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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
 

На основу члана 17. и 67. Статута 
Општине Градишка (“Службени гласник 
општине Градишка”, број 8/05, 4/08, 1/09 и 3/09), 
Скупштина општине Градишка на сједници 
одржаној 31.05. 2011. године,  д о н и ј е л а   је 
 

О Д Л У К У 
 

о усвајању Споразума о чланству у Савезу  
општина и градова Републике Српске 

 
Члан 1. 

 
 Усваја се Споразум о чланству у Савезу 
општина и градова Републике Српске. 
 
 

Члан 2. 
 

 Овлашћује се Начелник Општине, да у 
име општине Градишка потпише предметни 
Споразум. 
 

Члан 3. 
 
 Ова одлука ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у “Службеном гласнику 
општине Градишка”. 
 
Број:01-022-115/11 
Датум:31.05.2011.године 
Градишка                           ПРЕДСЈЕДНИК  

                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                           Урош Граховац с.р. 
 
 
 

 

 
 

На основу члана 15. Закона о комуналним 
дјелатностима (''Службени гласник Републике 
Српске'' бр. 11/95,1 8/95 и 51/02), члана 30. 
Закона о локалној самоуправи („Службе-ни 
гласник Републике Српске“,брoj101/04, 42/05 и 
118/05) и чланова 17. и 33. Статута Општине 
Градишка (''Службени гласник Општине 
Градишка'' бр. 8/05, 4/08, 1/09 и 3/09) Скупштина 
општине Градишка на  сједници одржаној дана 
31.05.2011.године, донијела је 
 

О Д Л У К У 
 

o измјенама и допунама Одлуке о комуналној 
накнади 

 
 

Члан 1. 
 

       У Одлуци о комуналној накнади 
(''Службени гласник општине Градишка'' број 
9/06, 6/09, 10/09 и 7/10) члан 6. мијења се и 
гласи: 
 

„Члан 6. 
       Број бодова из претходног члана утврђује 
се према табели: 
 
Рб. Врста 

простора 
Зоне и бодови 

I II III IV V VI 
1. Стамбени 

простор 
350 300 225 150 75 25 

2. Производни 
пословни 
Простор 

350 300 225 150 75 25 

3. Непроизводни 
пословни 
простор 

1050 900 675 450 225 75 
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Члан 2. 
 

             У члану 11. иза става 1. додају  се нови 
ставови 2. и 3 који гласе: 
 

            ''(2) Рјешeње из става 1. за правна лица 
доноси се на годишњем нивоу.  
              (3) За обвезнике који накнаду плаћају 
путем Службе обједињене наплате ново рјешење 
доноси се  у случају да  дође до промјене 
параметара значајних за одређивање комуналне 
накнаде (промјена корисника, површине 
простора, вриједности бода и др.).'' 
                                           

Члан 3. 
 

             У члану 12. иза става 3.  додаје се нови 
став 4. који гласи: 
 

             (4) ''Путем Службе обједињене наплате 
комуналну накнаду плаћају сва физичка лица, 
радње организоване у складу са Законом о 
занатско-предузетничкој дјелатности, као и 
правна лица организована у складу са Законом о 
привредним друштвима чији годишњи износ 
обавезе по основу комуналне накнаде не прелази 
5.000,00 КМ.'' 
 

Члан 4. 
 

            Комунална накнада одредиће се 
обвезницима  накнаде почев од 01. јануара 2011. 
године  у складу са овом одлуком. 
 

Члан 5. 
 

Oва одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику 
општине Градишка“.  
 
Број:01-022-118/11 
Датум:31.05.2011.године 
Градишка                           ПРЕДСЈЕДНИК  

                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                           Урош Граховац с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На основу чланова 7, 13, 14, 17, 20, 21, 34. 
и 39. Закона о грађевинском земљишту 
(„Службени гласник Републике Српске“, 
број112/06), члана 30. Закона о локалној самоу-
прави („Службени гласник Републике 
Српске“,брoj101/04, 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  31.05. 2011. 
године, д о н и ј е л а  ј е 
 

О Д Л У К У 
 

о измјенама и допунама Одлуке о 
грађевинском земљишту 

 
Члан 1. 

 
У Одлуци о грађевинском земљишту 

(„Службени гласник општине Градишка“, број 
6/07 и 6/09) у члану 27. иза става 3. додаје се 
нови став 4. који гласи: 

„ (4) За постављање гаража почетни  
износ закупнине из става 1. овог члана се 
умањује за 70%.“ 
 

Члан 2. 
 
  У члану 34. став 1. ријечи „привремене 
урбанистичке сагласности“ се замјењују 
ријечима  “локацијских услова за привремене 
објекте“. 
 

Члан 3. 
 

У члану 42. став 1. алинеја 3. број „5“се 
замјењује бројем  „0,50 “. 
 

Члан 4. 
 

У члану 46. став 3. се брише. 
 

Члан 5. 
Члан 51. мијења се и гласи: 

      

„ Члан 51. 
(1) Накнада за уређење грађевинског 

земљишта се утврђује посебним рјешењем које 
доноси Одјељење за урбанизам, грађење, 
комуналне и стамбене послове. 

(2) Против рјешења из претходног става 
може се у року од 15 дана изјавити жалба 
Начелнику Општине. “ 
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Члан 6. 
 

У члану 52. ставови 2.  и 3. се бришу. 
     

Члан 7. 
 

У члану 53. ријечи „је издата 
урбанистичка сгласност“ се замјењују ријечима 
„су издати локацијски услови“. 
       
 

Члан 8. 
 

Члан 62. мијења се и гласи : 
 

„ Члан 62. 
(1) Износ једнократне ренте се утврђује 

посебним рјешењем које доноси Одјељење за 
урбанизам, грађење, комуналне и стамбене 
послове. 

(2) Против рјешења из претходног става 
може се у року од 15 дана изјавити жалба 
Начелнику Општине. “ 

 
Члан 9. 

 
Члан 63.  се брише. 

 
Члан 10. 

 
Поднаслов „3. Накнада за трајно 

коришћење грађевинског земљишта (трајна 
рента) “ и чланови 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73. и 
74. Одлуке се бришу. 
 

Члан 11. 
 

У члану 75. ставу 3. у алинеји првој број 
„20“ се замјењује бројем „50“, а у алинеји другој 
број „80“ се замјењује бројем „50“. 
 

Члан 12. 
 

У члану 76. ставу 3. иза ријечи 
„банкарска гаранција“ ставља се зарез и додају 
ријечи „вирмански налог“. 
 

Члан 13. 
 

Члан 77. се брише. 
 
 
 
 

 

Члан 14. 
 
 

Поднаслов  „3. Утврђивање накнаде за 
коришћење осталог грађевинског земљишта “ и 
члан 83. се бришу. 
 

Члан 15. 
 

Глава „VIIIа-КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ“ и 
члан 85а.  се бришу. 
 

Члан 16. 
 

Иза члана 87. додаје се нови члан 87а. 
који гласи : 
 

„Члан 87а. 
Накнада за уређење грађевинског 

земљишта и накнада за природну погодност 
грађевинског земљишта (једнократна рента) код 
легализације објеката се утврђују посебним 
обрачунима, а у поступку издавања рјешења о 
легализацији изграђеног објекта или дијела 
објекта, односно рјешења о грађењу започетог 
објекта или дијела објекта. “ 
 

Члан 17. 
 

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

 
Број:01-022-117/11 
Датум:31.05.2011.године 
Градишка                           ПРЕДСЈЕДНИК  

                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                           Урош Граховац с.р. 
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На основу члана 17. Закона о статусу 
функционера јединице локалне самоуправе 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 
96/05) 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 31.05. 2011. године,   д о н и ј е л а  
је  
 

О Д Л У К У 
 

о допуни Одлуке о платама функционера 
општине Градишка 

 
Члан 1. 

 
            У Одлуци о платама функционера 
општине Градишка („Службени гласник 
општине Градишка“, број  10/08)   послије  члана 
3. додаје се нови члан 3а, који гласи: 
 

„Члан 3а 
 
           Плате   утврђене чланом 3.  Одлуке 
умањују  се за  15%, привремено док се  не 
обезбиједи извршење Буџета Општине по 
планираној динамици“.  
  

Члан 2. 
 
           Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику општине 
Градишка“. 
 
Број:01-022-119/11 
Датум:31.05.2011.године 
Градишка                           ПРЕДСЈЕДНИК  

                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                           Урош Граховац с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На основу члана 38.став. 1 Закона о 
уређењу простора и грађењу („Службени гласник 
Републике Српске“ бр. 55/10) и чланова 17. и 33. 
Статута Општине Градишка („Службени гласник 
општине Градишка“ бр. 8/05, 4/08, 1/09 и 3/09), 
Скупштина општине Градишка на сједници 
одржаној 31.05.2011. године, д о н и ј е л а  ј е 
 

О Д Л У К У 
 

о утврђивању Нацрта Регулационог плана 
саобраћајнице „Обилазница Чатрња-

Брестовчина-Царински терминал“ 
 

Члан 1. 
 

Утврђује се Нацрт Регулационог плана 
саобраћајнице „Обилазница Чатрња-Брестовчина 
-Царински терминал“ (У даљем тексту: Нацрт 
плана). 

Члан 2. 
 

(1) Нацрт плана ће се изложити на јавни 
увид у периоду од 24.јуна до 24.јула 2011. 
године. 

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

 
Члан 3. 

 
 Нацрт плана ће бити изложен у 
просторијама Административне службе општине 
Градишка и просторијама „Пројект“ а.д. Бања 
Лука. 
 

Члан 4. 
 

 (1) Јавни увид ће се вршити увидом у 
текстуални и графички дио Нацрта плана. 
 (2) У току тајања јавног увида могу се 
давати примједбе, приједлози и мишљења који ће 
се уписивати у свеску са нумерисаним странама 
(која се налази у просторијама у којима се Нацрт 
плана излаже) или се могу доставити Одјељењу 
за  урбанизам, грађење, комуналне и стамбене 
послове у писменој форми. 
 (3) Одјељење за  урбанизам, грађење, 
комуналне и стамбене послове, као носилац 
припреме плана и „Пројект“ а.д. Бања Лука, као 
носилац израде плана, ће обезбједити да се 
заинтересованим лицима дају детаљне 
информације и објашњења о Нацрту плана, као и 
помоћ у формулисању примједби. 
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Члан 5. 
 

 Елеборат Нацрта плана, који се састоји 
од текстуалног и графичког дијела, урађен је од 
„Пројект“ а.д. Бања Лука у мају 2011. године је 
саставни дио ове Одлуке. 
 

Члан 6. 
 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику 
општине Градишка“. 
 
Број:01-022-116/11 
Датум:31.05.2011.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   31.05.2011. године, доноси 
 

О Д Л У К У 
 

о продаји градског грађевинског земљишта  
Грађевинском предузећу  «Артинг инвест» 

д.о.о. Градишка 
 

I 
 

Грађевинском предузећу «Артинг 
инвест» д.о.о. Градишка продаје се градско 
грађевинско земљиште означено као: 
 

- к.ч.број: 430/1 «Трг Стјепана  Радића»   
градилиште  површине  1125 m2  

уписана у п.л.бр. 2689 к.о. Градишка-
град, са уписаним правом располагања Општине 
Градишка са 1/1 дијела, као најповољнијем 
купцу утврђеном у поступку усменог јавног 
надметања (лицитације), по цијени од 113.000,00 
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 Грађевинског 
предузећа «Артинг инвест» д.о.о. Градишка 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:01-022-120/11 
Датум:31.05.2011.године 
Градишка                           ПРЕДСЈЕДНИК  

                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                           Урош Граховац с.р. 
 
 
 

На основу члана 348. став 1 Закона о 
стварним правима («Службени гласник Рeпубли-
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   31.05. 2011. године, доноси 
 

О Д Л У К У  
 

о продаји грађевинског земљишта  
Слијепчевић Марици 

 
I 
 

СЛИЈЕПЧЕВИЋ МАРИЦИ из 
Трошеља 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: 
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- к.ч.бр. 551/84  «ОКУЋНИЦА » 
градилиште ,  у површини од  981 m2 

            уписана у пл. бр. 261  к.о. Ровине,  по 
цијени од  3.043,00 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, којима 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:01-022-121/11 
Датум:31.05.2011.године 
Градишка                           ПРЕДСЈЕДНИК  

                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                           Урош Граховац с.р. 
 
 

На основу члана 348. став 1. Закона о 
стварним правима («Службени гласник Репу-
блике 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 31.05. 2011. године, доноси 
 

О Д Л У К У 
о продаји грађевинског земљишта 

Павлица Луки 
 

I 
 

ПАВЛИЦА ЛУКИ 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. 586/22  «ПОЉЕ»  градилиште,  у 
површини од  1.001 m2 

 уписана у пл. бр. 261  к.о. Ровине,  по 
цијени од  3.103,00 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, којима 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:01-022-122/11 
Датум:31.05.2011.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 31.05. 
2011. године, доноси 

 
О Д Л У К У 

о продаји грађевинског земљишта 
Стојнић Драгославу 

 
I 
 

СТОЈНИЋ ДРАГОСЛАВУ из 
Јабланице 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: 
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-к.ч. бр. 70/63  «КОД ОСОРНЕ»  пашњак 
3. класе ,  у површини од  448 m2 

  уписана у пл. бр. 298  к.о. Козинци,  по 
цијени од  7.000,00 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, којима 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:01-022-123/11 
Датум:31.05.2011.године 
Градишка                           ПРЕДСЈЕДНИК  

                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                           Урош Граховац с.р. 
 
 

На основу члана 23. Закона о ствaраним 
правима («Службени гласник Републике 
Српске», број 124/08), члана 30. Закона о 
локалној самоуправи («Службени гласник 
Републике Српске», број 101/04, 42/05 и 118/05) 
и члана 17. и 33. Статута Општине Градишка 
(«Службени гласник Републике Српске», број 
8/05, 4/08, 1/09 и 3/09), Скупштина општине 
Градишка, на сједници одржаној  31.05. 2011. 
године, доноси 
 

О Д Л У К  У  
 

o измјени Oдлуке о куповини пословног 
простора 

од «Градинг-промет» д.о.о. Градишка 
 

I 
 

У Одлуци о куповини пословног 
простора од «Градинг промета» д.о.о. Градишка 
број: 01-022-155/10 од 30.07.2010. године  у ставу  
I умјесто броја «43,60» треба да стоји «40,00». 

II 
 

Ова одлука ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у «Службеном гласнику 
општине Градишка». 
 
Број:01-022-124/11 
Датум:31.05.2011.године 
Градишка                           ПРЕДСЈЕДНИК  

                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                           Урош Граховац с.р. 
 
 
 

Скупштина општине Градишка, у 
предмету исправке грешке, по захтјеву Шахино-
вић Сакибе из Градишке, на основу члана 207. 
Закона о општем управном поступку («Службени 
гласник Републике Српске», број 13/02 и 50/10) и 
чланa 17. и 33. Статута Општине Градишка 
(«Службени гласник општине Градишка», број 
8/05, 4/08, 1/09 и 3/09), на сједници одржаној 
дана, 31.05.  2011. године   д о н и ј е л а  ј е 
                                                

З А К Љ У Ч А К 
 
1. Исправља се грешка у Рјешењу Скупштине 

општине Бос. Градишка број: 03/4-475-211 од 
11.06.1979. године, тако да у диспозитиву, 
умјесто: 

 

- «Шахиновић (Месудовом) Ибрахиму»  
 
 

треба да стоји: 
- «Шахиновић ( Мусе) Ибрахиму». 
 

2. Исправка грешке производи правно дејство 
од дана када производи правно дејство 
рјешење које се исправља. 

                                                                    
О б р а з л о ж е њ е 

 
Шахиновић Сакиба из Градишке 

затражила је да се исправи грешка у Рјешењу о 
додјели грађевинског земљишта Шахиновић 
Сакиби и Ибрахиму;  Скупштине општине Бос. 
Градишка, број:  03/4-475-211 од 11.06.1979. 
године, у којем је погрешно уписано  име 
Ибрахимовог оца, тако што је умјесто имена 
Муса уписано име Месуд. 

Уз поднесак је приложио извод из МКР, 
Рјешење  Општинског суда Градишка  број: 
ДН:1267/79  од 14.09.1979. године. 

Поступајући по захтјеву за исправку 
грешке извршен је увид у извод из МКР брoj: 03-
1-200-1204/2011. од 14.04.2011. године у којем се 
наводи да је Шахиновић Ибрахим син Мусе, а не 
Месуда како је то погрешно наведено у Рјешењу 
Скупштине општине Бос.Градишка. 
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Одредбом члана 207. Закона о општем 
управном поступку («Службени гласник 
Републике Српске», број 13/02),  прописано је да 
«орган који је донио рјешење, односно службено 
лице које је потписало и издало рјешење, може у 
свако вријеме исправити грешку у именима и 
бројевима, писању или рачунању, као и друге 
очигледне нетачности у рјешењу или у његовим 
овјереним преписима». На основу напријед 
наведеног, одлучено је као у диспозитиву. 
 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: 

Против овог закључка не може се 
изјавити жалба, али се може покренути управни 
спор тужбом код  Окружног суда у Бањoj Луци, у 
року од 30 дана од дана пријема овог закључка. 

Тужба се подноси непосредно Суду, у два 
примјерка. 

 
Број:01-475-72/11 
Датум:31.05.2011.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 5. Закона о 
јавним предузећима („Службени гласник 
Републике Српске“, број  75/04) и члана 33. 
Статута општине Градишка („Службени гласник 
општине Градишка“, број  8/05, 4/08, 1/09 и 3/09) 
Скупштина општине Градишка на сједници 
одржаној 31.05. 2011. године,   д о н о с и  
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

о разрјешењу в.д. чланова Надзорног одбора 
ЈП „Радио Градишка“ Градишка 

I 
 

Разрјешавају се  дужности в.д. чланова 
Надзорног одбора ЈП „Радио Градишка“  
Градишка  и то: 
 
 - Арежина Лука, 
 - Чикић Милован,   
 - Росић Данијела. 
 

 
 

II 
 

Разрјешење из претходне тачке  врши се 
због истека периода на које су именовани. 
  

III 
 

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

 
Број:01-111-24/11 
Датум:31.05.2011.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 5. Закона о 
јавним предузећима („Службени гласник 
Републике Српске“, број  75/04) и члана 33. 
Статута општине Градишка („Службени гласник 
општине Градишка“, број  8/05, 4/08, 1/09 и 3/09) 
Скупштина општине Градишка на сједници 
одржаној 31.05. 2011. године,  д о н о с и  
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е  
 

 о именовању Надзорног одбора 
ЈП „Радио Градишка“ Градишка 

 
1. Именује се  Надзорни одбор ЈП „Радио 

Градишка“ Градишка  у саставу:   
    

- Бранко Усорац,     -дипломирани инжењер 
машинства, из Градишке, 

- Дане Малешевић, -магистар техничких  наука, 
из Градишке, 

- Сања Суботић,      -дипломирани новинар, из 
Грбаваца. 

 
2. Именовање из претходне 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 у „Службеном гласнику 
општине Градишка“. 

 
Број:01-111-25/11 
Датум:31.05.2011.године 
Градишка                           ПРЕДСЈЕДНИК  

                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                           Урош Граховац с.р. 
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На основу члана 33. Закона о уређењу 
простора и грађењу (»Службени гласник 
Републике Српске» бр. 55/10) и чл. 17. и 33. 
Статута Општине Градишка  (»Службени 
гласник општине Градишка« бр. 8/05, 4/08, 1/09 и 
3/09) Скупштина општине Градишка на сједници 
одржаној 31.05. 2011. године,  д о н о с и 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

о именовању Савјета за праћење израде 
измјене Просторног плана општине Градишка 

2005-2020. године  
 
1. Именује се Савјет за праћење израде измјене 

Просторног плана општине Градишка 2005-
2020. године (У даљњем тексту: Савјет), у 
саставу: 

 
1. Драган Котур,  -предсједник 
2. Сребренка Торбица,  -члан 
3. Зденко Драгичевић,  -члан 
4. Никола Павловић, -члан 
5. Љубо Јокић,   -члан 

 
2. Задатак Савјета из претходне тачке је да 

прати израду измјене Просторног плана 
општине Градишка 2005-2020. године и 
заузима стручне ставове према питањима 
општег, привредног и просторног развоја 
Општине и подручја обухвата планског акта, 
као и стручне ставове у погледу 
рационалности и квалитета предложених 
планских рјешења.  

 
3. Мандат Савјета траје до окончања поступка 

доношења измјене Просторног плана 
општине Градишка 2005-2020. године. 

 
4. Ово рјешење ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у »Службеном гласнику 
општине Градишка». 

 
Број:01-111-26/11 
Датум:31.05.2011.године 
Градишка                           ПРЕДСЈЕДНИК  

                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                           Урош Граховац с.р. 
 
 
 

На основу члана 40. став 1. алинеја 9. 
Пословника о раду Скупштине општине 
Градишка („Службени гласник општине 
Градишка“, број 11/05, 9/07, 1/09 и 2/10), 
Комисија за статутарна питања и прописе 
Скупштине општине Градишка на сједници 
одржаној 30.05.2011.године, утврдила је 
пречишћен текст Рјешења о одређивању назива 
улица и тргова у насељу градског карактера, како 
слиједи 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

о одређивању назива улица и тргова у насељу  
градског карактера Градишка 

 
- пречишћен текст - 

 
I 

 Одређују се имена  улица и тргова у 
насељу градског карактера Градишка и то: 
 
 1. улица која се простире од Улице 
козарских бригада до Улице 16. крајишке 
бригаде, носиће назив „Видовданска“, 
 2. улица која се простире од Обале 
војводе Степе до Улице Петра Пеције,  носиће 
назив „Иве Андрића“, 
             3. улица која се простире од Улице цара 
Душана, јужно до слијепог завршетка, носиће 
назив „Драгомира Бабичића“, 
 4. улица која се простире од Улице Иве 
Андрића до слијепог завршетка, носиће назив 
„Надежде Петровић“, 
 5. улица која се простире од Улице  пут 
српске војске западно до слијепог завршетка 
назив „Лисковачка“, 
  6. улица која се простире од Улице 
козарских бригада до Улице дејтонска, носиће 
назив „Карађорђева“, 
  7. улица која се простире од петље у 
правцу Градишка - Бањалука до мјеста званог 
Штетић , носиће назив „Пут српске војске“ 
  8. улица која се простире од Улице 
српски бедем 95 ка западу до слијепог 
завршетка, носиће назив „Крушевачка“, 
  9. улица која се простире од Улице 
козарских бригада до Улице Енвера Шиљка, 
носиће назив „Сервицијум“, 
             10. улица која се простире од Улице 
градишке бригаде до Улице Атинске, носиће 
назив „Београдска“, 
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             11. улица која се простире од Трга 
српских страдања до Улице Иве Андрића, носиће 
назив „Обала војводе Степе“, 
             12. улица која се простире од Улице пут 
српске војске до слијепог завршетка, носиће 
назив „Краља Уроша“, 
             13. улица која се простире од Улице 
Видoвданска до Основне школе „Васа 
Чубриловић“, носиће назив „Михајла Пупина“, 
 14. улица која се простире од Улице 
партизанске до Улице  Авде Ћука, носиће назив 
„Хасана Кикића“, 
 15. улица која се простире од Обале 
војводе Степе до Улице Хиландарске, носиће 
назив „Филипа Вишњића“, 
 16. улица која се простире  од Улице  
владике Николаја Велимировића до Улице хајдук 
Вељка, носиће име „Марије Бурсаћ“, 
 17. улица која се простире од Улице 
Зијаха Зије Диздаревића до Улице Захарија 
Орфелија, носиће назив  „Антона Павловића 
Чехова“, 
 18 улица која се простире од Улице пут 
српске војске до римокатоличког гробља, носиће 
назив „Јеванђеоска“ 
 19.улица која се простире од Улице 
Милоша Ђурића до Улице Бановић Страхиње 
носиће назив „Борислава Станковића“, 
  20. улица која се простире  од Улице пут 
српске војске до Улице владике Николаја 
Велимировића,  носиће назив „Мајора 
Драгутина Гавриловића“, 
 21. улица која се простире од Улице 
др.Арчибалда Рајса до Улице владике Николаја 
Велимировића, носиће назив „Данила Киша“, 
 22. улица која се простире од Улице 
Петра Пеције до Улице Милутина Бојића, носиће 
назив „Краља Твртка Првог“, 
 23.улица која се простире од Улице чаире 
до Улице Змај Јовине, носиће назив „Машићке 
буне“, 
 24 улица која се простире од Улице пут 
српске војске до слијепог завршетка, носиће 
назив „45.српске дивизије“, 
 25. улица која се простире од Улице 
видовданске до Улице Вука Стефановића 
Караџића, носиће назив „Браће Чубриловић“, 
 26. улица која се простире од Улице 
партизанска до сушаре (силоси), носиће назив 
„Босанска“, 
 27. улица која се простире од Улице 
Енвера Шиљка до Улице партизанске, носиће 
назив „Омера Мујаџића“, 

 28.  улица која се простире од Улице 
Атифа Топића  до Улице Мирослава Антића, 
носиће назив „Авде Ћука“, 
 29. улица која се простире од У
 лице  кнеза Михајла источно од старог 
корита ријеке Врбашка, носиће назив  „Старог 
Вујадина“, 
 30. улица која се простире од Улице  
Милунке Савић до Улице др.Арчибалда Рајса , 
носиће назив „Хајдук Вељка“, 
 31.улица која се простире од  Улице 
Османа Хаџијусуфовића до Улице Душана 
Шмитрана, носиће назив „Радована Вулина“, 
 32. улица која се простире од Улице 
Меше Селимовића полукружно опет  до Улице 
Меше Селимовића, носиће назив „Мирославе 
Шипке“, 
 33. улица која се простире од Улице 
козарских бригада  до Улице Владимира 
Ћоровића, носиће назив „Јерусалемска“, 
 34. улица која чини продужетак Улице 
Османа Хаџијусуфовића до Улице Атифа Топића  
носиће назив „Браће Грим“, 
 35. улица која се простире од Улице 
српски бедем 95  према западу, носиће назив 
„Лазе Костића, 
 36.улица која се простире од Улице 
Мирослава Антића до Улице бањалучке , носиће 
назив  „Ђорђа Станојевића“, 
 37.  улица која се простире од Улице пут 
српске војске до Улице сестара Ивановић, носиће 
назив „Десе Поповић“, 
 38. улица која се простире од Улице 
Јована Дучића до  Улице Милоша Црњанског, 
носиће назив „Васе Видовића“, 
 39 улица која се простире од Улице 
Стевана Синђелића до Улице Филипа Вишњића, 
носиће назив  „Војводе Бојовића“, 
 40. улица која се простире од Улице Авде 
Ћука  до Улице Алексе Шантића, носиће назив  
„Змај Јовина“, 
 41. улица која се простире од Улице 
савске до Улице Текија, носиће назив 
„Гајибина“, 
 42. улица која се простире од Улице 
кнеза Лазара до Улице Јована Дучића, носиће 
назив „Монахиње Јефимије“, 
 43. улица која се простире од Улице 
Атифа Топића крај Основне школе „Козарска 
дјеца“преко старог корита ријеке Врбашка, до 
Улице Липовача, носиће назив „Кнеза 
Михајла“, 
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 44. улица која се простире од Улице 
Душка Радовића до завршетка  Улице  
Мирослава Антића, носиће назив  „Драге 
Лопара“, 
 45. улица која се простире од Улице 
Алексе Шантића, сјеверно до слијепог 
завршетка, носиће назив  „Чаире“, 
 46. улица која се простире од  Улице 
мајора Драгутина Гавриловића сјеверно, 
паралелно са Улицом пут српске војске до 
слијепог завршетка,  носиће назив „Св.Ћирила 
и Методија“, 
 47. улица која се простире од  Улице 
Османа Хаџијусуфовића до  Улице Радована 
Вулина, носиће име „Ђурђевданска“, 
 48. улица која се простире од Радована 
Гаковића до Улице Мирослава Антића,  носиће 
назив „Ловћенска“, 
 49. улица која се простире од Улице 
Атифа Топића до савског насипа код црпне 
станице, носиће назив „Османа 
Хаџијусуфовића“, 
 50. улица која се простире од  Улице 
Хасана Кикића до Улице Мањуреви, носиће 
назив „Зијаха-Зије Диздаревића, 
 51.улица која се простире од Улице пут 
српске војске до слијепог завршетка, носиће 
назив „Синише Станковића“, 
 52. улица која се простире од Улице 
Видовданска до Улице Иве Андрића, носиће 
назив „Хиландарска“, 
 53. улица која се простире од Улице 
Ивана Сањицког лијево до слијепог завршетка, 
носиће назив „Моштаничка“, 
 54. улица која се простире од Улице 
Липовача до слијепог завршетка, носиће назив 
„Мајке палих бораца“, 
 55.улица која се простире од Улице 
мајора Милана Тепића до слијепог завршетка, 
носиће назив „Драгана Драгановића“,  
 56. улица која се простире од Улице 
партизанске  до Улице Мирослава Антића, 
носиће назив „Дејтонска“, 
 57. улица која се простире од Улице Саве 
Шумановића до Улице дејтонске, носиће назив 
„Атинска“, 
 58.улица која се простире од Трга светог 
Саве и дјелимично опасује средњошколски 
центар до Улице Милоша Обилића, носиће назив 
„Косовке дјевојке“, 
 59. улица која се простире од Улице 
Петра Пеције до Улице војводе Мишића, носиће 
назив  „Меше Селимовића“, 

 60. улица која се простире од Улице 
Османа Хаџијусуфовића паралелно са Улицом 
Драгице Радуловић, до Улице босанске,   носиће 
назив „Пеје Јовановића“, 
 61. улица која се простире од Улице цара 
Душана прва од Улице Милоша Црњанског и њој 
паралелно до Улице видовданске, носиће назив 
„Септембар 91“, 
 62. улица која се простире од Улице цара 
Душана, паралелно Улици септембар 91 до 
Улице Видовданска,  носиће назив „Александра 
Белића“, 
 63. улица која се простире од Улице цара 
Душана, паралелно до Улице Александра 
Белића, носиће назив  „Стефана 
Првовенчаног“, 
 64.улица која се простире од Улице 
мајора Милана Тепића до Улице омладинска, 
носиће назив  „Др.Јована Рашковића“, 
 65. улица која се простире од Улице 
босанске до Улице Мирка Мандића, носиће 
назив  „Десанке Максимовић“, 
 66.улица која се простире од Улице 
Скендера Куленовића до Улице Вука 
С.Караџића, носиће назив  „Бошка Бухе“, 
 67. улица која се простире од Улице 
браће Грим полукружно са запада до Улице 
Атифа Топића, носиће назив  „Кнежопољска“, 
 68. улица која се простире од  Улице 
српски бедем 95, крај складишта грађевинског 
материјала у Лиману до слијепог завршетка, 
носиће назив  „Јанковић Стојана“, 
 69. улица која се простире од  Улице 
владике Николаја Велимировића до завршетка 
Улице  хајдук Вељка носиће назив  
„Др.Арчибалда Рајса“, 
 70. улица која се простире од Улице 
Мирослава Антића до Улице романијске  носиће 
назив  „Ивана Горана Ковачића“, 
 71. улица која се простире од  граничног 
прелаза до почетка Улице пут српске војске, 
носиће назив ''Првог крајишког корпуса'', 
 72. улица која се простире од Улице 
Мирослава Антића паралелно са Улицом пут 
српске војске до Улице Јове Крагуља, носиће 
назив „Владике Николаја Велимировића“, 
 73. улица која се простире од Улице 
српски бедем 95 до слијепог завршетка, носиће 
назив „Хајдучка“, 
 74. улица која се простире од Улице 
Атинске до Улице градишке бригаде, носиће 
назив „Саве Мркаља“, 
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 75. улица која се простире од Улице 
др.Младена Стојановића до  Улице дејтонске, 
носиће назив  „Козарских бригада“, 
 76.улица која се простире од Улице 
Алексе Шантића до Улице Драге Лопара, носиће 
назив „Васка Попе“, 
 77. улица која се простире од Улице 
браће Чубриловића до Улице Николе Тесле, 
носиће назив „Скендера Куленовића“ 
 78.  улица која се простире од Улице  
Николе Тесле до Улице видовданске, носиће 
назив  „А.П.Ирби“, 
 79. улица која се простире од  завршетка 
Улице обале војводе Степе, полукружно до 
Улице Петра Пеције, носиће назив „Солунских 
добровољаца“, 
 80.улица која се простире од Улице 
Светозара Марковића до Улице 45.српске 
дивизије, носиће назив  „Првог артиљеријског 
пука“, 
 81. улица која се простире од Улице 
Светозара Марковића  до Улице 45.српске 
дивизије, носиће назив „Јована Цвијића“, 
 82.  улица која се простире од Улице 
Османа Хаџијусуфовића паралелно са Улицом 
Паје Јовановића до Улице босанске, носиће 
назив „Јасеновачка“, 
 83. улица која се простире од Улице 
српски бедем 95 (дио гдје граничи Крушкик и 
Чатрња, десно  до  ауто-пута  , носиће назив 
“Ивана Сањицког“, 
 84. улица која се простире од Улице 
Атифа Топића ка југу до слијепог завршетка, 
носиће назив „Липовача“, 
 85. улица која се простире од Улице 
Видовданска до Улице првог крајишког корпуса, 
носиће назив „Митрополита Георгија 
Николајевича“, 
 86. улица која се простире од Улице 
Мирослава Антића до слијепог завршетка , 
носиће назив „Сретена Стојановића“, 
 87. улица која се простире од Улице 
ловћенске  до Улице Авде Ћука, носиће назив  
„Романијска“, 
 88. улица која се простире од Улице 
српски бедем 95 југоисточно до ријеке Врбашка, 
носиће назив  „Војводе Вука“, 
 89. улица која се простире од завршетка 
Улице босанске источно до слијепог завршетка  
код творнице „Радник“, носиће назив 
„Мањуреви“, 
 90. улица која се простире од Улице пут 
српске војске сјевероисточно до Улице српска 

крила слободе, носиће назив  „Светозара 
Марковића“, 
 91. улица која се простире од Улице 
крушевачке до канала Врбашка, носиће назив 
„Владике Платона Јовановића“, 
 92. улица која се простире од Улице 
солунских добровољаца према насељу 
„Крошња“, носиће назив „Саве Мандић“, 
 93. улица која се простире од Улице 
обала војводе Степе до Улице хиландарске, 
носиће назив „Војводе Путника“, 
 94. улица која се простире од Улице пут 
српске војске југозападно до слијепог завршетка, 
носиће назив  „Јована Бијелића“, 
 95. улица која се простире од Улице 
видовданске код Хипо-Алпе-Адрија банке према  
Улици козарских бригада , носиће назив „Лепе 
Радић“, 
 96. улица која се простире од Улице 
козарских бригада до Улице Енвера шиљка, 
носиће назив  „Лоркина“, 
 97. улица која се простире паралелно 
Улици Лоркиној и источно од ње, носиће назив  
„Свете Петке“, 
 98. улица која се простире од Улице 
српски бедем 95,  на сјеверу до слијепог 
завршетка, носиће назив „Жичка“, 
             99. улица која се простире од Улице 
мајора Милана Тепића  до Улице војводе 
Мишића, носиће назив  „Јована Дучића“, 
           100. улица која се простире од Улице 
Милоша Црњанског до Улице Меше 
Селимовића, носиће назив  „Цара Душана“, 
           101. улица која се простире од Улице 
Липовача  до старог корита ријеке Врбашка, 
носиће назив „Балканска“, 
 102. улица која се простире од завршетка, 
Улице Милутина Бојића до Улице Петра Пеције, 
носиће назив „Девет Југовића“, 
 103. улица која се простире од Трга 
јеврејских страдања до Улице кнеза Лазара, 
носиће назив „Милоша Обилића“, 
 104. улица која се простире од Улице Иве 
Андрића до Улице солунских добровољаца, 
носиће назив  „Милутина Бојића“, 
 105. улица која се простире од Улице 
дејтонске   до Улице Енвера Шиљка, носиће 
назив „Саве Шумановића“, 
 106. улица која се простире од Улице 16. 
крајишке бригаде до трафостанице у насељеном 
мјесту Козинци, носиће назив „Петра 
Мркоњића“, 
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 107.  улица која се простире од Улице 
Петра Мркоњића, полукружно до краја к.о. 
Градишка 1, носиће назив „Драгутина 
Димитријевића Аписа“, 
 108. улица која се простире од Улице 
Уроша Предића источно  до слијепог завршетка, 
носиће назив „Његошева“, 
 109. улица која се простире од Улице 
Атифа Топића  до Улице Липовача, носиће назив 
„Але Обића“, 
 110. улица која се простире од Улице 
Атифа Топића до Улице Радована Вулина, 
носиће назив „Турјачка“, 
 111. улица која се простире од Улице 
Васе Видовића до Улице мајора Милана Тепића, 
носиће назив „Омладинска“, 
 112. улица која се простире од Улице  
Бошка Бухе до Улице козарских бригада, носиће 
назив „Мајке Југовића“, 
 113. улица која се простире од Улице 
атинске  до Улице градишке бригаде, носиће 
назив „Бранислава Нушића“, 
 114. улица која се простире од Улице 
српски бедем 95 (дио гдје граничи Крушкик и 
Чатрња), лијево до  слијепог завршетка  , носиће 
назив “Бранка Церовца“, 
 115. улица која се простире од завршетка 
улица Енвера Шиљка и Савске или од Спомен 
парка слободе до почетка Улице Атифа Топића, 
носиће назив „Партизанска“, 
 116. улица која се простире од Улице 
хиландарске до Улице 16. крајишке бригаде, 
носиће назив  „Петра Пеције“, 
 117. улица која се простире од Трга 
светог Саве до Улице 16. крајишке бригаде, 
носиће назив „Војводе Мишића“, 
 118.улица која се простире од Улице 
Мирослава Антића до Улице Радована Гаковића, 
носиће назив „Васе Пелагића“, 
 119. улица која се простире од завршетка 
Улице Атифа Топића до Улице војводе Вука, 
носиће назив „Српски бедем 95“, 
 120. улица која се простире од Улице пут 
српске војске према Улици 19.србобранске 
бригаде, носиће назив  „Проте Илије 
Јовановића“, 
 121. улица која се простире од Улице 
кнеза Лазара до Улице Милоша Црњанског, 
носиће назив  „Мајора Милана Тепића“, 
 122. улица која се простире од Улице 
војводе Мишића до Улице Петра Пеције, носиће 
назив  „Милоша Црњанског“, 

 123. улица која се простире од Улице 
Липовача до Улице Авде Ћука, носиће назив  
„Османа Ђикића“, 
 124. улица која се простире од Улице Пут 
српске војске, сјевероисточно до слијепог 
завршетка, носиће назив  „Недељка 
Чабриновића“, 
 125. улица која се простире од Улице 
Чаире до Улице Липовача, носиће назив  
„Просарска“, 
 126. улица која се простире од Улице 
Јанковић Стојана полукружно до Улице владике 
Платона Јовановића, носиће назив „Фјодора 
Достојевског“, 
 127. улица која се простире од Улице 
козарских бригада  до Улице браће Чубриловића, 
носиће назив „Николе Тесле“, 
 128. улица која се простире од Улице 
браће Чубриловића до Трга светог ђакона 
Авакума, носиће назив „Руђера Бошковића“.                                                     
 129. улица која се простире од Улице пут 
српске војске јужно до Улице Јована Бијелића 
коју пресијеца и иде до слијепог завршетка, 
носиће назив „Бранка Радичевића“, 
 130. улица која се простире од Трга 
светог Саве до Улице видовданске, носиће назив 
„Кнеза Лазара“, 
 131. улица која се простире од Улице 
војводе Бојовића до Улице хиландарске, носиће 
назив „Драгана Станишљевића-Шеће“. 
 132. улица која се простире од Улице 
партизанске до Улице дејтонске носиће назив 
„Владимира Ћоровића“, 
 133. улица која се простире од Улице 
српски бедем   95, сјеверозападно до слијепог 
завршетка, носиће назив „Грачаничка“, 
 134. улица која се простире од Улице 
Липовача до Улице Мирослава Антића носиће 
назив „Алексе Шантића“ 
 135. улица која се простире од Улице 
обала војводе Степе до Улице видовданске, 
носиће назив „Стевана Синђелића“, 
 136.  улица која се простире од Улице 
атинске до Улице Саве Мркаља, носиће назив 
„Исака Самоковлије“, 
 137. улица која се простире од Улице 
владике Николаја Велимировића до слијепог 
завршетка, носиће назив „Милунке Савић“, 
 138. улица која се простире од Улице 
партизанске до сушаре гдје се завршава Улица 
босанска , носиће назив „Савска“, 
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 139. улица која се простире од Улице 
ловћенске до  Улице Авде Ћука , носиће назив 
„Радована Гаковића“, 
 140.улица која се простире од Улице 
Петра Пеције до Улице 16 српских јунака                                                 
, носиће назив „Вида Сладојевића“, 
 141. улица која се простире од петље на 
Улици пут српске војске ка насељеном мјесту 
Жеравица, до краја к.о.Градишка 2, , носиће 
назив „Мирослава Антића“, 
 142.улица која се простире од петље на 
Улици пут српске војске до циглане , носиће 
назив „16.крајишке бригаде“, 
 143. улица која се простире од Улице 
Митрополита Георгија Николајевича до  Улице 
св.ђакона Авакума , носиће назив „Проте 
Душана Суботића“, 
 144. улица која се простире од Улице 
Зијаха Зије Диздаревића до  Улице Хасана 
Кикића, носиће назив „Захарија Орфелина“, 
 145. улица која се простире од Улице пут 
српске војске, према истоку  до слијепог 
завршетка , носиће назив „Ђуре Стојановића“, 
 146. улица која се простире од Трга 
српских страдања до почетка Улице савске , 
носиће назив „Др.Младена Стојановића“, 
 147. улица која се простире од Улице 
Мирослава Антића до слијепог завршетка , 
носиће назив „Книнска“, 
 148. улица која се простире од Улице 
партизанске кривудаво ка сјеверозападу до 
Улице Мирка Мандића , носиће назив „Мехе 
Шантића“, 
 149. улица која се простире од Улице пут 
српске војске до Улице Душана Дуле Видовића  , 
носиће назив „19.србобранске бригаде“, 
 150. улица која се простире од Улице 
партизанске, кривудаво ка сјеверозападу до 
Улице Гајибине , носиће назив „Текија“, 
 151. улица која се простире од Улице 16. 
крајишке бригаде до Улице Светозара 
Марковића , носиће назив „Гаврила 
Принципа“, 
 152. улица која се простире од Улице 
партизанске до скретања у  Улицу Душана 
Шмитрана  , носиће назив „Атифа Топића“, 
 153. улица која се простире од Улице 
Карађорђеве  до  Улице дејтонске , носиће назив 
„Градишке бригаде“, 
 154. улица која се простире од Улице 
Алексе Шантића до  Улице Змај Јовине , носиће 
назив „Алберта Ајнштајна“, 

 155. улица која се простире од Улице 
Липовача до  Улице Драге Лопара , носиће назив 
„Душка Радовића“, 
 156. улица која се простире од Улице 
Петра Кочића до  Улице мајора Драгутина 
Гавриловића, носиће назив „Димитрија 
Туцовића“, 
 157. улица која се простире од Улице 
српски бедем 95. до  слијепог завршетка , носиће 
назив „Анице Шврака“, 
 158. улица која се простире од Улице 
кнеза Михајла до старог корита ријеке Врбашка, 
носиће назив „Старине Новака“, 
 159. улица која се простире од Улице 
српски бедем 95. до  канала, носиће назив 
„Зорке Малић“, 
 160. улица која се простире од Улице 
српски бедем 95 до слијепог завршетка, носиће 
назив „Студеничка“, 
 161. улица која се простире од Улице 
Османа Хаџијусуфовића до Улице босанске , 
носиће назив „Драгице Радуловић“, 
 162. улица која се простире од Улице 
српски бедеми 95. до  канала, паралелно са 
Улицом Пиље Станишљевића, носиће назив 
„Дринска“, 
 163. улица која се простире од почетка 
Улице кнеза Лазара до  Улице 16. крајишке 
бригаде , носиће назив „Доситејева“, 
 164. улица која се простире од Улице 
српски бедем 95. до   канала , носиће назив 
„Пиље Станишљевића“, 
 165. улица која се простире од Улице 
цара Душана, јужно и паралелно са  Улицом 
Милоша Црњанског до слијепог завршетка, 
носиће назив „Немањина“, 
 166. улица која се простире од Улице 
Десе Поповић до Улице проте Матеје 
Ненадовића, носиће назив „Прве 
противоклопне артиљеријске бригаде“, 
 167. улица која се простире од Улице 
Змај Јовине до Улице Мирослава Антића, носиће 
назив „Бањалучка“, 
 168. улица која се простире од Улице 
јеванђеоске до слијепог завршетка, носиће назив 
„Мокрањчева“, 
 169. улица која се простире од Улице 
војводе Бојовића до Улице Драгана 
Станишљевића Шеће, носиће назив „Ђуре 
Јакшића“, 
 170. улица која се простире од Улице 
козарских бригада до Улице патријарха Павла, 
носиће назив „Вука Стефановића Караџића“, 
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 171. улица која се простире од Улице 
Јована Дучића до Улице др.Јована Рашковића, 
носиће назив „Бранка Ћопића“, 
 172. улица која се простире од Улице 
хиландарске према Улици обала војводе Степе,  
носиће назив „Бранка Миљковића“, 
 173. улица која се простире од Улице 
Милоша Црњанског до Улице Меше Селимо-
вића, носиће назив „Св.Стефана Дечанског“, 
 174. улица која се простире од Улице 
Бранислава Нушића до Улице Саве Мркаља, 
носиће назив „Леле Кујунџије“, 
 175. улица која се простире од Улице 
партизанске до Улице Карађорђеве, носиће назив 
„Енвера Шиљка“, 
 176. улица која се простире од Улице 
Чаире, паралелна са  Улицом просарском, до 
свог слијепог завршетка, носиће назив „Војске 
Републике Српске“, 
 177. улица која се простире од Улице 
Чаире  до Улице Османа Ђикића,носиће назив 
„Козарска“, 
 178. улица која се простире од Улице 
Мирослава Антића, паралелно Улици Ђорђа 
Станојевића, до Улице Симе Милутиновића-
Сарајлије носиће назив „Радивоја Кашанина“, 
 179.улица која се простире од Улице 
Радивоја Кашанина до слијепог завршетка 
,носиће назив „Симе Милутиновића-
Сарајлије“, 
 180. улица која се простире од Улице 
владике Николаја Велимировића до Улице пут 
српске војске, носиће назив „Петра Кочића“, 
 181. улица која се простире од Улице пут 
српске војске и пресијеца улице Борислава 
Станковића, Јована Цвијића и Првог 
артиљеријског пука,носиће назив „Михајла 
Петровића Аласа“, 
 182. улица која се простире паралелно  
Улици Михајла Петровића Аласа ,носиће назив 
„Милоша Ђурића“ 
 183. улица паралелна Улици Милоша 
Ђурића, према граду, носиће назив „Георгија 
Острогорског“,  
 184. улица која се простире од Улице 
првог артиљеријског пука, паралелно Улици 
Георгија Острогорског, носиће назив 
„Дечанска“, 
 185. улица која се простире од Улице 
првог артиљеријског пука, паралелно  Улици 
дечанској, носиће назив „Ивањданска“, 
 186. улица која се простире десно од 
Улице Михајла Петровића Аласа ка 
Брестовчини, носиће назив „Владете Радића“, 

 187. улица која се простире од Улице 
Борислава Станковића до Улице Лепосаве 
Костић ,носиће назив „Бановић Страхиње“, 
 188. улица која се простире од Улице 
Јована Цвијића до Улице Бановић Страхиње 
,носиће назив „Лепосаве Костић“ 
 189. улица која се простире од Улице 
16.крајишке бригаде до Улице Светозара 
Марковића носиће назив „Српска крила 
слободе“, 
 190. улица која се простире од Улице 
16.крајишке бригаде до Улице краља Драгутина, 
носиће назив „Пут крајишких јунака“, 
 191. улица која се простире од Улице 
16.крајишке бригаде до ТГС „Јелшинград““, 
носиће назив „Шесте санске бригаде“, 
 192. улица која се простире од Улице 
српска крила слободе до Улице Саве Дардића, 
носиће назив „Краља Драгутина“, 
 193. улица која се простире од Улице Иве 
Андрића до Улице солунских добровољаца, 
носиће назив „16 српских јунака“, 
 194. улица-шеталиште поред ријеке Саве 
између хотела и Спомен парка слободе, носиће 
назив „Кеј“, 
 195. улица која се простире од Улице 
16.крајишке бригаде до слијепог завршетка, 
носиће назив „Вељка Миланковића“, 
 196. улица која се простире од Улице 
солунских добровољаца до слијепог   завршетка, 
носиће назив „Ристана Кевића“, 
 197. улица која се простире од Улице 
Вељка Миланковића до слијепог завршетка,  
носиће назив „Мирка Кочића“, 
 198. улица која се простире од Улице 
Драгутина Димитријевића Аписа до слијепог 
завршетка, носиће назив „Пере Косорића“, 
 199. улица која се простире од Улице 
Драгутина Димитријевића Аписа до слијепог 
завршетка, носиће назив „Ламиначка“, 
 
 200. улица која се простире од Улице  
Драгутина Димитријевића  Аписа до Улице 
Петра Мркоњића, носиће назив „28. славонске 
дивизије“, 
 201. улица која се простире од Улице 
Петра Мркоњића до слијепог завршетка, носиће 
назив „Љубе Мандића“, 
 202. улица која се простире од Улице 
Петра Мркоњића полукружно до слијепог 
завршетка, носиће назив „Илије Палије“ 
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 203. улица која се простире од Улице 
Петра Мркоњића до слијепог завршетка, носиће 
назив „Ђорђа Шмитрана“, 
 204. улица која се простире од Улице 
Петра Мркоњића полукружно до слијепог 
завршетка, носиће назив „Милорада 
Шикуљка“, 
 205.улица која се простире од Улице 
Милорада Шикуљка до слијепог завршетка, 
носиће назив „Руди Чајавеца“, 
 206. улица која се простире од Улице 
Милорада Шикуљка до свог завршетка, носиће 
назив „Милоша Голуба“, 
 207.улица која се простире од Улице 
Милоша Голуба полукружно и излази поново на 
Улицу Милоша Голуба, носиће назив „Петра 
Змијањца“, 
 208. улица која се простире од Улице 
Милоша Голуба до гробља Козинци, носиће 
назив „Раде Батића“, 
 209. улица која се простире од Улице 
Петра Мркоњића  до Улице   Милоша Голуба, 
носиће назив „Босе Живковић“, 
 210. улица која се простире од Улице  
Босе Живковић до свог завршетка, носиће назив 
„Огњена Цвијића“, 
 211. улица која се простире  од Улице 
Босе Живковић  до свог завршетка, носиће име 
„Стевана Матавуља“, 
 212. улица која се простире од Улице 
Меше Селимовића до слијепог завршетка, 
носиће назив „Саве Тривића“ 
 213. улица која се простире између Улице 
Саве Тривића и  Улице видовданске, носиће 
назив  „Богдана Глигића“, 
 214. улица која се простире  између 
Улице  видовданске и   Улице Саве Тривића,  
носиће назив „Стеве Гајића“, 
 215. улица која се простире од Улице 
16.крајишке бригаде до слијепог завршетка, 
носиће назив „Золтана Секија“ 
 216. улица која се простире од Улице 
16.крајишке бригаде до слијепог завршетка, 
носиће назив „Бранка Видовића“, 
 217. улица која се простире од Улице 16. 
крајишке бригаде до Улице Младена 
Тодоровића, носиће назив „Бошка 
Неимаревића“, 
 218. улица која се простире од Улице 
16.крајишке бригаде до Улице Бошка 
Неимаревића, носиће назив „Петра Мећаве“, 

 219. улица која се простире од Улице 
6.санске бригаде до Улице Бошка Неимаревића, 
носиће назив „Толстојева“, 
 220. улица која се простире од Улице 
краља Драгутина до 6.санске бригаде, носиће 
назив „Саве Дардића“, 
 221. улица која се простире од Улице 
Саве Дардића до слијепог завршетка, носиће 
назив „Николе Панића“, 
 222.  улица која се простире од Улице 
Саве Дардића до слијепог завршетка, носиће 
назив „Васе Котура“, 
 223. улица која се простире од Улице  
Васе Котура до ''Јелшинграда'', носиће назив  
„Драге Драгишића“, 
 224. улица која се простире од Улице  
Васе Котура до Улице 6.санске бригаде, носиће 
назив „Ота Хинзберга“, 
 225.улица која се простире од  
Лијевчанске улице до Улице 16. крајишке 
бригаде, носиће назив „Бранка Ракаса“, 
 226. улица која се простире од 
Лијевчанске улице до Улице 16. крајишке 
бригаде, носиће назив „Николе Крагуља“, 
 227. улица која се простире од Трга 
јеврејских страдања до Улице Косовке дјевојке, 
носиће назив „Петра Мисимовића“, 
 228. улица која чини продужетак Улице 
Проте Душана Суботића до Улице првог 
крајишког корпуса носиће назив „Патријарха 
Павла“, 
 229. улица која се простире од Улице 
првог крајишког корпуса до Улице Вука 
Стефановића Караџића, носиће назив „Диане 
Будисављевић“, 
 230.улица која се простире из Улице 
Бранка Церовца лијево до слијепог завршетка , 
носиће назив  „Др Мирка Суботића“, 
 231.  улица која се простире од Улице 
моравске до  Улице турјачке, носиће назив 
„Асима Згодића“, 
 232 улица која се простире од  Дејтонске 
улице до Улице Авде Ћука, носиће назив  
„Жарка Сабљића“, 
 233. улица која се простире од Улице 
Авде Ћука  до слијепог завршетка, носиће назив  
„Чеде Ковачевића“, 
 234. улица која се простире од Улице 
Авде Ћука  до Дејтонске улице, носиће назив 
„Агана Харбаша“, 
 235. улица која се простире од Улице 
Авде Ћука  до Улице Мањуреви, носиће назив 
„Хамдије Топића“, 
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 236. улица која се простире од Улице 
Хамдије Топића до њеног слијепог завршетка, 
носиће назив „Махмута Дрочића“, 
 237. улица која се простире од Улице 
Мањуреви до Улице  Махмута Дрочића, носиће 
назив  „Браће Ћатића“, 
 238. полукружни дио улице који се 
простире од Улице Лепе Радић до Домa културе, 
носиће назив  „Драгоје Лукића“, 
 239. улица која се простире од 
Партизанске улице до Савске улице, носиће 
назив „Мирка Мандића“, 
 240. улица која се простире од Улице 
Османа Хаџијусуфовића неправилног облика 
према каналу, дјелимично прати канал и 
завршава на дијелу саме себе, носиће назив 
„Расима Голубића“, 
 241.улица која се простире од Улице 
Атифа Топића до Улице Радована Вулина, 
носиће назив „Душана Шмитрана“,                                                                                                        
 242. улица која се простире од Улице 
српски бедем 95 до канала, носиће назив „Пеје 
Станишљевића“, 
 243. улица која се простире од Улице 
српски бедем 95 до канала, носиће назив „Пете 
козарске бригаде“, 
 244. улица која се простире од Улице 
Зорке Малић до канала, носиће назив „Миће 
Даниловића“, 
 245.улица која се простире од Улице 
српски бедем 95 до канала, носиће назив 
„Подградачка“,  
 246. улица која се простире од Улице 
краља Михајла до канала, носиће назив 
„Катарине-Бебе  Веселић“, 
 247. улица која се простире од Улице 
Липовача до канала, носиће назив „11. крајишке 
бригаде“, 
 248.улица која се простире од Улице 
Липовача до канала, носиће назив „Милана 
Новаковића“, 
 249. улица која се простире од Улице 
Липовача до слијепог завршетка, носиће назив  
„Шефкије Пурковића“, 
 250. улица која се простире од Улице 
Липовача до   слијепог завршетка, носиће назив 
„Илије Гарашанина“, 
 
 251. улица која се простире од Улице 
Османа Ђикића до слијепог завршетка, носиће 
назив „Владимира Немета Браце“, 

 252. улица која се простире од Улице 
Змај Јовине до слијепог завршетка, носиће назив 
„Првобораца Бабића“, 
 253. улица која се простире од Улице 
Змај Јовине до слијепог завршетка, носиће назив  
„Ратка Вујовића“, 
 254.улица која се простире од Улице Змај 
Јовине до слијепог завршетка, носиће назив  
„Стеве Совиља“, 
 255. улица која се простире од Улице 
Змај Јовине до слијепог завршетка, носиће назив  
„Нике Малешевића“, 
 256.улица која се простире од Улице 
Алексе Шантића до слијепог завршетка, носиће 
назив  „Андрије Герјака“, 
 257. улица која се простире од Улице 
Алексе Шантића до слијепог завршетка, носиће 
назив  „Николе Рончевића“, 
 258. улица која се простире од  
Бањалучке улице до слијепог завршетка, носиће 
назив  „Мирка Башића“, 
 259. улица која се простире од Бањалучке 
улице до окомитог сучељавања са Улицом  Раде 
Чекића, носиће назив  „Адема Ковачевића“, 
 260. улица која је окомито ослоњена на 
Улицу  Адема Ковачевића носиће назив  „Раде 
Чекића“, 
 261. улица која се простире од Улице 
Васка Попе до слијепог завршетка, носиће назив 
„Михајла Калинића“, 
 262. улица која се простире од Улице 
Васка Попе до слијепог завршетка, носиће назив 
„Ромска“, 
 263. улица која се простире од Улице 
Васка Попе до слијепог завршетка, носиће назив 
„Јосипа Мажара Шоше“, 
 264 улица која се простире од Улице 
Драге Лопара до слијепог завршетка, носиће 
назив  „Браће Шокчевић“, 
 265.улица која се простире од Улице 
Драге Лопара до свог завршетка, носиће назив 
„Стојана Дојчиновића“, 
 266. улица која се простире од Улице 
Драге Лопара до свог завршетка, носиће назив 
„Глиге Стојаковића“ 
 267.  улица која се простире од Улице   
Стојана Дојчиновића до Улице Глиге 
Стојаковића, носиће назив  „Милована 
Гончина“, 
 268. улица која се простире од Улице 
Драге Лопара до свог завршетка, носиће назив 
„Љубе Врањеша“, 
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 269. улица која се простире од Улице 
Душка Радовића до слијепог завршетка, носиће 
назив  „Раде Кесића“, 
 270. улица која се простире од Улице 
Радована Гаковића до слијепог завршетка, 
носиће назив „Првомајска“, 
 271.  улица која се простире од Улице 
АвдеЋука до Улице ловћенске   , носиће назив 
„Миле Ђунића“, 
 272. продужетак слијепог краја Улице 
Ивана Горана  Ковачевића до Улице  Миле 
Ђунића, носиће назив “Браће Шипка“, 
 273. улица која се простире од Улице 
Авде Ћука до Улице Ивана Горана Ковачића 
носиће назив „Браће Манојловић“, 
 274. улица која се простире од Улице 
владике Николаја Велимировића до слијепог 
завршетка, носиће назив „Раде Чупића“, 
 275. улица која се простире од Улице 
Милунке Савић до слијепог завршетка, носиће 
назив „Милана Наранџића“, 
 276. улица која се простире од Улице 
Мирослава Антића до слијепог завршетка, 
носиће назив  „Војислава Чичића“, 
 277. улица која се простире од Улице 
Мирослава Антића до Улице др Арчибалда Рајса, 
носиће назив  „Мирка Ситничића“, 
 278. улица која се простире од Улице 
Мирка Ситничићаи рачва се лијево и десно са 
својим слијепим завршецима, носиће назив 
„Војислава Борковића“, 
 279. улица која се простире од Улице др 
Арчибалда Рајса  до свог слијепог завршетка, 
носиће назив  „Хамдије Мулалића“, 
 280. улица која се простире од Улице 
владике Николаја Велимировића до слијепог 
завршетка, носиће назив „Јове Крагуља“, 
 281. улица која се простире од Улице 
Бранка Радичевића до слијепог завршетка, 
носиће назив „Васе Дукића“, 
 282. улица која се простире од Улице 
Бранка Радичевића до слијепог завршетка, 
носиће назив „Смиље Котур“, 
   283. улица која се простире од Улице 
Јована Бијелића до слијепог завршетка, носиће 
назив  „Весе Радумила“, 
 284. улица која се простире од Улице 19. 
србобранске бригаде до слијепог завршетка, 
носиће назив  „Грегора Небесног“, 
 285. улица која се простире од Улице 19. 
србобранске бригаде  до слијепог завршетка, 
носиће назив  „Ђорђа и Стојке Ковачевић“, 
 286. улица која се простире од Улице 19. 
србобранске бригаде  до Улице Проте Илије 
Јовановића, носиће назив „Ранка Петковића“, 

 287. улица која се простире од Улице 
19.србобранске бригаде  до слијепог завршетка, 
носиће назив  „Адила Брадарића“, 
 288. улица која се простире од Улице 
19.србобранске бригаде  до слијепог завршетка, 
носиће назив  „Василије Перишић“, 
 289. улица која се простире од Улице 19. 
србобранске бригаде  до слијепог завршетка, 
носиће назив „Јурија Гагарина“, 
            290. улица која се простире од завршетка, 
Улице 19. србобранске бригаде  до слијепог 
завршетка, носиће назив „Василије Вучковац“, 
 291. улица која се простире од завршетка, 
Улице 19. србобранске бригаде  до свог 
завршетка, носиће назив „Душана Дуле 
Видовића“, 
 292. улица која се простире од Улице 19. 
србобранске бригаде и рачва се лијево и десно са 
својим слијепим завршецима носиће назив  
„Мученика Градина“, 
 293. улица која се простире од Улице пут 
српске војске  до свог завршетка, носиће назив 
„Павла Савића“, 
 294. улица која се простире од Улице 
Павла Савића до Улице лисковачке носиће назив 
„Мирослава Јуришића“, 
 295.  улица која се простире од Улице 
Павла Савића до слијепог завршетка, носиће 
назив „Мирка О. Томића“ 
 296. улица која се простире од Улице пут 
српске војске  до свог завршетка, носиће назив 
„Светог Василија Острошког“,  
 297. улица која се простире од Улице 
Ђуре Стојановића до слијепог завршетка, носиће 
назив „Васе Петровића“, 
 298. улица која се простире од Улице 
Ђуре Стојановића до слијепог завршетка, носиће 
назив „Стјепана Габриловца“, 
 299. улица која се простире од Улице 
Недељка Чабриновића до слијепог завршетка, 
носиће назив „Стевана Дукића“, 
 300. улица која се простире од Улице пут 
српске војске  до Улице Стевана Дукића, носиће 
назив „Радојице Ненезића“, 
 301. улица која се простире од Улице пут 
српске војске  до Улице Слободана Реметића, 
носиће назив „Проте Матеје Ненадовића“, 
 302. улица која се простире од Улице 
проте Матеје Ненадовића до слијепог завршетка, 
носиће назив „Данила Јаковљевића“, 
 303. улица која се простире од Улице 
проте Матеје Ненадовића до слијепог завршетка, 
носиће назив  „Николе Јанковића“, 
 304. улица која се простире од Улице 
проте Матеје Ненадовића до слијепог завршетка, 
носиће назив „Миле Ристића“, 
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 305.улица која се простире од Улице 
проте Матеје Ненадовића  до слијепог завршетка, 
носиће назив „Слободана Реметића“, 
 306. улица која се простире од Улице 
прве противоклопне артиљеријске бригаде до 
слијепог завршетка, носиће назив „Сестара 
Шиник“, 
 307. улица која се простире од Улице 
Десе Поповић до слијепог завршетка, носиће 
назив  „Сестара Ивановић“, 
 308. улица која се простире од Улице 
јеванђеоске до слијепог завршетка, носиће назив  
„Браће Кукића“, 
 309. улица која се простире од Улице 
јеванђеоске до слијепог завршетка, носиће назив  
„13. скојевки“, 
 310. улица која се простире од Улице 
јеванђеоске до слијепог завршетка, носиће назив  
„Лијевчанског одреда“, 
 311. улица која се простире од Улице пут 
српске војске  до Улице Јована Цвијића носиће 
назив  „Уроша Предића“, 
 312. улица која се простире од Улице 
Светозара Марковића  до Улице турјачке, носиће 
назив  „Рајка Балаћа“, 
 313. улица која се простире од Улице 
краља Драгутина  до слијепог завршетка, носиће 
назив „Бистричка“, 
 314. улица која се простире од Улице 
козарских бригада до раскршћа  Улице Енвера 
Шиљка и Паризанске улице, носиће назив „Др 
Есада Прачића“. 
 315. улица која се простире од Улице 
Бошка Неимаревића до слијепог завршетка, 
носиће назив „Младена Тодоровића“, 
 316. улица која се простире од Улице 
Младена Тодоровића. до слијепог завршетка 
носиће назив „Стојке Станишљевић“, 
 317. улица која се простире од Улице 
српска крила слободе до  слијепог завршетка 
носиће назив „Радована Макића“. 
 318. улица која се простире од Улице 
кнеза Михајла  до слијепог завршетка носиће 
назив „Витомира Сладојевића“, 
 319. улица која се простире од Улице 
Саве Дардића до слијепог завршетка носиће 
назив „Ђуре Лончара“, 
 320. улица која се простире од Улице 
Илије Палије до њеног слијепог завршетка 
носиће назив „Фрање Клуза“, 
 321. улица која се простире од 
раскрснице Улице војводе Мишића и Улице 
Меше Селимовића до бањалучке петље, носиће 
назив „Лијевчанска“, 
 322. улица која се простире од 
раскрснице Улице војводе Мишића и Улице 

Милоша Црњанског до Улице лијевчанске, 
носиће назив „Поткозарска“, 
 323. улица која се простире од Улице 
српски бедем 95 лијево уз канал до канала 
Врбашка. носиће назив „Краља Милутина“ 
 

II 
 
 Одређују се имена тргова у насељу 
градског карактера Градишка и то: 
 - слободан простор који се налази код 
хотела „Козара“, носиће назив „Трг српских 
страдања“, 
 - слободан простор који се налази на 
почетку Улице Милоша Обилића и католичке 
цркве, носиће назив „Трг јеврејских страдања“, 
 - слободан простор који се налази код 
споменика народних хероја са парком до Трга 
српских страдања, носиће назив „Трг светог 
Ђакона Авакума“. 
 - слободан простор од православне вркве 
до раскршћа улица Доситејеве, Војводе Мишића 
и Кнеза Лазара, носиће назив „Трг светог  
Саве“. 
 - слободан простор са парком између 
старе зграде Скупштине општине и медицинског 
центра, носиће назив „Спомен парк слободе“, 
 - простор омеђен улицама Првог 
крајишког корпуса и Вука Стефановића 
Караџића иза аутобуске станице“, носиће назив „ 
Вијенац српских соколова“. 
 

III 
 
 Саставни дио овог рјешења чини 
графички приказ распореда улица и тргова у 
насељу градског карактера Градишка. 
 

IV 
 
 О извршењу овог рјешења стараће се 
Одјељење за урбанизам, грађење,  комуналнe и 
стамбене послове. 
 

V 
 

Ово Рјешење ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у „Службеном гласнику 
општине Градишка“. 

 
Број:01-370-244/11 
Датум:30.05.2011.године 
Градишка                           ПРЕДСЈЕДНИК  

                     Комисије за статутарна питања 
                                         и прописе  
                    Скупштине Општине Градишка 

                                            Адам Шукало 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), члана 28. и 
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 измјени Одлуке о издавању листа 
„Градишке новине“ 

 
 1. У одлуци о издавању листа „Градишке 
новине“ („Службени гласник општине 
Градишка“, број 3/10 и 4/10), тачка 1. став 2. 
мијења се и гласи: 
 

„Лист ће се издавати двомјесечно у 
тиражу од 2000 до 2500 комада“. 
 

2. Тачка 2. Одлуке мијења се и гласи: 
 

„2. За главног и одговорног уредника 
листа „Градишке новине“ именује се Петра 
Лукић Мирковић, дипломирани политиколог, 
радник административне службе општине 
Градишка“. 
 

3. У тачки 3. Одлуке став 1. и 2. мијења 
се и гласи: 

 
„Редакцију листа чине: Ненад 

Трифуновић, Гојко Шербула, Борислав Шврака, 
Бошко Гргић, Сања Суботић и Хикмет 
Хаџиалагић. 

Сарадници листа су: Зоран Вајкић, 
Слободан Борјановић и Предраг Зец“. 

 
4. Тачка 6. Одлуке мијења се и гласи: 
 
„6. Финансирање листа пада на терет 

Буџета Општине Градишка за 2011. годину – 
буџетска ставка: 

- расходи за стручне услуге 
(информисање и медији) – 412700“ 

 
5. Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења, а примјењиваће се од 01.01.2011. 
године. Одлука ће се ти у „Службеном Гласнику 
општине Градишка“  
 
Број:02-022-111/11 
Датум:11.02.2011.године 
Градишка                            

                           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                           Никола Крагуљ с.р. 

На основу 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 измјени Одлуке о коришћењу мобилних 
телефона у службене сврхе 

 
Члан 1. 

 
У одлуци о коришћењу мобилних 

телефона у службене сврхе („Службени гласник 
општине Градишка“, број 11/08, 1/09 и 7/09) члан 
2. се мијења и гласи: 

„Право на коришћење мобилног телефона 
у службене сврхе имају функционери Општине и 
запослени у Административној служби општине 
Градишка на радним мјестима и до износа 
мјесечног рачуна како слиједи: 
 

- Начелник општине ...................................... 
- Замјеник Начелника општине .................... 
- Предсједник Скупштине општине ............ 
- Потпредсједник Скупштине општине........ 
- Савјетник начелника .................................. 
- Шеф Кабинета Начелника ......................... 
- Секретар Скупштине општине .................. 
- Начелник одјељења ..................................... 
- Начелник комуналне полиције .................. 
- Возач путничког аутомобила ..................... 
- Шеф одсјека ................................................. 
- Стручни савјетник за односе са јавношћу ... 
- Стручни савјетник за информатику .......... 
- Општински инспектор ................................ 
- Комунални полицајац ................................. 
- Стр. сар. за сек. посл. у Кабин. Нач. .......... 
- Виши стр. сарад. за опш. и тех. посл. ........ 
- Стручни сарадник за економат .................. 
- Стручни сарад. за комуналне посл. ........... 
- Кућни мајстор .............................................. 
 
 

 

до 50 КМ 
до 50 КМ 
до 50 КМ 
до 50 КМ 
до 50 КМ 
до 50 КМ 
до 50 КМ 
до 50 КМ 
до 40 КМ 
до 40 КМ 
до 30 КМ 
до 30 КМ 
до 30 КМ 
до 30 КМ 
до 30 КМ 
до 30 КМ 
до 30 КМ 
до 30 КМ 
до 30 КМ 
до 30 КМ 

 

Члан 2. 
 

Одлука се примјењује од 01.03.2011. 
године, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Градишка“. 

 
Број:02-022-41/11 
Датум:28.02.2011.године 
Градишка                            

                           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                          Никола Крагуљ с.р. 
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На основу члана 43. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 118/02, 101/04 и 42/05), члана 2. 
став 3. Уредбе о давању сагласности на цијене 
одређених производа и услуга („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 11/11) и члана 
28. и 34. Статута општине Градишка (“Службени 
гласник општине Градишка“, број:8/05, 4/08, 1/09 
и 3/09), Начелник општине Градишка,  д о н о с и  
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

о давању сагласности КП „Водовод“ а.д. 
Градишка на утврђене цијене воде, 
канализације и таксе на прикључак 

 
 Даје се сагласности КП „Водовод“ а.д. 
Градишка на утврђене цијене воде, канализације 
и таксе на прикључак у складу са Одлуком 
надзорног одбора предузећа, а како слиједи: 

 
Намјена Јед. 

мј. 
Цијена КМ 

(без ПДВ) 
1. Производња воде 
    - домаћинства 
    - правна лица 
 
2. Кориштење канализације 
    - домаћинства 
    - правна лица 
 
3. Накнада за одржавање 
    - домаћинства 
    - правна лица 

м3 

м3 

м3 

 

 

м3 

м3 

 

 

по рач. 
водомјер 

са 
навојним 
прикључ. 

 
3/4" 
1“ 

5/4“ 
6/4“ 
2“ 
 

водомјер 
са 

приру-
бницом 

 
ДН  50 
        65 
        80 
      100 
      150 

         200 
          250 
          300 

0,85 
0,85 
1,70 

 
 

0,50 
0,90 

 
 
 

2,00 
 
 
 
 
 

2,00 
2,50 
3,00 
5,00 
6,50 

 
обични 

 
 
 
 

11,00 
12,00 
13,00 
14,00 
19,00 
22,00 
46,00 
53,00 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

комб. 
 
 
 
 

20,00 
 

25,00 

 
 
 
 

4. Такса за прикључак на водоводну и 
канализациону мрежу остаје према раније 
утврђеној цијени – Рјешење Начелника општине 
број: 02-380-1/09 од 25.11.2009. године. 
 

Напред наведене цијене ће се 
примјењивати од 01.06.2011. године. 

 
О извршењу овог Рјешења стараће се 

Одјељење за урбанизам, грађење, комуналне и 
стамбене послове општине Градишка. 

 
Ово Рјешење ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Градишка“. 

 
Број:02-380-1/11 
Датум:30.05.2011.године 
Градишка                            

                           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                           Никола Крагуљ с.р. 
 
 
 

На основу члана 72. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 101/04, 42/05 и 118/05), члана 34. 
Статута општине Градишка (“Службени гласник 
општине Градишка“, број: 8/05, 4/08, 1/09 и 3/09) 
и члана 6. Одлуке о критеријима, начину и 
поступку расподјеле средстава невладиним 
организацијама (“Службени гласник општине 
Градишка“, број: 1/06)  Начелник општине 
Градишка,  д о н о с и  
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

о измјени Рјешења о образовању Комисије за 
сарадњу са невладиним организацијама и 

расподјелу средстава за пројекте невладиних 
организација 

 
Члан 1. 

 
 Члан 1. Рјешења о образовању Комисије 
за сарадњу са невладиним организацијама и 
расподјелу средстава за пројекте невладиних 
организација (у даљем тексту: рјешење) мијења 
се и гласи: 
 

Образује се Комисија за сарадњу са 
невладиним организацијама и расподјелу 
средстава за пројекте невладиних организација у 
саставу: 
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1. Тодоровић Добрила, службеник, предсједник,     
представник Општине 

2.  Росић-Малиновић Данијела, службеник, члан, 
представник Општине 

3.  Топић Радмила, домаћица, члан,    
     представник невладиног сектора 
4.  Трчић Жељко, студент, члан,    
     представник невладиног сектора 
5.  Гвозден Јована, професор, члан,    
     представник стручних сарадника 
 

Члан 2. 
 

 У даљем тексту Рјешење се не мијења. 
 

Члан 3. 
 

 Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења. 
 
Број:02-111-27/11 
Датум:31.05.2011.године 
Градишка                            

                           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                          Никола Крагуљ с.р. 
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