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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
 
 
На основу члана 17. тачка „п“ Статута општине 
Градишка („Службени гласник општине 
Градишка“ број 8/05, 4/08, 1/09 и 3/09) и чланова 
99. и 106. Пословника о раду Скупштине 
општине Градишка („Службени гласник 
општине Градишка“ број 11/05,  9/07 и 1/09), а 
након разматрања Извјештаја о раду 
Начелника Општине и Административне 
службе општине Градишка за 2009. годину, 
Скупштина општине Градишка на својој 14-ој 
редовној сједници одржаној 16.02.2010.године 
донијела је следећу 
 
 

О Д Л У К У 
 
 
   1.  Усваја се Извјештај о раду Начелника 
Општине и Административне службе општине 
Градишка за 2009. годину,  
 
  2. Одлука  ће се  објавити у „Службеном 
гласнику општине Градишка“ 
 
Број:01-022-1/10 
Датум:16.02.2010.године 
Градишка                          ПРЕДСЈЕДНИК  
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                              Урош Граховац с.р. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
На основу члана 17. и 33. Статута 

општине Градишка ("Службени гласник општине 
Градишка" број 8/05, 4/08, 1/09 и 3/09), а након 
разматрања Програма капиталних инвестиција 
2010.-2014. године Скупштина општине 
Градишка на 14-ој редовној сједници одржаној 
16.02.2010. године , до н и ј е л а   ј е 
 

О Д Л У К У 
 
о усвајању Програма капиталних инвестиција 

2010.-2014.године 
 

I 
 

 Скупштина општине Градишка  усваја 
Програм капиталних инвестиција 2010.- 
-2014.године 
 

II 
 

 Програм  из тачке  I саставни је дио ове 
Одлуке 
 

III 
 

 Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења,  а објавиће се у "Службеном гласнику 
општине Градишка". 
 
Број:01-022-28/10 
Датум:16.02.2010.године 
Градишка                          ПРЕДСЈЕДНИК  

                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                       Урош Граховац с.р. 
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ПРОГРАМ 
КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА 

2010-2014. ГОДИНЕ 
 

У оквиру пројекта GAP, једна од 
активности је успостављање трајног механизма 
за дијалог између јавности, мјесних заједница, 
невладиних организација и локалних власти кроз 
промоцију израде плана Програма капиталних 
инвестиција. 
Овим моделом се омогућава веће учешће 
јавности у планирању и развоју заједнице, 
односно повећање транспарентности општинског 
планирања и доношења одлука. 
 
 Материјал који се налази у прилогу 
представља петогодишњи Програм капиталних 
инвестиција општине Градишка, који обухвата 
период 2010-2014. године (укључујући и  
капиталне инвестиције из Програма капиталних 
улагања за 2010.годину) 
На изради Програма капиталних инвестиција 
руководили смо се радом Координационог тима  
који је именован рјешењем Начелника општине 
Градишка дана 11.04.2006. године. 
Координациони тим се састоји од одборника у 
Скупштини општине, од запослених у 
Административној служби општине, од 
представника локалне заједнице, представника 
невладиних организација и омладине и броји 11 
чланова. 
 Програмом  капиталних инвестиција 
2009-2013. године било је предвиђено  
инвестирање 140 пројеката, укупне вриједности 
63.008.420 КМ. 
 

Програм капиталних инвестиција 
општине Градишка за период 2010-2014. године, 
представља ажурирани Програм капиталних 
инвестиција 2009-2013.године, са допуњеним 
инвестиционим пројеката који се планирају 
реализовати у наредним годинама. У 
ажурираном  Програму капиталних инвестиција 
2010-2014.године изостављени су пројекти који 
су завршени  у 2009.години, а додати су нови 
инвестициони пројекти који су кандидовани од 
стране јавности, мјесних заједница, невладиних 
организација и одјељења Административне 
службе општине Градишка. 
  

 Овим програмом се стварају реални 
услови за финансирање од стране других нивоа 
власти, иностраних донација, те потенцијалних 
партнера који захтјевају постојање оваквих 
програма. 
 
 Програмом капиталних инвестиција 
2010-2014.године планира се реализовати укупно 
119 инвестиционих пројеката. Приједлози за 
инвестирање разврстани су у 9 група, тематска 
структура је слиједећа: 
 
1.Група А - Саобраћајна инфраструктура 
2.Група Б - Комунална инфраструктура и      

екологија 
3.Група Ц- Стамбени,пословни и друштвени 

објекти 
4.Група Д- Спорт и рекреација 
5.Група Е- Топлификација, електрификација, 

расвјета 
6.Група Ф- Образовање, култура и информисање 
7.Група Г- Здравство 
8.Група Х- Туризам 
9.Група И- Остало 
 

Ажурираним Програмом капиталних 
инвестиција 2010-2014.године, предвиђа се 
реализација 116 инвестиционих пројеката за 
које је утврђена финансијска пројекција у 
износу од  66.205.350 КМ. 
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Листа инвестиционих пројеката из 
ажурираног Програма капиталних 

инвестиција 
 
 Програм капиталних инвестиција 2010-
2014. година обухвата 119 инвестиционих 
пројеката разврстаних у 9 група. Координациони 
тим за израду Програма капиталних инвестиција 
усвојио је листу инвестиционих пројеката по 
секторима (групама инвестиционих пројеката), 
који је сачињен на основу додијељених бодова за 
сваки пројекат, од стране сваког члана 
Координационог тима појединачно. 
 
Преглед процијењених трошкова инвестиционих 
пројеката по секторским групама је следећи: 
 
1. Група А- Саобраћајна инфраструктура, укупна 
вриједност пројеката                         7.009.600 КМ 
 
2. Група Б- Комунална инфраструктура и 
екологија, укупна вриједност пројеката                                                    
13.619.100 КМ                                  13.619.100 КМ 
 
3. Група Ц- Стамбени,пословни и друштвени 
објекти,       укупна       вриједност      пројеката  
                                                             5.926.000 КМ 
 
4. Група Д- Спорт и рекреација, укупна 
вриједност пројеката                         4.322.000 КМ 
 
5. Група Е- Топлификација, електрификација, 
расвјета, укупна вриједност пројеката  5.537.950 
КМ                                                       5.537.950 КМ                
 
6. Група Ф- Образовање, култура и 
информисање, укупна вриједност пројеката  
2.532.700 КМ                                      2.532.700 КМ 
 
7. Група Г- Здравство, укупна вриједност 
пројеката                                           15.313.000 КМ 
 
8. Група Х- Туризам, укупна вриједност пројекта                                                     
1.391.000 КМ                                      1.391.000 КМ 
 
9. Група И- Остало, укупна вриједност пројеката                                       
10.554.000 КМ                                  10.554.000 КМ 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
Рекапитулација капиталних инвестиција и листа 
инвестиционих пројеката из Програма 
капиталних инвестиција 2010-2014. године 
налази се у прилогу: 
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Ажурирани Програм капиталних 

инвестиција 
са финансијском пројекцијом 

за период 2010-2014 године 
 
 

 Програм капиталних инвестиција 
општине Градишка са финансијском пројекцијом 
за период 2010-2014.године обухвата 119 
инвестиционих пројеката, за које је утврђена 
финансијска пројекција и који ће се реализовати 
у наредних пет година. 
 Ажурирана листа инвестиционих 
пројеката, у оквиру Програма капиталних 
инвестиција, у свом финансијском дијелу 
прилагођена је слиједећем: 
 - пројекцији оперативних прихода из 
буџета Општине  за посљедњих пет година, 
 - петогодишњој процјени оперативних 
расхода из буџета Општине, 
 - буџетским извјештајем за текућу 
годину, 
 - стању расположивих средстава, за сваку 
годину посебно за петогодишњи период 
 - концепцији финансирања инвестиција 
уз помоћ инструмената задужења, 
 - концепцији финансирања инвестиција 
уз помоћ добијања донација, 
 - концепцији финансирања инвестиција 
уз помоћ учешћа грађана, 
 - концепцији финансирања инвестиција 
уз помоћ учешћа виших нивоа власти, предузећа 
               и установа 
 - концепцији финансирања инвестиција 
из спољних извора капитала у оквиру партнерста 
    између јавног и приватног сектора 

   
  Утврђена је пројекција буџета општине 
Градишка за период од 2010-2014 године, која 
садржи оперативне приходе и оперативне 
расходе. Разлика између оперативних прихода и 
оперативних расхода представља слободна 
(расположива) средства која представљају 
могућност властитог учешћа у финансирању и 
имплементацији Програма капиталних 
инвестиција. 
Расположива (слободна) финансијска средства 
се додјељују секторима (групама) на основу 
коначног процента који је утврђен за сваку 
групу инвестиционих пројеката и Програма 
капиталних инвестиција.  
 
 Примјењена методологија представља 
циљеве, потребе, развојне и финансијске 
могућности општине. Програм капиталних 
инвестиција се темељи на вишегодишњој 
финансијској пројекцији, тако да представња 
информације о могућностима општине. 
   
 Финансијска пројекција Програма 
капиталних инвестицја и реализација за сваки 
пројекат појединачно приказана је у табелама 
које су саставни дио овог Програма. 
 
Број:01-022-28/2010 
Датум:16.02.2010.године 
Градишка                          ПРЕДСЈЕДНИК  

                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                       Урош Граховац с.р. 

  
 
 
 

ПРИЛОГ 
 

-  РЕКАПИТУЛАЦИЈА УКУПНЕ ВРИЈЕДНОСТИ ПРОЈЕКАТА, УКУПНОГ БРОЈА 
    БОДОВА И УЧЕШЋА СЛОБОДНИХ СРЕДСТАВА ОПШТИНЕ 
    У ПЕРИОДУ 2010-2014. ГОДИНЕ 
 
-  ФИНАНСИЈСКА ПРОЈЕКЦИЈА ЗА СВАКИ ПОЈЕДИНАЧНИ ПРОЈЕКАТ ЗА 
    ПЕРИОД 2010-2014. ГОДИНЕ 
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 На основу члана 17. и  33. Статута 

општине Градишка ("Службени гласник општине 
Градишка" број 8/05, 4/08, 1/09 и 3/09), 
Скупштина општине Градишка на 14. редовној 
сједници  одржаној 16.02.2010. године , д о н и ј е 
л а   ј е 
 

О Д Л У К У 
 

о усвајању  Програма подршке развоја  
пољопривреде за  2010. годину 

 
I 

 
Усваја се Програм  подршке развоја 

пољопривреде  за  2010. годину 
 
 

II 

 Програм  из предходне тачке  саставни је 
дио ове Одлуке 
 
 

III 
 
 Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења ,  а објавиће се у "Службеном 
гласнику општине Градишка". 
 
Број:01-022-27/10 
Датум:16.02.2010.године 
Градишка                          ПРЕДСЈЕДНИК  

                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                  Урош Граховац с.р. 

 
  
 

На основу члана 30. Закона о локалној 
самоуправи (“Службени гласник Републике 
Српске”, број: 101/04, 42/05, и 118/05) и члана 17. 
и 33. Статута општине Градишка (“Службени 
гласник општине Градишка”,број:85/05, 4/08, 
1/09 и 3/09) Скупштина општине Градишка на 
14. редовној сједници одржаној  16.02. 2010. 
године, д о н о с и  
 

 
 

 

 
П Р О Г Р А М 

 
подршке развоја пољопривреде  за  2010. 

годину 
 

 
УВОД 

 
 Стабилан раст и развој пољопривредне 

производње захтјева одговарајућу матери-
јално финансијску подршку. 

С обзиром на Стратегију развоја 
пољопривреде Републике Српске до 2015. године 
и Стратегију развоја општине Градишка, 
предвиђено је усмјеравање производне структуре 
у правцу развоја воћарства, сточарства, ратарства 
и  повртарства. Програмом подршке развоја 
пољопривреде  општине Градишка за 2010. 
годину, предвиђено је  да средства буду 
усмјерена физичким лицима и другим субјектима 
(у даљем тексту корисници), који имају 
засновану или ће засновати пољопривредну 
производњу током 2010. године. 

   Усвајањем буџета општине Градишка за 
2010. годину предвиђена средства за подршку 
развоја пољопривреде износе 200.000,00 КМ.  
Наведена  средства пласират ће се за : 
 
1. подршку пољопривредне производње у свим 
областима, кредитна средства и средства 
депозита............................................100.000,00 КМ 
2. анализе плодности пољопривредног 
земљишта..............................................7.000,00 КМ 
3. организовање стручних едукација за 
пољопривредне произвођаче те     oганизовање 
њиховог учешћа на пољопривредним 
манифестацијама..................................5.000,00 КМ 
4. накнаде штета на пољопривредним усјевима, 
настале услед дејства  елементарних непогода и 
др.(интервентно дјеловање)..............10.000,00 КМ 
5. накнаду штета услед угинућа животиња 
изазваним болестима или нападом дивљих 
животиња............................................10.000,00 КМ 
6. рад пољпривредних удружења са подручја 
општине Градишка............................30.000,00 КМ 
7. одржавање регионалне сточарске изложбе у 
Градишци............................................10.000,00 КМ 
8. одржавање манифестације дани воћа  
“Поткозарје 2010”..............................10.000,00 КМ 
9. одржавање манифестације дани поврћа  
“Лијевче 2010” ..................................10.000,00 КМ 
10. остало (у случају непредвиђених трошкова )  
...............................................................8.000,00 КМ 
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ОПШТИ УСЛОВИ 
 

Након усвајања Програма подршке развоја 
пољопривреде за 2010. годину, Одјељење за 
привреду ће путем средстава јавног 
информисања обавјестити пољопривредне 
произвођаче о начину остваривања и врсти 
подстицаја.   

Право на додјелу средстава из овог 
Програма, остварују сви корисници, који  испуне 
опште услове из Програма подршке 
пољопривредне производње. Под општим 
условима подразумијева се да корисници имају 
засновану или ће засновати пољопривредну 
производњу на подручју општине Градишка. 
  Захтјев за остваривање права на кредитна 
средства и друге видове подршке подноси се   у 
шалтер сали административне службе општине 
Градишка  (шалтер бр.6). Уз захтјев  се прилаже 
следећа документација: 

1. потврда из АПИФ-а о регистрацији 
пољопривредног газдинства 
2. кућна листа (уколико подносилац 
захтјева није носиоц пољопривредног          
газдинства) 
3. копија личне карте подносиоца  захтјева 
4. копија жиро /текућег/ рачуна 

 
Износ новчаних средстава из овог 

Програма је ограничен.  
Испуњеност општих услова , утврђује 

Комисија,  именована од стране Начелника 
општине. Комисија ће по утврђеном 
чињеничном стању сачинити записнике, из 
којих мора бити  видљиво  да су испуњени 
потребни услови за додјелу средстава. 

Када су у питању  кредитна средства, 
Комисија ће сачинити  листу кандидата, која 
ће бити  достављена  банци,  као приједлог  за 
одобравање кредитних средстава. 

Банка утврђује кредитну способност 
предложених кандидата, те у складу са својим 
критеријумима одобрава кредит. За све одобрене 
кредите до 5.000,00 КМ  и роком отплате до 24 
мјесеца, општина ће суфинансирати камату у 
цјелости. 

Предметна Комисија, одлучиваће  и о 
свим другим захтјевима, које поднесу кори-
сници, а у вези  средстава, која су  намјенски 
предвиђена  кроз овај Програм.   

Контролу утрошка одобрених средстава 
континуирано ће вршити Одјељење  за привреду. 

         Средства по основу отплаћених кредита,  
ће се усмјерити на посебан рачун и служиће у 
сврху стварања револвинг фонда за даљње 
подстицање пољопривредне производње . 
             
          Начелик општине Градишка ће након 
усвајања овог Програма донијети Правилник о 
начину коришћења средстава.  
 
Број:01-022-27/10 
Датум:16.02.2010.године 
Градишка                          ПРЕДСЈЕДНИК  

                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                  Урош Граховац с.р. 

 
 

 
На основу члана 17. и  33. Статута 

општине Градишка ("Службени гласник општине 
Градишка" број 8/05, 4/08, 1/09 и 3/09), 
Скупштина општине Градишка на 14. редовној 
сједници  одржаној 16.02.2010. године , донијела   
је 
 

О Д Л У К У 
 

о усвајању  Програма подршке 
предузетништва за  2010. годину 

 
I 

 
Усваја се Програм  подршке 

предузетништва  за  2010. годину 
 

II 

 Програм  из предходне тачке  саставни је 
дио ове Одлуке 
 
 

III 
 
 Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења ,  а објавиће се у "Службеном 
гласнику општине Градишка". 
 
Број:01-022-26/10 
Датум:16.02.2010.године 
Градишка                          ПРЕДСЈЕДНИК  

                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                  Урош Граховац с.р. 
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На основу члана 30. Закона о локалној 
самоуправи (“Службени гласник Републике 
Српске”, број: 101/04, 42/05, и 118/05) и члана 17. 
и 33. Статута општине Градишка (“Службени 
гласник општине Градишка”,број:85/05, 4/08, 
1/09 и 3/09) Скупштина општине Градишка на 
14. редовној сједници одржаној  16.02. 2010. 
године, д о н о с и  
 

П Р О Г Р А М 
 

подршке предузетништва  за  2010. годину 
  

1. УВОД 
 
 У  сврху подршке приватној иницијативи 
и предузетништву, као основе привредног 
развоја, Буџетом општине Градишка за 2010. 
годину предвиђена су средства у износу од 
100.000,00 КМ. 
 
Циљ Програма: 

- развој предузетништва кроз обезбјеђење 
новчаних средстава за покретање 
бизниса, 

- смањење незапослености на подручју 
општине Градишка, 

- прелазак са „црног“ на легалан рад, 
- побољшање пословања и даљи развој, 
- повећање производне и извозне 

орјентације предузетника са подручја 
општине Градишка 

 
Наведена средства ће бити реализована кроз 
следеће пројекте: 

1. Подстицај самозапошљавања у општини 
Градишка...............................40.000,00 КМ 

2. Подстицај послодавцима за запошљавање 
нових радника......................40.000,00 КМ 

3. Подстицај за улагање у побољшање 
услова рада предузетника....20.000,00 КМ 

 
2. ОПШТИ УСЛОВИ 
 
 Након усвајања Програма подршке 
предузетништва за 2010. годину, Одјељење за 
привреду ће путем средстава јавног 
информисања и јавним позивом обавјестити 
предузетнике о врсти подстицаја и начину 
остваривања. 
 Право пријаве на коришћење средстава 
из Програма подршке предузетништву за 2010. 
годину имају физичка и правна лица која испуне 

опште услове из Програма. Средства су 
бесповратна, а износ предвиђених средстава 
овим Програмом је ограничен. 
 Захтјев за остваривање средстава 
подршке предузетништву подноси се у шалтер-
сали Административне службе општине 
Градишка (шалтер бр. 7), на коме ће подносилац 
захтјева попунити одређен образац и приложити 
потребну документацију у зависности од 
пројекта за који се пријављује. 
 
1. Подстицај самозапошљавања у општини 
Градишка: 

- Пријава за додјелу подстицајних 
средстава за самозапошљавање, 

- Увјерење о незапослености, 
- Рјешење о регистрацији предузетника 

или предузећа, 
- Рјешење о регистрацији пореског 

обвезника у Пореској управи (ЈИБ), 
- Бизнис-план (према припремљеном 

обрасцу Одјељења) 
 

2. Подстицај послодавцима за запошљавање 
нових радника: 

- Пријава послодавца за додјелу 
подстицајних средстава за запошљавање 
нових радника, 

- Рјешење о оснивању правног лица или 
предузетника, 

- Рјешење о регистрацији пореског 
обвезника у Пореској управи (ЈИБ) 

- План запошљавања, 
- Потврда о ликвидности корисника 

средстава (потврда банке), 
- Копија овјереног биланса стања и 

биланса успјеха по Завршном рачуну за 
2009. годину (уколико су обавезни 
поднијети завршни рачун по закону), 

- Пореско увјерење о измиреним обавезама 
по основу јавних прихода, 

- Увјерење о незапослености за лица која 
се намјеравају запослити. 

 
3. Подстицај за улагање у побољшање услова 
рада предузетника: 

- Пријава за додјелу подстицајних 
средстава за улагање у побољшање 
услова рада, 

- Рјешење о оснивању правног лица или 
предузетника, 

- Рјешење о регистрацији пореског 
обвезника у Пореској управи (ЈИБ) 
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- Потврда о ликвидности корисника 
средстава (потврда банке), 

- Копија овјереног биланса стања и 
биланса успјеха по Завршном рачуну за 
2009. годину (уколико су обавезни 
поднијети завршни рачун по закону), 

- Пореско увјерење о измиреним обавезама 
по основу јавних прихода. 

 
Испуњеност општих  услова утврђује 

Комисија, именована од стране Начелника 
општине. Комисија ће по утврђеном чињеничном 
стању сачинити записник, из кога мора бити 
видљиво да су испуњени потребни услови за 
додјелу средстава. Одлуку о додјели средстава 
доноси Начелник општине на приједлог 
Комисије. 

 Контролу утрошка одобрених средстава 
вршиће Одјељењње за привреду. 

 Начелник општине Градишка ће након 
усвајања овог Програма донијети Правилник о 
начину кориштења средстава. 

 
Број:01-022-26/10 
Датум:16.02.2010.године 
Градишка                          ПРЕДСЈЕДНИК  

                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                  Урош Граховац с.р. 

 
 
 

На основу члана 10. Закона о заштити од 
пожара ( „Службени гласник Републике Српске“ 
број 6/09- пречишћен текст ) 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 дана  16.02. 2010.године, донијела је 

 
 

О Д Л У К У 
 

о усвајању Програм заштите од пожара у 
Општини Градишка 

 
I 
 

 Усваја се Програм заштите од пожара у 
Општини Градишка. 

 

II 
 

 Саставни дио ове одлуке је Програм  
заштите од пожара у  Општини Градишка. 
 
 

III 
  

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

 
Број:01-022-25/10 
Датум:16.02.2010.године 
Градишка                          ПРЕДСЈЕДНИК  

                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                  Урош Граховац с.р. 

 
 

 
П Р О Г Р А М 

 
заштите од пожара у општини  Г р а д и ш к а 

 
Уводне напомене 
 
 Заштита од пожара је дјелатност од 
посебног државног интереса.  
 Заштита од пожара обухвата скуп мјера и 
радњи управне, организационе, техничке, 
образовне и пропагандне природе, које се 
предузимеју у циљу спреча-вања избијања и 
ширења пожара, његовог откривања и гашења, те 
спасавање људи и материјалних добара 
угрожених пожаром. 
 Заштита од пожара организује се и 
спроводи у свим мјестима и на свим објектима 
који су изложени опасностима од избијања и 
ширења пожара. 
 
Полазни елементи за израду програма  
 
 Полазна основа за израду Програма 
заштите од пожара у општини Градишка су 
законски оквири који дефинишу предметну 
област, План заштите од пожара општине 
Градишка, те статистички подаци из претходне 
године везани за интервенције на терену. 
  

Послови на реализацији Програма су у 
оквиру Одјељења за привреду и Професионалне 
ватрогасне јединице Градишка. 
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 Професионална ватрогасна јединица 
Градишка дјелује на територији општине 
Градишка (покрива површину од 762 km2), а по 
потреби дјелује као испомоћ и код сусједних 
општина Србац, Лакташи и Козарска Дубица. 
 
 Претпоставља се да општина Градишка 
тренутно броји ccа 65 000 становни-ка, те је 
густина насељености највећа у градском 
подручју са око 2000 становника по 1 km2, 
просјечна насељеност осталог дијела општине је 
око 55 становника по 1 km2. 
  

Индустријски и значајни привредни 
објекти као и објекти јавне намјене лоцирани су 
на подручју града Градишка као и мјесним 
заједницама Нова Топола и Горњи Подградци.  
  

У индустријским зонама повећане су 
пожарне опасности с обзиром на технолошки 
процес који се одвија, врсту материја које се 
прерађују и ускладиштавају. Висок пожарни 
ризик представљају капацитети у којима се 
прерађује дрво, пластика, хемијски  и 
металопрерађивачки погони.  

 
 На подручју града изграђени су објекти за 
становање у друштвеној својини спратности П+2 
до П+14, а у приватној својини углавном типа 
П+1. 
 У укупној површини општине површине 
под шумама су заступљене на  
21 230 ha, што чини 27,80 % укупне територије 
општине. Структуру ових шума чини преко 90 % 
лишћари, док је остало шуме четинара у 
мјешовитој састојини буква-јела или под 
културом смрче. 
 
 Електроенергетски објекти на подручју 
општине су нивоа 110 kV, 20 kV,  
10 kV i 0,4 kV. На подручју општине постоје 
двије трафостанице ТС 110/20/10 kV и 385 
трафостаницa 20/10/0,4 kV, од којих је 317 
власништво електродистри-бутивног предузећа а 
68 власништво привредних субјеката, највише у 
индустри-јској зони града. Одржавање 
трафостаница врши власник, а манипулације 
укључења и искључења објеката обавља 
електродистрибутивно предузеће. 
 
 Водови 20(10) kV нa ширем вaнгрaдском 
подручју су углaвном рaдијaлни нaдземни 
водови, који полaзе од ТС 110/20/10 kV до трaфо 

стaница 20(10)/0,4 kV. Водови 0,4kV су углaвном 
рaдијaлни нaдземни водови који полaзе од TS 
20(10)/0,4 kV до крaјњих потрошача електричне 
енергије. Ван градске средине су већим дијелом 
урaђени нa дрвеним стубовимa сa ужетом AlFe, a 
мaњим дијелом нa бетонским стубовимa сa AlFe 
ужетом, односно сaмоносивим кaбловским 
снопом СКС, гдје су проводници изоловaни.  
 
 У грaдском подручју нисконaпонскa мрежa 
је дјелимично урaђенa подземно, кaо и у 
пригрaдском подручју. Удио подземне кабловске 
мреже у укупној структури НН мреже је 2,50%, 
надземне мреже урађене СКС-ом 10%, а 
надземне мреже урађене голим  AlFe 
проводницима је 87,50%. 
 
 На подручју општине постоји једна 
установа за предшколско васпитање, осам 
основних и три средње школе.  
 
 Остали значајнији објекти јавне намјене су: 
зграда административне службе Oпштине, 
Општа болница, Дом  здравља, Основни суд, 
Културни центар Гради-шка, стадион Козара, 
аутобуска станица, тржница-бувљак, царински 
терминал и др. 
 
 Од вјерских објеката на подручју општине 
Градишка је изграђено 25 a 3 објекта су у 
изградњи од стране православне цркве, 5 цркава 
католичке конфе-сије, 11 вјерских објеката 
исламске вјерске заједнице и један објекат 
хришћанско адвентистичке цркве. 
 
 На подручју општине послује велики број 
предузећа и самосталних радњи, преко 1500 
субјеката. 
 
 Табеларни приказ примарне заштите од 
пожара за 2007, 2008 и 2009 годину: 
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Редни 
број 

Врсте пожара 2007.год. 2008.год. 2009. год. 

1. Пожар на стамбеном 
објекту, кућа 

12 11 24 

2. Димњак 26 31 21 
3. Помоћни објекат, штале 14 15 10 
4. Друмско превозно 

средство 
 7  6 15 

5. Техничке интервенције 34 37 47 
6. Контејнер 27 17 19 
7. Шума 7 11 28 
8. Ниско растиње 64 20 80 
9. Пећи, плинске 

боце,електроинсталације 
12 10 11 

10. Сењици -  4  4 
11. Депоније смећа -  9 10 
12. Јавни и привредни објекти  2  1   4 

 УКУПНО: 205 172 273 
 
 
 
 
 

Најчешћи узроци настанка пожара су: 
намјерна паљевина, плинска боца, дјечија игра, 
нехат и непажња, удар грома, неисправне 
електроинсталације и самоупала димњака. 
  Такође, увођење нових технологија и 
материјала у процесима производње не прати 
адекватна едукација запослених, што представља 
један од узрока настанка пожара.  
 Стамбена изградња, како објеката за 
колективно становање тако и индивидуалних 
стамбених објеката не прати примјена 
одговарајућих прописа за градњу, те је присутна 
и уградња материјала и инсталација 
неодговарајућег квалитета, што такође 
представља један од узрока настанка пожара. 
 У пожарима у 2009.год. једно лице је 
смртно страдало приликом спаљивања ниског 
раслиња и стрњишта у рејону села Ровина дана 
23.07.2009.год. 
 
 На основу претходно наведених елемената 
Програм заштите од пожара општине 
Градишка се састоји из следећих сегмената: 
 
 
 

1. Програм и мјере заштите од пожара за 
шуме и усјеве 

 
Ради заштите шума од пожара и ради 

превентивне заштите а у складу са Законом о 
заштити од пожара и прописима потребно је 
спроводити мере заштите и то: 

 1. У близини шума и усјева као и у 
шумама забрањено је паљење отпадака, корова, 
шибља, грмља, папира и сличног а посебно у 
случају:  

  - високе температуре, 
  - влажности зрака мањој од 40%, 
  - јаког ветра. 
 2. У излетничким шумама које су 

посебно угрожене од пожара уз путеве и насеља 
поставити знакове:  

 - упозорења, 
 - обавештења, 
 - опасности и  

 - забране на начин прописан ЈУС-ом: 
 "Не бацајте упаљену шибицу или 

цигарету и не палите ватру на мјесту гдје 
можете изазвати пожар." 
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3. Предузећа и друга правна лица, државни 
органи, самостални привредници и појединци  
морају ради смањења опасности у шумама 
особито угроженим од пожара: 

  а) правовремено проређивати састојине, 
 б) кресати и уклонити сухо грање, 
 в) уредити и одржавати уређене 

противпожарне просеке у таквом стању које 
спречавају ширење пожара и омогућавају лак 
приступ и успјешно гашење ватре. 

4. Отпаци се могу навозити у шуму само на 
мјеста које одреди предузеће      шумске управе. 

5. У случају избијања пожара предузећа и 
друга правна лица, дужни су о пожару одмах 
најбржим путем обавестити најближу ватрогасну 
јединицу или полицијску станицу . 

6. Да би се постигла одговарајућа 
превентивна заштита површина под шумом 
потребно је да предузећа која газдују шумама 
својим актима и планом рада и развоја регулише 
шумско узгојне мјере (смањивање  горивог  
материјала  на  шумском  комплексу  и   
уклањање  других растиња, сухе траве, сухих 
иглица, четинара,  маховине,  сухе шумске 
простирке и сл. као и успостављање 
одговарајућег шумског реда). 

 До 15.03.2010.год. зановити годишњи 
План оперативног провођења заштите од пожара 
на шумским комплексима у којем се прецизирају 
капацитети укључени у процес осматрања и 
обавјештавања, процедуре обавјештавања и 
узбуњувања,  као и процедуре ангажовања 
потребних снага за стављање под контролу и 
гашење пожара, (носиоци активности су  
Професионална ватрогасна јединица Градишка, 
ШГ „Градишка“ и општински штаб цивилне 
заштите). 
  До 15.03.2010.год. зановити годишњи План 
оперативног дјеловања у вези заштите од пожара 
на пољопривредним површинама у којем се 
прецизирају капацитети укључени у процес 
осматрања и обавјештавања, процедуре 
обавјештавања и узбуњувања,  као и процедуре 
ангажовања потребних снага за стављање под 
контролу и гашење пожара, ( носиоци 
активности су  Професионална ватрогасна 
јединица Градишка, предузећа која су највећи 
корисници пољопривредног земљишта и 
општински штаб цивилне заштите). 

Професионална ватрогасна јединица 
Градишка је преко органа Ватрогасног савеза 
Републике Српске покренула иницијативу за 
измјене и допуну члана 85. Закона о заштити од 

пожара („Службени гласник РС“, број 6/09) која 
се односи на прецизирање регулативе у вези 
спровођења репресивних мјера према прекршају 
појединца.  

 
2.  Програм мјера заштите објеката за 
колективно становање и приватних 

стамбених објеката 
 

У оквиру превентивних мјера заштите од 
пожара, на подручју општине, ће се организовати 
периодичне акције: 
  
1. Акција  на  уређењу  насеља  и објеката 
(чишћење тавана, подрума и других мјеста) од 
запаљивих отпадних материјала, чији је носиоц у 
зградама колективног стaновања Заједница 
етажних власника, а у индивидиалним 
стамбеним објектима, власници истих. Ова 
акција ће се организовати од стране наведених 
субјеката у сарадњи са Одјељењем за стамбено-
комуналне послове, комуналном полицијом, 
комуналним предузећем ''Градска чистоћа'' д.о.о., 
(једном годишње и то у почетку пожарне сезоне, 
а по потреби и чешће).  
Носилац за израду програма ове акције је 
Одјељење за стамбено-комуналне послове 
општине Градишка. 
2.  Обезбједити доследну примјену Одлуке о 
комуналном реду, а посебно у дјелу који се 
односи на контролу одлагалишта комуналног 
отпада  и забрану формирања дивљих депонија, 
паљења истих те изазивања опасности од 
пожара, (носилац активности комунална 
полиција). 
3.  За заинтересоване заједнице етажних 
власника урадити обуку из области заштите од 
пожара, (носилац активности ПВЈ Градишка). 
4.    У стамбеним објектима вршити допуну и 
набавку опреме за почетно гашење (пп апарати и 
унутрашњи хидранти, носиоци активности 
органи управљања у Заједницама етажних 
власника). 
5.  Набавка возила аутољестве како би се 
повећала ефикасност и проширила могућност 
тактичког дјеловања приликом интервенција на 
вишеспратним објектима. Наиме, како је по 
усвојеном Плану заштите од пожара општине 
Градишка планирана и набавка наведеног 
специјалног ватрогасног возила а ради се о 
значајној инвестицији (cca 1.400.000 КМ ), 
потребно је приступити планирању финансијске 
конструкције за набавку        возила аутољестве, 
(носилац активности начелник општине и 
Професионална ватрогасна јединица Градишка). 
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6. У регулационим плановима приликом 
планирања даље изградње, омогућити прилаз 
јавним, пословним и привредним објектима са 
најмање двије стране, а по могућности 
обезбједити кружни ток саобраћаја, (носилац 
активности Одјељење за стамбено-комуналне 
послове општине Градишка). 
7. Обезбједити означавање назива улица са 
таблама на којима су нови називи улица, као и 
извршити нумерацију истих, (носилац 
активности Одјељење за стамбено-комуналне 
послове општине Градишка). 

 
3. Програм мјера заштите од пожара у 
предузећима, другим правним лицима, 

удружењима грађана и државним органима 
 

Организовање и спровођење мјера 
заштите од пожара у предузећима, другим 
правним лицима, удружењима грађана и 
државним органима спроводи се у складу са 
Законом о заштити од пожара и Плановима 
заштите од пожара у наведеним субјектима. 

Надзор над спровођењем мјера заштите од 
пожара одређених Законом о заштити од пожара 
и Плановима заштите од пожара, као и над 
спровођењем прописа о техничким 
нормативима у погледу заштите од пожара 
врши инспекторат.  

 
4. Програм рада Професионалне ватрогасне 
јединице Градишка у вези реализације мјера 

заштите од пожара за чије извршење је 
задужена према  Плану заштите од пожара 

општине Градишка 
 

Професионална ватрогасна јединица 
Градишка, у складу са Законом о заштити од 
пожара и Планом заштите од пожара општине 
Градишка врши контролу спровођења мјера 
заштите од пожара у : 

1. Објектима за колективно 
становање, реализација  ове мјере се врши у 09. и 
10. мјесецу 2010.год., Записник о извршеној 
контроли мјера заштите од пожара у објектима за 
колективно становање се доставља 
Инспекторату, Одјељењу за привреду и 
Одјељењу за стамбено-комуналне послове. 

2. Занатским радњама, 
угоститељским објектима осим хотела и мотела, 
трговачким објектима, осим робних кућа и 
супермаркета и трговачких објеката површине 
преко 150 м2, те пословницама предузећа чије је 
сједиште ван општине Градишка. Контрола мјера 
заштите од пожара у наведеним објектима  
вршиће се перманентно у  2010. године а 
Записник о извршеној контроли мјера заштите од 
пожара се доставља Инспекторату. 

Контрола спровођења мјера заштите од 
пожара под тачкама 1. и 2. се врше у погледу 
прилаза згради, паркиралишта, подрума, тавана, 
степеништа, унутрашњих хидраната, апарата за 
почетно гашење, разводних електроормара и 
слично. 

 3.   Контрола функционалности и 
исправности водозахвата и уличних         
хидраната  врши се у априлу  мјесецу. 

   О извршеној контроли се сачињава 
записник који се доставља Инспекторату, 
предузећу «Водовод и канализација» Градишка и  
Одјељењу за привреду. 

Наведене контроле спровођења мјера 
заштите од пожара се врше у складу са чланом 
73. Закона о заштити од пожара („Службени 
гласник РС“,  
број 6/09), а овлаштење за вршење контроле 
наведених мјера заштите од пожара издаје 
старјешина ПВЈ Градишка у складу са чланом 
9.3. Плана заштите од пожара општине 
Градишка. 

 
5. Програм опремања Професионалне 

ватрогасне јединице Градишка 
 

5.1. Извјештај о Програму опремања 
професионалне ватрогасне јединице Градишка 
по одлуци Скупштине општине Градишка број: 
01-022-13/09 од 19.02.2009.год. 

По усвојеном програму за опремање ПВЈ 
Градишка предвиђена је набавка личне и групне 
ватрогасне опреме.  
Набавка опреме из тачке 1. Програма је 
реализирана, док ће се набавка опреме 
предвиђена под тачком 2. реализирати у текућој 
години због смањеног износа средстава за 
развој противпожарне заштите, уплаћених на 
рачун јавних прихода Републике Српске у 
складу са чланом 81. Закона о заштити од 
пожара («Службени гласник РС», 6/09). 
5.2.Програм за опремање Професионалне 
ватрогасне јединице Градишка за 2010. годину 
 
1.Опрема за претакање запаљивих течности 
(пумпа за претакање у ЕЕх изведби, цријева - 
усисна и вакум, равни сакупљач, усисна корпа, 
усисивач остатака, посуда за запаљиве 
течности, резервоар и одијела за заштиту   од 
агресивних течности - два комплета ).                   
48.000,00 КМ                                    48.000,00 КМ                                                               
 2.Средства везе ( колска станица – један комад, 
ручна радио станица – два комада, централа - 
систем за пријем дојаве са могућношћу снимања 
разговора).                                        12.000,00  КМ 
 3.Ватрогасна арматура и цијеви                                                       
6.000,00  КМ                                      6.000,00  КМ   
                                                                                             
УКУПНО:                                         66.000,00  КМ 
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Финансијску конструкцију чине средства 
дозначена на рачун ВС РС  на основу члана 81. 
Закона о заштити од пожара («Службени 
гласник РС», 6/09)  која се искључиво користе 
за техничко опремање ватрогасних јединица. 
 

6. Програм стручног усавршавања и 
оспособљавања запослених у 

Професионалној  ватрогасној јединици 
Градишка 

 
Програм стручног оспособљавања и 

усавршавања Професионалних ватрогасаца у 
2010.годину спроводи се на основу сагласности 
од стране Инспектората на достављени програм 
од стране ПВЈ Градишка а на основу члана 46. 
Закона о заштити од пожара («Службени гласник 
РС», 6/09). 
 
7. Програм осталих активности – пропагандна 

активност 
 
            Путем електронских и штампаних медија 
обављати редовно информисање    о 
активностима Професионалне ватрогасне 
јединице Градишка, превентивно преко медија 
упозоравати грађане на могуће опасности, 
нарочито у периодима када су изразито повољни 
услови за настанак пожара, (поготово пожара на 
отвореном простору). 
 Обављати редовно постављање плаката са 
упозорењима у вези заштите шума и усјева, као и 
постављање плаката у свим заједницама за 
колективно становање и установама о начину 
поступања у случају пожара. 
 Носиоци ове активности су предузећа која 
су у оквиру своје дјелатности задужена за 
спровођење мјера заштите од пожара  за шуме и 
пољопривредне површине, као и ПВЈ Градишка 
која ће своје активности  финансирати из 
редовних средстава за рад која су намјењена за 
пропагандну дјелатност. 

 
Број:01-022-25/10 
Датум:16.02.2010.године 
Градишка                          ПРЕДСЈЕДНИК  

                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                  Урош Граховац с.р. 

 

На основу члана 12.став 2. и члана 
16.став 1. Закона о спорту Републике Српске 
(„Службени гласник републике Српске“ број: 
4/02, 66/03, 73/08 и 102/08) 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 14. редовној 
сједници  одржаној 16.02.2010. године , д о н и ј е 
л а   ј е 
 

О Д Л У К У 
 

о усвајању  Програма финансирања спорта  
на подручју општине Градишка за 2010. 

годину 
 
I 

 
Усваја се Програм  финансирања спорта 

на подручју општине Градишка   за  2010. годину 
 

II 

 Програм  из предходне тачке  саставни је 
дио ове Одлуке 
 

III 
 
 Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења ,  а објавиће се у "Службеном 
гласнику општине Градишка". 
 
Број:01-022-24/10 
Датум:16.02.2010.године 
Градишка                          ПРЕДСЈЕДНИК  

                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                  Урош Граховац с.р. 
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ПРОГРАМ ФИНАНСИРАЊА СПОРТА 

на подручју општине Градишка за 2010. Годину 
 
 

 
 

У вези са чланом 17. Закона о спорту РС (,,Сл. 
гласник РС,, број 4/02, 66/03, 73/08 и 102/08) и 
Правилника о категоризацији спортова са 
номенклатуром спортских грана и грана спорта у 
Републици Српској (,,Сл. гласник РС,, број 
74/09), а у циљу остваривања општег интереса 
Општине Градишка у области спорта у Буџету 
Општине планирају се и намјенски обезбјеђују 
финансијска средства за ту област. Планирана 

средства за суфинансирање ове области за 2010. 
годину износе 600.000 КМ (ставка ,,Помоћ 
спортским организацијама,).  
 

Ради остварења општег интереса Општине 
у свим подручјима у области спорта, планирани 
износ средстава у ставци “Помоћ спортским 
организацијама” намјенски се распоређује према 
сљедећим основним критеријима: 

 
 

Ред. 
бр. Намјена средстава 

% од укупно 
планираних 

средстава 

Износ у КМ 
(годишње) 

1. Такмичарски спорт  90,0 540.000 
   
   2. 

 
Спортска рекреација грађана и школски спорт 3,7 22.000 

3. 
 
Значајне спортске манифестације за Општину и  
РС 

6,3 38.000 

Укупно: 100 % 600.000 
 
 
 

Планирана финансијска средства 
намјењена за такмичарски дио спорта распоре-
диће се корисницима (спортским 
организацијама) према Прегледу расподјеле 
финанси-јских средстава за спорт у 2010. години 
који доноси Начелник општине. 
            

Средства планирана у Буџету СО-е за 
финансирање спорта у 2010. години, ради 
остварења општег интереса наше општине у овој 
области, према основним критеријима и намјени, 
усмјеравају се на  3 ( три ) подручја спорта и то: 

 
1. ФИНАНСИРАЊЕ ТАКМИЧАРСКОГ 

СПОРТА 

Планирана средства за финансирање 
такмичарског спорта намјенски се обезбјеђују за 
рад и спортске активности спортских 
организација које се такмиче на турнирима и 
лигама Републике Српске и БиХ, а које 
организује Министарство за породицу, омладину 

и спорт РС и надлежни грански савези РС и БиХ 
(46 спортских клубова).  

Вредновање такмичарског спорта 
извршено је на основу сљедећих критерија: 

 
1.Категоризација спорта у Републици 
Српској  
 
1. категорија (атлетика, одбојка, фудбал, 
кошарка, рукомет, скијање, пливање    и џудо), 
2. категорија (бициклизам, бокс, кајак-кану и 
рафтинг, карате, стони тенис,     стрељаштво, 
тенис и шах,), 
3. категорија (ауто-мото спорт, ватерполо, кик-
бокс, куглање, планинарство,   сједећа одбојка, 
спортски плес, спортска рекреација и теквондо),  

4. категорија (аикидо, атлетика лица са 
инвалидитетом, бадминтон, боди  билдинг и 
фитнес, боћање, ваздухопловство, веслање, 
гимнастика, џијуџица,  кошарка у колицима, 
мисаоне игре,  подводне активности, спортски 
риболов,спортови специјалне олимпијаде, 
стреличарство и стрељаштво лица  са     
инвалидитетом), и 
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5. категорија (боб, вушу/кунг фу, дизање тегова, 
голф, једрење, карлинг, клизање, коњички 
спортови, мачевање, рагби, рвање, спортови 
глувих и наглувих  лица, спортови слијепих и 
слабовиднх лица, триатлон и модерни пентатлон 
и  хокеј). 
1. Ниво такмичења и резултати 
-Премијер лига БиХ 
-1. лига РС,  
-2. лига РС и др., и 
-Турнирски систем такмичења 
 
2. Кориштење и одржавање спортских 
објеката  
-у властитој режији и 
-закуп 
 
3. Стручни рад и масовност у спорту  
-број стручних тренера,  
-број чланова и 
-број селекција (сениори, јуниори, кадети, 
пионири, предтакмичари - школа спорта). 
 
Категоризација спортских организација 
општине Градишка 

Спортске организације на подручју 
општине Градишка разврставају се у три 
категорије, и то: 

 
Спортске организације од посебног интереса 
за Општину – спортске организацијие прве 
категорије,Спортске организације друге 
категорије и Остале спортске организације. 
 

На основу планова и програма, те 
напријед наведних критерија, у спортске 
организације прве категорије – спортске 
организације од посебног интереса за Општину 
одређују се сљедећи спортови и спортске 
организације: 
 
ФУДБАЛ: Фудбалски клуб «Козара» 
Градишка и ДВОРАНСКИ СПОРТ: 
Кошаркашки клуб «Servitium» Градишка. 

 
На основу усвојеног Буџета општине за 

2010. годину и ставке «Помоћ спортским 
организацијама», одређује се за:  

 
-ФК «Козара» Градишка - 180.000 КМ, и 
-КК «Servitium» Градишка - 60.000 КМ. 

 У спортске организације друге 
категорије одеђују се сљедећи спортовии 
спортске организације: 
 ФУДБАЛ: 1. ФК „Јединство“ Жеравица, 
2. ФК „Слога-ДИПО“ Г.Подградци (2. лига РС 
група „Запад“), 3. ФК „Лијевче“ Н.Топола, 4. ФК 
„Братство“ Козинци, 5. ФК „Дубраве“ Дубраве, 
6. ФК „Јабланица - Дионис“ Јабланица 
(Регионална лига Б. Лука), 7. ФК “Омладинац“ 
Брестовчина, 8. ОФК „Ламинци“ С.Ламинци, 9. 
ФК „Калеми“ Требовљани, 10, ФК „Полет“ 
Елезагићи, 11. ФК „Торпедо“ Церовљани, 12. ФК 
„Обрадовац“ Градишка, 13. ФК „Козара“ Турјак 
(Подручна лига Градишка), 14. ФК „Вилуси“ 
Вилуси, 15. ФК „Романовци“ Романовци, 16. ФК 
„Борац“ Машићи, 17. ФК „13. Скојевки“ 
Грбавци, 18. ФК „Стеван Дукић“ Рогољи, 19. ФК 
„Слобода“ Д.Подградци, 20. ФК „Бисери“ 
Чатрња, 21. ФК „Братство“ Б. Ламинци, 22.ФК 
„Младост“ Сеферовци (Међуопштинска лига 
Градишка) и 23. ФК „Братство“ Орахова (млађе 
селекције);  

ОДБОЈКА: 1. ОК „Градишка“ Градишка 
(1. лига РС група „Запад“) и 2. ЖОК „Козара“ 
Градишка (2. лига РС група „Запад“);  

КОШАРКА: 1. ЖКК „Козара“ Градишка 
(1. лига РС), 2. КК „Лијевче“ Н.Топола (2. лига 
група „Запад“) и 3. Кошаркашки клуб инвалида 
„Козара“ Градишка (1. лига РС);  
 КУГЛАЊЕ: 1. КК „Козара“ Градишка 
(Премијер лига БиХ - мушка и женска екипа), 2. 
КК „Лијевче“ Н.Топола и 3. КК „Градишка“ 
Градишка (1. лига РС);  

ШАХ: 1. ШК „Козара“ Градишка 
(Премијер лига БиХ-женска екипа, 2. лига РС-
мушка екипа) и 2. ШК „Лијевче“ Н.Топола (2. 
лига РС); 

 
КЛУБОВИ КОЈИ СЕ ТАКМИЧЕ 
ТУРНИРСКИМ СИСТЕМИМА: 
 
1. Атлетски клуб „Младост“ Градишка, 2. Центар 
за подводне активности „Свети Никола“, 3. 
Карате клуб „Соко“ Градишка, 4. Ауто-мото 
клуб „Градишка“ Градишка, 5. Џиу-џицу клуб 
„Самурај“ Градишка, 6. Спортско-риболовно 
друштво „Амур“ Градишка, 7. Клуб борила-чких 
вјештина „Нитен“ Градишка, 8. Шаховски клуб 
„Поткозарје“ Г.Подградци, 9. Шахо-вски клуб 
„Лисковац“ Лисковац, 10. Кајакашки клуб из 
Градишке и 11. Женски рукометни клуб 
„Градишка“ Градишка.  
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 За спортске организације друге 
категорије одређују се сљедећа финансијска 
средства: 
 
Ред.бр Спортске организације друге 

категорије 
Износ у КМ 
(годишње) 

1. ФУДБАЛСКИ КЛУБОВИ 168.000 
2. ОДБОЈКАШКИ КЛУБОВИ 34.000 
3. КОШАРКАШКИ КЛУБОВИ 23.500 
4. КУГЛАШКИ КЛУБОВИ 23.500 
5. ШАХОВСКИ КЛУБОВИ 10.000 
6. КЛУБОВИ КОЈИ СЕ ТАКМИЧЕ 

ТУРНИРСКИМ СИСТЕМИМА 
38.000 

 УКУПНО: 300.000 
 

Финансирање такмичарског спорта и 
расподјела средстава спортским организа-цијама 
врши се према Прегледу расподјеле 
финансијских средстава за спорт у 2010. години, 
који доноси Начелник општине. 

Остале спортске организације (клубови, 
удружења и савези) биће суфинансиране ако 
буду организовале значaјне спортске 
манифестације или манифестације спортско-
рекреативног типа.  

  
2. ФИНАНСИРАЊЕ ШКОЛСКИХ 
СПОРТСКИХ ТАКМИЧЕЊА И СПО-
РТСКО-РЕКРЕАТИВНИХ АКТИВНОСТИ 
ОМЛАДИНЕ, ИНВАЛИДА, РАДНИКА И 
ДРУГИХ ГРАЂАНА 

 
Ради остваривања општег интереса 

Општине у области спорта планирана су фина-
нсијска средства за учешће у финансирању 
рекреативног спорта и  школских спортских 
такмичења, чиме се подстиче масовност у спорту 
и рекреативне активности омладине и грађана. 

Улагањем у овом подручју спорта, 
обезбјеђује се развој физичких способности и 
стјецање спортских и радних навика код школске 
омладине, као и очување физичких способности 
код радника, инвалидних лица и других грађана. 

У овом сегменту спорта планирано је 
дјеломично финансирање за учествовање и 
организовање сљедећих спортских 
манифестација: 
-Бициклијада “Градишка 2010“, 
-Улична кошарка  “Градишка 2010“, 
-Раднички турнир у куглању “Градишка 2010“, 
-Турнир у малом фудбалу “Градишка 2010“, 
-Турнир у малом фудбалу „Крушкик 2010“, 
-Турнир у одбојци на пијеску „Подградци 
2010“, 

-Светосавски турнир у стоном тенису,  
-Меморијални шаховски турнир “Свето 
Гускић“,  
-Видовдански турнир у малом фудбалу и   
-Разна међушколска спортска такмичења у 
оквиру Малих олимпијских игара РС  и друге 
рекреативне манифестације. 

 
3. ФИНАНСИРАЊЕ ЗНАЧАЈНИХ 
СПОРТСКИХ МАНИФЕСТАЦИЈА ЗА 
ОПШТИНУ  И РЕПУБЛИКУ СРПСКУ 

 
Остварајући општи интерес у области 

спорта, планирају се средства за финанси-рање 
спортских манифестација значајних за Општину 
Градишка и РС, као што су:  
-Избор најбољих спортиста Општине за 2010. 
годину 
-Међународни фудбалски турнир “Градишка 
2010”,  
-Међународни женски одбојкашки турнир 
“Градишка јесен 2010”,  
-Међународни фудбалски турнир пионира 
“Градишка 2010”,  
-Међународни кошаркашки турнир пионира 
“Мали шампиони 2010”,  
-Меморијални фудбалски турнир “Миленко 
Чолаковић-Чоле“, 
-Фудбалски турнир ФК “Братство” Козинци, 
-Финале Купа Општинског фудбалског савеза 
Градишка, 
-Фудбалски турнир ФК “Бисери” Чатрња, 
-Фудбалски турнир ФК “Слобода” Доњи 
Подградци, 
-Фудбалски турнир ФК “13 скојевки” Грбавци, 
-Остале значајне манифестације и дјелатности 
(трошкови спортских дворана, турнири, трке, 
кампови, стручно усавршавање тренера, 
одржавање спортских објеката, набавка 
спортске опреме и др.), 
-Међународна регата Кајакашког куба 
Градишка,  

Финансијска средства одобравају се и 
дозначавају спортским организацијама и другим 
организаторима спортских манифестација на 
њихове жиро рачуне, у виду помоћи  и учешћа 
Општине у организовању истих. 
 
Број:01-022-24/10 
Датум:16.02.2010.године 
Градишка                             ПРЕДСЈЕДНИК  

                            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                      Урош Граховац с.р. 
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На основу члана  19. став 1. Закона о 
систему јавних служби („Службени гласник 
Републике Српске“ број  68/07) и чланова 17. и 
33. Статута  општине Градишка ( „Службени 
гласник општине Градишка, број 8/05, 4/08, 1/09 
и 3/09), Скупштина општине Градишка  на 
сједници одржаној дана  16.02. 2009.године, 
донијела је 

 
О Д Л У К У 

 
о давању сагласности на Програмске 

активности Агенције за локални развој  
Градишка за 2010. годину 

 
I 
 

 Даје се сагласност на Програмске 
активности Агенције за локални развој Градишка 
за 2010. годину 

 
II 

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

 
Број:01-022-23/10 
Датум:16.02.2010.године 
Градишка                         ПРЕДСЈЕДНИК  

                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                Урош Граховац с.р. 
 
 

На основу члана  19. став 1. Закона о 
систему јавних служби („Службени гласник 
Републике Српске“ број  68/07) и чланова 17. и 
33. Статута  општине Градишка ( „Службени 
гласник општине Градишка, број 8/05, 4/08, 1/09 
и 3/09), Скупштина општине Градишка  на 
сједници одржаној дана  16.02. 2009.године, 
донијела је 
 

О Д Л У К У 
 

о давању сагласности на Програмске 
активности Туристичке организације  

Градишка за 2010. годину 
 
 

I 
 

 Даје се сагласност на Програмске 
активности Туристичке организације Градишка 
за 2010. годину 
 

II 
 

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

 
Број:01-022-20/10 
Датум:16.02.2010.године 
Градишка                          ПРЕДСЈЕДНИК  

                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                   Урош Граховац с.р. 
 
 
 

На основу члана  19. став 1. Закона о 
систему јавних служби („Службени гласник 
Републике Српске“ број  68/07) и чланова 17. и 
33. Статута  општине Градишка ( „Службени 
гласник општине Градишка, број: 8/05, 4/08, 1/09 
и 3/09), Скупштина општине Градишка  на 
сједници одржаној дана  16.02. 2009.године, 
донијела је 

 
О Д Л У К У 

 
о давању сагласности на Програм рада 

ЈУ „Кулутурни центар“ Градишка за 2010. 
годину 

 
I 
 

 Даје се сагласност на Програм рада ЈУ 
„Културни центар“ Градишка за 2010. Годину 
 

II 
 

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

 
Број:01-022-30/10 
Датум:16.02.2010.године 
Градишка                           ПРЕДСЈЕДНИК  

                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                   Урош Граховац с.р. 
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На основу члана  19. став 1. Закона о 
систему јавних служби („Службени гласник 
Републике Српске“ број  68/07) и чланова 17. и 
33. Статута  општине Градишка ( „Службени 
гласник општине Градишка, број 8/05, 4/08, 1/09 
и 3/09), Скупштина општине Градишка  на 
сједници одржаној дана  16.02. 2009. године, 
донијела је 
 

О Д Л У К У 
 

о давању сагласности на Програм рада 
ЈУ „Завичајни музеј“ Градишка за 2010. 

годину 
 
I 
 

 Даје се сагласност на Програм рада ЈУ „ 
Завичајни музеј“ Градишка за 2010. годину 
 

II 
  

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

 
Број:01-022-31/10 
Датум:16.02.2010.године 
Градишка                          ПРЕДСЈЕДНИК  

                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                   Урош Граховац с.р. 
 

 
 
На основу члана 30. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник Републике 
Српске", број 101/04 , 42/05 и 118/05), члана 28. 
Закона о основном образовању и васпитању 
("Службени гласник Републике Српске", број 
74/08) 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  16.02.2010. 
доноси  

 
О Д Л У К У 

о утврђивању уписних подручја основних 
школа 

 
Члан 1. 

 
Овом одлуком се утврђују уписна подручја 

за основне школе на подручју општине 
Градишка, како слиједи:  
     

1. Основна школа „ВАСА ЧУБРИЛОВИЋ“ 
Градишка обухвата подручја мјесних заједница 
Центар, Текија и Брестовчина у цијелости, те дио 
Мјесне заједнице Сењак (Хисета) од граничног 
прелаза (Трг светог Саве) Улицом „Кнеза 
Лазара“ укључујући њену лијеву страну према 
Улици „Хиландарска“, па онда том улицом 
укључујући њену лијеву страну до Улице „Иве 
Андрића“ и иде том улицом узимајући њену 
лијеву страну до Обале „Војводе Степе“ и иде 
том улицом у цијелости, затим дио Мјесне 
заједнице Обрадовац ограничен „Змај Јовином“ 
улицом узимајући њену лијеву страну према 
Улици „Васка Попе“ укључујући њену лијеву 
страну према Улици „Драге Лопара“ и скреће 
том улицом идући замишљеним продужетком до 
границе са Мјесном заједни-цом Брестовчина, те 
иде даље границом са Мјесном заједницом 
Текија до круга фабрике „ИНГА“ – 
сјевероисточна страна уз границу круга „ИНГА“ 
до Улице „Авде Ћука“ идући њеном десном 
страном до почетка „Змај Јовине“ улице затим 
дио Мјесне заједнице Лисковац ограничен 
Улицом „Пут српске војске“ укључујући њену 
лијеву страну према Лисковцу до мотела „ТАХI-
bar“, Улицу „Деветнаесте србобранске бригаде“, 
која се наставља на Лисковачки пут до 
трафостанице на ''Каналу'' и шире подручје 
између Улице „Пут српске војске“ и Улице 
„Деветнаесте србобранске бригаде“, те десну 
страну Улице „Деветнаесте србобранске 
бригаде“ према водоторњу. 
2. Основна школа „ДАНИЛО БОРКОВИЋ“ 
Градишка обухвата подручје Мјесне заједнице 
Сењак (Хисета) ограничене Улицом „Пут српске 
војске“ укључујући њену десну страну од Улице 
„Јеванђеоска“ (код Римокатоличког гробља) 
према „петљи“ и иде десном страном Улице 
„Првог крајишког корпуса“ према граничном 
прелазу (Трг светог Саве) и наставља десном 
страном Улице “Кнеза Лазара“ према Улици 
„Хиландарска“ укључујући њену десну страну 
према Улици „Иве Андрића“ заузимајући њену 
десну страну до Обале „Војводе Степе“, затим 
насељена мјеста Бок Јанковац, Козинци, Греда и 
Мачковац. 
3. Основна школа „КОЗАРСКА ДЈЕЦА“ 
Крушкик обухвата Мјесну заједницу Обрадовац 
од ''Сушаре'' Улицом „Босанска“, затим 
„Партизанска“ до АД „Стандард“ укључујући 
улице које излазе на Улицу „Партизанска“ са 
њене лијеве стране према „Стандарду“, затим 
десна страна Улице „Дејтонска“ уз границу круга 
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фабрике „ИНГА“ и излази на Улицу „Авде Ћука“ 
укључујући њену десну страну према Улици 
„Змај Јовина“ идући десном страном те улице 
излази на Улицу „Васка Попе“ и то на десну 
страну према Улици „Драге Лопара“ и иде према 
насељеном мјесту Липовача, затим насељено 
мјесто Липовача, Мјесна заједница Крушкик, 
Мјесна заједница Чатрња, дио Мјесне заједнице 
Жеравица, насељена мјеста Орахова и Гашница.  
4. Основна школа „ПЕТАР КОЧИЋ“ Нова 
Топола обухвата подручје насеље-них мјеста 
Нова Топола, Рогољи, Елезагићи, Берек, 
Машићи, Вилуси, Миљевићи, Романовци, Вакуф, 
Сеферовци, Горњи Карајзовци, Петрово Село, 
Доњи Карајзовци, Кочићево, Трошељи, 
Крајишник и дио Ровина. 
5. Основна школа „МЛАДЕН 
СТОЈАНОВИЋ“ Горњи Подградци обухвата 
подручје насељених мјеста Горњи Подградци, 
Доњи Подградци, Јабланица, Милошево Брдо, 
Совјак, Врбашка, Бистрица, Требовљани и 
Јелићи. 
6. Основна школа „ВУК СТЕФАНОВИЋ 
КАРАЏИЋ“ Турјак обухвата подручје 
насељених мјеста Турјак, Аџићи, Самарџије, 
Трновац, Мичије, Горња, Средња и Доња 
Јурковица, Шашкиновци, Јазовац, Грбавци, 
Козара, Кијевци, Ћелиновац, Драгељи, 
Шималовска,Буквик и Цимироти. 
7. Основна школа „СВЕТИ САВА“ Дубраве 
обухвата подручје насељеног мјеста Дубраве, 
дио насељеног мјеста Лисковац до трафостанице 
Ровине до рогољског пута, те насељена мјеста 
Брезик Ламинци, Сређани Ламинци, Ламинци 
Дубраве, Ново Село, Горња и Доња Долина и 
рогољски пут лијева и десна страна. 

Члан 2. 
 
Утврђена уписна подручја у члану 1. ове одлуке 
се предлажу Министру просвјете и културе 
Републике Српске, као основ за доношење 
рјешења о утврђивању уписних подручја за 
основне школе на подручју општине Градишка. 
 

Члан 3. 
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да 

важи Одлука о утврђивању школских подручја, 
број: 01/1-61-3 од 27.5.1991. године (''Службени 
гласник Бос. Градишка'', број 5/91). 

 
 

Члан 4. 
Ова одлука ступа на снагу даном 

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

 
Број:01-022-39/10 
Датум:16.02.2010.године 
Градишка                          ПРЕДСЈЕДНИК  

                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                  Урош Граховац с.р. 
 
 

На основу члана 55. и 67. Закона о 
уређењу простора («Службени гласник 
Републике Српске» бр. 84/02-пречишћен текст, 
14/03, 112/06 и 53/07) и чланова 17. и 33. Статута 
Општине Градишка («Службени гласник 
Oпштине Градишка» бр. 8/05, 4/08, 1/09 и 3/09), 
Скупштина општине Градишка на сједници 
одржаној   16.02. 2010. године, доноси 
 

О Д Л У К У 
 

о приступању измјени дијела Регулационог 
плана насеља «Крошња» у Градишци 

 
Члан 1. 

 
 Приступа се измјени дијела Регулационог 
плана  насеља «Крошња» у Градишци 
(«Службени гласник општине Градишка» , број: 
6/04- У даљем тексту: План). 
 

Члан 2. 
 

 Простор који ће се обухватити измјенама 
Плана приказан је у графичком прилогу који је 
саставни дио ове одлуке. 

Коначна граница подручја одредиће се у 
графичком дијелу Плана. 

 
Члан 3. 

 
Временски период за који ће се донијети 

измјене Плана је 2010-2020.године. 
 

Члан 4. 
 

Носилац припреме измјене Плана је 
Одјељење за урбанизам, грађење, комуналне и 
стамбене послове. 
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Члан 5. 
 

 Преднацрт Плана припремиће се у року 
од 30 дана од закључења уговора о изради Плана 
и испуњења услова који уговором буду 
одређени. 
 Нацрт Плана ставиће се на јавни увид и 
стручну расправу у трајању од 30 дана у про-
сторијама носиоца израде плана и мјесне 
заједнице за чије подручје се врши израда Плана. 
 Приједлог плана ће утврдити Начелник 
Општине у сарадњи са носиоцем израде Плана, у 
року од 8 дана од завршетка јавног увида и 
стручне расправе. 
 Уз Приједлог Плана Начелник Општине 
ће поднијети Скупштини општине приједлог 
Одлуке о донoшењу измјена Плана са потребним 
образложењем. 
 У образложењу Одлуке о доношењу 
измјена Плана Начелник Општине и носилац 
при-преме Плана ће дати 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. 

 
До ступања на снагу одговарајућег 

планског акта, простор из члана 2. ове одлуке 
сматра се резервисаном површином у смислу чл. 
8 и 9 Закона о уређењу простора («Службе-ни 
гласник Републике Српске» бр. 84/02-пречишћен 
текст, 14/03, 112/06 и 53/07). 

 
Члан 7. 

 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у «Службеном гласнику 
Oпштине Градишка». 

 
Број:01-022-32/10 
Датум:16.02.2010.године 
Градишка                          ПРЕДСЈЕДНИК  

                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                  Урош Граховац с.р. 
 
 
 

На основу члана 3. став 1. Закона о 
уређењу Простора („Службени гласник 
Републике Српске“, број 84/02) и члана 17. и 33. 
Статута Општине Градишка („Службени гласник 
општине Градишка“, број: 8/05, 4/08, 1/09 и 3/09), 
Скупштина општине Градишка на сједници 
одржаној 16.02.2010. године донијела је 

 

О Д Л У К У 
 

о привођењу трајној намјени земљишта у 
обухвату дијела Регулационог плана      

„Излаз на Саву“ 
 

I 
 
 Приступа се процедури привођења 
земљишта трајној намјени, у складу са Регулаци-
оним планом „Излаз на Саву“ (у даљем тексту: 
Регулациони план). 
 

II 
 

Одобрава се накнада неамортизованог дијела 
извршених улагања закупцима и власни-цима 
грађевинских објеката који се руше (изграђених на 
к.ч. број: 440/1, 441/1, 442/1 у к.о. Градишка – град) 
у укупном износу од 26.000,00 КМ. 
 

III 
 
 За провођење ове Одлуке и рјешавање 
имовинско - правних односа на земљишту, 
задужује се Начелник Општине. 
 

IV 
 

 Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења ,  а објавиће се у "Службеном 
гласнику општине Градишка". 
 
Број:01-022-33/10 
Датум:16.02.2010.године 
Градишка                          ПРЕДСЈЕДНИК  

                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                  Урош Граховац с.р. 
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На основу члана 17. Закона о грађевинском 
земљишту („Службени гласник Републике 
Српске“, број 112/06) и члана 17. Статута 
општине Градишка („Службени гласник 
општине Градишка“, број: 8/05, 4/08, 1/08 и 3/09) 
и члана 4. Одлуке о грађевинском земљишту 
(„Службени гласник општине Градишка“, број: 
6/07 и 6/09), Скупштина општине Градишка на 
сједници одржаној дана 16.02.2010. године, 
донијела је  
 

О Д Л У К У 
 

о допуни Одлуке број 01-022-125/09 од 
29.05.2009. године 

 
I 

 
 У члану 1. Одлуке о давању сагласности 
на закључење уговора о продаји неизграђеног 
градског грађевинског земљишта непосредном 
погодбом, број 01-022-125/09 од 29.05.2009. 
године („Службени гласник општине Градишка, 
број 4/09), иза ријечи „дијела“, ставља се запета и 
додаје: 
 
 „што одговара упису у земљишно-
књижном улошку Основног суда Градишка 
бр. 344 к.о. Градшка-село.“ 
 

II 
 

 Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења ,  а објавиће се у "Службеном 
гласнику општине Градишка". 
 
Број:01-022-34/10 
Датум:16.02.2010.године 
Градишка                          ПРЕДСЈЕДНИК  

                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                  Урош Граховац с.р. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Скупштина општине Градишка, 
рјешавајући по захтјеву Чикић Слободана, сина 
Јована из Градишке, за утврђивање права 
власништва на грађевинском земљишту, на 
основу члана 47. став 1. Закона о грађевинском 
земљишту („Службени гласник Републике 
Српске“, број  112/06) и члана 17. и 33. Статута 
општине Градишка („Службени гласник 
општине Градишка“ број 8/05, 4/08, 1/09 и 3/09), 
на сједници одржаној дана 16.02. 2010. године 
донијела је 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 
 1. Утврђује се право власништва у корист 
Чикић Слободана, сина Јована из Градишке, као 
градитеља објекта-гараже изграђене у Ул. 
„Милоша Црњанског“, у смислу члана 47.став 1. 
Закона о грађевинском земљишту, на 
грађевинском земљишту означеном као к.ч. бр. 
262/149 Ул.“Поткозарска“, гаража у површини 
од 18 м2 и двориште у површини од 12 м2, 
уписана у п.л. број 2649 к.о. Градишка-град, са 
правом коришћења општине Градишка. 
 
 2. Накнада за земљиште из тачке 1., 
накнада за комунално уређење и рента плаћене 
су у поступку добијања грађевинске дозволе. 
 
 3. На земљишту из тачке 1., по 
правоснажности овог рјешења, Основни суд 
Гради-шка, земљишно-књижна канцеларија, 
извршиће укњижбу права власништва у корист 
Чикић Слободана, сина Јована из Градишке са 
1/1 дијела, а Републичка управа за геодетске и 
имовинско-правне послове-Подручна јединица 
Градишка извршиће промјену корисника у 
катастарском операту. 
 
 4. Ово рјешење је коначно у управном 
поступку. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Чикић Слободан из Градишке поднио је 
захтјев да му се, у складу са чланом 47.став 1. 
Закона о грађевинском земљишту, утврди право 
власништва на грађевинском земљишту 
означеном као у тачки 1. диспозитива. У захтјеву 
наводи да је власник грађевинског објекта-
гараже коју је у власништво стекао на основу 
Уговора о купопродаји закљученог дана 
20.09.2000. године, Ов.бр.I-3523/2000 од 
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26.09.2000. године, од Хаџиалагић Хикмета. 
Наводи да је његов предходник предметну 
гаражу изградио на основу грађевинске дозволе 
уз плаћање свих накнада, а да му јес СО-е Бос. 
Градишка својим рјешењем додјелила на трајно 
кориштење дио катастарске честице број 262/6 у 
површини од 31,5 м2 (гаража број 29). Напомиње 
да је рјешење СО-е Бос. Градишка било 
непроводиво у јавним евиденцијама из разлога 
што је у то вријеме СО-е додјељивала (ради 
изградње гаража) само дијелове матичне парцеле 
к.ч. бр. 262/6 к.о. Бос. Градишка, а да је 
формирање грађевинских парцела за сваку 
гаражу на том локалитету извршено тек 2006. 
године парцелацијом к.ч. 262/6, у свему према 
Регулационом плану за насеље градског 
карактера Градишка („Службени гласник 
општине Градишка“ број 7/72), који је и данас на 
снази. Конкретно, парцела на којој је изграђена 
његова гаража добила је број 262/149, к.о. 
Градишка-град. Како је у поступку добијања 
грађевинске дозволе његов предходник платио 
накнаде за грађевинско земљиште и накнаду за 
комуналије, тражи да му се право власништва на 
предметном  грађевинском земљишту утврди без 
накнаде. Уз захтјев је приложио рјешење СО-е 
Бос. Градишка број 04/3-475-251 од 16.12. 1980. 
године, рјешење Завода за друштвено и 
просторно планирање број 08/2-361-55/82 од 
03.03.1982. године, Уговор о купопродаји од 
20.09.2000. године. 
 
 По предњем захтјеву проведен је управни 
поступак у којем је утврђено следеће чињенично 
стање: 
- да је рјешењем СО-е Бос. Градишка 
04/03-475-251 од 16.12.1980. године Хаџиала-гић 
Хикмету додјељено неизграђено грађевинско 
земљиште у друштвеној својини уз накнаду и то 
дио к.ч. 262/6 у површини од 31,5 м2 (гаража 
бр.29), тада уписана у п.л. бр. 1242 к.о. 
Градишка-град; 
- да је наведеним рјешењем СО-е Бос. 
Градишка одређена  и укњижба права кори-
шћења у корист Хаџиалагић Хикмета, али се овај 
није могао укњижити са тим правом из разлога 
што му је био додјељен само дио матичне 
парцела 262/6 к.о. Бос. Градишка-град; 
- да се предметна парцела налази у 
обухвату Регулационог плана плану за насеље 
градског карактера Градишка („Службени 
гласник општине Градишка“ број 7/72), који је 

био важећи и у вријеме додјеле предметног 
земљишта, а и данас је на снази; 
- да се Увјерењем Одјељења за урбанизам, 
грађење, комуналне и стамбене послове број 04-
475-175/06 од 24.08.2006.године потврђује да је 
парцелација к.ч. бр.262 к.о. Градишка-град 
извршена у свему према Регулационом плану за 
насеље градског карактера Градишка 
(„Службени гласник општине Градишка“ број 
7/72); 
- да је у поступку прибављања грађевинске 
дозволе бр- 08/2-361-55/82 од 03.03.1982. године 
предходник подносиоца захтјева измирио 
накнаде за уступљено грађеви-нско земљиште и 
накнаде за комуналије, у којем поступку је 
Хаџиалагић Хикмет приложио Увјерење СИЗ-а 
за комуналије Бос. Градишка бр. II-1610 од 
20.10.1980. године. 
 

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

 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: 
 
 Против овог рјешења не може се 

изјавити жалба али се може покренути управни 
спор тужбом Окружном суду у Бања Луци, у 
року од 30 дана од дана пријема овог рјешења. 

Тужба се подноси непосредно Суду, у два 
примјерка. 
 
Број:01-475-48/10 
Датум:16.02.2010.године 
Градишка                          ПРЕДСЈЕДНИК  

                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                  Урош Граховац с.р. 
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Скупштина општине Градишка, у 
предмету исправке грешке, по захтјеву 
Хаџибеговић Хидајета из Градишке, на основу 
члана 207. 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), на 
сједници одржаној дана 16.02.2010. 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 о 
арондацији Скупштине општине  Бос. Градишка 
број 07/1-479-17 од 25.04.1985. године, тако да у   
диспозитиву, умјесто: 
 -„Хаџибеговић Алибега Хидајетбег“ 
 треба да стоји: 
 -„Хаџибеговић Алибега Хидајет“. 
 
 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 
 

Хаџибеговић Хидајет из Градишке 
затражио је да се исправи грешка у рјешењу о 
арондацији Скупштине општине Бос. Градишка 
број 07/1-479-17 од 25.04.1985. године, у којем је 
погрешно уписано његово име, тако што је 
умјесто имена Хидајет наведено име Хидајетбег. 

Уз поднесак је приложио извод из МКР, 
фотокопију личне карте, рјешење Суда 
ДН:1012/85 од 22.08.1985. године и рјешење 
Основног суда у Градишци бр. 72 0 V 007879 09 
V од 02.12.2009.године, којим се овај Суд 
оглашава ненадлежним и приједлог предлагача 
за исправку погрешно уписаног зимена одбацује, 
из разлога што се не ради о грешци Суда, већ о 
грешци СО-е Бос. Градишка, која је у наведеном 
рјешењу констато-вала име Хидајетбег. 
 Поступајући по захтјеву за исправку 
грешке извршен је увид у извод из МКР бр. 
04/18-13-1-16409/2009 од 30.09.2009. године у 
којем се наводи да је лично име подносиоца 
захтјева  Хидајет, фотокопију личне карте бр. 
04ЕАВ5120 издата од МУП РС Градишка, након 
чега је утврђено да је у горе наведеном рјешењу 
СО-е Бос. Градишка 07/1-479-17 од 25.04.1985. 
године, начињена грешка-тако да је умјесто 
имена Хидајет уписано име Хидајетбег. 

 На основу напријед изнешеног, у смислу 
члана 207. Закона о општем управном поступку 
(„Службени гласник Републике Српске“ број 
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 његовим 
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 Окружном суду у Бања Луци, у 
року од 30 дана од дана пријема овог закључка. 

Тужба се подноси непосредно Суду, у два 
примјерка. 

 
Број:01-475-47/10 
Датум:16.02.2010.године 
Градишка                          ПРЕДСЈЕДНИК  

                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                  Урош Граховац с.р. 

 
 

Скупштина општине Градишка, у 
предмету исправке грешке, по захтјеву 
Хаџибеговић Хидајета из Градишке, на основу 
члана 207. 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), на 
сједници одржаној дана 16.02.2010. године 
донијела   је 
 

З А К Љ У Ч А К 
 
 1. Исправља се грешка у рјешењу 
Скупштине општине Градишка број 03/4-475-
30/77 од 22.03.1977.године, у предмету додјеле 
грађевинског неизграђеног земљишта у 
друштвеној својини, тако да у тачки 1. 
Диспозитива умјесто: 
 
 -„Кнежевић Душановој Нади“ 
 треба да стоји: 
 -„Кнежић Душановој Нади“. 
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 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 
 

Кнежић Нада  из Градишке затражила је 
исправку грешке у рјешењу Скупштине општине 
Бос. Градишка број 03/4-475-30/77 од 22.03.1977. 
године, у предмету додјеле неизграђеног 
грађевинског земљишта у друштвеној својини, у 
којем је погрешно уписано њено презиме, тако 
што је умјесто презимена Кнежић уписано 
презиме Кнежевић. 

Уз поднесак је приложила извод из МКР, 
фотокопију личне карте, рјешење СО-е Бос. 
Градишка бр.03/4-475-30/77 од 22.03.1977.године 
и рјешење Општинског суда у Бос. Градишци 
ДН:338/77 од 25.04.1977.године и рјешење 
Основног суда у Градишци бр. 72 0 V 008003 09 
V од 22.12.2009.године, којим се овај Суд 
оглашава ненадлежним и приједлог предлагача 
за исправку погрешно уписаног презимена 
одбацује, из разлога што се не ради о грешци 
Суда, већ о грешци СО-е Бос. Градишка. 
 Поступајући по захтјеву за исправку 
грешке извршен је увид у извод из МКР бр. 03/2-
1-200-26/10 од 19.01.2010. године у којем се 
наводи да је презиме подносиоца захтјева  
Кнежић, фотокопију личне карте бр.09ЕАФ8655 
издата од МУП РС Градишка, након чега је 
утврђено да је у горе наведеном рјешењу Со-е 
Бос. Градишка 03/4-475-30/77 од 
22.03.1977.године, начињена грешка тако да је 
умјесто презимена Кнежић уписано презиме 
Кнежевић. 
 На основу напријед изнешеног, у смислу 
члана 207. Закона о општем управном поступку 
(„Службени гласник Републике Српске“ број 
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 његовим 
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 Окружном суду у Бања Луци, у 
року од 30 дана од дана пријема овог закључка. 

Тужба се подноси непосредно Суду, у два 
примјерка. 

 
Број:01-475-46/10 
Датум:16.02.2010.године 
Градишка                          ПРЕДСЈЕДНИК  

                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                  Урош Граховац с.р. 
 

 
Скупштина општине Градишка, у 

предмету исправке грешке, по захтјеву Поповић 
/Бошка/ Радиславе из Градишке, на основу члана 
207. 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), на 
сједници одржаној дана 16.02.2010. 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 број 03/4-475-
28/77 од 22.03.1977. године, тако да у 
диспозитиву умјесто: 
 
 -„Поповић /Бошко/ Радослава“ 
 треба да стоји: 
 -„Поповић /Бошко/Радислава“. 
 
 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 
 
 Поповић /Бошко/ Радислава из Градишке 
поднијела је захтјев за исправку грешке у 
рјешењу Скупштине општине Градишка број 
03/4-475-28/77 од 22.03.1977. године, којим јој је 
додјељено на трајно кориштење неизграђено 
грађевинско земљиште у друштвеној својини 
ради изградње стамбеног објекта, наводећи да је 
у истом рјешењу погрешно написано њено лично 
име, тако да умјесто Радислава,  стоји Радослава. 
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 Поступајући по захтјеву за исправку 
грешке извршен је увид у катастарском операту 
као и у приложену документацију, којом 
приликом је утврђено да је начињена грешка као 
у диспозитиву. 
 На основу напријед изложеног, у смислу 
члана 207. Закона о општем управном поступку 
(„Службени гласник Републике Српске“ број 
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 његовим 
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 Окружном суду у Бања Луци, у 
року од 30 дана од дана пријема овог закључка. 

Тужба се подноси непосредно Суду, у два 
примјерка. 

 
Број:01-475-45/10 
Датум:16.02.2010.године 
Градишка                          ПРЕДСЈЕДНИК  

                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                  Урош Граховац с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На основу члана 121. 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 16.02.2010.године , д о н и ј е 
л а  ј е 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

о именовању Комисије за избор службеника 
Административне службе 

 општине  Градишка, по  јавном конкурсу 
 

1. Именује се  Комисија за избор 
службеника  Административне службе општине 
Градишка, по  јавном конкурсу у саставу: 

 
1.Владо Сладојевић , предсједник 
2.Горан Сембер,               члан 
3.Бранко Поткоњак,              члан 
4.Недељко Белина,  члан 
5. Хикмет Хаџиалагић, члан 

 
2. Комисија има задатак да размотри 

приспјеле пријаве на конкурс, утврди који 
кандидати испуњавају услове конкурса, обави 
интервју са кандидатима и утврди редосљед 
кандидата на основу стручних способности. 

 
3. Административно-техничке послове за 

потребе Комисије обављаће Одјељење за општу 
управу Административне службе опшине 
Градишка. 

 
4. Комисија престаје са радом даном 

избора кандидата на упражњену позицију. 
 
 5. Ово Рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се  у „Службеном гласнику 
општине Градишка“. 
 
Број:01-111-6/10 
Датум:16.02.2010.године 
Градишка                          ПРЕДСЈЕДНИК  

                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                  Урош Граховац с.р. 
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НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
 
На основу члана 43. став 1. алинеја 8. 

Закона о локалној самоуправи (Службени 
гласник Републике Српске, број 101/04,42/05 и 
118/05), члана 11. Одлуке о оснивању 
Административне службе општине Градишка 
„Службени гласник општине Градишка“, број 
11/08 и члана 28. Статута општине Градишка 
(«Службени гласник општине Градишка», број 
8/05 , 4/08, 1/09 и 3/09), Начелник општине 
Градишка           д о н о с и  
 
 

ПРАВИЛНИК 
 О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА 

ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И 
СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ 

МЈЕСТА  
АДМИНИСТРАТИВНЕ СЛУЖБЕ 

ОПШТИНЕ ГРАДИШКА 
 

Члан 1. 
 
 У Правилнику о организацији и 
систематизацији радних мјеста Административне 
службе општине Градишка („Службени гласник 
општине Градишка“, број 11/08 и 5/09)   ( у 
даљем тексту : Правилник ), у члану 2. став 2. се 
мијења и гласи:  
 „У оквиру Кабинета начелника општине 
образују се Одсјек за развој, Одсјек комуналне 
полиције, Одсјек  цивилне заштите и Одсјек за 
имовинско-правне послове“. 
 

Члан 2. 
 
 У члану 4. Правилника иза става 2. додаје 
се став  3.  и гласи: 
 „Шефови одсјека у Кабинету начелника 
за свој рад одговарају Начелнику општине“. 
 

Члан 3. 
 
 У члану 8. Правилника врше се сљедеће 
измјене и допуне: 
 
- „под 02-КАБИНЕТ НАЧЕЛНИКА 
ОПШТИНЕ  бришу се радна мјеста „02.010 
Стручни савјетник за имовинско-правне послове 
и   02.016 Стручни савјетник за заступање и 
имовину општине“.  

-  У Одсјеку за развој  иза радног мјеста  „02.017 
Самостални стручни сарадник за комуникацију и 
преписке“ додају се радна мјеста „02.010 
Стручни савјетник за пројекте и инвестиције  и 
02.016 Самостални стручни сарадник –
архитекта“. 
- Организује се нови одсјек и означава са Г) 
Одсјек за имовинско-правне послове, са 
радним мјестима:  „02.088  Шеф одсјека -1 
извршилац,   02.125 Самостални стручни 
сарадник за упис општинске имовине у јавне 
регистре -1 извршилац и 02.126    Виши  стручни 
сарадник за техничке послове – 1 извршилац“ и 
број „22“ замјењује се бројем „25“.  
 
- под  03. ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ, 
за радно мјесто „03.033 Стручни сарадник – 
матичар у шалтер сали“ број извршилаца „3“ 
замјењује се бројем „5“ и за радно мјесто „03.036 
Стручни сарадник –матичар у мјесној 
канцеларији“ број  извршилаца „9“ замјењује се 
бројем „6“ и иза наведеног радног мјеста отвара 
се радно мјесто „03.060 Виши стручни сарадник  
- матичар координатор“ и број извршилаца „1“. 
- радно мјесто „03.037 Самостални стручни 
сарадник за мјесне заједнице“ мјења назив у 
„03.037 Самостални стручни сарадник за људске 
ресурсе и мјесне заједнице“. 
 
- под 04. ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, 
ГРАЂЕЊЕ, КОМУНАЛНЕ И СТАМБЕНЕ 
ПОСЛОВЕ,  код радног мјеста  „04.055 
Самостални стручни сарадник-архитекта“ број 
извршилаца „2“ замјењује се бројем „1“, иза  
„04.059 Стручни савјетник за заштиту животне 
средине“ додаје се „04.066  Самостални стручни 
сарадник за екологију“ и број извршилаца „1“, 
радна мјеста „04.060 Виши стручни сарадник за 
геодетске послове и 04.066 Самостални стручни 
сарадник за инвестиције“ се бришу и код радног 
мјеста „ 04.072 Стручни сарадник за књижење 
уплата“ број извршилаца „2“ се замјењује бројем 
„3“. Укупан број извршилаца у одјељењу „28“ 
замјењује се бројем „27“. 
 
- под  06. ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ 
ДЈЕЛАТНОСТИ, брише се радно мјесто 
„06.088 Стручни савјетник за избјегла и 
расељена лица“ и број  „9“ замјењује бројем „8“. 
 

Члан 4. 
 

У члану 9. Правилника врше се следеће 
измјене и допуне: 
 

У Кабинету Начелника отварају се 
радна мјеста: 
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А  

  
02.010 

Стручни савјетник за пројекте и инвестиције (одсјек за развој) 
 
-    прикупљање и обрада статистичких и других података битних за развојне пројекте 
општине, 
- оперативна припрема и анализа стратешких и других развојних пројеката од посебног 
интереса и значаја за општину,  
-  прикупљање и анализа извјештаја и информација о неопходној документацији за 
апликације предприступним фондовима ЕУ, 
- едукација и праћење најновијих сазнања из дјелокруга рада одсјека, 
- праћења и координација   капиталних  инвестиција  по изведбеним пројектима, 
-припрема тендерске документације  везано за  капиталне инвестиције, 
-одоговара за законито, ажурно и благовремено обављање послова, 
-обавља и друге послове које му повјери шеф одсјека и начелник општине 
 
Сложеност послова: најсложенији 
Школска спрема: ВСС- грађевински факултет 
Радно искуство у струци: 3 године 
Посебни услови: стручни испит и познавање рада на рачунару 
 

1 

 02.016 

Самостални стручни сарадник-архитекта   (одсјек за развој) 
 
-активно учешће у раду  пројектног  тима, 
-прикупљање приједлога за пројекте, 
-израда једноставнијих  идејних пројеката, 
-технички послови  из надлежности  одсјека који се односе на пројектовање и инвестиције, 
-стручна сарадња са развојним агенцијама и организацијама које се баве пројектовањем, 
-остали послови по налогу шефа одсјека и начелника општине 
 
Сложеност послова: најсложенији 
Школска спрема: ВСС-Архитектонски факултет 
Радно искуство у струци: 1 година 
Посебни услови: стручни испит и рад на рачунару  
 

1 

 
Г)  Одсјек за имовинско-правне послове 

 
 

  
02.088 

 
Шеф одсјека 
 
- руководи одсјеком, 
- координира процесом идентификације, пописа и процјене општинске имовине у 

сарадњи са одјељењем за финансије,                                       
- израђује извјештаје о општинској имовини  за Начелника и Скупштину општине, 
- води евиденцију свих судских предмета, 
- задужен је за сарадњу са Правобранилаштвом РС по свим питањима гдје 

Правобранилаштво заступа општину или даје сагласност на уговоре и друге акте, 
- Обавља имовинско-правне послове везано за купопродају и замјену некретнина, 
- покреће судске и друге поступке везано за наплату накнада по основу општинске 

имовине,. 
- подноси извјештаје о стању судских предмета које води и предмета у којима општину 

заступа Правобранилаштво РС, 
- даје приједлоге начелнику општине за ефикасније управљање општинском имовином, 
- одговара начелнику општине за законито, стручно и благовремено извршавање 

послова, 
- по налогу  Начелника општине  обавља и друге имовинско-правне  послове  
 
Сложеност послова: најсложенији 
Школска спрема: ВСС-Правни факултет 
Радно искуство у струци:  5  година 
Посебни услови: стручни испит и рад на рачунару  
 
 
 

1 
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 02.125 

Самостални стручни сарадник за упис општинске имовине у јавне регистре 
 
-подноси захтјеве за укњижавање  општинске имовине  у јавне регистре (катастар, 
грунтовница, пореска управа), 
-у сарадњи са шефом одсјека и одјељењем за финансије даје приједлоге за вођење општинске 
имовине у пословним књигама које води одјељење за финансије, 
- у сарадњи са шефом одсјека и директорима комуналних предузећа учествује у поступку 
преноса имовине из комуналних предузећа на општину након власничке трансформације, 
-заступа  општину  у споровима из имовинско-правних односа по овлашћењу 
Правобранилаштва и у договору са шефом одсјека , 
-прати поступке стечаја и ликвидације у привредним субјектима и благовремено  врши 
пријаву потраживања из стечајне масе дужника, 
-прати прописе из имовинско-правне области и благовремено обавјештава шефа одсјека о 
измјенама и новим прописима, 
-обавља и друге послове по налогу шефа одсјека 
Сложеност послова:  најсложенији 
Школска спрема: ВСС-Правни факултет 
Радно искуство у струци: 1 година 
Посебни услови: стручни испит и рад на рачунару 

1 

 02.126 

Виши  стручни сарадник за техничке послове 
-устројава евиденцију општинске имовине у електронској бази података, 
-ради на пословима идентификације и процјене општинске имовине у складу са 
овлашћењима које добије од шефа одсјека и начелника општине, 
-Учествује у комисијама за попис општинске непокретне имовине, 
-врши класификацију општинске имовине по намјени, 
- прати приходе и расходе  од општинске имовине и врши анализу истих, 
-учествује у пројекту ГИС, 
-учествује у другим пројектима који се односе на општинску имовину, дигитализацију 
просторно-планске документације и друго, 
-у обављању послова непосредно сарађује са одговарајућим службеницима из области 
урбанизма и грађења, стручним и научним организацијама из области урбанизма, грађења и 
геодезије,  Републичком управом за геодетске и имовинско-правне послове, судовима и 
другим органима и организацијама, 
- по налогу шефа одсјека обавља и друге послове везано за општинску имовину 
Сложеност послова:  сложени 
Школска спрема: ВШС –Геодетски  или  грађевински смјер 
Радно искуство у струци:  2 године 
Посебни услови: стручни испит и рад на рачунару 

1 

 
У Одјељењу за општу управу, иза радног мјеста  „03.036 Стручни сарадник –матичар у мјесној 

канцеларији“ отвара се радно мјесто „03.060 Виши стручни сарадник – матичар координатор“ са описом 
посова и условима како слиједи: 
 

  
03.060 

Виши  стручни сарадник –  матичар координатор 
- обавља послове вођења матичних књига,                                      
- врши провјере  података у матичним књигама по захтјевима овлашћених органа, 
- врши интерну контролу матичара који воде матичне књиге у складу са усвојеним 

програмом, 
- врши распоред рада матичара у сједишту службе и у мјесним канцеларијама у договору 

са шефом одсјека, 
- по потреби замјењује службеника на инфопулту и менаџера шалтер сале, 
- одоговара за законито, ажурно и благовремено обављање послова, 
- обавља и друге послове које му повјери шеф Одсјека и начелник Одјељења 
Сложеност послова:  сложени  
Школска спрема: ВШС- друштвеног смјера 
Радно искуство у струци:  1  година 
Посебни услови: стручни испит и рад на рачунару 
 

1 

- Код описа посла за радно мјесто „03.036 Матичар у мјесној канцеларији“ додаје се нова алинеја и 
гласи: 

 
„- Послови везано за матичне књиге обављају се у мјесним канцеларијама: Нова Топола за матично 

подручје Нова Топoла, Горњи Подградци за матично подручје Горњи Подградци и Дубраве за матична  
подручја Ламинци и Дубраве. За остала матична подручја матичне књиге се воде у матичној служби 
Градишка“. 
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-  Мјења се назив радног мјеста  „03.037 Самостални стручни сарадник за мјесне заједнице“ и гласи: 
 

  
03.037 

Самостални стручни сарадник  за људске ресурсе и мјесне заједнице 
- води евиденцију кадрова на подручју општине, 
- креира процедуре запошљавања и распоређивања запослених у складу са Законом, 
- учествује у процесу оцјењивања службеника у складу са Упутством, 
- предлаже Програме стручног образовања и усавршавања запослених, 
- учествује у раду радне групе за интерну организацију административне службе, 
- у сарадњи са начелницима одјељења ради на унапређењу радне дисциплине 

запослених, 
- припрема и проводи анкете за запослене у Административној служби, 
- обавља и друге послове из области људских ресурса у сарадњи са начелником одјељења 

и начелником општине, 
- прати и усмјерава рад органа мјесних заједница,  
- организује и води редовне кварталне састанке предсједника мјесних заједница са 

унапријед утврђеним темама у циљу укључивања већег броја грађана у доношење 
одлука на општинском нивоу и подношењу иницијатива за друге нивое власти, 

- организује редовно информисање грађана на огласним таблама у мјесним заједницама о 
најбитнијим одлукама и пројектима које доносе, односно проводе надлежни општински 
органи, 

- води активности на доношењу и реализацији плана активности јавног доношења буџета 
општине путем радних састанака тима за израду буџета са савјетима МЗ према 
програмима надлежних одјељења,  

- организује зборове грађана по потреби или на захтјев овлашћених сазивача,  
- организује састанке предсједника Савјета мјесних заједница по потреби или на зхтјев 

овлашћених сазивача, 
- одговара за законито, стручно и благовремено извршавање послова, 
-      обавља и друге послове које му у надлежност стави Начелник одјељења 
Сложеност послова: најсложенији 
Школска спрема: ВСС- Факултет друштвеног смјера 
Радно искуство у струци:  1 година 
Посебни услови: стручни испит и рад на рачунару 
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У Одјељењу за урбанизам, грађење, комуналне и стамбене послове иза  „04.059 Стручни савјетник за 
заштиту животне средине“ додаје се  радно мјесто: 
 
 

  
04.066 

Самостални стручни сарадник за екологију 
- прати и анализира стање у области екологије,  
- учествује у управном поступку у области урбанизма и грађења са аспекта екологије, 
- води управни поступак и израђује нацрте управних аката из области екологије, 
- учествује у изради пројеката и у поступку апликације за донаторска средства из области 

екологије, 
- одоговара за законито, ажурно и благовремено обављање послова, 
- Обавља и друге послове по налогу шефа одсјека или начелника одјељења 
 
Сложеност послова: најсложенији 
Школска спрема: ВСС- Факултет на коме се стиче звање еколога или биолога 
Радно искуство у струци: 1 година 
Посебни услови: стручни испит и познавање рада на рачунару. 
 

1 

 
-Код радног мјеста „04.062 Стручни сарадник за документацију“ у опису посла додаје се посао: 
„- по потреби врши исколчење грађевина и провјерава усклађеност ископа темеља са записником о 
исколчењу“. 
 

Члан 5. 
 

Правилник ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Градишка“ и примјењивати од 01. 01. 2010. године. 
 
Број: 02-022- 307/09 
Датум: 31. 12. 2009. године                                                             
Градишка                                                                                                       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                        Никола Крагуљ 
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Након сравњења са изворним текстом 

утврђено је да је у Правилнику о организацији и 
систематизацији радних мјеста Административне 
службе општине Градишка („Службени гласник 
општине Градишка“, број 11/08) учињена 
штампарска грешка, па на основу члана 34. 
Статута општине Градишка („Службени гласник 
општине Градишка“, број 8/05, 4/08, 1/09 и 3/09) 
Начелник општине даје 

 
ИСПРАВКУ 

Грешке у Правилнику о организацији и 
систематизацији радних мјеста 

Административне службе општине Градишка 
 

 

1. У члану 9. код услова за радно мјесто 
08.104 Самостални стручни сарадник за праћење 
локалних општинских прихода у Одјељењу за 
финансије ријечи „или дипломирани 
агроекономиста“ се бришу и број „3“ замјењује 
бројем „1“. 

 
2. Ова исправка се објављује у 

„Службеном гласнику општине Градишка“ 
 

Број:02-022-36/10 
Датум:16.02.2010.године 
Градишка                       

                          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                              Никола Крагуљ с.р. 

  
Након сравњења са изворним текстом утврђено је да је у Правилнику о измјенама и допунама 

Правилника о организацији и систематизацији радних мјеста Административне службе општине 
Градишка („Службени гласник општине Градишка“, број 5/09) учињена штампарска грешка, па на основу 
члана 34. Статута општине Градишка („Службени гласник општине Градишка“, број 8/05, 4/08, 1/09 и 
3/09) Начелник општине даје 

 
ИСПРАВКУ 

Грешке у Правилнику о измјенама и допунама Правилника о организацији и систематизацији 
радних мјеста Административне службе општине Градишка 

 
1. У члану 6. Испуштен је текст: 
- иза „05.077 Стручни сарадник за административне послове“ додаје се радно мјесто: 
 
  

 
 
 
 
 

05.074 

Самостални стручни сарадник за анализу и статистику 
-прати, анализира и извјештава о стању у привреди општине, 
-устројава и развија документациону основу привреде општине, 
-припрема информације, анализира и извјештаје о стању у привреди и друштвеним 
дјелатностима Општине и учествује у изради општинских прописа, који се односе на 
област привреде, 
-учествује у изради информационог система за потребе израде и праћења Стратегије 
развоја општине, 
-одговара за законито, ажурно и благовремено обављање послова, 
-обавља и друге послове који му у надлежност стави Начелник одјељења 
Сложеност послова: најсложенији 
Школска спрема: ВСС-Економски факултет или Пољопривредни факултет смјер за 
економику 
Радно искуство у струци:1 година 
Посебни услови: стручни испит и рад на рачунару 
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У Одјељењу за борачко-инвалидску заштиту, мјења се назив радног мјеста „07:097 Стручни 
сарадник за стамбена питања“ и гласи: 

 
 
  

 
 
 
 
 

07.097 

Самостални стручни сарадник за стамбена питања и сарадњу са невладиним 
организацијама из области борачко-инвалидске заштите 
-обавња оперативне послове везане за стамбено збрињавање породица погинулих и 
цивилних жртава рата, војних и цивилних инвалида, 
-успоставља и ажурира евиденције о степену стамбене збринутости корисника 
породничних и личних инвалиднина, 
-опслужује рад комисије за стамбено збрињавање корисника породичних и личних 
инвалиднина, 
-води рачуна о обиљежавању годишњица и других датума везаних за борачку популацију, 
-ради на унапређењу сарадње са НВО из области борачко-инвалидске заштите, 
-одговара за ажурно и благовремено обављање послова, 
-обавља и друге послове који му повјери Начелник одјељења. 
Сложеност послова: најсложенији 
Школска спрема: ВСС-Завршен факултет друштвеног смјера 
Радно искуство у струци: 2 године 
Посебни услови: стручни испит и рад на рачунару 
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2. Ова исправка се објављује у „Службеном гласнику општине Градишка“. 
 
Број: 02-022- 37/10 
Датум: 16. 02. 2010. године                                                             
Градишка                                                                                               НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
               Никола Крагуљ 

 
 
 
 
 

На основу члана 12 Закона о 
рачуноводству и ревизији РС (Сл. гласник РС, 
број 67/05), Правилника о начину и роковима 
вршења пописа и усклађивања (Службени 
гласник РС, број 37/00) и члана 34 Статута 
општине Градишка (Сл. гласник општине 
Градишка, број 8/05), Начелник Општине, 
доноси: 

 
О Д Л У К У 

о попису и образовању комисије за попис 
 

Члан 1 
 
На дан 31.12.2009.године извршити 

редован попис имовине, потраживања и обавеза 
и то:  

- сталних средстава; 
- готовог новца и хартија од вриједности; 
- потраживања и обавеза; 
- временских разграничења. 
 

 

 
 
 
 
 

Члан 2 
 
а) Попис имовине извршиће Комисија у 

саставу: 
1. Илија Радаковић, предсједник 
2. Бојан Вукотић, члан 
3. Јасминка Гламочанин, члан 
 
б) Попис потраживања и обавеза извршиће 

Комисија у саставу: 
1. Добрила Тодоровић, предсједник 
2. Гина Суботић, члан 
3. Драган Ђаковић, члан 
 
ц) Централна пописна комисија у саставу: 
1. Илија Радаковић, предсједник 
2. Добрила Тодоровић, члан 
3. Драгана Илић, члан 
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Члан 3 
 
Задатак Централне пописне комисије је да 

координира рад свих пописних комисија, да води 
рачуна о исправности спровођења пописа, те да 
води рачуна да се попис заврши до утврђеног 
рока. 

 
Члан 4 

 
Све пописне комисије треба да изврше 

попис у времену од 28.12.2009. до 22.01.2010.год. 
и исте достави Централној пописној комисији. 

 
Члан 5 

 
Централна пописна комисија сачиниће 

збирни извјештај до 31. јануара  2010.године, те 
предложити начин књижења вишкова и мањкова, 
отписа средстава, потраживања и обавеза којег 
доставља начелнику одјељења за финансије. 

 
Члан 6 

 
Начелник одјељења за финансије извјештај 

Централне пописне комисије доставља 
Начелнику општине, који доноси одлуку о 
усвајању извјештаја и приједлога књижења 
утврђених разлика. 

 
Члан 7 

 
Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у Службеном гласнику 
општине Градишка. 

 
Број:02-022-309/10 
Датум:31.12.2009.године 
Градишка                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                 Никола Крагуљ с.р. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На основу члана 6 Уредбе о условима и 
начину плаћања готовим новцем („Сл.гласник 
РС“, број 97/03 и 1/04) и члана 34. Статута 
општине Градишка (Сл.гласник општине 
Градишка број 8/05, 4/08, 1/09, 3/09) Начелник 
општине Градишка, доноси: 
 

О Д Л У К У 
о благајничком максимуму за 2010 годину 

 
Члан 1 

 
Овом одлуком одређује се износ готовог 

новца који органи општинске управе могу 
држати у својој благајни. 

 
Члан 2 

 
Висина износа из предходног члана ове 

одлуке 3.000,00КМ. 
 

Члан 3 
 
За извршење ове одлуке задужује се 

Одјељење за финансије. 
 

Члан 4 
 
Ова одлука ступа на снагу даном 

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

 
Број:02-022-7/10 
Датум:21.01.2010.године 
Градишка                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                 Никола Крагуљ с.р. 
 
 
 
На основу члана 28. и 34. Статута општине 

Градишка“ (Сл.гласник општине Градишка број 
8/05, 1/09, 3/09) Начелник општине је донио 

 
О Д Л У К У 

о додјели средстава 
 
I 

 
Одобрава се исплата средстава у износу од 

по 200,00КМ (словима: двијестотине 
конвертибилних марака и 00/100) пензионисаним 
радницима Административне службе Општине 
Градишка, као поклон за новогодишње празнике. 
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II 
 
Саставни дио ове одлуке је списак 

пензионисаних радника Административне 
службе Општине Градишка, овјерен од стране 
начелника одјељења за општу управу. 

 
III 

 
Исплата из тачке I ове одлуке ће се 

извршити из буџета општине Градишка за 
2009.годину, са буџетске ставке - помоћ 
појединцима, буџетски код-614 200.  

 
IV 

 
О извршењу ове одлуке стараће се 

Одјељење за финансије. 
 

V 
 
Ова Одлука ступа на снагу даном 

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

 
Број:02-022-301/09 
Датум:30.12.2009.године 
Градишка                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                 Никола Крагуљ с.р. 
 

 
На основу члана 69 Закона о буџетском 

систему Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“, број 54/08-Пречишћен текст) 
члана 72 Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 
101/04, 42/05 и 118/05), Правилника о 
рачуноводственој политици за кориснике буџета 
Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“, број 9/06, 14/07 и 121/08), 
члана 34. Статута општине Градишка“ 
(Сл.гласник општине Градишка број 8/05, 4/08, 
1/09, 3/09) Начелник општине Градишка доноси 

 
О Д Л У К У 

о измјенама и допунама Правилника о 
рачуноводственим политикама 

 
Члан 1. 

 
У Правилнику о рачуноводственим 

политикама („Службени гласник општине 
Градишка“ број 3/09), у члану 19. став 6. ријеч 
„приходе“ замјењује се рјечју „приливе“.  

 
Члан 2. 

 
Иза члана 29. додаје се нови члан „29 а“ 

који гласи: 

 
„Члан 29 а“  

 
Ступањем на снагу овог Правилника 

престаје да важи Правилник о рачуноводственим 
политикама објављен у „Службеном гласнику 
општине Градишка“ број: 4/06,12/07 и 1/08. 

 
Члан 3. 

 
Ова Одлука ступа на снагу даном 

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

 
Број:02-022-13/10 
Датум:29.01.2010.године 
Градишка                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                 Никола Крагуљ с.р. 
 

 
На основу члана 43. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 118/02, 101/04 и 42/05) члана 5. 
став 3. Уредбе о давању сагласности на цијене 
одређених производа и услуга („Службени 
гласник Републике Српске“, број 51/08), и члана 
28. и 34. Статута општине Градишка“ 
(Сл.гласник општине Градишка број 8/05, 4/08, 
1/09, 3/09) Начелник општине Градишка доноси 

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 
Даје се сагласност К.П.“Топлана“ а.д. 

Градишка на утврђене цијене топлотне енергије 
и то како слиједи: 

 
- по м2 грејне површине 1,65 КМ (са ПДВ-

ом)/12 мјесеци током цијеле године; 
 
- по МW/h утрошене топлотне енергије 

138,00 КМ (са ПДВ-ом) / 6 мјесеци током грејне 
сезоне; 

 
- инсталисана снага по МW 5.172,70 КМ 

(са ПДВ-ом)/12 мјесеци током цијеле године 
 
Напријед наведене цијене ће се 

примјењивати од 01.02.2010.године. 
 
О извршењу овог Рјешења стараће се 

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

 
Ово Рјешење ступа на снагу даном 

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

 
Број:02-380-1/10 
Датум:04.02.2010.године 
Градишка                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                 Никола Крагуљ с.р. 
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На основу члана 43. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 101/04, 42/05 и 118/05) члана 31. 
став 3.  Закона о трговини („Службени гласник 
Републике Српске“, број 06/07), и члана 28. и 34. 
Статута општине Градишка“ (Сл.гласник 
општине Градишка број 8/05, 4/08, 1/09, 3/09) 
Начелник општине Градишка доноси 

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

О давању сагласности на Пијачни ред 
 
1. Даје се сагласност „ГРАДСКОЈ 

ТРЖНИЦИ“ а.д. Градишка, на Пијачни ред 
број:664/09 од 25.12.2010.године. 

 
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном 

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

 
Број:02-023-2/10 
Датум:05.02.2010.године 
Градишка                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                 Никола Крагуљ с.р. 
 
 

На основу члана 43. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 101/04, 42/05 и 118/05) и  члана 28. 
Статута општине Градишка“ (Сл.гласник 
општине Градишка број 8/05 и 4/08) Начелник 
општине Градишка доноси 

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на Одлуку о измјенама 
и допунама Правилника о унутрашањој 

организацији и ситематизацији радних мјеста 
Центра за социјални рад Градишка 
 
1. Даје се сагласност на Одлуку о 

измјенама и допунама Правилника о унутрашњој 
организацији и систематизацији радних мјеста 
Центра за социјални рад Градишка број: 01/022-
7/09 од 22.12.2009.године. 

 
2. О извршењу овог рјешења стараће се 

Одјељење за друштвене дјелатности општине 
Градишка 

 
3. Ово Рјешење ступа на снагу даном 

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

 
Број:02-023-1/10 
Датум:26.01.2010.године 
Градишка                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                 Никола Крагуљ с.р. 
 

На основу члана 34. Статута општине 
Градишка“ (Сл.гласник општине Градишка број 
8/05, 4/08, 1/09 и 3/09), а у вези са обавезом 
општине Градишка проистеклом из 
Меморандума о разумијевању, број: 02-07-1/08 
од 10.06.2008. године Начелник општине доноси 

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању пројект менаџера 
 
1. За пројект менаџера општине Градишка 

у Пројекту „ЗП/08“, именујем Сакибу 
Шахиновић. 

 
2. Именована је, између осталог, дужна 

осигурати да се обавезе Општине из 
Меморандума у потпуности изврше. 

 
3. Ступањем на снагу овог рјешења, 

престаје да важи Рјешење о именовању пројект 
менаџера, број:02-111-131/09 од 
31.07.2009.године („Службени гласник општине 
Градишка“ број 7/09). 

 
4. Рјешење ступа на снагу даном 

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

 
Број:02-111-2/10 
Датум:27.01.2010.године 
Градишка                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

 
О Г Л А С 

 
Одјељење за урбанизам, грађење, 

комуналне и стамбене послове Административне 
службе, Општине Градишка на основу рјешења 
број 04-372-43/09 од 25.01.2010 године, извршио 
је у регистару заједница етажних власника 
стамбених зграда, у регистарском листу број: 
51/10 упис оснивања ЗЕВ стамбене зграде Ул. 
Видовданска 58А. са сљедећим подацима: 

Код Одјељења за урбанизам, грађење, 
комуналне и стамбене послове Градишка у 
књигу регистара 51/09 од 25.01.2010.године 
уписана је Заједница етажних власника зграде у 
Градишци у ул. Видовданска бр.58А, са 
оснивачким актом Заједнице од 16.11.2009.године. 
Основна дјелатност заједнице је: управљање 
зградом за рачун етажних власника, прикупљање 
и тражење средстава за одржавање заједничких 
дијелова и уређаја и других трошкова управљања 
зградом, одржавање заједничких дијелова и 
уређаја зграде, извођење радова хитних 
интервенција, коришћење заједничких 
просторија и дијелова зграде и земљишта које 
служи за редовну употребу зграде, други 
послови управљања зградом. 

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

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

Лица овлаштена за заступање и 
представљање заједнице су Рајко Лајић и Вујић 
Бојан. 

 
Број:04-372-43/09 
Датум:25.01.2010.године 
Градишка                         СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ  

                            Жељко Дамјановић с.р. 

 
 
 

О Г Л А С 
 
Одјељење за урбанизам, грађење, 

комуналне и стамбене послове Административне 
службе, Општине Градишка на основу рјешења 
број 04-372-4/10 од 04.02.2010 године, извршио 
је у регистару заједница етажних власника 
стамбених зграда, у регистарском листу број: 
52/10 упис оснивања ЗЕВ стамбене зграде Ул. 
Видовданска 73/2 са сљедећим подацима: 

Код Одјељења за урбанизам, грађење, 
комуналне и стамбене послове Градишка у 
књигу регистара 52/10 од 04.02.2010.године 
уписана је Заједница етажних власника зграде у 
Градишци у ул. Видовданска бр.73/2, са 
оснивачким актом Заједнице број 3.01/09. од 
17.12.2009.године Основна дјелатност заједнице 
је: управљање зградом за рачун етажних 
власника, прикупљање и тражење средстава за 
одржавање заједничких дијелова и уређаја и 
других трошкова управљања зградом, одржавање 
заједничких дијелова и уређаја зграде, извођење 
радова хитних интервенција, коришћење 
заједничких просторија и дијелова зграде и 
земљишта које служи за редовну употребу 
зграде, други послови управљања зградом. 

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

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

Лица овлаштена за заступање и 
представљање заједнице су Ђукић Мирослав и 
Митрић Ненад. 

 
Број:04-372-4/10 
Датум:04.02.2010.године 
Градишка                       СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ  

                            Жељко Дамјановић с.р. 
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О Г Л А С 
 

Одјељење за урбанизам, грађење, 
комуналне и стамбене послове Административне 
службе, Општине Градишка на основу рјешења 
број 04-372-5/10 од 04.02.2010 године, извршио 
је у регистару заједница етажних власника 
стамбених зграда, у регистарском листу број: 
53/10 упис оснивања ЗЕВ стамбене зграде 
„УГЛОВНИЦА“ Ул. Видовданска бб, ламела „Ц“ 
са сљедећим подацима: 

Код Одјељења за урбанизам, грађење, 
комуналне и стамбене послове Градишка у 
књигу регистара 53/10 од 04.02.2010.године 
уписана је Заједница етажних власника зграде у 
Градишци у ул. Видовданска бр бб, ламела „Ц“ 
са оснивачким актом Заједнице број 01/09. од 
29.12.2009.године. Основна дјелатност заједнице 
је: управљање зградом за рачун етажних 
власника, прикупљање и тражење средстава за 
одржавање заједничких дијелова и уређаја и 
других трошкова управљања зградом, одржавање 
заједничких дијелова и уређаја зграде, извођење 
радова хитних интервенција, коришћење 
заједничких просторија и дијелова зграде и 
земљишта које служи за редовну употребу 
зграде, други послови управљања зградом. 

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

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

Лица овлаштена за заступање и 
представљање заједнице су Басарић Синиша 

 
Број:04-372-5/10 
Датум: 04.02.2010.године 
Градишка                         СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ  

                            Жељко Дамјановић с.р. 
 
 
 

О Г Л А С 
 
Одјељење за урбанизам, грађење, 

комуналне и стамбене послове Административне 
службе, Општине Градишка на основу рјешења 
број 04-372-4/10 од 04.02.2010 године, извршио 
је у регистар заједница етажних власника 
стамбених зграда, у регистарском листу број: 
52/10 упис оснивања ЗЕВ стамбене зграде Ул. 
Видовданска 73/2 са сљедећим подацима: 

Код Одјељења за урбанизам, грађење, 
комуналне и стамбене послове Градишка у 
књигу регистара 52/10 од 04.02.2010.године 
уписана је Заједница етажних власника зграде у 
Градишци у ул. Видовданска бр.73/2, са 
оснивачким актом Заједнице број 3.01/09. од 
17.12.2009.године Основна дјелатност заједнице 
је: управљање зградом за рачун етажних 
власника, прикупљање и тражење средстава за 
одржавање заједничких дијелова и уређаја и 
других трошкова управљања зградом, одржавање 
заједничких дијелова и уређаја зграде, извођење 
радова хитних интервенција, коришћење 
заједничких просторија и дијелова зграде и 
земљишта које служи за редовну употребу 
зграде, други послови управљања зградом. 

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

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

Лица овлаштена за заступање и 
представљање заједнице су Ђукић Мирослав и 
Митрић Ненад. 

 
Број:04-372-4/10 
Датум:04.02.2010.године 
Градишка                       СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ  

                            Жељко Дамјановић с.р. 
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