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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
 

На основу члана 8,став 3. и 30. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“ број: 101/04, 42/05 и 118/05) , 
члана 17. тачка „а“ и члана 33. Статута општине 
Градишка („Службени гласник општине 
Градишка“ број 8/05, Скупштине, општине 
Градишка на сједници одржаној дана  15. 04. 
2008. године, д о н о с и 
 

О Д Л У К У  
 

о измјенама и допунама Статута Општине 
Градишка 

 
Члан 1. 

 
Члан 3. Статута општине Градишка  

(„Службени гласник општине Градишка“, број: 
8/05), мијења се и  гласи: 

„Сједиште општине је у Градишци, 
Видовданска 1А“. 

 
Члан 2. 

 
1) У члану  9. став. 2 . „На дан празника 

општине не раде општински органи, 
предузећа и установе“, брише се. 

 
Члан 3. 

 
 Иза члана 18. додаје се члан 18а, који 
гласи: 
 

„Члан 18а 
 

1) Припадницима свих националних мањина 
припада једно одборничко мјесто у Скупштини 
општине Градишка. 
 

 
 
2) Право предлагања кандидата припадника 
националних мањина за Скупштину општине 
имају политичке странке, коалиције, листе 
независних кандидата и независни кандидат, те 
удружење националних мањина и група од 
најмање четрдесет грађана који имају бирачко 
право 
3) Као представник националне мањине може 
бити изабран само онај кандидат чије се име 
налази на посебној листи кандидата националних 
мањина предложених у складу са предходним 
ставом 
4) За представника националне мањине биће 
изабран кандидат који добије највећи број 
гласова са листе кандидата националних мањина. 
5) Код расподјеле мандата, прво се додјељује 
мандат припаднику националних мањина, а 
потом редовни мандати у складу са  Изборним 
законом БиХ. 
6) Уколико се не додјели мандат припаднику 
националне мањине, мандат остаје упражњен. 
7) За сва остала питања која нису регулисана 
овим чланом примјењиваће се одредбе Изборног 
закона Босне и Херцеговине. 
 

Члан 4. 
 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику 
општине Градишка“. 
 
Број:01-022-62/08 
Дана:15.04.2008.године            
Г р а д и ш к а                    ПРЕДСЈЕДНИК                                     

                           СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 
                                 Урош Граховац с.р. 
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На основу члана 50. Закона о уређењу простора 
(„Службени гласник Републике Српске“ број 
84/02-пречишћен текст, 14/03,112/06 и 53/07), 
члана 17. и 33. Статута општине Градишка 
(„Службени гласник општине Градишка“ број 
8/05), Скупштина општине Градишка на 
сједници одржаној 15.04.2008.године  д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
 

о усвајању Регулационог плана подручја 
 „Агроиндустријска зона Нова Топола“ 

 
Члан 1. 

 Усваја се Регулациони план подручја 
„Агроиндустријска зона Нова Топола“ ( У даљем 
тексту:Регулациони план) 
 

Члан 2. 
 Простор који је обухваћен Регулационим 
планом дефинисан је у графичком дијелу плана 
 

Члан 3. 
Елаборат  Регулационог плана  састоји се 

од текстуалног и графичког дијела. 
 

Члан 4. 
Елаборат Регулационог плана  израђен  је 

од стране  пројектне организације «Пројект» 
д.о.о. Бања Лука и саставни је дио ове одлуке. 
 

Члан 5. 
 Регулациони план је основ за утврђивање 
општег интереса за изградњу објеката и за 
извођење других радова у смислу Закона о 
експропријацији 
 

Члан 6. 
 Регулациони план се излаже на стални 
јавни увид код општинског органа управе 
надлежног за послове просторног уређења. 
 

Члан 7. 
 Ступањем на снагу ове Одлуке престају 
да важе раније донешени просторно-плански 
документи проведбеног карактера , у дијелу у 
коме нису у сагласности са овим Регулационим 
планом. 
 

Члан 8. 
О спровођењу ове Одлуке    стараће се 

одјељење Административне службе надлежно за 
послове просторног уређења. 

 
 

Члан 9. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у «Службеном гласнику 
општинре Градишка». 

 
Број:01-022-63/08 
Дана:15.04.2008.године            
Г р а д и ш к а                    ПРЕДСЈЕДНИК                                     

                           СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 
                                 Урош Граховац с.р. 
 
 

На основу члана 17. Статута општине 
Градишка  („Службени гласник општине 
Градишка“, број 8/05), и члана 5. став 2. и члана 
7. Одлуке о установљењу јавних признања и 
општине Градишка („Службени гласник 
општине Градишка“ број 2/06) Скупштина 
општине Градишка на сједници одржаној 
15.04.2008. године  донијела је 

 
О Д Л У К У 

 
о  додјели јавних признања општине 

Градишка 
I 
 

 Скупштина општине Градишка, поводом 
Дана општине 24.Априла 2008.године додјељује 
слиједећа јавна признања: 

 
1. ПОВЕЉУ ОПШТИНЕ ГРАДИШКА 

додјељује се: 
- Г-дину МАРКУ КОВАЧЕВИЋУ , из 

Градишке 
За постигнуте резултате у области 

привреде 
 
2. ЗАХВАЛНИЦА се додјељује: 
- Основној музичкој школи „Бранко 

Смиљанић“ из Градишке 
За постигнуте резултате у области 

васпитања и образовања младих 
- Удружењу за помоћ ментално 

недовољно развијеним лицима Градишка 
У области хуманитарног рада и 

организовања 
- „МАЉЧИЋ“ д.о.о. Градишка  
За постигнуте резултате у области 

привреде 
- Карате клуб „СОКО“ из Градишке 
За постигнуте резултате у области спорта 
- „УДРУЖЕЊУ ПЧЕЛАРА „ Градишка 
За допринос развоју пољопривреде у 

области пчеларства 
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- Г-дину ПЕРИ ЈОТАНОВИЋУ из 
Градишке 

За успјешну презентацију на Међународној 
изложби савремене умјетности у Италији 
2007.године. 

 
II 

 
Признања ће уручити предсједник 

Скупштине општине Градишка за Дан општине 
24.Април. 

 
III 

 
Ова Одлука ступа на снагу даном 

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

 
Број:01-022-64/08 
Дана:15.04.2008.године            
Г р а д и ш к а                    ПРЕДСЈЕДНИК                                      

                           СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 
                                 Урош Граховац с.р. 

 
 
 
На основу члана 3. и 5.  Закона о систему 

јавних служби   („Службени гласник Решпублике 
Српске“ број 68/07) и члана 30. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“ број 42/04, 101/04 и 118/05), 
Скупштина општине Градишка на сједници 
одржаној 15.04.2008.године  д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
 

о усвајању оснивачког акта- Уговора о 
оснивању Јавне установе 

„Археолошко-природни парк Доња Долина-
Барадача“ Бардача Србац 

 
Члан 1. 

 
 Усваја се оснивачки акт -Уговор о 
оснивању Јавне установе„Археолошко-природни 
парк Доња Долина-Бардача“ Бардача Србац 
 

Члан 2. 
 
 Овлашћује се Начелник општине 
Градишка да потпише уговор у предложеном 
тексту 

 
 
 

Члан 3. 
 
 Саставни дио ове Одлуке је оснивачки 
акт- Уговор о оснивању Јавне установе 
„Археолошко-природни парк Доња Долина-
Бардача“ Бардача Србац 
 

Члан 4. 
 
 О спровођењу ове Одлуке стараће се 
Одјељење за друштвене дјелатности општине 
Градишка 

Члан 5. 

Ова Одлука ступа на снагу  даном 
доношења, а објавиће се  у «Службеном 
гласнику општинре Градишка». 

 
Број:01-022-66/08 
Дана:15.04.2008.године            
Г р а д и ш к а                    ПРЕДСЈЕДНИК                                     

                           СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 
                                 Урош Граховац с.р. 

 
 
 
На основу члана 3. и 5.  Закона о систему 

јавних служби   („Службени гласник Решпублике 
Српске“ број 68/07) и члана 30. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“ број 42/04, 101/04 и 118/05), 
оснивачи Општине Србац и Оппштина Градишка 
су дана  закључили  
 

У Г О В О Р 
 

о оснивању Јавне установе 
„Археолошко-природни парк Доња Долина-

Барадача“ Бардача Србац 
 

I 
 
 Општина Србац и Општина Градишка (у 
даљем тексту оснивачи оснивају Јавну установу 
за развој и заштиту „Археолошко-природни парк 
Доња Долина-Барадача“ под називом Јавна 
установа „Археолошко-природни парк Доња 
Долина-Барадача“ Србац  (у даљем тексту 
Установа). 
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НАЗИВ И СЈЕДИШТЕ 
 

II 
 
 Пуни назив Установе гласи: 

Јавна установа „Археолошко-природни 
парк Доња Долина – Бардача“ Бардача Србац. 

Скраћени назив је: ЈУ „Археолошко-
природни парк Доња Долина – Бардача“ Бардача 
Србац. 
 

III 
 
 Сједиште Установе је Бардача Србац. 
 

IV 
 
 Установа има својство правног лица које 
стиче уписом у регистар надлежног 
регистрационог суда. 
 

V 

У правном промету са трећим лицима, 
Установа иступа у своје име и за свој рачун. 

За обавезе створене у правном промету 
Установа одговара цјелокупном својом 
имовином без ограничења. 

Оснивач не одговара за обавезе Установе 
из правног промета, а сноси ризик до висине 
оснивачког улога. 

ДЈЕЛАТНОСТ УСТАНОВЕ 
 

VI 
 

Установа обавља следеће дјелатности: 
 
01412-уређење и одржавање паркова, 

зелених и рекреационих површина, 
02011-узгој и заштита шума, 
51210-трговина на велико зрнастим 

производима, сјемењем и храном за 
животиње, 

55101-хотели и мотели с рестораном, 
55231-остали смјештај за боравак 

туриста, 
60240-превоз робе у друмском 

саобраћају, 
73101-истраживање и експериментални 

развој у природним наукама, 
73202-истраживања и експериментални 

развој у хуманистичким наукама, 
90030-санитарне и друге дјелатности, 

92522-заштита културних добара, 
природних и других знаменитости, 

92530-дјелатност ботаничких и 
зоолошких вртова и других природних 
резервата, 

92610-дјелатност спортских објеката и 
стадиона, 

92620-остале спортске дјелатности, 
92720-остале рекреативне дјелатности. 
Установа ће обављати и послове 

спољнотрговинског пословања у оквиру 
регистрованих дјелатности. 

 
ОРГАНИ УСТАНОВЕ 

 
VII 

 
 Органи Установе су Управни одбор и 

директор. 
 

VIII 
 

 Управни одбор је орган управљања 
Установом и састоји се од 15 чланова.  

Предсједника Управног одбора бирају 
чланови Управног одбора на првој сједници. 

Управни одбор именују и разрјешавају 
оснивачи на период од 4 године уз предходно 
проведен поступак јевне конкуренције у складу 
са Законом о министарским, владиним и другим 
именовањима. 

Надлежност Управног одбора утврђена је 
Законом. 

Запослени у установи не могу бити 
чланови њеног управног одбора. 

 
IX 

 
 Директор установе руководи установом, 

представља и заступа установу и одговоран је за 
законитост рада у унутрашњем и 
спољнотрговинском промету. 

Директора установе именује и разрјешавају 
оснивачи на период од четири године уз 
предходно спроведен поступак јавне 
конкуренције у складу са Законом о 
министарским владиним и другим именовањима. 
Условима за директора Установе утвршују се 
Статутом. 

 
X 

 
 За В.Д. директора Установе именује се 

Шаула Марко из Српца, менаџер туризма. 
 



Број 4                                               Службени гласник општине Градишка                                                        
 

Страна 5 

СРЕДСТВА УСТАНОВЕ 
 

XI 
 

 Средства за обављање дјелатности 
установе обезбјеђују оснивачи из буџета, 
непосредно од корисника, продајом производа и 
услуга на тржишту, од донатора и из других 
извора у складу са Законом. 

Добит коју установа оствари употребљава 
се искључиво за развој установе. 

 
XII 

 
 Средства за оснивање Установе 

обезбјеђују оснивачи у износу од 2.000,00 КМ, и 
то Општина Градишка 1.000,00 КМ и Општина 
Србац 1.000,00 КМ. 

 
МЕЂУСОБНА ПРАВА И ОБАВЕЗЕ 

УСТАНОВЕ И ОСНИВАЧА 
 

XIII 
 

 Оснивач Установа: 
- даје сагласност на годишњи програм рада 

и финансијски план установе, 
- даје сагласност на Статут Установе, 
- разматра и усваја годишњи извјештај о 

пословању и годишњи обрачун, 
- даје сагласност на акт о организацији и 

систематизацији радних мјеста. 
 

XIV 
 
За обављање дјелатности установе 

оснивачи ће обезбиједити буџетско финансирање 
Установе права коришћења добара и материјално 
техничких средстава заједничких за рад 
Установе. 

Благовремено именовати и разрјешити 
органе установе и давати сагласност на Статут. 

 
XV 

 
Установа се обавезује да ће дјелатности за 

које је регистрована обављати благовремено и 
квалитетно и у складу са законом. 

 
XVI 

 
Промјену сједишта и дјелатности установа 

ће вршити уз сагласност оснивача. 
 

 

XVII 
 
Установа ће најмање једном годишње 

подносити извјештај о раду оснивачу, а на 
захтјев оснивача и чешће. 

 
XVIII 

 
Управни надзор и надзор над законитошћу 

рада установе врши надлежни орган управе. 
 

XIX 
 
Статут Установа биће донесен најкасније у 

року од 30 дана од дана регистрације Установе 
код надлежног регистрационог суда, а процедура 
избора органа управљања извршиће се у року од 
60 дана. 

XX 
 
Оснивачи сносе трошкове оснивања и 

регистрације Установе. 
 

XXI 
 
Установа се оснива на неодређено вријеме. 
 

XXII 
 
Измјене и допуне овог Уговора врше се у 

форми анеха Уговора који усвајају скупштине 
оба оснивача. 

 
XXIII 

 
Овај уговор ступа на снагу даном потписа и 

овјере од стране оснивача. 
 

Број:                                       За оснивача: 
Дана:                                  Општина Србац 
 
                                      _____________________ 
 
                                           Општина Градишка  
 
                                     _______________________   

                                              
 
 
 
 
 
 
 



                 Службени гласник општине Градишка                                                            Број 4 Страна 6 

На основу члана 11. Закона о 
Енциклопедији Републике Српске („Службени 
гласник РС“, број 38/07), члана 30. и 72. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, 
број 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 17. и 33. 
Статута општине Градишка („Службени гласник 
општине Градишка“ број 8/05), Скупштине 
општине Градишка на сједници одржаној дана 
15. 04. 2008. године , д о н и ј е л а   ј е 
 

О Д Л У К У 
 

о учешћу општине Градишка у реализацији 
пројекта 

 „Израда и издавање Енциклопедије 
Републике Српске“ 

 
Члан 1. 

 
 Овом Одлуком утврђују се елементи и 
начин учешћа општине Градишка у реализацији 
пројекта „Израда и издавање Енциклопедије 
Републике Српске“ 
 

Члан 2. 
 
 Општина Градишка учествоваће у 
финансирању „Израде и издавања Енциклопедије 
Републике Српске“  у укупном износу од 
60.000,00 КМ. 
 Средства ће се обезбједити у Буџету 
општине Градишка, почев од 2008. године до 
2011. године у годишњем износу од 15.000,00 
КМ и то: 
 - 9.000,00 КМ који ће се уплатити на 
посебан рачун Академије наука и умјетности 
Републике Српске (у даљем тексту: Академија) 
као носиоца израде Енциклопедије и 
 - 6.000,00  КМ који ће се уплатити на 
рачун ЈУ „Завичајни музеј“ Градишка на име 
обезбјеђења потребних услова за рад општинске 
редакције Градишка. 
 

Члан 3. 
 
 Овлашћује  се Начелник општине 
Градишка да са Академијом закључи Уговор 
којим ће се регулисати права и обавезе 
Академије и Општине Градишка у изради 
Енциклопедије. 

 
Члан 4. 

 
 Задужује се Начелник Општине да 
формира општинску редакцију састављену од 

стручних радника која ће вршити прикупљање 
података за израду Енциклопедије Републике 
Српске. 

Члан 5. 

Ова Одлука ступа на снагу   осмог дана 
од дана објављивања  у «Службеном гласнику 
општине Градишка». 
 
Број:01-022-67/08 
Дана:15.04.2008.године            
Г р а д и ш к а                    ПРЕДСЈЕДНИК                                      

                           СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 
                                 Урош Граховац с.р. 

 
На основу члана 6. Закона о превозу у 

друмском саобраћају  („Службени гласник 
Решпублике Српске“ број 4/00, 26/01, 85/03, 
49/04 и 109/05), члана 17. и 33. Статута општине 
Градишка („Службени гласник општине 
Градишка“ број 8/05), Скупштина општине 
Градишка на сједници одржаној 
15.04.2008.године  д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
 

о измјени Одлуке о условима и начину 
обављања јавног превоза 

 лица и ствари на подручју општине 
Градишка 

 
Члан 1. 

 
 У Одлуци о условима и начину обављања 
јавног превоза лица и ствари на подручју 
општине Градишка („Службени гласник 
општине Градишка“ број 5/00),  члан 12. мијења 
се и  гласи: 
 
 „Усклађивање редова вожње у 
градском и приградском саобраћају врши се 
сваке треће године у периоду од 01. јуна 
текуће године до 31. маја наредне године.“ 

Члан 2. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у «Службеном гласнику 
општинре Градишка». 
 
Број:01-022-65/08 
Дана:15.04.2008.године            
Г р а д и ш к а                    ПРЕДСЈЕДНИК                                     

                           СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 
                                 Урош Граховац с.р. 
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Скупштина општине Градишка, поводом 
понуде Земљорадничке задруге „Градишка“ из 
Градишке за замјену некретнина, на основу 
члана 15. Закона о грађевинском земљишту 
(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 
112/06)  и члана 17. и 33. Статута општине 
Градишка  (»Службени гласник општине 
Градишка« бр.8/05 ), на сједници одржаној дана 
15.04.2007.године,  д о н и ј е л а   ј е 
 

О  Д  Л  У  К  У 
 

о замјени некретнина  
 

I 
 

Даје се сагласност за закључење уговора 
о замјени некретнина, власништво 
Земљорадничке задруге „Градишка“ из 
Градишке, означених као : 

 
-к.ч.бр. 269/1,     „Ул. Петра Пеције“ , 

улица  површине...........................................1504 м2 
-к.ч.бр. 269/13,   „Ул. Петра Пеције“ , ост. 

неплодно земљиште површине.....................220 м2 
-к.ч.бр. 269/22,   „Ул. Петра Пеције“ , 

њива 3. класе површине...............................1661 м2 
-к.ч.бр. 269/23,   „Ул. Петра Пеције“ , 

градилиште  површине..................................246 м2 
-к.ч.бр. 269/24,   „Ул. Петра Пеције“ , 

градилиште  површине.................................343 м2 
-к.ч.бр. 269/25,   „Ул. Петра Пеције“ , 

градилиште  површине.................................324 м2 
-к.ч.бр. 269/26,   „Ул. Петра Пеције“ , 

градилиште  површине...................................17 м2 
-к.ч.бр. 269/27,   „Ул. Петра Пеције“ , 

градилиште  површине.................................182 м2 
-к.ч.бр. 269/29,   „Ул. Петра Пеције“ , 

градилиште  површине....................................20 м2 
-к.ч.бр. 269/30,   „Ул. Петра Пеције“ , 

градилиште  површине......................................7 м2 
-к.ч.бр. 543/3,     „Ул. Драге Лопара“ , 

градилиште  површине......................................4 м2 
-к.ч.бр. 544/1,     „Ул. Драге Лопара“ , 

улица  површине.............................................513 м2 
-к.ч.бр. 544/4,     „Ул. Драге Лопара“ , 

градилиште  површине......................................2 м2 
-к.ч.бр. 643/7,     „Ул. Лепе Радић“ ,     

градилиште  површине....................................73 м2 
-к.ч.бр. 643/9,     „Ул. Лепе Радић“ ,     

градилиште  површине....................................12 м2 
-к.ч.бр. 643/10,   „Ул. Лепе Радић“ ,      

градилиште  површине....................................52 м2 
                                               

уписане у п.л. бр. 993  к.о. Градишка-
град, са уписаним правом располагања 
Земљорадничка задруга „Градишка“ из 
Градишке, 

-к.ч.бр. 1862/6,       „приступни пут“ , пут 
ка пијаци  површине......................................275 м2 

-к.ч.бр. 1862/174,   „приступни пут“ , пут 
ка пијаци  површине......................................121 м2 

уписане у п.л. бр. 862 к.о. Градишка-село, 
са уписаним правом располагања 
Земљорадничка задруга „Градишка“ из 
Градишке, 

-к.ч.бр. 138/4,   „код предузећа“ , њива 4. 
класе површине............................................1002 м2 

уписана у п.л. бр. 143 к.о. Брестовчина, са 
уписаним правом располагања Земљорадничка 
задруга „Градишка“ из Градишке, 

за некретнине означене као: 
-к.ч.бр. 630  “ Урија“, пашњак  4. класе у  

површини....................................................10771 м2 
 уписана у п.л.бр. 192 к.о. Бок Јанковац 

на Општини Градишка   
 

II 
 

 Вриједност парцела које су предмет 
замјене је 215.420,00 КМ 
                                      

III 
 

О замјени некретнина из тачке I 
закључиће се уговор између Општине Градишка 
и Земљорадничке  задруге „Градишка“ из 
Градишке,   којим ће се регулисати међусобна 
права и  обавезе уговорних страна.                           

 
Овлашћује се Начелник Општине 

Градишка  да у име Општине Градишка  закључи 
уговор из тачке I ове Одлуке.  

 
IV 

 
Ова одлука ступа на снагу даном 

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

 
Број:01-022-69/08 
Дана:15.04.2008.године            
Г р а д и ш к а                    ПРЕДСЈЕДНИК                                     

                           СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 
                                 Урош Граховац с.р. 
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На основу члана 11., 12., и 15. Одлуке о 
грађевинском земљишту (»Службени гласник 
општине Градишка» бр. 6/07), члана 4. 
Правилника о поступку јавног надметања за 
продају грађевинског земљишта у државној 
својини (»Службени гласник Републике Српске» 
бр. 14/07), члана 4. Правилника о поступку 
продаје непосредном погодбом неизграђеног 
градског грађевинског земљишта у државној 
својини (»Службени гласник Републике Српске», 
бр.14/07)  и члана 17. и 33. Статута Општине 
Градишка («Службени гласник општине 
Градишка» бр. 8/05), Скупштина општине 
Градишка на сједници одржаној 15.04. 
2008.године, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
 

о приступању продаји грађевинског 
земљишта 

 
I 

 
Приступа се продаји неизграђеног  

грађевинског земљишта ради изградње трајних 
грађевина и то: 
 

1.к.ч. бр. 549/9 к.о. Ровине / IV зона 
осталог грађевинског земљишта/  површине 1034 
m2 ради изградње индивидуалног стамбеног 
објекта по почетној продајној цијени од 3.102,00 
КМ ( 3,00 КМ/ m2) 

 
2.к.ч. бр. 551/43 к.о. Ровине / IV зона 

осталог грађевинског земљишта/  површине 
1022m2 ради изградње индивидуалног стамбеног 
објекта по почетној продајној цијени од 3.066,00 
КМ ( 3,00 КМ/ m2) 

 
3.к.ч. бр. 551/80 к.о. Ровине / IV зона 

осталог грађевинског земљишта/  површине 1023 
m2 ради изградње индивидуалног стамбеног 
објекта по почетној продајној цијени од 3.069,00 
КМ ( 3,00 КМ/ m2) 

 
4.к.ч. бр. 586/3 к.о. Ровине / IV зона 

осталог грађевинског земљишта/  површине 1025 
m2 ради изградње индивидуалног стамбеног 
објекта по почетној продајној цијени од 3.075,00 
КМ ( 3,00 КМ/ m2) 

 
5.к.ч. бр. 586/80 к.о. Ровине / IV зона 

осталог грађевинског земљишта/  површине 999 
m2 ради изградње индивидуалног стамбеног 

објекта по почетној продајној цијени од 2.997,00 
КМ ( 3,00 КМ/ m2) 

II 
 

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

 
III 

 
Уколико продаја путем лицитације 

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

 
IV 

 
Право учешћа у поступку продаје 

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

V 
 

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

VI 
 

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

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

VIII 
 

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

 
Број:01-022-68/08 
Дана:15.04.2008.године            
Г р а д и ш к а                    ПРЕДСЈЕДНИК                                      

                           СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 
                                 Урош Граховац с.р. 
 
 

На основу члана 17.  и  33. Статута 
општине Градишка („Службени гласник 
општине Градишка“ број 8/05), Скупштина 
општине Градишка на својој 35-ој редовној 
сједници одржаној  15.04. 2008.године, д о н о с и 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

о разрешењу дужности предсједника Комисије 
за избор и именовања 

Скупштине општине Градишка 
 

 
1. Г-дин БОГДАН МИЛЕНКОВИЋ 

разрјешава се дужности предсједника Комисије 
за избор и именовања Скупштине општине 
Градишка, због оставке на наведену дужност 

 
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном 

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

 
Број:01-111-35/08 
Дана:15.04.2008.године            
Г р а д и ш к а                    ПРЕДСЈЕДНИК                                      

                           СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 
                                 Урош Граховац с.р. 

 
 
 
 

На основу члана 17.  и  33. Статута 
општине Градишка („Службени гласник 
општине Градишка“ број 8/05), Скупштина 
општине Градишка на својој 35-ој редовној 
сједници одржаној  15.04. 2008.године, д о н о с и 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

о разрешењу дужности предсједника Етичког 
одбора 

Скупштине општине Градишка 
 

1. Г-дин БОГДАН МИЛЕНКОВИЋ 
разрјешава се дужности предсједника Етичког 
одбора  Скупштине општине Градишка , због 
оставке на наведену дужност 

 
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном 

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

 
Број:01-111-36/08 
Дана:15.04.2008.године            
Г р а д и ш к а                            ПРЕДСЈЕДНИК                                     

                               СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 
                                        Урош Граховац с.р. 

 
 
На основу члана 17.  и  33. Статута 

општине Градишка („Службени гласник 
општине Градишка“ број 8/05), Скупштина 
општине Градишка на својој 35-ој редовној 
сједници одржаној  15.04..2008.године, д о н о с и 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

о разрешењу дужности предсједника Комисије   
за разматрање захтјева за новчану помоћ из 
буџетске резерве  у износу преко 5.000,00 КМ 

 
1. Г-дин БОГДАН МИЛЕНКОВИЋ 

разрјешава се  дужности предсједника 
Комисије   за разматрање захтјева за новчану 
помоћ из буџетске резерве  у износу преко 
5.000,00 КМ, због оставке на наведену дужност. 

 
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном 

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

 
Број:01-111-37/08 
Дана:15.04.2008.године            
Г р а д и ш к а                       ПРЕДСЈЕДНИК                                     

                           СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 
                                     Урош Граховац с.р. 
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На основу члана 17.  и  33. Статута 
општине Градишка („Службени гласник 
општине Градишка“ број 8/05), Скупштина 
општине Градишка на својој 35-ој редовној 
сједници одржаној 15.04. 2008.године, д о н о с и 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 
измјенама и допунама Рјешења  о именовању 
  Комисије за избор и именовања Скупштине 

општине Градишка  
 

Члан 1. 
 
 Tачка I подтачка 1.  Рјешењa о 
именовању Комисије за избор и именовања 
Скупштине општине Градишка („Службени 
гласник општине Градишка“ број:5/04, 7/06 и 
8/06 и 3/07), мјења се и гласи: 
 
 „1.Гојко Зељковић - за предсједника 
   

Члан 2. 
 
 Tачка I   Рјешења из предходног члана 
допуњује се и гласи: 
 

„ 2.Г-ђа Јадранка Средојевић – за 
замјеника предсједника.“ 

 
Члан 3. 

 
Ово Рјешење ступа на снагу даном 

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

 
Број:01-111-38/08 
Дана:15.04.2008.године            
Г р а д и ш к а                       ПРЕДСЈЕДНИК                                      

                           СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 
                                     Урош Граховац с.р. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На основу члана 17.  и  33. Статута 
општине Градишка („Службени гласник 
општине Градишка“ број 8/05), Скупштина 
општине Градишка на својој 35-ој редовној 
сједници одржаној 15.04.2008.године, д о н о с и 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

о именовању предсједника Етичког одбора 
Скупштине општине Градишка 

 
 

1. Г-дин НЕБОЈША БАЛАБАН именује 
се за предсједника Етичког одбора  Скупштине 
општине Градишка.  

 
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном 

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

 
Број:01-111-39/08 
Дана:15.04.2008.године            
Г р а д и ш к а                       ПРЕДСЈЕДНИК                                     

                           СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 
                                     Урош Граховац с.р. 

 
 
На основу члана 17.  и  33. Статута 

општине Градишка („Службени гласник 
општине Градишка“ број 8/05), Скупштина 
општине Градишка на својој 35-ој редовној 
сједници одржаној 15.04.2008.године, д о н о с и 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

о именовању  предсједника Комисије   за 
разматрање захтјева за новчану помоћ из 

буџетске резерве  у износу преко 5.000,00 КМ 
 

1. Г-дин МИКАН ПОПОВИЋ именује 
се за  предсједника Комисије   за разматрање 
захтјева за новчану помоћ из буџетске резерве  у 
износу преко 5.000,00 КМ . 

 
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном 

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

 
Број:01-111-40/08 
Дана:15.04.2008.године            
Г р а д и ш к а                       ПРЕДСЈЕДНИК                                     

                           СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 
                                     Урош Граховац с.р. 
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НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
 

 
На основу члана 34. Статута општине 

Градишка  („Службени гласник општине 
Градишка“, број 8/05), а у складу са Законом о 
слободи приступа информацијама  („Службени 
гласник Републике Српске“ број 20/01) Начелник 
општине Градишка  д о н о с и  

 
П Р А В И Л Н И К 

 
о приступу информацијама у посједу органа 

управе општине Градишка 
 
 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 

Овим Правилником уређују се процедуре 
за приступ информацијама у посједу органа 
управе општине Градишка, поступак приступа 
информацијама, личне информације, обрада 
захтјева за приступ информацијама од стране 
органа управе општине Градишка, процедуре 
извјештавања и друга питања од значаја за 
остваривање слободе приступа информацијама. 

 
Члан 2. 

 
Свако физичко или правно лице има 

право приступа информацијама које су под 
контролом органа управе општине Градишка у 
највећој могућој мјери у складу са јавним 
интересом. 

Свако физичко лице има право тражити 
измјену и стављати примједбе на своје личне 
информације које су под контролом органа 
управе општине Градишка. 

 
Члан 3. 

 
Под информацијом се подразумијева 

сваки материјал којим се преносе чињенице, 
мишљења, подаци или било који други садржај, 
укључујући сваку копију или њен дио без обзира 
на облик, карактеристике, вријеме када је 
сачињена и како је класификована. 

Информације које су у посједу органа 
управе општине Градишка и које су доступне 
грађанима садржане су у Индекс регистру за 
приступ информацијама и Водичу за подносиоце 
захтјева. 

 

II ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА 
 

Члан 4. 
 
Право приступа информацијама може 

бити ограничено само на начин и под условима 
утврђеним у члановима од 5. до 8. Закона о 
слободи приступа информацијама (Службени 
гласник Републике Српске“, број 20/01). 

 
Члан 5. 

 
Виши стручни сарадник за персоналне 

послове и приступ информацијама (у даљем 
тексту: службеник за информисање) на основу 
оцјене сваког конкретног случаја разматрајући 
сваки појединачни захтјев може утврдити 
изузетак од објављивања информација уколико 
утврди: 

1. да се објављивањем тражене 
информације основано може очекивати 
изазивање значајне штете по легитимне циљеве 
следећих категорија у Републици Српској – 
интересе одбране и сигурности, заштите јавне 
сигурности, спречавања криминала и откривање 
криминала, заштите поступка  доношења одлука 
у органима управе општине Градишка. 

2. да објављивање тражене информације 
укључује повјерљиве комерцијалне интересе 
треће стране. 

3. да објављивање тражене информације 
укључује личне интересе који се односе на 
приватност трећег лица. 

 
Члан 6. 

 
Када службеник за информисање 

основано утврди да захтјев за приступ 
информацији укључује повјерљиве комерцијалне 
интересе треће стране, без одлагања ће писмено 
обавјестити трећу страну о појединостима 
захтјева и упозорити је да ће се тражена 
информација објавити, ако у року од 15 дана од 
дана пријема обавјеђтења писмено не одговори 
да сматра да је тражена информација повјерљива 
и наведе разлоге због којих би њеним 
саопштењем могла наступити штета. 

Након што службеник за информисање 
прими одговор од треће стране утврдиће 
изузетак од објављивања тражене информације. 

 
Члан 7. 

 
Службеник за инфиормисање у сваком 

конкретном случају мора утврдити да ли постоји 
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Законом утврђени изузетак од објављивања 
тражене информације, те да ли и поред тих 
изузетака постоји јавни интерес да се та 
информација објави. 

Службеник за информисање објавиће 
тражену информацију без обзира на изузетак 
утврђен у складу са чл. 5. став. 1. тачком 1., 2. и 
3. овог Правилника, ако је то оправдано јавним 
интересом при чему ће се узети у обзир свака 
корист и штету које могу проистећи из 
објављивања информације. 

Када се утврди да је објављивање 
тражене информације која је утврђена као 
изузетак у смислу чл. 5. став. 1. тачке 2. и 3. овог 
Правилника у јавном интересу, службеник за 
информисање доноси рјешење којим обавјештава 
трећу страну да ће се тражене информације 
објавити по истеку рока од 15 дана од дана 
пријема рјешења које садржи поуку о праву на 
жалбу, назнаку и адресу органа коме се жалба 
подноси, рок и трошкове подношења жалбе, те 
упуту о праву обраћања институцији омбудсмена 
Републике Српске са свим неопходним 
информацијама за обраћање овој канцеларији. 

 
Члан 8. 

 
Уколико се дио тражене информације 

односи на информације које су утврђене као 
изузетак тај дио информације се издваја и 
објављује остатак информације, осим ако услијед 
таквог раздвајања информација није постала 
неразумљива. 

 
III ПОСТУПАК ПРИСТУПА 

ИНФОРМАЦИЈАМА 
 

Члан 9. 
 
Захтјев за приступ информацијама у 

посједу органа управе општине Градишка 
подноси се у шалтер сали на шалтеру број 5 на 
прописаном обрасцу или се шаље путем поште 
службенику за информисање органа управе 
општине Градишка. 

Захтјев за приступ информацијама 
подноси се у писманом облику на једном од 
службених језика Републике Српске и мора 
садржавати довољно података о природи и 
садржају информације, те личне податке 
подносиоца захтјева. 

Орган управе општине Градишка неће 
испитивати нити захтјевати разлоге 
оправданости захтјева за приступ 
информацијама. 

Члан 10. 
 
Службеник за информисање одговоран је 

за обраду примљених захтјева и пружање 
тражених информација подносиоцу у законском 
року од петнаест (15) дана рачунајући од дана 
подношења захтјева. 

Стручни сарадник на шалтеру број 5 
дужан је пружити помоћ при правилном 
испуњавању захтјева сваком подносиоцу 
захтјева. 

 
IV ЛИЧНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 

 
Члан 11. 

 
Свако лице има право да осигура да 

његове личне информације које су под 
контролом органа управе општине Градишка 
буду тачне и да с обзиром на сврху прикупљања 
или коришћења буду актуелне, потпуне, од 
значаја за намјену због које су сачињене или да 
на било који други начин не наводе на погрешан 
закључак. 

Члан 12. 
 
Ако се захтјев односи на личну 

информацију подносиоца захтјева, тај захтјев 
поред испуњавања услова утврђених у чл. 9. ст.2. 
овог Правилника, може поднијети само физичко 
лице на које се захтјев односи, његов законски 
заступник или лице које је подносилац захтјева 
писмено овластио за приступ информацији. 

Ако захтјев који се односи на личну 
информацију поднесе физичко лице на које се 
захтјев односи, то лице дужно је приликом увида 
у личну информацију показати прописани лични 
документ са фотографијом службенику за 
информисање. 

Ако захтјев који се односи на личну 
информацију поднесе законски заступник 
подносиоца захтјева или лице које је подносилац 
захтјева писмено овластио за приступ 
информацији, то лице дужно је да потпише 
захтјев и покаже прописани лични документ са 
фотографијом, доказ о законском заступању 
односно пуномоћ, као и копију личног документа 
подносиоца захтјева службенику за 
информисање, приликом увида у личну 
информацију подносиоца захтјева. 

 
Члан 13. 

 
Након што по поднесеном захтјеву за 

приступ личним информацијама службеник за 
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информисање одобри приступ личним 
информацијама, подносилац захтјева може 
уколико утврди да личне информације нису 
тачне, потпуне или да наводе на погрешан 
закључак поднијети: 

- захтјев за измјену личних информација 
- примједбе које се односе на личне 

информације 
 

Члан 14. 
 
Уколико службеник за информисање 

основано утврди да су личне информације 
подносиоца захтјева тачне, потпуне и да не 
наводе на погрешан закључак одбит ће захтјев 
подносиоца за измјену личних информација 
доношењем рјешења које садржи поуку о праву 
на жалбу, назнаку и адресу органа коме се жалба 
подноси, рок и трошкове подношења жалбе, те 
упуту о праву обраћања омбудсмена са назнаком 
неопходних података за контактирање 
омбудсмена. 

 
Члан 15. 

 
Уколико подносилац захтјева након што 

је приступио личним информацијама подносе 
примједбе на личне информације, службеник за 
информисање приложит ће те примједбе уз 
личне информације   и у року од осам (8) дана од 
дана пријема примједби писмено ће обавјестити 
подносиоца захтјева да су примједбе приложене 
уз одговарајуће личне информације. 

Примједбе које се подносе на личне 
информације морају се односити на личне 
информације којима се прилажу и морају бити 
потписане од стране подносиоца захтјева.  

 
V ОБРАДА ЗАХТЈЕВА ЗА ПРИСТУП 
ИНФОРМАЦИЈАМА У ОРГАНИМА 
УПРАВЕ ОПШТИНЕ ГРАДИШКА 

 
Члан 16. 

 
Службеник за информисање је једини 

одговоран за утврђивање ваљаности поднесеног 
захтјева за приступ информацијама. 

У случају када је поднесени захтјев 
непотпун така да се не може удовољити истом 
због одсутности формалних услова утврђених у 
чл. 9. ст. 2. овог Правилника, службеник за 
информисање ће у року од осам (8) дана од дана 
пријема захтјева рјешењем обавјестити 
подносиоца захтјева, када је тако обавјештење 

могуће, да захтјев не може бити обрађен из 
одређеног разлога. 

Такво рјешење мора садржавати сва 
специфична питања која могу разјаснити захтјев, 
обавјештење подносиоцу да ће се његов 
преиначени захтјев сматрати новим захтјевом, 
поуку о праву на жалбу, назнаку и адресу органа 
коме се жалба подноси, рок и трошкове за 
подношење жалбе као и упуту о праву обраћања 
омбудсмену са назнаком неопходних података за 
контактирање омбудсмена. 

 
Члан 17. 

 
У случају када службеник за 

информисање прими захтјев за који није 
надлежан, дужан је у року од осам (8) дана од 
дана захтјева доставити захтјев надлежном 
јавном органу и о томе писмено обавјестити 
подносиоца захтјева. 

Ако службеник за информисање утврди 
да посједује захтјевану информацију у том 
случају неће доставити захтјев надлежном 
јавном органу, али је дужан обавјестити тај 
надлежни јавни орган о појединостима 
поднесеног захтјева. 

Уколико се надлежни јавни орган не 
противи да захтјев буде обрађен службеник за 
информисање у органу управе општине 
Градишка који је примио захтјев сматра се 
надлежним за његово рјешавање. 

Ако се не може утврдити сједиште 
надлежног јавног органа, а службеник за 
информисање у органу управе општине 
Градишка који је примио захтјев посједује 
тражену информацију, сматра се надлежним за 
његово рјешавање. 

Ако се не може утврдити сједиште 
надлежног јавног органа, а службеник за 
информисање органа управе општине Градишка 
који је примио захтјев нема у посједу тражену 
информацију дужан је да у року од осам (8) дана 
од дана пријема захтјева писмено обавјести 
подносиоца захтјева о разлозима због којих не 
може удовољити захтјеву. 

 
Члан 18. 

 
Службеник за информисање оцјењује у 

складу са врстом тражене информације да ли се 
иста налази у посједу или под контролом органа 
управе општине Градишка, те предузима све 
потребне радње да прибави тражену 
информацију и разматра све чињенице и 
околности од значаја за рјешавање захтјева. 
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Уколико службеник за информисање 
оцијени да је тражена информација у посједу или 
под контролом органа управе општине Градишка 
дужан је да у року од три (3) дана по пријему 
захтјева за приступ информацијама упути акт 
надлежном ресорном одјељењу или служби уз 
који ће прослиједити и поднесени захтјев. 

Начелник ресорног одјељења, Шеф 
Кабинета начелника општине, односно секретар 
СО-е дужни су подузети све потребне радње у 
циљу прибављања тражене информације, те у 
року од пет (5) дана од дана пријема акта 
одговорити на упућени акт службенику за 
информисање. 

Службеник за информисање припрема 
рјешење о приступу информацијама и исто 
доставља на потпис начелнику Одјељења за 
општу управу. 

Потписано рјешење службеник за 
информисање доставља стручном сараднику на 
шалтеру број 5 на отпрему, личним позивањем 
подносиоца захтјева или поштом. 

 
Члан 19. 

 
Када службеник за информисање одобри 

приступ информацији у цјелчости или 
дјелимично, рјешење о томе доставља 
подносиоцу захтјева. 

Рјешење којим се одобрава приступ 
информацији у цјелости или дјелимично мора 
садржавати: 

1. обавјештење о могућности личног 
приступа информацији у просторијама органа 
управе општине Градишка 

2. обавјештење о могућности 
умножавања информације и о трошковима 
умножавања уз напомену да се умножавање 
информације омогућава након извршене уплате 

3. поука о праву на жалбу, назнаку и 
адресу органа коме се жалба подноси, рок и 
трошкове подношења жалбе, те упутство о праву 
обраћања омбудсмену са назнаком неопходних 
података за контактирање омбудсмена.  

 
Члан 20. 

 
Када службеник за информисање одбије 

приступ информацији у цјелости или дјелимично 
рјешењем ће обавјестити подносиоца захтјева о 
томе. 

Рјешењем којим се одбија приступ 
информацији у цјелости или дјелимично мора 
садржати: 

1. законски основ за статус изузећа 
информације укључујући сва материјална 
питања важна за доношење рјешења, као и 
узимање у обзир фактора јавног интереса. 

2. поука о праву на жалбу, назнаку и 
адресу органа коме се жалба подноси, рок и 
трошкове поднођења жалбе, те упуте о праву 
обраћања омбудсмену са назнаком неопходних 
података за контактирање омбудсмена. 

 
Члан 21. 

 
У случају да се по захтјеву за приступ 

информацијама не поступи у року од петнаест 
(15) дана од дана подношења захтјева службеник 
за информисање је дужан писмено обавјестити 
подносиоца захтјева о разлозима не поступања 
по захтјеву у законском року. 

За оне захтјеве који се обрађују у смислу 
чл. 6 и чл.7. ст. 3. овог Правилника, рок од 
петнаест (15) дана се продужава сагласно 
роковима који су утврђени у тим одредбама, те је 
у вези с тим службеник за информисање дужан 
писмено обавјестити подносиоца захтјева о 
продужетку рока и разлозима продужења. 

 
Члан 22. 

 
Орган управе општине Градишка не 

наплаћује накнаду или таксу за поднесене 
захтјеве, рјешење или обавјештења. 

Цијена се одређује само за трошкове 
умножавања и то за сваку страницу стандардне 
величине плаћа се износ од 0,50 КМ док се за 
стандардну величину фотокопија првих десет 
(10) страница трошкови не наплаћују, а за 
електронску документацију плаћа се износ од 
10,00 КМ по дискети. 

Наплата за трошкове умножавања врши 
се уплатом на шалтеру банке у шалтер сали. 

 
Члан 23. 

 
Архивирање примљених и обрађених 

захтјева по Закону о слободи приступа 
информацијама врши се у складу са Уредбом о 
канцеларијском пословању републичких органа 
управе („Службени гласник Републике Српске“, 
број 1/04) и Упутством о спровођењу 
канцеларијског пословања републичких органа 
управе („Службени гласник Републике Српске“, 
број 31/05). 
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VI ПРОЦЕДУРЕ ИЗВЈЕШТАВАЊА 
 

Члан 24. 
 
Службеник за информисање је дужан 

осигурати редовно ажурирање индекс регистра, 
водича, те овог Правилника у складу са 
евентуалним промјенама. 

 
Члан 25. 

 
Службеник за информисање је обавезан 

припремити и достављати детаљне и 
благовремене кварталне извјештаје о броју 
примљених захтјева, броју обрађених захтјева, 
врсти тражених информација, утвеђеним 
изузецима, одлукама донесеним у току поступка, 
те наведене статистичке податке достављати 
Народној скупштини Републике Српске и 
омбудсмену Републике Српске. 

 
VII ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 26. 

 
Овај Правилник ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у „Службеном 
гласнику општине Градишка“. 

 
Број: 02-022-56/08 

  Датум: 11.03.2008.године 
  Градишка                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                            Никола Крагуљ с.р 
 

 
 
На основу члана 43. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 
српске“, број 101/04, 42/05 и 118/05) и члана  34. 
Статута општине Градишка  („Службени гласник 
општине Градишка“, број 8/05), Начелник 
општине Градишка  д о н о с и  

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 
о давању сагласности на опште акте ОЈКП 

„Водовод и канализација“ Градишка 
 

1. Даје се сагласност на опште акте 
усвојене од стране Управног одбора ОДЈКП 
„Водовод и канализација“ Градишка и то: 

а) Одлуку о допуни дјелатности број: 0.10-
935 од 26.11.2007. године, 

б) Одлуку о измјени и допуни Статута 
број: 0.10-935/1 од 26.11.2007. године. 

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

 
Број: 02-023-6/08 

  Датум: 07.04.2008.године 
  Градишка                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

самоуправи („Службени гласник Републике 
српске“, број 101/04, 42/05 и 118/05) и члана  34. 
Статута општине Градишка  („Службени гласник 
општине Градишка“, број 8/05), Начелник 
општине Градишка  д о н о с и  

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 
о давању сагласности на општи акт Центра за 

социјални рад Градишка 
 

1.Даје се сагласност на општи акт 
Управног одбора Центра за социјални рад 
Градишка: Одлуку о допунама Правилника о 
унутрашњој организацији и систематизацији 
радних мјеста Центра за социјални рад Градишка 
број: 01/530.4-2/08-2 од 04.04.2008.године. 

 
2.Рјешење ступа на снагу даном 

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

 
Број: 02-023-7/08 

  Датум: 15.04.2008.године 
  Градишка                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                             Никола Крагуљ с.р 
 

 
 
На основу члана 43. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 
српске“, број 101/04, 42/05 и 118/05) и члана  34. 
Статута општине Градишка  („Службени гласник 
општине Градишка“, број 8/05), Начелник 
општине Градишка  д о н о с и  

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 
о давању сагласности на општи акт Центра за 

социјални рад Градишка 
 

1.Даје се сагласност на опште акте 
усвојене од стране  Управног одбора Центра за 
социјални рад Градишка и то:  
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а) Одлуку о измјенама и допунама 
Правилника о платама број: 01/530.4-2/08-4 од 
04.04.2008.године. 

б) Закључак о висини накнаде члановима 
Управног одбора број: 

01/530.4-2/08-3 од 04.04.2008. године. 
  
2.Рјешење ступа на снагу даном 

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

 
Број: 02-023-8/08 

  Датум: 15.04.2008.године 
  Градишка                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                                Никола Крагуљ с.р 
 

 
 
На основу члана 34. Статута општине 

Градишка  („Службени гласник општине 
Градишка“, број 8/05), Начелник општине донио 
је  

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 
о именовању Комисије за унапређење дјечије 

заштите у општини Градишка 
 

1. Комисија за унапређење дјечије 
заштите у општини Градишка именује се у 
следећем саставу: 
1. Миле Мацура, Центар за социјални рад, 
предсједник 
 
2. Свјетлана Бакић Центар за ментално здравље, 
члан 
 
3. Биљана Дринић „Средња стручна и техничка 
шкоола“, члан 
 
4. Биљана Ковачевић, „Удружење за помоћ 
МРЛ“, члан 
 
5. Радосава Мирошљевић, Одјељење за 
друштвене дјелатности, члан 

  
2.Комисија ће преузети послове 

досадашњег Општинског управног одбора 
пројекта „Промовисање реформе система дјечије 
заштите на централном и локалним нивоима у 
БиХ“ за општину Градишка, којег финансијски 
подржава УНИЦЕФ, а реализује Независни биро 
за хуманитарна питања (ИБХИ), који је усвојен 
29.01.2005. године од стране Скупштине 
општине Градишка. 

3.Комисије за унапређење дјечије 
заштите у општини Градишка има обавезу да 
обавља следеће задатке: 

- Да утиче на даљи развој система дјечије 
заштите у општини, обезбјеђујући свеобухватан 
приступ дјечјој заштити кроз укључивање и 
координирање активности више сектора 
(социјална заштита, здравство, образовање и др.) 
и различитих носилаца активности (јавне 
установе, Невладине организације и приватни 
сектор). 

 
-Анализира и планира ситуације у сфери 

дјечије заштите у сврху израде Акционог плана 
социјалног укључивања у систем дјечије заштите 
у општини Градишка за период 2008-2010., као и 
планова за следеће периоде. 

 
-Прати реализацију Акционог плана 

социјалног укључивања у систем дјечије заштите 
у општини Градишка. 

 
-Подноси извјештај о раду Начелнику 

општине Градишка. 
 
4. Рјешење ступа на снагу даном 

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

 
Број: 02-111-21 

  Датум: 13.01.2008.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 

 
I 
 

По јавном конкурсу, објављеном у 
Дневном листу „Независне новине“ Бања Лука 
26.02.2008. године и у „Службеном гласнику 
Републике Српске“ број 18/08 од 28.02.2008. 
године, за избор службеника у 
Административну службу општине Градишка 
изабрани су: 

 
1.За радно мјесто „Самостални стручни 

сарадник за управно-правне послове“ у 
Одјељењу за урбанизам, грађење, комуналне и 
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стамбене послове, Немања Вукелић, 
дипломирани правник из Градишке. 

2. За радно мјесто „Урбанистичко-
грађевински инспектор“ у Одјељењу за 
инспекције, није било пријављених кандидата. 

 
II 
 

Ове резултате јавног конкурса објавити у 
„Службеном гласнику општине Градишка“. 

 
Број: 02-120-11/08 

  Датум: 15.04.2008.године 
  Градишка                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                                Никола Крагуљ с.р 
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