закона о локалној 
самоуправи («Службени гласник Републике 
Српске», број 101/04, 42/05 и 118/05) објављује 
 

РЕЗУЛТАТЕ ЈАВНОГ КОНКУРСА 
 

По Јавном конкурсу, који је објављен у 
дневном листу „Press“ Бања Лука, дана 
25.03.2010.године, изабрани су следећи 
кандидати: 

 
1. За радно мјесто Самостални стручни 

сарадник за јавне набавке у Кабинету Начелника 
општине на неодређено вријеме, изабрана је 
Голић Наташа, дипломирани економиста из 
Градишке, 

 
2. За радно мјесто Самостални стручни 

сарадник за стамбена питања и сарадњу са НВО 
у области борачко-инвалидске заштите у 
Одјељењу за борачко-инвалидску заштиту на 
неодређено вријеме, изабран је Кнежевић 
Радомир, проф.одбране и заштите из 
Градишке, 

 
3. За радно мјесто Самостални стручни 

сарадник за праћење локалних општинских 
прихода у Одјељењу за финансије на неодређено 
вријеме, изабрана је Станишљевић Милана, 
дипломирани економиста из Градишке и 

 
 
 

4. За радно мјесто Виши стручни 
сарадник за опште и техничке послове у 
Одјељењу за општу управу на неодређено 
вријеме, изабран је Бабић Миодраг, инжењер 
организације и менаџмента из Градишке, 

 
Ове резултате Јавног конкурса објавити у 

„Службеном гласнику општине Градишка“. 
 
Број:02-120-14/10 
Датум:31.05.2010.године 
Градишка                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                   Никола Крагуљ с.р. 
 
 
 

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

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2010. годину 
 

 
1.Одобрава се реалокација средстава у оквиру 
оперативне јединице Остали буџетски корисници 
, организациони код 0008910 – Агенција за 
локални развој 
 
-са позиције 613700 – Трошкови текућег 
одржавања у износу од 3.240,00 КМ за мјесец 
март 
 
-на позицију 613900 – Уговорене услуге у износу 
од 3.240,00 КМ за мјесец март. 
 
2. За извршење овог рјешења задужује се 
Одјељење за финансије општине Градишка.   
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Градишка“. 
 
Број:02-400-48/10 
Датум:09.03.2010.године 
Градишка                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

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

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2010. годину 
 

 
1.Одобрава се реалокација средстава у оквиру 
оперативне јединице Остали буџетски корисници 
, организациони код 0815004 – Народна 
библиотека 
 
-са позиције 611200 – Накнаде трошкова 
запослених у износу од 420,00 КМ за мјесец март 
 
-на позицију 612100 – Порези и доприноси на 
остала лична примања у износу од 420,00 КМ за 
мјесец март. 
 
2. За извршење овог рјешења задужује се 
Одјељење за финансије општине Градишка.   
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Градишка“. 
 
Број:02-400-49/10 
Датум:12.03.2010.године 
Градишка                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                   Никола Крагуљ с.р. 
 
 

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

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2010. годину 
 

1.Одобрава се реалокација средстава у оквиру 
оперативне јединице Остали буџетски 

корисници,  организациони код 0008910 – 
Агенција за локални развој. 
 
-са позиције 613700 – Трошкови текућег 
одржавања у износу од 500,00 КМ за мјесец 
фебруар 
 
-на позицију 613900 – Уговорене услуге у износу 
од 500,00 КМ за мјесец фебруар. 
 
2. За извршење овог рјешења задужује се 
Одјељење за финансије општине Градишка.   
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Градишка“. 
 
Број:02-400-50/10 
Датум:30.03.2010.године 
Градишка                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                   Никола Крагуљ с.р. 
 
 

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

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2010. годину 
 

1.Одобрава се реалокација средстава у оквиру 
оперативне јединице Остали буџетски корисници 
организациони код 0008910 – Агенција за 
локални развој. 
 
-са позиције 613400 – Набавка материјала у 
износу од 600,00 КМ за мјесец јануар 
 
-са позиције 613500 – Трошкови услуга превоза и 
горива у износу од 483,00 КМ за мјесец јануар. 
 
-на позицију 823300 – Отплата домаћег задужења 
у износу од 643,00 КМ за мјесец јануар 
 
-на позицију 616300 – Трошкови за камате и 
остале накнаде у износу од 440,00 КМ за мјесец 
јануар. 
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2. За извршење овог рјешења задужује се 
Одјељење за финансије општине Градишка.   
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Градишка“. 
 
Број:02-400-51/10 
Датум:06.04.2010.године 
Градишка                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                   Никола Крагуљ с.р. 
 
 

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

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2010. годину 
 

1.Одобрава се реалокација средстава у оквиру 
оперативне јединице Остали буџетски корисници  
организациони код 0008910 – Агенција за 
локални развој. 
 
-са позиције 613100 – Путни трошкови у износу 
од 220,00 КМ за мјесец јануар 
 
-на позиције 613800 – Трошкови осигурања, 
банк. услуга и услуга платног промета у износу 
од 220,00 КМ за мјесец јануар. 
 
2. За извршење овог рјешења задужује се 
Одјељење за финансије општине Градишка.   
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Градишка“. 
 
Број:02-400-52/10 
Датум:06.04.2010.године 
Градишка                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                   Никола Крагуљ с.р. 
 
 
 
 
 

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

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2010. годину 
 

1.Одобрава се реалокација средстава у оквиру 
оперативне јединице Остали буџетски корисници 
, организациони код 0008400 – Предшколска 
установа „Лепа Радић“ 
 
-са позиције 613400 – Набавка материјала у 
износу од 2.706,00 КМ за мјесец април 
 
-на позицију 821300 – Набавка опреме у износу 
од 2.706,00 КМ за мјесец април. 

 
2. За извршење овог рјешења задужује се 
Одјељење за финансије општине Градишка.   
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Градишка“. 
 
Број:02-400-53/10 
Датум:19.04.2010.године 
Градишка                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                   Никола Крагуљ с.р. 
 
 

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

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2010. годину 
 

1.Одобрава се реалокација средстава у оквиру 
оперативне јединице Остали буџетски корисници  
организациони код 0008910 – Агенција за 
локални развој 
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- са позиције 613100 – Путни трошкови у 
износу од 232,00 КМ за мјесец јануар 
 
- са позиције 613100 – Путни трошкови у 
износу од 200,00 КМ за мјесец фебруар 
 
- са позиције 613100 – Путни трошкови у 
износу од 170,00 КМ за мјесец април 
 
- са позиције 613300 – Трошкови 
комуналних услуга у износу од 2.390,00 КМ за 
мјесец март 
 
- са позиције 613400 – Набавка материјала 
у износу од 2.000,00 КМ за мјесец март 
 
- са позиције 613400 – Набавка материјала 
у износу од 154,00 КМ за мјесец април 
 
- са позиције 613500 – Трошкови услуга 
превоза и горива у износу од 20,00 КМ за мјесец 
фебруар 
 
- са позиције 613500 – Трошкови услуга 
превоза и горива у износу од 250,00 КМ за 
мјесец април 
 
- са позиције 821600 – Реконструкција и 
инвестиционо одржавање у износу од 330,00 КМ 
за мјесец фебруар 
 
- на позицију 821300 – Набавка опреме у 
износу од 330,00 КМ за мјесец март 

 
- на позицију 823300 – Отплата домаћег 
задужења у износу од 326,00 КМ за мјесец април 
 
- на позицију 616300 – Трошкови за камате 
и остале накнаде у износу од 276,00 КМ за 
мјесец април 
 
- на позицију 613900 – Уговорене услуге у 
износу од 4.390,00 КМ за мјесец март 
 
- на позицију 613800 – Трошкови 
осигурања, банк. услуга и услуга платног 
промета у износу од 424,00 КМ за мјесец март 

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

3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Градишка“. 
 
Број:02-400-54/10 
Датум:21.04.2010.године 
Градишка                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                   Никола Крагуљ с.р. 
 
 

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

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2010. годину 
 

1.Одобрава се реалокација средстава у оквиру 
оперативне јединице Остали буџетски корисници  
организациони код 0008600 – Професионална 
ватрогасна јединица 
 
-са позиције 613800 – Трошкови осигурања, 
банк. услуга и услуга платног промета у износу 
од 325,00 КМ за мјесец фебруар 
 
-са позиције 613800 – Трошкови осигурања, 
банк. услуга и услуга платног промета у износу 
од 700,00 КМ за мјесец март 
 
-на позиције 613200 – Трошкови енергије у 
износу од 1.025,00 КМ за мјесец март. 
 
2. За извршење овог рјешења задужује се 
Одјељење за финансије општине Градишка.   
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Градишка“. 
 
Број:02-400-55/10 
Датум:23.04.2010.године 
Градишка                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2010. годину 
 

1.Одобрава се реалокација средстава у оквиру 
оперативне јединице Остали буџетски корисници 
, организациони код 0815015 – Гимназија 
Градишка 
 
-са позиције 613400 – Набавка материјала у 
износу од 1.254,00 КМ за мјесец април 
 
-на позицију 821300 – Набавка опреме у износу 
од 1.254,00 КМ за мјесец март. 
 
2. За извршење овог рјешења задужује се 
Одјељење за финансије општине Градишка.   
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Градишка“. 
 
Број:02-400-56/10 
Датум:26.04.2010.године 
Градишка                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                   Никола Крагуљ с.р. 
 
 

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

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2010. годину 
 

1.Одобрава се реалокација средстава у оквиру 
оперативне јединице Остали буџетски корисници  
организациони код 0008400 – Предшколска 
установа „Лепа Радић“ 

 

-са позиције 613700-Трошкови текућег 
одржавања у износу од 5.412,00 КМ за мјесец 
април 
-на позицију 821300 – Набавка опреме у износу 
од 5.412,00 КМ за мјесец април. 
 
2. За извршење овог рјешења задужује се 
Одјељење за финансије општине Градишка.   
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Градишка“. 
 
Број:02-400-57/10 
Датум:28.04.2010.године 
Градишка                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                   Никола Крагуљ с.р. 
 
 

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

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2010. годину 
 

1.Одобрава се реалокација средстава у оквиру 
оперативне јединице Остали буџетски 
корисници , организациони код 0008910 – 
Агенција за локални развој 
 
-са позиције 613700 – Трошкови текућег 
одржавања у износу од 200,00 КМ за мјесец 
април 
-на позицију 613900 – Уговорене услуге у 
износу од 200,00 КМ за мјесец фебруар. 
 
2. За извршење овог рјешења задужује се 
Одјељење за финансије општине Градишка.   
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику општине Градишка“. 

 
Број:02-400-58/10 
Датум:04.05.2010.године 
Градишка                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2010. годину 
 

1.Одобрава се реалокација средстава у оквиру 
оперативне јединице Остали буџетски корисници 
организациони код 0008910 – Агенција за 
локални развој 
 
-са позиције 613500 – Трошкови услуга превоза и 
горива у износу од 100,00 КМ за мјесец април 
-на позицију 613800 – Трошкови осигурања, 
банк. услуга и услуга платног промета у износу 
од 100,00 КМ за мјесец април. 
 
2. За извршење овог рјешења задужује се 
Одјељење за финансије општине Градишка.   
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Градишка“. 
 
Број:02-400-59/10 
Датум:05.05.2010.године 
Градишка                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                   Никола Крагуљ с.р. 
 
 

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

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2010. годину 
 

1.Одобрава се реалокација средстава у оквиру 
оперативне јединице Остали буџетски корисници  
организациони код 0008920 – Туристичка 
организација 

 

-са позиције 613900 – Уговорене услуге  у износу 
од 200,00 КМ за мјесец мај 
-на позицију 821300 – Набавка опреме у износу 
од 200,00 КМ за мјесец мај. 
 
2. За извршење овог рјешења задужује се 
Одјељење за финансије општине Градишка.   
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Градишка“. 
 
Број:02-400-60/10 
Датум:14.05.2010.године 
Градишка                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                   Никола Крагуљ с.р. 
 
 

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

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2010. годину 
 
1. Одобрава се ралокација средстава за мај 
мјесец: 
 
-са позиције 614500 – Средства за подршку 
развоју пољопривреде  (организациони код 
0008150- Одјељење за привреду) у износу од 
400,00 КМ,   
-на позицију 822600 – Депозити за 
пољопривредне кредите (организациони код 
0008150- Одјељење за привреду) у износу од 
400,00 КМ.  
 
2. За извршење овог рјешења задужује се 
Одјељење за финансије општине Градишка.   
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Градишка“. 
 
Број:02-400-61/10 
Датум:17.05.2010.године 
Градишка                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2010. годину 
 

1.Одобрава се реалокација средстава у оквиру 
оперативне јединице Остали буџетски корисници  
организациони код 0008520 – Културни центар 
 
-са позиције 613900 – Уговорене услуге  у износу 
од 2.000,00 КМ за мјесец јануар 
-на позицију 821300 – Набавка опреме у износу 
од 2.000,00 КМ за мјесец јануар. 
 
2. За извршење овог рјешења задужује се 
Одјељење за финансије општине Градишка.   
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Градишка“. 
 
Број:02-400-62/10 
Датум:17.05.2010.године 
Градишка                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                   Никола Крагуљ с.р. 
 
 

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

РЈЕШЕNjЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2010. годину 
 

1.Одобрава се реалокација средстава у оквиру 
оперативне јединице Остали буџетски корисници  
организациони код 0008600 – Професионална 
ватрогасна јединица 

 
-са позиције 613400 – Набавка материјала  у 
износу од 750,00 КМ за мјесец мај 

-на позицију 613800 – Трошкови осигурања, 
банк. услуга и услуга платног промета у износу 
од 750,00 КМ за мјесец мај. 
 
2. За извршење овог рјешења задужује се 
Одјељење за финансије општине Градишка.   
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Градишка“. 

 
Број:02-400-63/10 
Датум:19.05.2010.године 
Градишка                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                   Никола Крагуљ с.р. 
 

 
На основу члана 10. и 11.  Одлуке о 

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

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2010. годину 
 
1. Одобрава се ралокација средстава за мај 
мјесец: 
 
-са позиције 614500 – Средства за подршку 
развоју пољопривреде  (организациони код 
0008150- Одјељење за привреду) у износу од 
10.000,00 КМ,   
 
-на позицију 822600 – Депозити за 
пољопривредне кредите (организациони код 
0008150- Одјељење за привреду) у износу од 
10.000,00 КМ.  
 
2. За извршење овог рјешења задужује се 
Одјељење за финансије општине Градишка.   
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Градишка“. 
 
Број:02-400-64/10 
Датум:20.05.2010.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 Административне 
службе, Општине Градишка на основу рјешења 
број 04-372-16/10 од 28.05.2010 године, извршио 
је у регистару заједница етажних власника 
стамбених зграда, у регистарском листу број: 
59/10 упис оснивања ЗЕВ стамбене зграде Ул. 
Руђера Бошковића 2-4 са сљедећим подацима: 

Код Одјељења за урбанизам, грађење, 
комуналне и стамбене послове Градишка у 
књигу регистара 59/10 од 28.05.2010.године 
уписана је Заједница етажних власника зграде у 
Градишци у ул. Руђера Бошковића 2-4, са 
оснивачким актом Заједнице број 1/10 од 
16.04.2010.године Основна дјелатност заједнице 
је: управљање зградом за рачун етажних 
власника, прикупљање и тражење средстава за 
одржавање заједничких дијелова и уређаја и 
других трошкова управљања зградом, одржавање 
заједничких дијелова и уређаја зграде, извођење 
радова хитних интервенција, коришћење 
заједничких просторија и дијелова зграде и 
земљишта које служи за редовну употребу 
зграде, други послови управљања зградом. 

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

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

Лица овлаштена за заступање и 
представљање заједнице су Паспаљ Дарко и 
Пантелић Славица. 

 
Број:04-372-16/10 
Датум:28.05.2010.године 
Градишка                       СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ  

                            Жељко Дамјановић с.р. 

 
 

О Г Л А С 
 
Одјељење за урбанизам, грађење, 

комуналне и стамбене послове Административне 
службе, Општине Градишка на основу рјешења 
број 04-372-18/10од 28.05.2010.године извршило 
је у региатру заједница етажних власника 
стамбених зграда, у регистарском листу број 
60/10 упис оснивања Заједница етажних 
власника „Топлана-улаз 2“ Ул. Војводе Мишића 
бб. Градишка са сљедећим подацима: 

Код Одјељења за урбанизам, грађење, 
комуналне и стамбене послове Градишка у 
књигу регистара 57/10 од 28.05.2010.године 
уписана је Заједница етажних власника зграде у 
Градишци у ул. Војводе Мишића бб, са 
оснивачким актом Заједнице број ____ од 
15.04.2010.године Основна дјелатност заједнице 
је: управљање зградом за рачун етажних 
власника, прикупљање и тражење средстава за 
одржавање заједничких дијелова и уређаја и 
других трошкова управљања зградом, одржавање 
заједничких дијелова и уређаја зграде, извођење 
радова хитних интервенција, коришћење 
заједничких просторија и дијелова зграде и 
земљишта које служи за редовну употребу 
зграде, други послови управљања зградом. 

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

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

Лица овлаштена за заступање и 
представљање заједнице су Цветковић Момир, 
Бенцуз Недељко и Илић Раде. 

 
Број:04-372-18/10 
Датум:28.05.2010.године 
Градишка                       СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ  

                            Жељко Дамјановић с.р. 
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О Г Л А С 
 
Одјељење за урбанизам, грађење, 

комуналне и стамбене послове Административне 
службе, Општине Градишка на основу рјешења 
број 04-372-13/10од 28.05.2010.године извршило 
је у региатру заједница етажних власника 
стамбених зграда, у регистарском листу број 
57/10 упис оснивања Заједница етажних 
власника Ул. Хиландарска 1 улаз 1-2 Градишка 
са сљедећим подацима: 

Код Одјељења за урбанизам, грађење, 
комуналне и стамбене послове Градишка у 
књигу регистара 57/10 од 28.05.2010.године 
уписана је Заједница етажних власника зграде у 
Градишци у ул. Хиландарска 1, са оснивачким 
актом Заједнице број 01од 17.05.2010.године 
Основна дјелатност заједнице је: управљање 
зградом за рачун етажних власника, прикупљање 
и тражење средстава за одржавање заједничких 
дијелова и уређаја и других трошкова управљања 
зградом, одржавање заједничких дијелова и 
уређаја зграде, извођење радова хитних 
интервенција, коришћење заједничких 
просторија и дијелова зграде и земљишта које 
служи за редовну употребу зграде, други 
послови управљања зградом. 

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

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

Лица овлаштена за заступање и 
представљање заједнице су Лакобрија Жељко, 
Дмитровић Свјетлана, Малешевић Слободан и 
Десанчић Огњен. 

 
Број:04-372-13/10 
Датум:28.05.2010.године 
Градишка                       СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ  

                            Жељко Дамјановић с.р. 
 

О Г Л А С 
 
Одјељење за урбанизам, грађење, 

комуналне и стамбене послове Административне 
службе, Општине Градишка на основу рјешења 
број 04-372-39/10од 07.06.2010.године извршило 
је у региатру заједница етажних власника 
стамбених зграда, у регистарском листу број 
61/10 упис оснивања Заједница етажних 
власника у ул. Вука Стефановића Караџића бб Г-
1 ламела Ц  са сљедећим подацима: 

Код Одјељења за урбанизам, грађење, 
комуналне и стамбене послове Градишка у 
књигу регистара 61/10 од 07.06.2010.године 
уписана је Заједница етажних власника зграде у 
Градишци у ул. В.С.Караџића бб, Г-1 ламела Ц 
са оснивачким актом Заједнице ЗЕВ 07/10 од 
05.04.2010.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 Славиша Тенџерић и 
Илија Рапајић. 

 
Број:04-372-39/10 
Датум:07.06.2010.године 
Градишка                       СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ  

                            Жељко Дамјановић с.р. 
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О Г Л А С 
 
Одјељење за урбанизам, грађење, 

комуналне и стамбене послове Административне 
службе, Општине Градишка на основу рјешења 
број 04-372-35/10 од 28.05.2010.године извршило 
је у региатру заједница етажних власника 
стамбених зграда, у регистарском листу број 
58/10 упис оснивања Заједница етажних 
власника зграде бр.167 (КГ-167) Горњи 
Подградци  са сљедећим подацима: 

Код Одјељења за урбанизам, грађење, 
комуналне и стамбене послове Градишка у 
књигу регистара 58/10 од 28.05.2010.године 
уписана је Заједница етажних власника зграде у 
Горњим Подградцима 167, са оснивачким актом 
Заједнице број 01/10 од 15.05.2010.године 
Основна дјелатност заједнице је: управљање 
зградом за рачун етажних власника, прикупљање 
и тражење средстава за одржавање заједничких 
дијелова и уређаја и других трошкова управљања 
зградом, одржавање заједничких дијелова и 
уређаја зграде, извођење радова хитних 
интервенција, коришћење заједничких 
просторија и дијелова зграде и земљишта које 
служи за редовну употребу зграде, други 
послови управљања зградом. 

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

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

Лица овлаштена за заступање и 
представљање заједнице су Вјештица Милан и 
Борјановић Драгољуб. 

 
Број:04-372-35/10 
Датум:28.05.2010.године 
Градишка                       СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ  

                            Жељко Дамјановић с.р. 
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