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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
 
 

На основу члана 15. став 1. тач. 2. и члана 
30. Закона  о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, број 101/04, 42/05 и 
118/05 ) и чланова 17. и 33. Статута Општине 
Градишка („Службени гласник Општине 
Градишка“, број 8/05, 4/08, 1/09 и 3/09) , 
Скупштина општине Градишка, на сједници 
одржаној 29.05. 2009. године , донијела је 
 

О Д Л У К У 
 

О ЗАШТИТИ И ОДРЖАВАЊУ  СПОМЕН - 
ОБИЉЕЖЈА 

 
 

 
I  ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 
          Одлуком о заштити и одржавању спомен – 
обиљежја уређују се питања од значаја за 
заштиту и одржавање спомен обиљежја на 
територији Општине Градишка, од значаја за 
културно-историјску традицију.   

 
Члан 2. 

 
 Спомен-обиљежјима се трајно 
обиљежавају значајни догађаји, чувају успомене 
на истакнуте личности, његују људски идеали и 
културно-историјске традиције и одаје почаст 
борцима погинулим у ослободилачким ратовима 
током 20. вијека и Одбрамбено-отаџбинском 
рату Републике Српске, цивилним жртвама рата 
и масовним страдањима људи. 

 
 
 

Члан 3. 
 
 Спомен-обиљежје је спомен-објекат 
(спомен-гробље, спомен-костурница, спо-меник, 
спомен-биста, спомен-плоча, спомен-кућа, 
спомен-соба, и др.), који изгледом, садржајем, 
ознакама или натписом доприноси трајном 
очувању вриједности из члана 2. ове одлуке.  
 Спомен-обиљежјем  сматра се и назив 
јавне установе, јавног предузећа, насеља и јавног 
објекта (улица, трг, пут, парк, чесма и др.), ако 
симболизује вриједности из члана 2. ове одлуке. 

 
Члан 4. 

 
 Заштита и одржавање спомен-обиљежја 
је у јавном интересу.      

       
   II  ЗАШТИТА И ОДРЖАВАЊЕ СПОМЕН-
ОБИЉЕЖЈА 

                                                                  
Члан 5. 

 
 Административна служба општине 
Градишка – Одјељење за друштвене дјелатности  
води регистар спомен-обиљежја на подручју 
општине.   
 Садржај и начин вођења регистра из ст. 1. 
овог члана и критеријуме за утврђивање врсте 
спомен-обиљежја  прописује Начелник Општине.  
 

Члан 6. 
 

Заштита спомен-обиљежја је спрјечавање 
његовог оштећења или уништења, као и 
неовлашћене измјене, дораде, измјештања, 
замјене или уклањања.  
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 Општина, преко Административне 
службе општине, обезбјеђује заштиту спомен-
обиљежја на свом подручју.  

  
Члан 7. 

 
Одржавање спомен-обиљежја у смислу 

ове одлуке сматра се:  одржавање чистоће, њега 
зелених површина, поправка прилазних стаза 
или пута, замјена слика, бојење слова, поправка 
појединих елемената спомен - обиљежја и по 
потреби спровођење и других одговарајучих 
мјера конзерваторске заштите 
 Спомен-обиљежје одржава се на начин и 
у мјери којом се обезбјеђује његов првобитни 
изглед.   
 

Члан 8. 
 

 Одржавање спомен-обиљежја обезбјеђује 
и врши општина на основу програма одржавања 
спомен–обиљежја, који садржи мјере, 
активности, носиоце и  средства потребна  за 
реализацију програма    

    
Члан 9. 

 
У складу са програмом из предходног 

члана, средства за одржавање спомен – обиљежја 
обезбјеђују се у буџету Општине Градишка. 

Средства за одржавање спомен – 
обиљежја могу се обезбједити из прилога,  
поклона, донација или на други примјеран начин 
од стране правног или физичког лица.  

 
III  НАДЗОР  

     
Члан 10. 

 
Надзор над примјеном ове одлуке врши 

Комунална полиција. 
  

IV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 11. 
 

Ова одлука  не односи се на спомен-
обиљежја која, у складу са законом, имају статус 
споменика културе или је њихова заштита и 
одржавање уређена другим прописима. 

 
 
 

Члан 12. 
 

Скупштина општине може чување и 
одржавање једног или више спомен-обиљежја 
повјерити: школи, предузећу, установи, мјесној 
заједници или другом органу или организацији, а 
по претходно прибављеном мишљењу 
Начелника Општине.  

 
Члан 13. 

 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у »Службеном гласнику 
Општине Градишка«. 

 
Број:01-022-123/09 
Датум:29.05.2009.године 
Градишка                          ПРЕДСЈЕДНИК  

                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                  Урош Граховац с.р. 

                                                      
 

На основу члана 7. Закона о 
министарским , владиним и другим 
именовањима Републике Српске ("Службени 
гласник Републике Српске", број:41/03), и члана 
33. Статута општине Градишка ("Службени 
гласник општине Градишка", број 8/05, 4/09, 1/09 
и 3/09), Скупштина општине Градишка на 
сједници одржаној дана 29.05.2009 године,  д о н 
и ј е л а   ј е 
 

О Д Л У К У 
 

о утврђивању критерија за именовање  
директора и управних  одбора 

јавних служби  чији је оснивач општина 
Градишка 

 
I 

 
 Овом Одлуком ближе се утврђују услови 
и критерији за избор и именовање: 

1. Директора Центра за социјални рад 
Градишка 

2. Директора ЈУ „Завичајни музеј“ 
Градишка 

3. Директора ЈУ „Народна библиотека“ 
Градишка 

4. Три члана Управног одбора  Центра 
за социјални рад Градишка 

5. Три члана Управног одбора  ЈУ 
„Завичајни музеј“ Градишка 
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6. Три члана Управног одбора ЈУ 
„Народна библиотека“ Градишка 

7. Три члана Управног одбора Агенције 
за локални развој Градишка 

 
 Запослени у наведеним јавним службама 
не могу бити чланови управних одбора. 
  

II 
 
 Опис послова: 
 
 Послови директора и управних одбора 
утврђени су законом и статутима наведених 
јавних служби. 
 

III 
 
 Општи услови за кандидате су: 
 1. Да су држављани  БиХ; 
 2. Да су старији од 18 година; 
 3. Да нису отпуштени из државне службе 
на било којем нивоу у БиХ као резултат дисци-
плинске мјере у периоду од три године прије дана 
објављивања конкурса; 
 4. Да нису осуђивани за кривично дјело 
које их чини неподобним за обављање послова 
директора, односно члана управног одбора 
 5. Да се против њих не води кривични 
поступак; 
 6. Да се на њих не односи члан IX 1. 
Устава БиХ.  
 
 Посебни услови за кандидате су: 
 

под 1  
-ВСС, завршен факултет политичких 

наука – одсјек за социјални рад и социјалну 
политику, правни факултет, филозофски 
факултет – одсјек за психологију, 
дефектолошки факултет, 

-Најмање 5 година радног искуства у 
струци, 

-Доказани резултати на ранијим 
пословима, 

-Познавање проблематике дјелатности 
којом се бави Центар за социјални рад, 

 
под 2 

-ВСС (археологија, историја, историја 
умјетности, природне науке, конзервација), 

-Најмање 5 година радног искуства у 
струци, 

-Доказани резултати на ранијим пословима, 
-Организационе и стручне способности 

              
под  3  
-ВСС друштвеног смјера, 
-Најмање 5 година радног искуства у 

струци, 
-Доказани резултати на ранијим пословима, 
-Познавање проблематике дјелатности 

библиотеке  
   

под 4,5,6 и 7 
-ВСС или ВШС, 
-најмање 3 године радног искуства у 

струци 
-познавање дјелатности јавне службе за 

чији управни одбор конкурише 
 

IV 
 
 Са кандидатима који уђу у ужи избор 
Комисија за избор обавиће интервју. 
 Комисија за избор се састоји од пет 
чланова, а именује је Начелник општине. 
 

V 
 
 Конкурс ће расписати Начелник општине 
Градишка и биће објављен у "Службеном 
гласнику Републике Српске" и дневном лису 
"Независне новине" Бања Лука . 
 Рок за подношење пријава на конкурс је 
15 дана од дана објављивања у дневном лису 
"Независне новине" Бања Лука . 
 

VI 
 
 Директоре и  управне одборе наведених 
јавних служби именоваће Скупштина општине 
на мандатни период од четири године, на основу 
ранг- листи које ће утврдити Комисија за избор. 
  

VII 
 
 Ова Одлука ступа на снагу даном  
доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику 
општине Градишка". 
 
Број:01-022-127/09 
Датум:29.05.2009.године 
Градишка                                    ПРЕДСЈЕДНИК  

                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                       Урош Граховац с.р. 
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На основу члана 24. Закона о систему 
јавних служби („Службени гласник Републике 
Српске“, број 68/07) 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 дана  29.05.2009.године, донијела је  
 

О Д Л У К У 
 

о организовању Јавне здравствене установе 
"Дом здравља" Градишка 

 
 

I  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 
              Овом Одлуком постојећа Здравствена 
установа Дом здравља Градишка са потпу-ном 
одговорношћу усклађује акте са Законом о 
систему јавних служби и организује се као Јавна 
здравствена установа "Дом здравља" Градишка. 
 

Члан 2. 
 
            Оснивач Јавне здравствене установе "Дом 
здравља" Градишка је општина Градишка.  
 

Члан 3. 
 
          (1) Назив дома здравља као здравствене 
установе је: Јавна здравствена установа "Дом 
здравља" Градишка. 
         (2)  Скраћени назив је ЈЗУ "Дом здравља" 
Градишка .  
         (3)  Сједиште  ЈЗУ "Дом здравља" је у 
Градишци, Ул. Младена Стојановића бб. 
                  

II  ДЈЕЛАТНОСТ 
 

Члан 4. 
 

(1)  Дјелатност ЈЗУ "Дом здравља" 
Градишка је: 
 

85.121  Директна медицинска пракса: 
-медицинске консултације и лијечење у 

области опште и специјалистичке медицине које 
обављају љекари опште праксе и специјалисти; 

-медицинске консултације и лијечење код 
куће (хитна помоћ), 
 

85.122  Здравствено-превентивна 
пракса: 

-епидемиолошка и хигијенска заштита, 
-лабораторијско испитивање животне 

средине, 
-лабораторијска дјелатност контроле 

лијекова и љековитих  средстава, осим 
ветеринарских лијекова, 

-дјелатност социјалне медицине са 
организацијом здравствене заштите, статистике и 
здравственим просвјећивањем са промоцијом 
здравља, 

-послови на заштити од зрачења 
(јонизирајућег и нејонизирајућег);  
 

85.130  Стоматолошка пракса 
-стоматолошка пракса општег и 

специјалистичког карактера, 
-ортодонтске дјелатности; 

 
85.140. Остала здравствена заштита 

- здравствена заштита 
становништва коју не врше болнички љекари и 
друго медицинско особље, већ особље које је 
званично овлашћено за лијечење болесника, 
које се може обављати у здравственим 
амбулантама у оквиру фирми, школа и 
друштава, у стану пацијента; 

-дјелатност медицинских лабораторија ; 
-превоз пацијената амбулантним колима; 

 
60.240 Превоз робе у друмском 

саобраћају (превоз материјала за потребе Дома 
здравља Градишка); 
 

55.300 ресторани. 
 

 (2) Дом здравља Градишка организује 
здравствену заштиту на специјалистичком нивоу 
из: 

-опште и породичне медицине, медицине 
рада, педијатрије, гинекологије, ургентне 
медицине, хигијенско-епидемиолошке заштите, 
микробиологи-је, пнеумофтизиологије, медицине 
спорта, стоматологије и медицинско --
биохемијске дијагностике. 

 
III  СРЕДСТВА 

 
Члан 5. 

 
 (1)  Дом здравља послује средствима у 
државној својини. 
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(2)  Средства за обављање дјелатности 
обезбјеђују се из: 

-буџета Општине  
-буџета  Републике,  
-непосредно од корисника,  
-продајом услуга на тржишту,  
-из средстава социјалног-здравственог 

осигурања, 
-посредством донатора и 
-из других извора у складу са законом. 

 
Члан 6. 

             
 Износ средстава за оснивање ЈЗУ "Дом 

здравља" Градишка је 1.723.833  КМ у 
средствима према процјени овлаштеног 
вјештака. 
                                        . 

IV  ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ОСНИВАЧА У 
ПОГЛЕДУ ОБАВЉАЊА                   

ДЈЕЛАТНОСТИ ЗБОГ КОЈЕ ЈЕ УСТАНОВА 
ОСНОВАНА 

 
Члан 7. 

 
              Оснивач врши благовремено именовање 
и разрјешење органа руковођења и управљања у 
ЈЗУ "Дом здравља" Градишка, даје сагласност на 
Статут, даје сагласност на Правилник о 
унутрашњој организацији и систематизацији 
радних мјеста, даје сагласност на годишњи 
Програм рада и Финансијски план и друга акта у 
складу са позитивним прописима, разматра и 
усваја годишњи извјештај о пословању и 
годишњи обрачун, врши надзор над законитошћу 
рада, може покренути поступак  за престанак 
рада установе када се за то испуне услови.  
 

V  МЕЂУСОБНА ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЈЗУ 
"ДОМ ЗДРАВЉА" И ОСНИВАЧА 

 
Члан 8. 

 
            (1) ЈЗУ "Дом здравља" Градишка ће 
обављати послове из своје дјелатности благо-
времено и квалитетно и на начин који ће 
задовољити потребе и интересе грађана из обла-
сти здравствене заштите, те  неће, без 
сагласности оснивача , предузети обављање 
других послова који не представљају предмет и 
садржај дјелатности утврђене овом одлуком. 
           (2)  ЈЗУ "Дом здравља" Градишка ће 
преузети сву имовину бивше ЗУ "Дом здравља 

Градишка" п.о. и са овом имовином, као и са 
новостеченом имовином, ће поступати са 
пажњом доброг привредника. 
          (3)  Оснивач учествује у финансирању ЈЗУ 
"Дом здравља" Градишка  о чему ће се 
закључивати посебни уговори.  
 

VI ОРГАНИ  ЈЗУ "ДОМ ЗДРАВЉА" 
ГРАДИШКА 

 
Члан 9. 

 
Органи  у ЈЗУ "Дом здравља" Градишка 

су директор и управни одбор.  
 

Члан 10. 
 
  (1)  Именовање и разрјешавање 
директора ЈЗУ "Дом здравља" Градишка врши 
Ску-пштина општине Градишка, уз претходну 
сагланост Министарства здравља и социјалне 
заштите Републике Српске. 
 (2) Именовање се врши на мандатни 
период од четири године, а по истеку мандатног 
периода, исто лице може бити поново именовано 
за директора Дома здравља Градишка. 
 (3) Процедура именовања директора се 
проводи у складу са позитивним пропи-сима 
кроз поступак  јавне конкуренције. 
 (4) Директор руководи радом Дома 
здравља, представља  и заступа Дом здравља, 
одговара за законитост рада Дома здравља и 
врши друге послове и дужности у складу са 
законом. 
 

Члан 11. 
 
 (1) Управни одбор именује и разрјешава 
оснивач по процедури прописаној законом путем 
поступка јавне конкуренције. 
 (2) Управни одбор броји пет  чланова.  
            (3) Запослени у Дому здравља не могу бти 
чланови управног одбора Дома здравља 
Градишка. 
 (4) Чланови Управног одбора именују се 
на мандатни период од четири године и након 
његовог истека, могу поново бити именовани на 
ту функцију. 
 (5) Управни одбор врши слиједеће 
послове: 

-доноси Статут ЈЗУ "Дом здравља", 
-одлучује о пословању  
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-разматра и усваја Извјештај о пословању 
и годишњи обрачун ЈЗУ "Дом здравља", 

-одлучује о кориштењу средстава, у 
складу са законом и Статутом установе, 

-доноси Програм рада и Финансијски 
план Дома здравља, 

-одлучује у другом степену по 
приговорима радника, 

-врши и друге послове који  му буду 
стављени у надлежност Статутом установе. 

 
VII  РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ СТАТУТА 
 

Члан 12. 
 
           (1) ЈЗУ "Дом здравља" Градишка је дужан 
да донесе  Статут  одмах. 
           (2) У ЈЗУ "Дом здравља" Градишка 
функцију органа управљања и руковођења ће 
обављати управни одбор ЗУ "Дом здравља 
Градишка" п.о. чији састав је усклађен са 
Законом о систему јавних служби. 
 
VIII ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  
 

Члан 13. 
 

До доношења Статута и других општих 
аката , примјењиваће се акти бивше ЗУ "Дом 
здравља Градишка" п.о. уколико нису у 
супротности са законом и другим позитивним 
прописима. 
 

Члан 14. 
 
          Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у Службеном гласнику 
општине Градишка. 
 
Број:01-022-122/09 
Датум:29.05.2009.године 
Градишка                           ПРЕДСЈЕДНИК  

                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                Урош Граховац с.р. 

 
 

 
 
 
 
 
 

На основу члана 3. Закона о систему 
јавних служби („Службени гласник Републике 
Српске“, број 68/07), члана 28. Закона о 
здравственој заштити („Службени гласник РС“ 
број:18/99, 58/01 и 62/02), члана 10. став 1.  
Закона о апотекарској дјелатности („Службе-ни 
гласник Републике Српске“ број 119/08) 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 дана  29.05.2009.године, д 
о н о с и 
 

О Д Л У К У 
 

о организовању Јавне здравствене установе 
"Апотека Градишка" Градишка 

 
 

I  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 
              Овом Одлуком постојећа Здравствена 
установа „Апотекарска установа Гради-шка“ 
Градишка са потпуном одговорношћу усклађује 
акте са Законом о систему јавних служби и 
организује се као Јавна здравствена установа 
"Апотека Градишка" Градишка. 
 

Члан 2. 
 
            Оснивач Јавне здравствене установе 
"Апотека Градишка" Градишка је општина 
Градишка.  

Члан 3. 
 
          (1) Назив  здравствене установе је: Јавна 
здравствена установа "Апотека Градишка" 
Градишка. 
         (2)  Скраћени назив је ЈЗУ "Апотека 
Градишка" Градишка .  
         (3)  Сједиште  ЈЗУ "Апотека Градишка " је у 
Градишци, Ул. Видовданска бр. 11. 
                  

Члан 4. 
 
 ЈЗУ „Апотека Градишка“ Градишка у 
свом саставу има организационе јединице: 

-Апотекарске станице, 
-Галенску лабораторију 

                                  
 



Број 4                                             Службени гласник општине Градишка                                                        
 

Страна 7 

II  ДЈЕЛАТНОСТ 
 

Члан 5. 
 

(1)  Дјелатност ЈЗУ "Апотека Градишка " 
Градишка је: 
 

52310 – издавање и справљање лијекова по 
рецептури, 
52320 – трговина на мало козметичким и 
тоалетним препаратима, 
52480 – остала трговина на мало у 
специјализованим продавницама, 
51450 – трговина на велико 
парфимеријским и козметичким 
производима, 
51460 – трговина на велико фармацеутским 
производима, 
24510 – производња сапуна и детерџената, 
препарата за чишћење и полирање, 
24520 – производња парфема и тоалетних 
препарата. 
 

 (2) Спољнотрговинско пословање, 
промет извоз-увоз прехрамбених и непрехра-
мбених производа. 
 (3)  Апотекарска установа може обављати 
и друге дјелатности које служе дјелатно-сти која 
је уписана у судски регистар, а која доприноси 
увећању материјалне основе за развој. 

 
III  СРЕДСТВА 

 
Члан 6. 

 
 (1)  ЈЗУ „Апотека Градишка“ послује 
средствима у државној својини. 

(2)  Средства за обављање дјелатности 
обезбјеђују се из: 

-буџета Општине  
-буџета  Републике,  
-непосредно од корисника,  
-продајом роба и услуга на тржишту,  
-из средстава социјалног-здравственог 

осигурања, 
-посредством донатора и 
-из других извора у складу са законом. 

 
Члан 7. 

             
 Износ средстава за оснивање ЈЗУ 

"Апотека Градишка" Градишка је 756.167  КМ у 
средствима према процјени овлаштеног 
вјештака. 

IV  ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ОСНИВАЧА У 
ПОГЛЕДУ ОБАВЉАЊА              

ДЈЕЛАТНОСТИ ЗБОГ КОЈЕ ЈЕ УСТАНОВА 
ОСНОВАНА 

 
Члан 8. 

 
              Оснивач врши благовремено именовање 
и разрјешење органа руковођења и управљања у 
ЈЗУ "Апотека Градишка" Градишка, даје 
сагласност на Статут, даје сагласност на 
Правилник о унутрашњој организацији и 
систематизацији радних мјеста, даје сагласност 
на годишњи Програм рада и Финансијски план и 
друга акта у складу са позитивним прописима, 
разматра и усваја годишњи извјештај о 
пословању и годишњи обрачун, врши надзор над 
законитошћу рада, може покренути поступак  за 
престанак рада установе када се за то испуне 
услови.  
 

V  МЕЂУСОБНА ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЈЗУ 
"АПОТЕКА ГРАДИШКА" И 

ОСНИВАЧА 
 

Члан 9. 
 
            (1) ЈЗУ "Апотека Градишка" Градишка ће 
обављати послове из своје дјелатности 
благовремено и квалитетно и на начин који ће 
задовољити потребе и интересе грађана из 
области здравствене заштите, те неће, без 
сагласности оснивача, предузети обављање дру-
гих послова који не представљају предмет и 
садржај дјелатности утврђене овом одлуком. 
           (2)  ЈЗУ "Апотека Градишка" Градишка ће 
преузети сву имовину бивше ЗУ "Апоте-карска 
установа“ п.о. Градишка"  и са овом имовином, 
као и са новостеченом имовином, ће поступати 
са пажњом доброг привредника. 
          (3)  Оснивач учествује у финансирању ЈЗУ 
"Апотека Градишка" Градишка  о чему ће се 
закључивати посебни уговори.  
 
VI ОРГАНИ  ЈЗУ "АПОТЕКА ГРАДИШКА" 

ГРАДИШКА 
 

Члан 10. 
 

Органи  у ЈЗУ "Апотека Градишка" 
Градишка су директор и управни одбор.  
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Члан 11. 
 
  (1)  Именовање и разрјешавање директора 
ЈЗУ "Апотека Градишка" Градишка врши 
Скупштина општине Градишка, уз претходну 
сагланост Министарства здравља и социјалне 
заштите Републике Српске. 
 (2) Именовање се врши на мандатни период 
од четири године, а по истеку мандатног периода, 
исто лице може бити поново именовано за 
директора ЈЗУ „Апотека Градишка“ Градишка. 
 (3) Процедура именовања директора се 
проводи у складу са позитивним пропи-сима кроз 
поступак  јавне конкуренције. 
 (4) Директор руководи радом , представља  
и заступа Дом здравља, одговара за законитост рада  
ЈЗУ „Апотека Градишка“ Градишка  и врши друге 
послове и дужности у складу са законом. 
 

Члан 12. 
 
 (1) Управни одбор именује и разрјешава 
оснивач по процедури прописаној законом путем 
поступка јавне конкуренције. 
           (2) Управни одбор броји три  члана.  
            (3) Запослени у ЈЗУ „Апотека Градишка“ 
Градишка не могу бти чланови управног одбора  
ЈЗУ „Апотека Градишка“  Градишка. 
 (4) Чланови Управног одбора именују се на 
мандатни период од четири године и након његовог 
истека, могу поново бити именовани на ту 
функцију. 
 (5) Управни одбор врши слиједеће послове: 

-доноси Статут ЈЗУ „Апотека Градишка“ 
Градишка, 

-одлучује о пословању  
-разматра и усваја Извјештај о пословању и 

годишњи обрачун ЈЗУ „Апотека Градишка“ 
Градишка, 

-одлучује о кориштењу средстава, у складу 
са законом и Статутом установе, 

-доноси Програм рада и Финансијски план 
ЈЗУ „Апотека Градишка“ Градишка, 

-одлучује у другом степену по приговорима 
радника, 

-врши и друге послове који  му буду 
стављени у надлежност Статутом установе. 

 
 

VII  РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ СТАТУТА 
 

Члан 13. 
 
           (1) ЈЗУ „Апотека Градишка“  Градишка је 
дужна да донесе  Статут  одмах. 

           (2) У ЈЗУ „Апотека Градишка“  Градишка 
функцију органа управљања и руковође-ња ће 
обављати управни одбор „Апотекарске установе" 
п.о. Градишка чији састав је усклађен са Законом 
о систему јавних служби. 
 

VIII ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 14. 
 

До доношења Статута и других општих 
аката, примјењиваће се акти бивше „Апотекарске 
установе" п.о. Градишка  уколико нису у 
супротности са законом и другим позитивним 
прописима. 
 

Члан 15. 
 
          Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у Службеном гласнику 
општине Градишка. 
 
Број:01-022-120/09 
Датум:29.05.2009.године 
Градишка                           ПРЕДСЈЕДНИК  

                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                Урош Граховац с.р. 
 
 
 
На основу члана 55. и 67.  Закона о 

уређењу простора (''Службени гласник 
Републике Српске'', број 84/02 – пречишћен 
текст, 14/03, 112/06 и 53/07) и чл. 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 29.05. 2009. године,  д о н о с и 

 
О Д Л У К У 

 
о приступању измјенама  Регулационог плана 

подручја Центар града „Излаз на Саву“ 
 

Члан 1. 
 

Приступа се измјенама Регулационог 
плана подручја Центар града ''Излаз на Саву'' 
„Службени гласник општине Градишка“ број 
12/07 ( у даљем тексту : План ) 
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Члан 2. 
 
 (1) Простор који ће се обухватити 
измјенама Плана приказан је у графичком 
прилогу који је саставни дио ове Одлуке. 
 (2) Коначна граница подручја одредиће 
се у графичком дијелу Плана. 
 

Члан 3. 
 

Временски период за који ће се донијети 
измјене Плана  је 10 (десет)  година 

 
Члан 4. 

 
(1) Носилац припреме измјена Плана је 

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

(2) Носилац израде измјена Плана ће се 
одредити у складу са Законом о јавним 
набавкама БиХ. 

 
Члан 5. 

 
(1) Преднацрт Плана пипремиће се у року 

од 30 дана од дана закључења уговора о изради 
Плана и испуњења услова који уговором буду 
одређени. 
 (2) Нацрт Плана ставиће се на јавни увид 
и стручну расправу у трајању од 30 дана у 
просторијама носиоца  израде  плана и мјесне 
заједнице за чијње подручје се врши израда 
плана. 
 (3) Приједлог Плана ће утврдити  
Начелник општине у сарадњи са носиоцем 
израде плана, у року од 8 дана од завршетка 
јавног увида и стручне расправе. 
 (4) Уз Приједлог Плана Начелник 
Општине ће поднијети Скупштини општине 
прије-длог Одлуке о доношењу измјена Плана, са 
потребним образложењем.  

(5)  У образложењу одлуке о доношењу 
измјена Плана Начелник  Општине и носилац 
припреме Плана ће дати и податке о примједбама 
и приједлозима који су у току јавног увида и 
стручне расправе поднесени, те стручно 
образложење  примједби и приједлога који нису 
могли бити прихваћени. 
 

 
 
 
 

Члан 6. 
 
Средства за израду измјене Плана 

обезбиједиће се из Буџета Општине Градишка за 
2009. годину. 
 

Члан 7. 
 

До ступања  на снагу одговарајућег 
планског акта, простор из члана 2. ове одлуке 
сматра се резервисаном површином у смислу  
члана 8. и 9. Закона о уређењу простора 
(''Службени гласник Републике Српске'', број 
84/02 – пречишћен текст, 14/03, 112/06 и 53/07) 
 

Члан 8. 
 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у ''Службеном гласнику 
општине Градишка''. 
 
Број:01-022-121/09 
Датум:29.05.2009.године 
Градишка                           ПРЕДСЈЕДНИК  

                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                Урош Граховац с.р. 

 
 

На основу члана 25. Закона о 
угоститељству ("Службени гласник Републике 
Српске", број 112/07-Пречишћен текст), члана 
21. Закона о локалној самоуправи ("Службени 
гласник Републике Српске" број 101/04 ,42/05 и 
118/05) , 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 дана  29.05. 2009.године доноси 

 
О Д Л У К У 

 
о измјени и допуни   Одлуке о одређивању 

радног времена 
угоститељских објеката на подручју општине 

Градишка 
 

Члан 1. 
 
 У Одлуци о одређивању радног времена 
угоститељских објеката на подручју општине 
Градишка („Службени гласник општине 
Градишка“ број 12/07)  у члану 3. став 3. мјења 
се и гласи: 
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 „Диско барови, диско клубови 
(дискотеке), барови и ноћни барови: 
 -од 19,00 до 02,00 часа – (понедељак, 
уторак, сриједа, недеља) 
 -од 19,00 до 03,00 часа – (четвртак, 
петак и субота), с тим да у дане републичких и 
вјерских празника исти могу продужити 
радно вријеме за (1) један сат. 
  

Члан 2. 
  

У Одлуци о одређивању радног времена 
угоститељских објеката на подручју општине 
Градишка („Службени гласник општине 
Градишка“ број 12/07) , члан 2. мијења се и 
гласи: 
 
 „ Угоститељски објекти намјењени за 
смјештај гостију, објекти за припрему хране  
(katering), објекти брзе хране (fast food) и 
угоститељски објекти за исхрану и пиће на 
локалитету аутобуске станице, могу радити у 
времену од 0-24 часа.“ 
 

Члан 3. 
 
 Ова Одлука  о измјени и допуни Одлукe о 
одређивању радног времена угостите-љских 
објеката на подручју општине Градишка ступа на 
снагу осмог дана од дана објављивања у 
„Службеном гласнику општине Градишка“ 
 
Број:01-022-132/09 
Датум:29.05.2009.године 
Градишка                            ПРЕДСЈЕДНИК  

                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                Урош Граховац с.р. 

 
 
На основу члана 14. и 27. Закона о 

премету непокретности („Службени лист СРБиХ 
број: 38/78, 4/89, 29/90 и „Службени гласник 
Републике Српске“ број 29/94), члана 15. и 18. 
Закона о грађевинском земљишту („Службени 
гласник Републике Српске“ бр. 12/06), члана 24. 
Правилника о поступку јавног надметања за 
продају грађевинског земљишта у државној 
својини (»Службени гласник Републике Српске» 
бр. 14/07) 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 29.05.2009.године, доноси 

О Д Л У К У 
о продаји грађевинског земљишта 

 
I 

 
Продаје се  неизграђено градско 

грађевинско земљиште са правом располагања 
Општине Градишка 1/1 дијела и то: 
 

-к.ч.бр.1905/60ПОМОЋНОИГРАЛИШТЕ, 
градилиште у површини од 2204 m2  

-к.ч.бр.2650/25  ТРКАЛИШТЕ, 
градилиште у површини од                         383 m2 
        уписане у пл. бр. 3078 к.о. Градишка-
село,  
 
 најповољнијем купцу утврђеном у 
поступку усменог јавног надметања (лицитације) 
одржаном 12.05.2009. године 
 

„КРАЈИНАПЕТРОЛ“ А.Д. Бања Лука 
по цијени од 233. 830,00 КМ. 

 

II 
 

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

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

IV 
 

Ова одлука ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у »Службеном гласнику 
општине Градишка« 
 
Број:01-022-126/09 
Датум:29.05.2009.године 
Градишка                           ПРЕДСЈЕДНИК  

                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                          Урош Граховац с.р. 
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Скупштина општине Градишка, у 
предмету комплетирања грађевинске парцеле, по 
захтјеву Министарства безбједности-Гранична 
полиција Сарајево /БиХ/, на основу члана 5.,14. и 
27. Закона о промету непокретности („Службени 
лист СРБиХ“ број 38/78,4/89,29/90, 22/91 и 
„Службени гласник РС“ број 29/04), члана 16. 
став 1. тачка „д“ Закона о грађеви-нском 
земљишту РС („Службени гласник Републике 
Српске“ бр. 112/06)  и чланова 17. и 33. Статута 
општине Градишка  (»Службени гласник 
општине Градишка« бр.8/05, 4/08,1/09 и 3/09),  на 
сједници  одржаној  дана  29.05.2009.године,   
д о н и ј е л а   ј е 
 

О  Д  Л  У  К  У 
 
о давању сагласности за закључење уговора о 

продаји неизграђеног градског 
грађевинског земљишта непосредном 

погодбом 
 

Члан 1. 
 
Даје се сагласност за закључење уговора 

о продаји непосредном погодбом ради ко-
мплетирања грађевинске парцеле, неизграђеног 
градског грађевинског земљишта  означеног као: 

 
- к.ч.бр. 2649/172  “Бивши насип“,  насип у   

површини од 291 м2 
  

уписана у п.л.бр. 3078 к.о. Градишка-село,  
са правом располагања општине Градишка са 1/1 
дијела.  
 

Члан 2. 
  

Министарства безбједности-Гранична 
полиција Сарајево /БиХ/ је  дужно  платити 
накнаду за продано земљиште из члана 1., по 
тржишној цијени тог земљишта у износу од  
11.640,00 КМ (40 КМ/м2) према извршеној 
процјени грађевинског земљишта од стране 
судског вјештака Котур Драгана из Градишке од 
дана 11.05.2009. године. 

                                                             
Члан 3. 

 
Овлашћује се Начелник Општине 

Градишка да у име Општине Градишка закључи 
уговор из члана 1. ове одлуке са Министарством 
безбједности-Гранична полиција Сарајево /БиХ/ 

Члан 4. 
 
Ова одлука ступа на снагу даном 

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

 
Број:01-022-125/09 
Датум:29.05.2009.године 
Градишка                           ПРЕДСЈЕДНИК  

                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                         Урош Граховац с.р. 
 
 

Скупштина општине Градишка, у 
предмету комплетирања грађевинске парцеле, по 
захтјеву Ловрић Стојана, Ђукић Бошка и 
Поповић Миће заступани по пнм. адв. 
Драгичевић Љубиши из Бања Луке, на основу 
члана 5.,14. и 27. Закона о промету 
непокретности („Слу-жбени лист СРБиХ“ број 
38/78,4/89,29/90, 22/91 и „Службени гласник РС“ 
број 29/04), члана 16. став 1. тачка „д“ Закона о 
грађевинском земљишту РС („Службени гласник 
Републике Српске“ бр. 112/06)  и чланова 17. и 
33. Статута општине Градишка  (»Службени 
гласник општине Градишка« бр.8/05, 4/08,1/09 и 
3/09),  на сједници одржаној дана 
29.05.2009.године,  д о н и ј е л а   ј е 

 
О  Д  Л  У  К  У 

 
о давању сагласности за закључење уговора о 

продаји неизграђеног градског 
грађевинског земљишта непосредном 

погодбом 
 

Члан 1. 
 
Даје се сагласност за закључење уговора 

о продаји непосредном погодбом ради 
комплетирања грађевинске парцеле, 
неизграђеног градског грађевинског земљишта  
означе-ног као: 

 
- к.ч.бр. 262/154  “Ограда“,  градилиште у   

површини од..................................... 2 м2 
- к.ч.бр. 262/5  “Ограда“,  градилиште у   

површини од................................. 418 м2 
- к.ч.бр. 268/48  Ул. “Поткозарска“,  

градилиште у   површини од……. 33 м2 
                                                                                     
УКУПНО:…………………………453 м2 

     



                 Службени гласник општине Градишка                                                            Број 4 Страна 12 

уписане у п.л.бр. 2689 к.о. Градишка-град,  
са правом располагања општине Градишка са 1/1 
дијела.  
 

Члан 2. 
  

Ловрић Стојан, Ђукић Бошко и Поповић 
Мићо, заступани по пнм. адв. Драгичевић 
Љубиши из Бања Луке, су дужни  платити 
накнаду за продано земљиште из члана 1., по 
тржишној цијени тог земљишта у износу од  
49.830,00 КМ (110 КМ/м2), према  процјени 
судског вјештака Котур Драгана  од дана 
14.05.2009. године. 

                                                             
Члан 3. 

 
Овлашћује се Начелник Општине 

Градишка да у име Општине Градишка закључи 
уговор из члана 1. ове одлуке са Ловрић 
Стојаном, Ђукић Бошком и Поповић Мићом 
засту-пани по пнм. адв. Драгичевић Љубиши из 
Бања Луке, 

 
Члан 4. 

 
Ова одлука ступа на снагу даном 

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

 
Број:01-022-124/09 
Датум:29.05.2009.године 
Градишка                            ПРЕДСЈЕДНИК  

                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                        Урош Граховац с.р. 
 

 
 
На основу члана 47. Закона о 

грађевинском земљишту Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“ број 
112/06), члана 190.  Закона о општем управном 
поступку („Службени гласник Републике 
Српске“ број 13/02) и чланова 17. и 33. Статута 
општине Градишка („Службени  гласник 
општине Градишка“ број:8/05, 4/08, 1/09 и 3/09), 
рјешавајући по захтјеву Балаћ Јозефине из 
Градишке, за утврђивање права својине на 
грађевинском земљишту у државној својини на 
којем је изграђен пословни објекат без права 
кориштења ради грађења, Скупштина општине 
Градишка на сједници одржаној дана 29.05.2009. 
године, донијела   ј е 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 
1. УТВРЂУЈЕ СЕ ПРАВО СВОЈИНЕ на 
грађевинском земљишту означеном као: 

 
-к.ч. број 607/2, Ул „В. Радића“, 

градилиште у површини од…………….. 108 м2 
уписана у п.л. број 1242 к.о. Градишка-

град  
 у корист 
 
 БАЛАЋ ЈОЗЕФИНЕ  из Градишке са 
1/1 дијела 
 -као градитеља пословног објекта на 
предметном земљишту. 
 

1.Стицалац права својине је дужан 
платити општини Градишка: 

-накнаду за земљиште из тачке 1. овог 
рјешења у износу од 10.800,00 КМ (100 КМ/м2), 
а према извјештају Комисије за процјену 
грађевинског земљишта општине Градишка од 
24.03.2009. године, 

-накнаду за уређење грађевинског 
земљишта у износу од 5.497,63 КМ и 

-једнократну ренту у износу од 3.628,80 КМ 
 

3. На земљишту из тачке 1. овог рјешења, 
по правоснажности овог рјешења, Земљишно 
књи-жна канцеларија Основног суда у Градишци 
извршиће укњижбу права својине у корист Балаћ 
Јозефине из Градишке са 1/1 дијела, уз 
истовремено брисање раније извршених уписа на 
том земљишту. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 Балаћ Јозефина из Градишке је поднијела 
захтјев за утврђивање права својине на 
земљишту поближе описаном у диспозитиву 
овог рјешења, а на ком земљишту је у 
катастарском операту уписано право кориштења 
Општине Градишка са 1/1 дијела, а на којој је 
саграђен пословни објекат власништво исте. У 
захтјеву је истакла да су се доношењем  
Регулационог плана подручје центар града 
„Излаз на Саву“ стекли услови за промјену 
статуса предметног пословног објекта из 
привременог у трајни. 
 Уз захтјев је приложена следећа 
документација: 

-копија рјешења о урбанистичкој 
сагласности Општинског секретаријата за 
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привреду и просторно уређење СО-е Бос. 
Градишка бр. 03/2-364-195/76 од 22.04.1976. 
године 

-копија рјешења Општинског 
секретаријата за привреду и просторно уређење 
СО-е Бос. Градишка бр. 03/2-361-143/76 од 
26.04.1976.године. 

-копија рјешења о привременој 
урбанистичкој сагласности Општинске комисије 
за привреду и друштвене дјелатности бр. 05/2-
364-554/86 од 30.06.1986.године 

По захтјеву странке одржана је усмена 
расправа 09.03.2009.године на лицу мјеста којој 
је присуствовала по овлаштењу бр. У-173/09 
Правобранилаштва РС- Сједиште замјеника Бања 
Лука Зорица Марковић, Балаћ Јозефина, вјештак 
геометар, на којој је утврђено следеће: 

-вјештак геометар је идентификовао 
предметну катастарску парцелу тј. 607/2 Ул. 
„В.Радића“, градилиште у пов. од 108. м2, 
уписана у п.л. 1242 к.о. Градишка-град, те 
утврдио да се ради о изграђеном градском 
грађевинском земљишту уписаном у 
катастарском операту са правом кориштења 
општине Градишка са 1/1 дијела, на којој је 
саграђен пословни објекат Балаћ Јозефине, 

-такође је констатовано да се предметно 
земљиште налази у обухвату Регулационог плана 
подручје центар града „Излаз на Саву“ 
(„Службени гласник општине Градишка“ 
бр.12/07), а Балаћ Јозефина је изјавила да је 
објекат саграђен 1976. године, а што се види из 
приложене документације, 

-увидом у приложену документацију 
утврђено је да се ради о привременом пословном 
објекту, односно да су се накнадно доношењем 
Регулационог плана подручје центар града 
„Излаз на Саву“ стекли услови да се предметни 
објекат задржи као трајна грађевина. 

Накнадно је прибављено стручно 
мишљење Одјељења за урбанизам, грађење, 
комуна-лне и стабмене послове општине 
Градишка бр. 04-363-1-35/09 од 
13.03.2009.године у коме се каже да катастарска 
парцела 607/2 к.о. Градишка-град чини 
јединствену грађевинску парцелу на којој је 
предвиђена изградња пословног објекта све 
према Регулационом плану подручје центар 
града „Излаз на Саву“ („Службени гласник 
општине Градишка“ бр.12/07), те да се објекат 
власништво Балаћ Јозефине који је изграђен на 
предметној парцели може  задржати као трајна 

грађевина, уз стручно мишљење приложен је 
извод из Регулационог плана. 

Накнадно је од Одјељења за урбанизам, 
грађење, комуналне и стабмене послове општине 
Градишка прибављен обрачун ренте и уређења 
грађевинског земљишта од дана 
25.03.2009.године, а према коме накнада за 
уређење износи 5.497,63 КМ, а рента 3.628,80 КМ. 

Накнадно је од Комисије за процјену 
грађевинског земљишта општине Градишка 
25.03.2009. године достављена тржишна цијена 
земљишта по 1м2, а која за предметно земљиште 
износи 100 КМ, што за 108 м2 износи 10.800,00 
КМ. 

Како су у конкретном случају испуњени 
услови прописани чланом 47. Закона о 
грађевинском земљишту РС, то је ваљало овим 
рјешењем утврдити право својине на предме-
тном земљишту у корист Балаћ Јозефине са 1/1 
дијела на којем је иста саградила пословни 
објекат без права кориштења ради грађења. 

 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: 

 Против овог рјешења не може се уложити 
жалба али се може покренути управни спор 
подношењем тужбе Окружном суду у Бања Луци 
у року од 30 дана након достављања рјешења. 
 Тужба се подноси непосредно суду у два 
примјерка. 
 
Број:01-476-7/09 
Датум:29.05.2009.године 
Градишка                          ПРЕДСЈЕДНИК  

                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                            Урош Граховац с.р. 
 
 

На основу члана 47. Закона о 
грађевинском земљишту Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“ број 
112/06), члана 190.  Закона о општем управном 
поступку („Службени гласник Републике 
Српске“ број 13/02) и чланова 17. и 33. Статута 
општине Градишка („Службени  гласник 
општине Градишка“ број:8/05, 4/08, 1/09 и 3/09), 
рјешавајући по захтјеву Вукосављевић Здравка 
из Градишке /Ровине/, за утврђивање права 
својине на грађевинском земљишту у државној 
својини на којем је изграђен стамбени објекат без 
права кориштења ради грађења, Скупштина 
општине Градишка на сједници одржаној дана 
29.05.2009. године, донијела   ј е 
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Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

1.УТВРЂУЈЕ СЕ ПРАВО СВОЈИНЕ на 
грађевинском земљишту означеном као: 

 
-к.ч. број 551/86, „Окућница“, 

градилиште у површини од 986 м2 
уписана у п.л. број 261 к.о. Ровине 
 

 у корист 
 
 ВУКОСАВЉЕВИЋ  ЗДРАВКО из 
Ровина са 1/1 дијела 
 -као градитеља  стамбеног објекта на 
предметном земљишту. 
 

1.Стицалац права својине је дужан 
платити општини Градишка: 

-накнаду за земљиште из тачке 1. овог 
рјешења у износу од 2.958,00 КМ /словима: 
двијехиљадедеветстопедесетосамконвертибилнх
марака/ тј. 3 КМ/м2 

-накнаду за уређење грађевинског 
земљишта у износу од 119,50 КМ и 

-једнократну ренту у износу од 275,17 КМ 
 

3. На земљишту из тачке 1. овог рјешења, 
по правоснажности овог рјешења, Земљишно 
књи-жна канцеларија Основног суда у Градишци 
извршиће укњижбу права својине у корист 
Вукосављевић Здравка  са 1/1 дијела, уз 
истовремено брисање раније извршених уписа на 
том земљишту. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 Вукосављевић Здравко из Градишке 
/Ровине/ је поднио захтјев за утврђивање права 
својине на земљишту поближе описаном у 
диспозитиву рјешења,  а на којем је у 
катастарском операту уписана са правом 
кориштења Општина Градишка са 1/1 дијела, а 
на којој је саграђен стамбени објекат власништво 
истог.  

У захтјеву наводи да је избјеглица из 
Хрватске /Славонија/, те да је на предметној 
катастарској парцели саградио стамбени објекат 
уз сагласност општинских власти, а ни накнадно 
му није додјељено право кориштења ради 
грађења, мада му је и то било обећано, те да не 
жели да плаћа никакве накнаде за земљиште јер 
их ни остали у избјегличком насељу Ровине нису 
платили. 

По захтјеву странке одржана је  расправа 
23.05.2007.године на лицу мјеста у Ровинама 
којој је присуствовао вјештак геометар, а у 
одсуству Правобранилаштва РС – Сједиште 
замјеника Бања Лука које је уредно обавјештено, 
на којој је утврђено следеће: 

 
-од стране вјештака геометара је 

утврђено да је к.ч. бр. 551/86 „Окућница“, гради-
лиште у пов. од 986 м2 уписана у п.л. бр. 261 к.о. 
Ровине изграђено грађевинско земљиште на 
којем је саграђен стамбено-породични објекат 
подносиоца захтјева, а катастарска парцела 
уписана у катастарском операту са правом 
коришћења општине Градишка са 1/1 дијела, 

-такође је констатовано да је предметни 
стамбени објекат изграђен без права кориштења 
ради грађења у тзв. избјегличком насељу Ровине, 
те да важећи Закон о грађевинском земљишту РС 
не предвиђа могућност додјеле земљишта на 
кориштење ради грађења без накнаде, те да је чл. 
47. истог закона предвиђена обавеза плаћања 
накнаде за земљиште као и накнаде за уређење 
грађевинског земљишта као и једнократна рента, 

-такође је утврђено да се предметна 
катастарска парцела налази у обухвату 
Регулационог плана за стамбено насеље на 
локалитету Ровине. 
 

Накнадно је прибављено стручно 
мишљење Одјељења за урбанизам, грађење, 
кому-налне и стабмене послове општине 
Градишка бр. 04-363-1-84/09 од 
27.06.2007.године којим је потврђено да се к.ч. 
бр. 551/86 „Окућница“, градилиште у пов. од 986 
м2, уписана у п.л. бр. 261 к.о. Ровине налази у 
обухвату Регулационог плана за стамбено насеље 
на локалитету Ровине  /“Службени гласник 
општине Градишка“ бр. 5/99/, те да према 
одредбама важећег планског акта к.ч. 551/86 к.о. 
Ровине је намјењена за индивидуалну стамбену 
изградњу. 

Накнадно је уложено у спис предмета 
рјешење о урбанистичкој сагласности Одјељења 
за урбанизам, грађење, комуналне и стабмене 
послове општине Градишка бр. 04-364-618/08 од 
22.12.2008. године ради легализације изграђеног 
стамбеног објекта на к.ч. 551/86 к.о. Ровине. 

Прибављен је такође од  Одјељења за 
урбанизам, грађење, комуналне и стабмене 
послове општине Градишка  обрачун ренте и 
уређења грађевинског земљишта од 05.05. 
2009.године, а према коме накнада за уређење 
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износи 119,50 КМ, а рента 275,17  КМ, као и 
извјештај о извршеној процјени Комисије за 
процјену грађевинског земљишта општине 
Градишка према коме тржишна цијена земљишта 
по 1 м2 за предметно земљиште износи 3 КМ, 
што за 986 м2 износи 2.958,00 КМ. 

 
Како су у конкретном случају испуњени 

услови прописани чланом 47. Закона о 
грађевинском земљишту РС, то је ваљало овим 
рјешењем утврдити право својине на предметном 
земљишту у корист Вукосављевић Здравка са 1/1 
дијела на којем је иста сагра-дио стамбени 
објекат без права кориштења ради грађења. 
 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: 
 Против овог рјешења не може се уложити 
жалба али се може покренути управни спор 
подношењем тужбе Окружном суду у Бања Луци 
у року од 30 дана након достављања рјешења. 
 Тужба се подноси непосредно суду у два 
примјерка. 
 
Број:01-476-5/09 
Датум:29.05.2009.године 
Градишка                          ПРЕДСЈЕДНИК  

                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                            Урош Граховац с.р. 
 
 
 

На основу члана 47. Закона о 
грађевинском земљишту Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“ број 
112/06), члана 190.  Закона о општем управном 
поступку („Службени гласник Републике 
Српске“ број 13/02) и чланова 17. и 33. Статута 
општине Градишка („Службени  гласник 
општине Градишка“ број:8/05, 4/08, 1/09 и 3/09), 
рјешавајући по захтјеву Качавенда Душка и Росе 
из Градишке за утврђивање права својине на 
грађевинском земљишту у државној својини на 
којем је изграђен пословни објекат без права 
кориштења ради грађења, Скупштина општине 
Градишка на сједници одржаној дана 29.05.2009. 
године, донијела   ј е 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

1.УТВРЂУЈЕ СЕ ПРАВО СВОЈИНЕ на 
грађевинском земљишту означеном као: 

 
 

-к.ч. број 607/4, Ул „В. Радића“,  
кућа и зграда у површини од.........57 м2 

            двориште у површини од ............. 43 м2 
-к.ч.бр.1624/11, Ул. Л.Радића“,  

градилиште у површини од ...........20 м2 
 
уписане у п.л. број  2689 /раније 1242/ 

к.о. Градишка-град, 
до сада уписано са правом кориштења општине 
Градишка са 1/1 дијела. 

 
 у корист 
 
 КАЧАВЕНДА ДУШКА И 
КАЧАВЕНДА РОСЕ  са  по ½   дијела 
 -као градитеља пословног објекта на 
предметном земљишту. 
 

1.Стицаоци  права својине су дужни 
платити општини Градишка: 

-накнаду за земљиште из тачке 1. овог 
рјешења у износу од 12.000,00 КМ /словима: 
дванае-стхиљадаконвертибилнихмарака/ т.ј. 100 
КМ/м2, тј. (100 КМ/м2), а према извјештају 
Комисије за процјену грађевинског земљишта 
општине Градишка од 24.03.2009. године, 

 
2. На земљишту из тачке 1. овог рјешења, 

по правоснажности овог рјешења, Земљишно 
књижна канцеларија Основног суда у Градишци 
извршиће укњижбу права својине у корист 
Качавенда Душка и Росе  са по ½  дијела, уз 
истовремено брисање раније извршених уписа на 
том земљишту. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
 Качавенда Душко и Роса  из Градишке су 
поднијели захтјев за утврђивање права својине 
на земљишту поближе описаном у диспозитиву  
рјешења, а на којој је у  катастарском операту 
уписана с правом кориштења Скупштина 
општине Градишка са 1/1 дијела, а на којој је 
саграђен привремени пословни објекат 
власништво истих.  
 Уз захтјев је приложена следећа 
документација за грађење привременог објекта: 

-копија рјешења о урбанистичкој 
сагласности  Завод за урбанизам, стамбено-
комуналне послове, грађевинарство и екологију 
општине Градишка бр.11-364-193/98 од 
09.09.1998. године, 
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-копија рјешења Завод за урбанизам, 
стамбено-комуналне послове, грађевинарство и 
екологију општине Градишка бр.11-361-86/98 од 
29.10.1998. године, 

-копија рјешења Одјељења за општу 
управу општине Градишка бр.04-352-146/2002 од 
03.02.2002.године 
 

По захтјеву странке дана 
04.02.2009.године одржана је усмена расправа на 
лицу мјеста у присуству вјештака геометра, 
помоћника у Правобранилаштву РС-Сједиште 
замјеника Бања Лука Свјетлане Топић, странака 
Качавенда Душка и Качавенда Росе, на којој је 
утврђено следеће: 

-од стране вјештака геометра  
идентификована је к.ч. бр. 607/4 Ул. „В.Радића“, 
кућа и зграда у пов. од  57 м2, двориште у пов. од 
43 м2 уписана у п.л. 1242 к.о. Градишка-град, те 
је утврђено да је иста  изграђено градско 
грађевинско земљиште уписано у катаста-рском 
операту са правом кориштења Општине 
Градишка са 1/1 дијела, те да је на истој саграђен 
привремени пословни објекат власништво 
подносиоца захтјева. Катастарска парцела 
1624/11 Ул.“Лепе Радић“ , градилиште у пов. од 
20 м2 уписана у п.л. бр. 416 је у катастарском 
операту уписана као ДС-путеви али у нарави не 
служи као путно земљиште већ као земљиште за 
редовну употребу предметног пословног објекта, 
те да је потребно провести поступак брисања 
добра у општој употреби, 

-на расправи су Качавенда Душко и 
Качавенда Роса /муж и жена/, изјавили да су 
сагласни да се право својине на предметном 
земљишту утврди у корист исти са по ½  дијела, 
наводећи да су исти заједно градили, 

-извршен је увид у приложену 
документацију , као и у копију рјешења Завод за 
урбанизам, стамбено-комуналне послове, 
грађевинарство и екологију општине Градишка 
бр.11-361-86/98 од 29.10.1998. године /одобрење 
за грађење привременог пословног објекта 
Качавенда Душка из Градишке/, 

-извршен је увид у стручно мишљење 
Одјељења за урбанизам, грађење, комуналне и 
стамбене послове бр.04-363-1-2/09 од 
04.02.2009.године утврђено је да предметне 
катастарске парцеле тј. к.ч. бр. 607/4 и 1624/11 
к.о. Градишка-град, чине јединствену 
грађевинску парцелу на којој је предвиђена 
изградња пословног објекта све према 
Регулационом плану подручје центар 

града“Излаз на Саву“ /“Сл.гласник општине 
Градишка“ број 12/07/, те да се предметни 
објекат може задржати као трајна грађевина али 
се као трајна грађевина не може задржати 
дограђена башта. Према наведеном мишљењу 
странке посједују привремену грађевинску 
дозволу за изграђени објекат, те да су за исти 
регулисале предметне накнаде тј. рента и 
трошкови уређења грађевинског земљишта. 

 
Накнадно је у спис приложена Одлука 

Скупштине општине Градишка бр. 01-022-85/09 
од 21.04.2009. године о брисању својства добра у 
општој употреби ДС-пута на к.ч. 1624/11 Ул. 
„Лепе Радић“, градилиште у површини од 20 м2, 
уписана у п.л. бр. 2689 к.о. Градишка-град. 

Накнадно је прибављена процјена 
предметног грађевинског земљишта од Комисије 
за процјену грађевинског земљишта општине 
Градишка од 24.03.2009. године према којој 
тржишна цијена земљишта по 1м2 износи 100 
КМ, што за 120 м2 износи 12.000,00 КМ 
/словима: дванаестхи-
љадаконвертибилнихмарака/. 

Како су у конкретном случају испуњени 
услови прописани чланом 47. Закона о 
грађевинском земљишту РС, то је ваљало овим 
рјешењем утврдити право својине на предметном 
земљишту у корист Качавенда Душка и 
Качавенда Росе са по ½  дијела на којем су исти 
саградила пословни објекат без права кориштења 
ради грађења. 

 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: 

 Против овог рјешења не може се уложити 
жалба али се може покренути управни спор 
подношењем тужбе Окружном суду у Бања Луци 
у року од 30 дана након достављања рјешења. 
 Тужба се подноси непосредно суду у два 
примјерка. 
 
Број:01-476-6/09 
Датум:29.05.2009.године 
Градишка                          ПРЕДСЈЕДНИК  

                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                            Урош Граховац с.р. 
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Скупштина општине Градишка , у 
предмету исправке грешке, по захтјеву Павловић 
Јованке из Градишке, на основу члана 207. 
Закона о општем управном поступку („Службени 
гласник Републике Српске“ број 13/02) и члана 
17. и 33. Статута општине Градишка („Слу-
жбени гласник општине Градишка“ број: 8/05, 
4/08, 1/09 и 3/09), на сједници одржаној 
29.05.2009. 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  Градишка бр. 02/3-475-50 
од 29.04.2003. године тако да у диспозитиву , 
умјесто: 

-к.ч. бр. 586/5, градилиште, окућница у 
површини од 1026 м2, уписана у п.л. 261 к.о. 
Ровине 

треба да стоји: 
-к.ч. бр. 586/6, градилиште, окућница у 

површини од 1027 м2, уписана у п.л. 261 к.о. 
Ровине 
 

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 

 
 Павловић Јованка, супруга пок. Павловић 
Остоје из Градишке, поднијела је захтјев за 
исправку грешке у рјешењу Скупштине општине 
Градишка бр. 02-475-50 од 29.04.2003. годи-не 
којим му је додјељено на кориштење ради 
грађења без накнаде неиграђено грађевинско 
земљише у државној својини означено као к.ч. 
бр. 586/5 „Поље“, градилиште у пов. од 1026 м2 
уписана у пл. бр. 261 к.о. Ровине, наводећи да је 
у истом рјешењу погрешно назначен подброј 
парцеле 586/5, а треба да стоји 586/6 и површина 
исте која умјесто 1026 м2 износи 1027 м2. 

Поступајући по захтјеву  за исправку 
грешке, извршен је увид у спис предмета додјеле 
земљишта, којом приликом је утврђено да је 
начињена грешка као у диспозитиву закључка. 
 На основу напријед изложеног, у смислу 
чл. 207. Закона о општем управном поступку 
(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 
13/02), којим је прописано 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 његовоим 
овјереним преписима“ 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 Бања Луци у 
року од 30 дана од дана пријема овог закључка. 
 Тужба се подноси непосредно суду у два 
примјерка. 
 
Број:01-022-131/09 
Датум:29.05.2009.године 
Градишка                          ПРЕДСЈЕДНИК  

                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                            Урош Граховац с.р. 
 
 

Скупштина општине Градишка , у 
предмету исправке грешке, по захтјеву Врањеш 
Славице из Градишке, на основу члана 207. 
Закона о општем управном поступку („Службени 
гласник Републике Српске“ број 13/02) и члана 
17. и 33. Статута општине Градишка („Службени 
гласник општине Градишка“ број: 8/05, 4/08, 1/09 
и 3/09), на сједници одржаној 29.05.2009. 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  Градишка бр. 02/3-475-167 
од 19.10.2001. године тако да у диспозитиву , 
умјесто: 

-к.ч. бр. 586/6, градилиште, окућница у 
површини од 1027 м2, уписана у п.л. 261 к.о. 
Ровине 

треба да стоји: 
-к.ч. бр. 586/5, градилиште, окућница у 

површини од 1026 м2, уписана у п.л. 261 к.о. 
Ровине 

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 
 
 Врањеш Славица из Градишке, поднијела 
је захтјев за исправку грешке у рјешењу 
Скупштине општине Градишка бр. 02-475-167 од 
19.10.2001. године којим јој је додјељено на 
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кориштење ради грађења без накнаде неиграђено 
грађевинско земљише у државној својини означено 
као к.ч. бр. 586/6 „Поље“, градилиште у пов. од 
1027 м2 уписана у пл. бр. 261 к.о. Ровине, наводећи 
да је у истом рјешењу погрешно назначен подброј 
парцеле 586/6, а треба да стоји 586/5 и површина 
исте која умјесто 1027 м2 износи 1026 м2. 

Поступајући по захтјеву  за исправку 
грешке, извршен је увид у спис предмета додјеле 
земљишта, којом приликом је утврђено да је 
начињена грешка као у диспозитиву закључка. 
 На основу напријед изложеног, у смислу 
чл. 207. Закона о општем управном поступку 
(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 
13/02), којим је прописано 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 његовоим овјереним 
преписима“ 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 Бања Луци у 
року од 30 дана од дана пријема овог закључка. 
 Тужба се подноси непосредно суду у два 
примјерка. 
 
Број:01-022-130/09 
Датум:29.05.2009.године 
Градишка                          ПРЕДСЈЕДНИК  

                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                            Урош Граховац с.р. 
 

 
На основу члана 16. Закона о систему 

јавних служби („Службени гласник Републике 
Српске“, број 68/07) 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 29.05.2009. године, д о н о с и 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

о разрешењу Управног одбора 
ЈЗУ „Дом здравља“ Градишка 

 
 
 
 

I 
 
 Разрјешавају се дужности чланови 
Управног одбора ЈЗУ „Дом здравља“ Градишка и 
то: 

- Бранко Поткоњак, љекар, 
- Рајко Додик, љекар, 
- Владо Томић, дипл.инж. 

машинства, 
- Драгољуб Стајчић, дипл. инж. 

текстилне технологије 
- Гојко Прерад, дипл.инж. дрвне 

индустрије 
 

II 
 
 Разрешење из предходне тачке врши се 
због истека мандата. 
 

III 
 
 Рјешење ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Градишка“. 
 
Број:01-111-84/09 
Датум:29.05.2009.године 
Градишка                          ПРЕДСЈЕДНИК  

                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                            Урош Граховац с.р. 
 
 

 
На основу члана  12. Закона о 

министарским, владиним и другим именовањима 
Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“, број 41/03), члана 16. Закона 
о систему јавних служби („Службени гласник 
Републике Српске“, број 68/07) и члана 33. 
Статута општине Градишка („Службени гласник 
општине Градишка“, број 8/05, 4/08, 1/09 и 3/09), 
Скупштина општине Градишка на сједници 
одржаној 29.05.2009. године, д о н о с и 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

о именовању Управног одбора 
ЈЗУ „Дом здравља“ Градишка 

 
I 

 
 Именује се  Управног одбора ЈЗУ „Дом 
здравља“ Градишка у саставу: 
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- Бранко Поткоњак, љекар, 
- Рајко Додик, љекар, 
- Борис Гргић, дипл.политолог 
- Илија Рапаић, дипл. инж. дрвне 

индустрије 
- Гојко Прерад, дипл.инж. дрвне 

индустрије 
 

II 
 
 Именовање из предходне тачке врши се 
на мандатни период од четири године. 
 

III 
 
 Рјешење ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у „Службеном гласнику Републике 
Српске“ и у „Службеном гласнику општине 
Градишка“. 
 
Број:01-111-85/09 
Датум:29.05.2009.године 
Градишка                          ПРЕДСЈЕДНИК  

                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                            Урош Граховац с.р. 
 
 
 

На основу члана 16. Закона о систему 
јавних служби („Службени гласник Републике 
Српске“, број 68/07) 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 29.05.2009. године, д о н о с и 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

о разрешењу в.д. чланова Управног одбора 
ЈУ „Културни центар“ Градишка 

 
I 

 
 Разрјешавају се в.д.  чланова Управног 
одбора ЈУ „Културни центар“ Градишка и то: 
 

- Јован Дукић, 
- Гојко Вујановић, 
- Марина Сикимић 

 
 
 
 

II 
 
 Разрешење из предходне тачке врши се 
због именовања Управног одбора на мандатни 
период након проведеног поступка по јавном 
конкурсу. 
 

III 
 
 Рјешење ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Градишка“. 
 
Број:01-111-87/09 
Датум:29.05.2009.године 
Градишка                          ПРЕДСЈЕДНИК  

                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                            Урош Граховац с.р. 
 
 
 

На основу члана  12. Закона о 
министарским, владиним и другим именовањима 
Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“, број 41/03), члана 16. Закона 
о систему јавних служби („Службени гласник 
Републике Српске“, број 68/07) и члана 33. 
Статута општине Градишка („Службени гласник 
општине Градишка“, број 8/05, 4/08, 1/09 и 3/09), 
Скупштина општине Градишка на сједници 
одржаној 29.05.2009. године, д о н о с и 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

о именовању Управног одбора 
ЈУ „Културни центар“ Градишка 

 
I 

 
 Именује се  Управног одбора ЈУ 
„Културни центар“ Градишка у саставу: 
 

- Јован Дукић, -професор српског 
језика и југословенских књижевности 

- Миленко Гагић, -магистар 
књижевних наука 

- Јована Гвозден, -професор српског 
језика и књижевности 

 
II 

 
 Именовање из предходне тачке врши се 
на мандатни период од четири године. 
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III 
 
 Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику Републике 
Српске“ и у „Службеном гласнику општине 
Градишка“. 
 
Број:01-111-88/09 
Датум:29.05.2009.године 
Градишка                          ПРЕДСЈЕДНИК  

                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                            Урош Граховац с.р. 
 
 

На основу члана  12. Закона о 
министарским, владиним и другим именовањима 
Републике Српске („Службени гласник Републике 
Српске“, број 41/03), члана 18. Закона о систему 
јавних служби („Службени гласник Републике 
Српске“, број 68/07) и члана 33. Статута општине 
Градишка („Службени гласник општине 
Градишка“, број 8/05, 4/08, 1/09 и 3/09), Скупштина 
општине Градишка на сједници одржаној 
29.05.2009. године, д о н о с и 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

о именовању директора 
ЈУ „Културни центар“ Градишка 

 
I 

 
ВЛАДО ТОМИЋ, дипл. инжењер 

машинства из Градишке, 
и м е н у ј е  се за директора ЈУ 

„Културни центар“ Градишка 
 

II 
 
 Именовање из предходне тачке врши се на 
мандатни период од четири године. 
 

III 
 
 Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику Републике 
Српске“ и у „Службеном гласнику општине 
Градишка“. 
 
Број:01-111-86/09 
Датум:29.05.2009.године 
Градишка                          ПРЕДСЈЕДНИК  

                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                            Урош Граховац с.р. 
 

На основу члана 16. Закона о систему 
јавних служби („Службени гласник Републике 
Српске“, број 68/07) 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 29.05.2009. године, д о н о с и 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

о разрешењу Управног одбора 
ЈУ „Апотекарска установа“ Градишка 

 
I 

 
 Разрјешавају се дужности чланови 
Управног одбора ЈУ „Апотекарска установа“ 
Градишка и то: 
 

- Бранко Поткоњак,  -љекар, 
- Зоран Азарић,   -љекар, 
- Анка Грабовић-Стојнић, -љекар, 
- Оливера Ћосић,   -љекар, 
- Михајло Грахова,      -пензионер, 

 
II 

 
 Разрешење из предходне тачке врши се 
због истека мандата. 

 
III 

 
 Рјешење ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Градишка“. 
 
Број:01-111-89/09 
Датум:29.05.2009.године 
Градишка                          ПРЕДСЈЕДНИК  

                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                            Урош Граховац с.р. 
 
 

На основу члана  12. Закона о 
министарским, владиним и другим именовањима 
Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“, број 41/03), члана 16. Закона 
о систему јавних служби („Службени гласник 
Републике Српске“, број 68/07) и члана 33. 
Статута општине Градишка („Службени гласник 
општине Градишка“, број 8/05, 4/08, 1/09 и 3/09), 
Скупштина општине Градишка на сједници 
одржаној 29.05.2009. године, д о н о с и 
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Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

о именовању Управног одбора 
ЈУ „Апотека Градишка“ Градишка 

 
I 

 
 Именује се  Управног одбора ЈУ 
„Апотека Градишка“ Градишка у саставу: 
 

- Бранко Поткоњак,  -љекар, 
- Зоран Азарић,   -љекар, 
- Мирко Врањковић,         -дипл.      

економиста 
 

II 
 
 Именовање из предходне тачке врши се 
на мандатни период од четири године. 
 

III 
 
 Рјешење ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у „Службеном гласнику Републике 
Српске“ и у „Службеном гласнику општине 
Градишка“. 
 
Број:01-111-90/09 
Датум:29.05.2009.године 
Градишка                          ПРЕДСЈЕДНИК  

                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                          Урош Граховац с.р. 
 
 
 

На основу члана  12. Закона о 
министарским, владиним и другим именовањима 
Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“, број 41/03), члана 18. Закона 
о систему јавних служби („Службени гласник 
Републике Српске“, број 68/07), члана 48. Закона 
о здравственој заштити („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 18/99, 58/01 и 62/02) 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 29.05.2009. 
године, д о н о с и 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

о именовању директора 
ЈУ „Апотека Градишка“ Градишка 

I 
 
 ЧЕДОМИР ШОКЧЕВИЋ, дипл. 
фармацеут из Градишке 

и м е н у ј е  се  за директора  ЈУ 
„Апотека Градишка“ Градишка. 
 

II 
 
 Именовање из предходне тачке врши се 
на мандатни период од четири године. 
 

III 
 
 Рјешење ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у „Службеном гласнику Републике 
Српске“ и у „Службеном гласнику општине 
Градишка“. 
 
Број:01-111-91/09 
Датум:29.05.2009.године 
Градишка                          ПРЕДСЈЕДНИК  

                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                          Урош Граховац с.р. 
 
 

На основу члана 16. Закона о систему 
јавних служби („Службени гласник Републике 
Српске“, број 68/07) 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 29.05.2009. године, д о н о с и 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

о разрешењу члана Управног одбора 
ЈУ „Центар за социјални рад“ Градишка 

 
I 

 
МЛАДЕН БАБИЋ, дипл. инж. 

пољопривреде , разрјешава се дужности члана 
Управног одбора ЈУ „Центар за социјални рад“ 
Градишка 
 

II 
 
Разрешење из предходне тачке врши се на лични 
захтјев. 
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III 
 
Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Градишка“. 
 
Број:01-111-92/09 
Датум:29.05.2009.године 
Градишка                          ПРЕДСЈЕДНИК  

                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                          Урош Граховац с.р. 
 
 
 

На основу члана  4. Закона о 
министарским, владиним и другим именовањима 
Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“, број 41/03), члана 16. Закона 
о систему јавних служби („Службени гласник 
Републике Српске“, број 68/07) и члана 33. 
Статута општине Градишка („Службени гласник 
општине Градишка“, број 8/05, 4/08, 1/09 и 3/09), 
Скупштина општине Градишка на сједници 
одржаној 29.05.2009. године, д о н о с и 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

о именовању в.д. члана Управног одбора 
ЈУ „Центар за социјални рад““ Градишка 

 
I 

 
 ХИКМЕТ ХАЏИАЛАГИЋ, пензионер 
из Градишке именује се за в.д. члана Управног 
одбора ЈУ „Центар за социјални рад“ Градишка. 
 

II 
 
 Именовање из предходне тачке врши се 
до окончања поступка именовања по јавном 
конкурсу. 

III 
 
 Рјешење ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Градишка“. 
 
Број:01-111-93/09 
Датум:29.05.2009.године 
Градишка                          ПРЕДСЈЕДНИК  

                          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                         Урош Граховац с.р. 

              
 

 
 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
 

 
На основу члана 5. став 3. Закона о 

празницима Републике Српске („Службени 
гласник Републике Српске“, број 43/07), и члана 
34. Статута општине Градишка („Службени 
гласник општине Градишка“ број 8/05 и 4/08), 
Начелник општине Градишка , дана 29.04.2009 
године дони је   

 
Н А Р Е Д Б У  

 
о измјени и допуни Наредбе о одређивању 
предузећа, установа и других организација 

који су дужни да раде у дане празника 
Републике Српске 

 
Члан 1. 

 
У Наредби о дређивању предузећа, 

установа и других организација који су дужни да 
раде у дане празника Републике Српске 
(„Службени гласник општине Градишка“, 
број:8/08 и 9/08) у члану 1. тачка 5. се мијења и 
допуњује, тако да гласи: 

„2. Предузетници и предузећа који 
обављају трговинску дјелатност (трговина 
претежно хране, пића и киосци за продају 
штампе у времену од 07.00 до 12.00 часова). 

 
Члан 2. 

 
Ова Наредба о измјени и допуни Наредбе 

о одређивању предузећа, установа и других 
организација који су дужни да раде у дане 
празника Републике Српске ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Градишка“. 

 
Број: 02-022-96/09 

  Датум: 29.04.2009.године 
  Градишка                  
                                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                           Никола Крагуљ с.р 
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На основу члана 5. став 3. Закона о 
празницима Републике Српске („Службени 
гласник Републике Српске“, број 43/07), и члана 
34. Статута општине Градишка („Службени 
гласник општине Градишка“ број 8/05 и 4/08), 
Начелник општине Градишка , дана 30.04.2009 
године донио је   

 
Н А Р Е Д Б У  

 
о одређивању, предузећа, установа и других 
организација који су дужни да раде у дане 

празника Републике Српске 
 

-Пречишћен текст- 
 

Члан 1. 
 

У дане празника Републике Српске: Нова 
година, 1. и 2. јануар, Дан Републике 9. Јануар, 
Међународни празник рада 1. и 2. Мај, Дан 
побједе над фашизмом 9. мај и Дан 
успостављања Општег оквирног споразума за 
мир у Босни и Херцеговини 21. новембар, ради 
задовољења неопходних потреба грађања, дужни 
су да раде: 

 
1. Предузећа која обављају комуналне 

дјелатности: 
Производња и испорука воде, топлотне 

енергије, јавни превоз путника, одржавање чистоће, 
одржавање гробља и пружање погребних услуга, 
одржавање улица, саобраћајница, паркова, зелених 
површина, одвођење атмосферских вода и других 
падавина и чишћење јавних површина и цивилна 
заштита у времену од 00,00 до 24,00 часова. 

 
2. Здравствена установа Дом здравља 

Градишка у времену од 00,00 до 24,00 часова, те 
Апотекарске установе у времену од 07.30 до 
21.00 часова, те цвијећарске, фризерске и 
козметичарске радње у времену од 08,00 до 21,00 
часова. 

 
3. Угоститељски објекти дужни су да 

раде у складу са Одлуком о одређивању радног 
времена угоститељских објеката на подручју 
општине Градишка. 

 
4. Предузећа и радње које обављају 

пекарску дјелатност од 00,00 до 24,00 часова. 
 
5. Предузетници који обављају 

трговинску дјелатност (трговина претежно 
хране, пића и киосци за продају штампе) у 
времену од 07,00 до 12,00 часова. 

Члан 2. 
 

Одредбе о надзору, прописивању 
прекршаја и санкција за учињени прекршај из 
Закона о празницима Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“ број 43/07) 
и Одлуке о одређивању радног времена 
угоститељских објеката на подручју општине 
Градишка („Службени гласник општине 
Градишка“, број 12/07) примјењиваће се у случају 
поступања супротно одредбама из ове Наредбе. 

 
Члан 3. 

 
Ова Наредба о одређивању предузећа, 

установа и других организација који су дужни да 
раде у дане празника Републике Српске -
Пречишћени текст- ступа на снагу даном 
доношења и садржи: 

Наредбу о одређивању предузећа, установа 
и других организација који су дужни да раде у дане 
празника Републике Српске број:02-184/08 од 
17.11.2008.године, Наредбу о измјени и допуни 
Наредбе о одређивању предузећа, установа и 
других организација који су дужни да раде у дане 
празника Републике Српске број:02-022-198/08 од 
02.12.2008.године. Наредбу о измјени и допуни 
Наредбе о одређивању предузећа, установа и 
других организација који су дужни да раде у дане 
празника Републике Српске број:02-022-189/08 од 
10.12.2008 године и Наредбу о измјени и допуни 
Наредбе  о одређивању предузећа, установа и 
других организација који су дужни да раде у дане 
празника Републике Српске број: 02-022-96/09 од 
29.04.2009.године и објавиће се у „Службеном 
гласнику општине Градишка“. 

 
Број: 02-022-98/09 

  Датум: 30.04.2009.године 
  Градишка                  
                                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                           Никола Крагуљ с.р 
 

 
На основу члана 32. Статута општине 

Градишка („Службени гласник општине 
Градишка“ број 8/05,4/08, 1/09 и 3/09), Начелник 
општине Градишка, доноси 

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 
о именовању Стручног тима за урбанизам 

 
01. Именује се Стручни тим за урбанизам 

у саставу: 
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-Котур Драган, дипл.инг.грађевинарства, 
за предсједника, 

-Драгичевић Зденко, дипл.инг. 
архитектуре , за члана, 

-Раковић Хазим, дипл.економиста, за 
члана, 

-Аџић Зоран, дипл.инг. електротехнике, 
за члана, и  

-Билбија Жељко, дипл.инг. саобраћаја, за 
члана. 

 
02. Стручни тим даје мишљење: по 

предлозима за израду просторног плана, 
урбанистичког плана и регулационих планова и 
предлозима за израду урбанистичко-техничких 
услова за објекте од значаја за општину, на 
предлоге организације уређења и коришћења 
простора и предлоге рјешења за коришћење и 
изградњу неизграђеног грађевинског земљишта, 
те учествују у консултацијама са институцијама 
везаним за израду планске документације за 
подручје општине Градишка. 

 
03. За извршење овог рјешења стараће се 

Одјељење за урбанизам, грађење, комуналне и 
стамбене послове. 

 
04.Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у Службеном гласнику 
општине Градишка. 

 
Број: 02-111-83/09 

  Датум: 19.05.2009.године 
  Градишка                  
                                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

самоуправи („Службени гласник РС“, број 101/04 
и 42/05), члана 28. и 34. Статута општине 
Градишка („Службени гласник општине 
Градишка“ број 8/05), Начелник општине доноси 

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 
I. Именује се Комисија за утврђивање 

штете настале услед дејства елементарних 
непогода на пољопривредним културама на 
подручју општине Градишка за 2009.годину. 

 
Комисија у саставу: 
 

1. Сладојевић Предраг дипл.инг.пољ., 
предсједник 

2. Кнежевић Радован дипл.инг.пољ., члан 
3. Тубин Зоран дипл.инг.пољ., члан 
 
II. Задатак Комисије је следећи: 
 
-Комисија има задатак да увидом на лицу 

мјеста утврди штету на пољопривредним 
културама насталу усљед  дејства елементарних 
непогода, те да о истом сачини записник. 

 
III О извршењу овог рјешења стараће се 

начелник Одјељења за привреду. 
 
IV Ово рјешење ступа на снагу даном 

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

 
Број: 02-111-50/09 

  Датум: 05.05.2009.године 
  Градишка                  
                                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Градишка („Службени гласник општине 
Градишка“ број 8/05, 4/08 и 1/09), Начелник 
општине доноси 

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 
о накнадама за рад Комисије за урбанизам 

 
1. Када се рјешење о урбанистичкој 

сагласности доноси на основу стручног 
мишљења Комисије за урбанизам или другим 
случајевима, када је у поступку издавања 
рјешења потребно стручно мишљење Комисије 
за урбанизам подносиоци захтјева за издавање 
рјешењао урбанистичкој сагласности плаћају на 
име трошкова рада ове Комисије износ од 50,00 
КМ. 

 
2. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у Службеном гласнику 
општине Градишка. 

 
Број: 02-111-48/09 

  Датум: 21.04.2009.године 
  Градишка                  
                                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                           Никола Крагуљ с.р 
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На основу члана 17. Одлуке о 

критеријима, начину и поступку расподјеле 
средстава невладиним организацијама 
(„Службени гласник општине Градишка“ број 
1/06), Комисија за сарадњу са невладиним 
организацијама и расподјелу средстава за 
пројекте невладиних организација је дана, 
03.04.2009.године донијела  

 
О Д Л У К У  

 
о расподјели средстава невладиним 

организацијама по Конкурсу за избор 
најповољнијих пројеката који учествују у 

тазвоју локалне заједнице од 05.02.2009.године 
 

Члан 1. 
 

По конкурсу за избор најповољнијих 
пројеката који учествују у развоју локалне 
заједнице од 05.02.2009.године одобрена су 
средства невладиним организацијама и то: 

 
1. Удружењу родитеља са четворо и више 

дјеце за пројекат „Како живе вишечлане 
породице и како им помоћи“ износ од 4.000,00 
КМ, 

 
2. Савезу жена обољелих од рака дојке-

подружница Градишка за наставак пројекта 
„Едукација против рака дојке“износ од 3.000,00 
КМ, 

 
3. Форуму Градишчанаца за пројекат 

„Дјечије игралиште МЗ Обрадовац“ износ од 
4.200,00 КМ, 

 
4. Удружењу иноватора Градишка за 

пројекат „Израда прототипа 2. Врсте – 
наизмјенична полуга са специјалним адаптерима 
на примјеру бицикла“, износ од 3.000,00 КМ и 

 
5. Удружењу жена и породица за пројекат 

„Стоп насиљу у породици“ износ од 500,00 КМ. 
 

Члан 2. 
 

О извршењу ове одлуке стараће се 
Одјељење за друштвене дјелатности општине 
Градишка. 

 
 
 
 

Члан 3. 
 

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

 
Број: 02-434-7/09 

  Датум: 03.04.2009.године 
  Градишка                  
                                  ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ 

                                     Тодоровић Добрила с.р 
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