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Г р а д и ш к а 

 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
 

На основу члана 102. а у вези са чланом 
38. Став 3. Пословника о раду Скупштине 
општине Градишка – пречишћен текст - 
(„Службени гласник општине Градишка“ број 
6/10), након разматрања Извјештаја о 
реализацији Програма рада Скупштине 
општине и раду сталних радних тјела 
Скупштине општине Градишка у 2010. 
години, Скупштина општине Градишка на 21-ој 
редовној сједници одржаној 23.02.2011. године, 
донијела је слиједећу 
 

О Д Л У К У  
 

1. Усваја се Извјештај о реализацији 
Програма рада Скупштине општине и раду 
сталних радних тјела Скупштине општине 
Градишка у 2010. години. 

 
2. Одлука ће се објавити у „Службеном 

гласнику општине Градишка“ 
 
Број:01-022-21/11 
Датум:23.02.2011.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 чланова 
17.и 33. Статута општине Градишка („Службени 
гласник општине Градишка“ број 8/05, 4/08, 1/09 
и 3/09), а након разматрања Извјештаја о раду 
Начелника Општине и Административне 
службе општине Градишка за 2010. годину, 
Скупштина општине Градишка на својој 21-ој 
редовној сједници одржаној 23.02.2011.године 
донијела је следећу 

 
 

 
О Д Л У К У 

 
   1. Усваја се Извјештај о раду Начелника 
Општине и Административне службе општине 
Градишка за 2010. годину,  
 
  2. Одлука  ће се  објавити у „Службеном 
гласнику општине Градишка“ 
 
Број:01-022-22/11 
Датум:23.02.2011.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 21. редовној 
сједници  одржаној 23.02.2011. године,                 
д о н и ј е л а   ј е 
 

О Д Л У К У 
 

о усвајању  Програма подршке развоја  
пољопривреде за  2011. годину 

 
I 

 
Усваја се Програм  подршке развоја 

пољопривреде  за  2011. годину 
 

II 

 Програм  из предходне тачке  саставни је 
дио ове Одлуке 
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III 
 
 Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења ,  а објавиће се у "Службеном 
гласнику општине Градишка". 
 
Број:01-022-23/11 
Датум:23.02.2011.године 
Градишка                           ПРЕДСЈЕДНИК  

                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                           Урош Граховац с.р. 
 
 
 
ПОДРШКЕ РАЗВОЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ 

ЗА 2011. ГОДИНУ 
 
 
У В О Д 
 
 Програмом подршке развоја 
пољопривреде општине Градишка за 2011. 
годину, предвиђено је да средства буду 
усмјерена физичким лицима и другим субјектима 
(у даљем тексту:корисници), који имају 
засновану или ће засновати пољопривредну 
производњу, односно својим дјеловањем 
доприносе развоју пољопривреде на подручју 
општине Градишка током 2011. године. 
 Усвајањем буџета општине Градишка за 
2011.годину, предвиђена средства су намјење-на 
за подршку развоја пољопривреде и депозите за 
пољопривредне кредите, у области воћарства, 
сточарства, ратарства и повртарства. Укупне 
субвенције за пољопривреду предвиђене буџетом 
општине Градишка износе 200.000,00 КМ. 
Наведена средства биће пласирана за: 
 
1. Депозите пољопривредних кредита-подршка 
пољопривредне производње у области 
сточарства, воћараства, виноградарства, 
ратарства, повртараства, набавка пољо-
привредне механизације, те остале инвестиције у 
пољопривреди ................................ 100.000,00 КМ 
2. Анализу плодности пољопривредног 
земљишта ........................................... 5.000,00 КМ 
3. Накнаду  штете  на  пољопривредним 
усјевима, насталих усљед дејства елементарних 
непогода и осталог (интервентно дјеловање)        
............................................................ 10.000,00 КМ 
4. Једнократне помоћи у случају угинућа 
домаћих животиња .......................... 10.000,00 КМ 

5. Рад пољопривредних удружења са подручја 
општине Градишка .......................... 30.000,00 КМ 
6. Трошкове одржавања манифестације Дани 
поврћа „Лијевче 2011“..................... 10.000,00 КМ 
7. Трошкове одржавања Регионалне сточарске 
изложбе у Градишци ....................... 10.000,00 КМ 
8. Трошкове одржавања манифестације Дани 
воћа “Поткозарје 2011“.................... 10.000,00 КМ 
9. Организовање стручних едукација, организовање 
стручних екскурзија, те организовање посјета 
пољопривредним сајмовима за пољопривредне 
произвођаче ......................................... 8.000,00 КМ 
10.Остало (непредвиђени трошкови)...7.000,00 КМ 
 
ОПШТИ УСЛОВИ 

 

Након усвајања Програма подршке 
развоја пољопривреде за 2011. 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 развоја 
пољопривредне производње. Под општим 
условима подразумијева се да корисници имају 
засновану или ће засновати пољопривредну 
производњу, односно својим дјеловањем 
доприносе развоју пољопривреде 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, односно копија Рјешења о 
регистрацији 

4. копија жиро или трансакционог рачуна 
 

Износ новчаних средстава из овог 
Програма је ограничен.  

Испуњеност општих услова , утврђује 
Комисија,  именована од стране Начелника 
општине. 
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Када је ријеч о  кредитним средствима, 
Комисија ће увидом у поднесене захтјеве и 
приложену документацију сачинити записник и  
листу кандидата који испуњавају услове за 
додјелу кредитних средстава. Листа кандидата се 
доставља банци као приједлог за остваривање 
права на кредитна средства. 

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 финансирати камату у 
цјелости. 

Предметна Комисија, одлучиваће   о свим 
другим захтјевима, које поднесу корисници, а 
везани су за наведене ставке из Програма 
подршке развоја пољопривреде општине 
Градишка   

За контролу утрошка новчаних средстава 
из овог Програма стараће се  Одјељење  за 
привреду. 
         Средства по основу отплаћених кредита, 
усмјераваће се на посебан рачун, у сврху 
стварања револвинг фонда, а исти ће бити у 
функцији даљњег подстицања развоја  
пољопривреде општине Градишка. 
             
          Начелик општине Градишка ће након 
усвајања овог Програма донијети Правилник о 
начину коришћења средстава.  
 
Број:01-022-23/11 
Датум:23.02.2011.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), а након 
разматрања Програма капиталних инвестиција 
2011.-2015. године Скупштина општине 
Градишка на 21. редовној сједници одржаној 
23.02.2011. године , д о н и ј е л а   ј е 
 

О Д Л У К У 
 

о усвајању Програма капиталних инвестиција 
2011.-2015.године 

 
 

I 
 

 Скупштина општине Градишка  усваја 
Програм капиталних инвестиција 2011.-
2015.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:01-022-24/11 
Датум:23.02.2011.године 
Градишка                           ПРЕДСЈЕДНИК  

                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                           Урош Граховац с.р. 
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ПРОГРАМ 
КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА 

2011-2015. ГОДИНЕ 
 

Програм капиталних инвестиција за 
период 2011-2015.године, је наставак активности 
у оквиру пројекта GAP. Основа за израду плана 
Програма капиталних инвестиција је одржавање 
континуитета у дијалог између јавности, мјесних 
заједница, невладиних организација и локалних 
власти. 
Оваквим начином планирања се пружа већа 
шанса и укљученост јавност у развој заједнице, 
планирање инфраструктурних пројеката и 
постиже се транспарентности општинског 
планирања и доношења одлука. 
 

Материјал који се налази у прилогу 
представља петогодишњи Програм капиталних 
инвестиција општине Градишка, који обухвата 
период 2011-2015. године  
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. 
Координационом тиму је на бодовање почетком 
2011. године, пристигло 22 инвестициона 
пројекта. Извршена је детаљна анализа пројеката 
и њихово категорисање по приоритетима у 
реализацији. 
У Програму капиталних инвестиција за период 
2011-2015.године, пројекти које је анализирао 
Координациони тим, су бодовани и уврштени у 
групе по тематској припадности.  
 

У прошлогодишњим Програмом 
капиталних инвестиција за 2010-2014. године 
било је предвиђено инвестирање 119 пројеката, 
укупне вриједности 55.985.350 КМ. У току 2010. 
години из овог Програма реализовано је 31 
пројекта. 

 
Програм капиталних инвестиција општине 

Градишка за период 2011-2015. године, 
представља ажурирани Програм капиталних 
инвестиција 2010-2014.године, са допуњеним 
инвестиционим пројеката који се планирају 
реализовати у наредним годинама. У 
ажурираном Програму капиталних инвестиција 
2011-2015.године изостављени су пројекти који 
су завршени у 2010.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 2011-
2015.године планира се реализовати укупно 112 
инвестиционих пројеката. Приједлози за 
инвестирање разврстани су у 8 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 Х - Туризам 
8.Група И - Остало 
 

Ажурираним Програмом капиталних 
инвестиција 2011-2015.године, предвиђа се 
реализација 112 инвестиционих пројеката за које 
је утврђена финансијска пројекција у износу од 
62.244.500 КМ. 
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Листа инвестиционих пројеката из 
ажурираног Програма капиталних 

инвестиција 
 

Програм капиталних инвестиција општине 
Градишка за период 2011-2015.године обухвата 
112 инвестиционих пројеката, за које је утврђена 
финансијска пројекција и који ће се реализовати 
у наредних пет година. 
Пројекти су разврстани у 8 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 20.958.800 КМ 
 
2. Група Б- Комунална инфраструктура и 
екологија, укупна вриједност пројеката 
12.354.600 КМ 
 
3. Група Ц- Стамбени,пословни и друштвени 
објекти, укупна вриједност пројеката 5.677.900 
КМ 
 
4. Група Д- Спорт и рекреација, укупна 
вриједност пројеката 8.012.000 КМ 
 
5. Група Е- Топлификација, електрификација, 
расвјета, укупна вриједност пројеката 5.396.500 
КМ 
 
6. Група Ф- Образовање, култура и 
информисање, укупна вриједност пројеката 
2.603.200 КМ 
 

7. Група Х- Туризам, укупна вриједност пројекта 
1.391.000 КМ 
 
8. Група И- Остало, укупна вриједност пројеката 
5.850.500 КМ 
 

Финансијска пројекција Програма 
капиталних инвестицја за период 2011-2015 
године, и реализација за сваки пројекат 
појединачно приказана је у табелама које су 
саставни дио овог Програма. 
 
Број:01-022-24/11 
Датум:23.02.2011.године 
Градишка                           ПРЕДСЈЕДНИК  

                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                           Урош Граховац с.р. 
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ПРИЛОГ 
 
- РЕКАПИТУЛАЦИЈА УКУПНЕ ВРИЈЕДНОСТИ ПРОЈЕКАТА, УКУПНОГ БРОЈА 
  БОДОВА ЗА ГРУПЕ ПРОЈЕКАТА У ПЕРИОДУ 2011-2015. ГОДИНЕ 
 
- ФИНАНСИЈСКА ПРОЈЕКЦИЈА ЗА СВАКИ ПОЈЕДИНАЧНИ ПРОЈЕКАТ ЗА 
  ПЕРИОД 2011-2015.ГОДИНЕ 
 
 

ПРОГРАМ КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА ЗА ПЕРИОД 2011-2015.ГОДИНЕ 
 

Рекапитулација укупне вриједности пројеката, укупног броја бодова 
и процентуалног учешћа групе у укупном броју бодова за пројекте 

за период 2011-2015 године 
 

Ред 
бр. 

Група Укупан 
број бодова 

за групу 

Укупна 
вриједност 
пројекта за 

групу 

Процентуално 
учешће групе у 
укупном броју 

бодова 
(3*100/укупно 3) 

1 2 3 4 5 

1 Саобраћајна инфраструктура 3.161 20.958.800 27,39 

2 Комунална инфраструктура и екологија 2.782 12.354.600 24,11 

3 Стамбени,пословни и друштвени 
објекти 

1.418 5.677.900 12,29 

4 Спорт и рекреација 1.184 8.012.000 10,26 

5 Топлификација, 
електрификација,расвјета 

824 5.396.500 7,14 

6 Образовање,култура и информација 720 2.603.200 6,24 

7 Туризам 638 1.391.000 5,53 

8 Остало 813 5.850.500 7,05 

 Укупно 11.540 62.244.500 100,00 
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На основу члана  19. став 1. Закона о 

систему јавних служби („Службени гласник 
Републике Српске“ број  68/07) и и члана 109. 
алинеја 2. Пословника о раду Скупштине 
општине Градишка - пречишћен текст -                   
( „Службени гласник општине Градишка, број 
6/10), Скупштина општине Градишка  на 
сједници одржаној дана  23.02.2011.године, 
донијела је 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

о давању сагласности на Програм рада 
Агенције за локални развој  Градишка за 

2011. годину 
 

I 
 

 Даје се сагласност на Програм рада 
Агенције за локални развој Градишка за 2011. 
годину 
 

II 
 

  
Закључак ступа на снагу  даном 

доношења, а објавиће се  у „Службеном гласнику 
Општине Градишка“. 
          
 
Број:01-023-3/11 
Датум:23.02.2011.године 
Градишка                           ПРЕДСЈЕДНИК  

                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                           Урош Граховац с.р. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На основу члана 7. Закона о 
министарским , владиним и другим 
именовањима Републике Српске ("Службени 
гласник Републике Српске", број: 41/03), члана 
34. Статута ЈП „Радио Градишка“ Градишка 
("Службени гласник општине Градишка", број 
8/09), и члана 33. Статута општине Градишка 
("Службени гласник општине Градишка", број 
8/08, 4/08, 1/09 и 3/09), Скупштина општине 
Градишка на сједници одржаној дана 23.02.2011. 
године,  д о н и ј е л а   ј е 
 

О Д Л У К У 
 

о утврђивању услова, стандарда и критерија 
за избор Надзорног одбора  

ЈП „Радио Градишка“  Градишка 
 
I 
 

 Овом Одлуком ближе се утврђују услови, 
стандарди  и критерији за избор и именовање три 
члана Надзорног одбора ЈП“Радио Градишка“ 
Градишка 
    

II 
 

 Опис послова: 
 Послови Надзорног одбора утврђени су 
чланом 36. Статута ЈП „Радио Градишка“ 
Градишка ("Службени гласник општине 
Градишка", број 8/09) 
 

III 
 

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

или техничког смјера 
- најмање 3 године радног искуства  у 

струци. 
 

IV 
 

 (1) Са кандидатима који уђу у ужи избор 
Комисија за избор обавиће интервју. 
 (2) Комисија за избор се састоји од пет 
чланова, од чега су три службеници, а два из 
реда лица који познају процедуре избора и 
дјелатност предузећа. 
 (3) Комисију из предходног става именује  
Начелник општине. 
 

V 
 

 (1) Конкурс ће расписати Начелник 
општине Градишка и биће објављен у 
"Службеном гласнику Републике Српске" и 
дневном лису "Глас Српске" Бања Лука . 
 (2) Рок за подношење пријава на конкурс 
је 15 дана од дана објављивања у дневном лису 
"Глас Српске" Бања Лука 

 
VI 

 
 Надзорни одбор ЈП „Радио Градишка“ 
Градишка именоваће Скупштина општине на 
мандатни период од четири  године, на основу 
ранг-листе коју ће утврдити Комисија за избор 

 
VII 

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

 
Број:01-022-25/11 
Датум:23.02.2011.године 
Градишка                           ПРЕДСЈЕДНИК  

                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                            Урош Граховац с.р. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

На основу члана 30.став 1. алинеја 2. 
Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 101/04, 42/05 и 
118/05), члана 6. и 15. Закона о тржишту хартија 
од вриједности Републике Српске(„Службени 
гласник Републике Српске“, број: 92/06 и 34/09) 
и чланова 17, и 33. Статута Скупштине општине 
Градишка“, број:8/05, 4/08, 1/09 и 3/09), 
Скупштина општине Градишка на сједници 
одржаној 23.02.2011.године, д о н и ј е л а  ј е 
 

О Д Л У К У 
 

о измјени Одлуке о другој емисији обвезница 
јавном понудом 

 
Члан 1. 

 
 У Одлуци о другој емисији обвезница 
јавном понудом („Службени гласник општине 
Градишка“, број 7/10) у члану 2. алинеји 5. тачке 
5.,6., 7. и 8. мјењају се и гласе: 
 
 „5. неплаћене обавезе по основу изградње 
путне мреже у износу од 2.990.613,17 КМ, 
 6. неподмирене обавезе из предходне и 
текуће године по основу капиталних улагања, 
повећања основног капитала ЈП Спортски центар 
„Servitium“ и одржавање инфраструктуре , у 
износи од 3.005.734,33 КМ, 
 7. обавезе по основу изградње јавне 
расвјете у износу од 184.283,93 КМ и 
 8. обавезе за одржавање и реконструкцију 
зграда у власништву Административне службе у 
износу од  85.425,21 КМ. „ 
 

Члан 2. 
 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања  у "Службеном гласнику 
општине Градишка". 

 
Број:01-022-28/11 
Датум:23.02.2011.године 
Градишка                           ПРЕДСЈЕДНИК  

                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                            Урош Граховац с.р. 
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На основу чланова 12. и 30. Закона о 
локалној самоуправи (''Службени гласник 
Републике Српске'' број: 101/04, 42/05 и 118/05), 
а у вези са чланом 2. Закона о јавним 
предузећима („Службени гласник Републике 
Српске“, број 75/04) 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, 23.02.2011. године, донијела је 
 

О  Д  Л  У  К  У 
 

о издвајању средстава за повећање основног 
капитала 

Јавног предузећа Спортски центар 
„Servitium“ Градишка 

 
Члан 1. 

 
Издвајају се средства у износу од 

2.670.390,00 КМ   уплаћена из Буџета општине 
Градишка за 2010. годину Јавном предузећу 
Спортски центар „Servitium“ Градишка (У даљем 
тексту: Предузеће)  и усмјеравају у повећање 
основног капитала Предузећа. 
 

Члан 2.  
 

 Одлука ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Градишка“. 
 
Број:01-022-29/11 
Датум:23.02.2011.године 
Градишка                           ПРЕДСЈЕДНИК  

                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                            Урош Граховац с.р. 
 
 

На основу члана 13., 15. и 16. Статута 
Јавног предузећа Спортски центар ''Servitium'' 
Градишка ("Службени гласник општине 
Градишка", број 9/09 ), а у вези са чланом 5. 
Закона о јавним предузећима ("Службени 
гласник Републике Српске", број 5/04), 
Скупштина општине Градишка, у функцији 
Скупштине Јавног предузећа Спортски центар 
''Servitium'' Градишка, на сједници одржаној 
дана, 23.02. 2011. године, донијела је 
 
   
 

О Д Л У К У 
 

о повећању основног капитала Јавног 
предузећа 

Спортски центар ''Servitium'' Градишка 
 
 

Члан 1. 
 

Овом одлуком Скупштина општине 
Градишка у функцији Скупштине Јавног 
предузећа Спортски центар ''Servitium'' Градишка 
повећава основни капитал Јавног предузећа  
Спортски центар ''Servitium'' Градишка. 

 
Члан 2. 

 
(1) Основни капитал Јавног предузећа  

Спортски центар ''Servitium'' Градишка се 
повећава у  у износу од 2.670.390,00 КМ, у 
новцу, уписан и уплаћен. 
 

(2) Уплата  новчаних средстава у износу од 
2.670.390,00 КМ на рачун Јавног предузећа  
Спортски центар ''Servitium'' Градишка од стране 
оснивача на дан 28.12.2010.године представља  
повећање основног капитала из претходног 
става. 

 
Члан 3. 

 
         Укупна вриједност основног капитала 
Јавног предузећа  Спортски центар ''Servitium'' 
Градишка , након повећања, износи 2.672.390,00 
КМ. 
 

Члан 4. 
 
          Ова одлука ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику 
општине Градишка''. 
 
Број:01-022-30/11 
Датум:23.02.2011.године 
Градишка                           ПРЕДСЈЕДНИК  

                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                            Урош Граховац с.р. 
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На основу члана 2. Закона о јавним 
предузећима (''Службени гласник Републике 
Српске'', број 75/04), чланова 12. и 30. Закона о 
локалној самоуправи (''Службени гласник 
Републике Српске'' број 101/04, 42/05 и 118/05) и 
чланова 17. и 33. Статута Општине Градишка 
(''Службени гласник општине Градишка'', број  
8/05, 4/08, 1/09 и 3/09), а у складу са Законом о 
привредним друштвима („Службени гласник 
Републике Српске“ број:127/08 и 58/09) и  
Уредбом о класификацији дјелатности 
Републике Српске („Слижбени гласник 
Републике Српске“ број:119/10), Скупштина 
општине Градишка, на сједници одржаној дана, 
23.02.2011. године, донијела је 
 

О  Д  Л  У  К  У 
 
о организовању и усклађивању аката Јавног 

предузећа Спортски центар  
''Servitium'' Градишка 

 
 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 

          Овом одлуком Скупштина општине 
Градишка организује и усклађује акте Јавног 
предузећа  Спортски центар ''Servitium'' 
Градишка са Законом о привредним друштвима 
(„Службени гласник Републике Српске“ 
број:127/08 и 58/09) и Уредбом о класификацији 
дјелатности Републике Српске („Службени 
гласник Републике Српске“ број:119/10)  и 
повећава основни капитал. 
 

Члан 2. 
 
Одлуком се уређује : 
- назив фирме, 
- сједиште, 
- подаци о оснивачу, 
- одговорност за обавезе, 
- дјелатност, 
- имовина Предузећа, 
- управљање и органи Предузећа, 
- добит Предузећа, 
- заштита животне средине. 

 
 
 
 

Члан 3. 
 
Назив фирме је: Јавно предузеће Спортски центар 
„Servitium“ Градишка. 
Скраћени назив је: ЈП Спортски центар '' Servitium '' 
Градишка. 
Сједиште  је у Градишци, Улица  Доситеја 
Обрадовића број 9. 
 

Члан 4. 
 
          У правном промету са трећим лицима 
Предузеће иступа у своје име и за свој рачун, а за 
обавезе у правном промету одговара без 
ограничења. 
          За обавезе Предузећа оснивач одговара до 
висине оснивачког улога. 
 

ДЈЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА 
 

Члан 5. 
 
 Дјелатност Јавног предузећа Спортски 
центар '' Servitium '' Градишка   је: 
 
         - 68.20 - изнајмљивање   и   пословање 
сопственим некретнинама или некретнинама  
узетим у  закуп (лизинг), 

  - 90.04 - рад умјетничких објеката 
  - 93.11 - рад спортских објеката , 
  - 93.29 - остале   забавне  и    рекреативне 

дјелатности. 
  -  спољно-трговинско пословање у оквиру 

регистрованих дјелатности. 
 

 Предузеће може обављати и друге 
дјелатности које нису уписане у судски 
регистар, а које служе обављању 
регистрованих дјелатности. 

 
ИМОВИНА ПРЕДУЗЕЋА 

 
Члан 6. 

 
           Јавно предузеће Спортски центар '' Servitium 
'' Градишка послује средствима у државној својини. 
           Средства за обављање дјелатности 
обезбјеђују се из: 
             - буџета општине,  
             - прихода  остварених од обављања 
регистрованих дјелатности, 
             - донација, прилога од домаћих и страних 
спонзора, 
             - других извора у складу са законом. 
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Члан 7. 
 
          Основни капитал Јавног предузећа 
Спортски центар „Servitium“ Градишка је 
2.672.390,00 КМ у новцу уплаћено и уписано . 
 

ОРГАНИ  УПРАВЉАЊА ПРЕДУЗЕЋА 
 

Члан 8. 
 
Органи управљања Јавног предузећа 
Спортски центар '' Servitium'' Градишка су: 
- Скупштина 
- Надзорни одбор 
- Управа-директор   

                                                                   
Члан 9. 

  
  Послове Скупштине Предузећа обавља 
Скупштина општине Градишка.  
                                

Члан 10. 
 

           Надзорни одбор именује и разрјешава 
оснивач по процедури прописаној законом путем 
поступка јавне конкуренције. 

 
           Надзорни одбор броји три члана. 

 
          Чланови Надзорног одбора именују се на 
мандатни период од четири године и након 
његовог истека, могу поново бити именовани на 
ту функцију. 

 
          До избора Надзорног одбора конкурсом на 
мандатни период у складу са законом, оснивач ће 
именовати вршиоца дужности чланова 
Надзорног одбора. 
 

Члан 11. 
 

Управу Предузећа чини директор. 
      

Именовање и разрјешавање директора 
Јавног Предузећа Спортски центар '' Servitium '' 
Градишка, врши Надзорни одбор. 
    

Именовање се врши на мандатни период од 
четири године, а по истеку мандатног периода, 
исто лице може бити поново именовано за 
директора 
       

Процедура именовања директора се 
проводи у складу са позитивним прописима кроз 
поступак  јавне конкуренције. 
 
          Директор руководи радом Предузећа, 
представља и заступа Предузеће, одговара за 
законитост рада и врши друге послове и 
дужности у складу са законом. 
 
          До избора директора конкурсом на 
мандатни период у складу са законом, Предузеће 
ће представљати и заступати в.д. директора. 
 

Члан 12. 
 
           Директор Предузећа ће оснивачу најмање 
једном годишње подносити извјештај о раду и 
пословању Предузећа. 
                         

ДОБИТ ПРЕДУЗЕЋА 
                                                             

Члан 13. 
 
           Утврђивање укупног прихода и расхода 
вршиће се сваке године по завршном рачуну у 
складу са важећим прописима. 
 
           Вишак прихода над расходима је добит и 
она припада оснивачу. 
 

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 

Члан 14. 
 

           Приликом пословања Предузећа, управа 
Предузећа водиће рачуна о одлагању отпадних 
материја на за то предвиђена мјеста и емитовању 
штетних гасова како не би дошло до загађивања 
животне средине. 
 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 15. 
 

Оснивач доноси статут Предузећа. 
 

Члан 16. 
 
             За сва остала питања која нису 
регулисана овом одлуком, примјењиваће се 
одредбе Закона о јавним предузећима и Закона о 
привредним друштвима. 
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Члан 17. 
 
           Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у ''Службеном гласнику 
општине Градишка''. 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да 
важи Одлука о оснивању Јавног предузећа 
Спортски центар „Servitium“ Градишка 
(„Службени гласник општине Градишка“, број 
9/09). 
 
Број:01-023-4/11 
Датум:23.02.2011.године 
Градишка                           ПРЕДСЈЕДНИК  

                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                           Урош Граховац с.р. 
 
 
 

На основу члана 2. Закона о јавним 
предузећима (''Службени гласник Републике 
Српске'', број 75/04), чланова 12 и 30. Закона о 
локалној самоуправи (''Службени гласник 
Републике Српске'' број 101/04, 42/05 и 118/05) и 
чланова 17. и 33. Статута Општине Градишка 
(''Службени гласник општине Градишка'', број  
8/05, 4/08, 1/09 и 3/09), а у складу са Законом о 
привредним друштвима (Слижбени гласник 
Републике Српске“ број:127/08 и 58/09) и са 
Уредбом о класификацији дјелатности 
Републике Српске (Слижбени гласник Републике 
Српске“ број:119/10), Скупштина општине 
Градишка, у функцији Скупштине Јавног 
предузећа Спортски центар "Servitium" 
Градишка, на сједници одржаној 23.02.2011. 
године, усвојила је  
 
 

С Т А Т У Т 
 

Јавног предузећа Спортски центар 
"Servitium"  Градишка 

 
 

I  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 

Овим статутом утврђују се основна 
правила у погледу правног статуса, 
организовања и пословања Јавног предузећа 
Спортски центар "Servitium" Градишка (у даљем 
тексту: Предузеће) у складу са Законом о 
привредним друштвима („Службени гласник 
Републике Српске“ број:127/08 и 58/09) и са 

Уредбом о класификацији дјелатности 
Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“ број:119/10).   

    
Овај статут садржи одредбе о: 

1. организовању  Предузећа, 
2. називу и сједишту Предузећа, 
3. дјелатности Предузећа 
4. унутрашњој организацији Предузећа, 
5. начину потписивања фирме и заступања 

Предузећа, 
6. начину сазивања Скупштине и доношења 

одлука, 
7. избору,опозиву и дјелокругу рада органа 

Предузећа, 
8. поступку набавке, 
9. планирању пословања , 
10. примјени књиговодствених и 

финансијско-рачуноводствених 
стандарда, 

11. повећању и смањењу основног капитала, 
12. резервама, 
13. заштити животне средине, 
14. начину промјене облика Предузећа, 
15. престанку Предузећа, 
16. поступку измјена и допуна Статута, 
17. другим питањима значајним за 

организацију и рад Предузећа у складу са  
законом. 

                                                             
Члан 2. 

                                                                      
          Предузеће је правно лице које обавља 
дјелатност уписану у судски регистар ради 
стицања добити. 
          Предузеће је дужно да послује у складу са 
законом, добрим пословним обичајима и 
пословним моралом. 
 

II  ФИРМА И  СЈЕДИШТЕ  ПРЕДУЗЕЋА 
 

Члан 3. 
 

          Предузеће послује под фирмом: Јавно 
предузеће Спортски центар "Servitium"  
Градишка. 
          Скраћени назив фирме гласи: ЈП Спортски 
центар "Servitium" Градишка. 
          Сједиште Предузећа је у Градишци, 
Доситеја Обрадовића бр.9. 
           

 
 
 



Број 1                                                Службени гласник општине Градишка                                                        
 

Страна 23

Члан 4. 
 

          Предузеће је дужно у пословању користити 
пуни или скраћени назив из члана 3. овог статута 
у облику у коме је уписано у судски рагистар. 
          Предузеће може промијенити назив и 
сједиште. 
          Одлуку о промјени назива и сједишта 
доноси Скупштина општине у својству 
Скупштине Предузећа. 
 

Члан 5. 
 

Скраћени назив Предузећа истиче се на 
пословним просторијама Предузећа. 

Предузеће има свој заштитни знак и 
логотип назива, чији изглед, начин заштите и 
коришћења утврђује Надзорни одбор. 
          Назив Предузећа може се у пословању 
употребљавати само онако како је уписано у 
судски регистар. 
 

Члан 6. 
 

Дијелови Предузећа који у складу са 
Статутом и посебним општим актом Предузећа 
имају одређена овлашћења, у правном промету 
иступају под називом Предузећа. 
           Дијелови Предузећа немају својство 
правног лица .                                   

 
Члан 7. 

 

Предузеће има свој печат и штамбиљ. 
Печат је округлог облика промјера 35 mm 

и садржи назив и сједиште Предузећа. 
Штамбиљ је правоуглог облика промјера 

40x20 mm и садржи назив, сједиште Предузећа и 
текст који ближе означава намјену штамбиља. 

Ближе одредбе о броју печата и штамбиља 
Предузећа и дијелова Предузећа, ознакама, 
чување и руковање, уређује се актом управе 
Предузећа. 
                                                                           

Члан 8. 
 

Предузеће послује са средствима у 
државној својини и са правима, обавезама и 
одговорностима утврђеним законом и овим 
статутом. 

Предузеће одговара за своје обавезе 
цјелокупном имовином, а оснивач сноси ризик 
пословања Предузећа до висине свога 
оснивачког улога. 
 

III  ДЈЕЛАТНОСТ  ПРЕДУЗЕЋА 
 

Члан 9. 
 

          Дјелатности Предузећа су: 
-68.20 изнајмљивање и пословање 

сопственим некретнинама или некретнинама 
узетим у закуп (лизинг), 

-90.04-рад умјетничких објеката 
-93.11-рад спортских објеката , 
-93.29-остале забавне и рекреативне 

дјелатности. 
- спољно-трговинско пословање у оквиру   

регистрованих дјелатности. 
         Предузеће може без уписа у судски 
регистар да обавља и друге дјелатности које 
служе дјелатностима уписаним у регистар, а које 
се уобичајено обављају уз те дјелатности у 
мањем обиму или повремено. 
 

Члан 10. 
 

          Будући да Предузеће обавља дјелатности 
од општег интереса из области спорта, може 
бити регистровано само за обављање дјелатности 
које су директно везане за ту дјелатност, односно 
које би директно и објективно могле бити од 
користи Предузећу у погледу унапређења рада и 
финансијске позиције Предузећа. 
                                                                         
                                                                                                                            

IV  УНУТРАШЊА  ОРГАНИЗАЦИЈА 
 

Члан 11. 
 

          Унутрашња организација Предузећа се 
заснива на основним принципима који 
обезбјеђују ефикасност обављања послова из 
дјелатности Предузећа. 
 

Члан 12. 
 

Организовање нових дијелова Предузећа, 
одређивање подручја вршења дјелатности, врсте 
послова из дјелатности Предузећа, обим 
овлашћења и друга статусна питања дијелова 
Предузећа, у складу са основним циљевима 
пословања Предузећа, утврђује Надзорни одбор 
посебним одлукама на приједлог управе 
Предузећа. 
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V  ИМОВИНА ПРЕДУЗЕЋА 
 

Члан 13. 
 

Основни капитал Предузећа  износи 
2.672.390,00 КМ,  у новчаној вриједности. 

Повећање и смањење основног капитала 
врши се у случајевима и на начин прописан 
законом. 
 
 

VI  УПРАВЉАЊЕ  И  ОРГАНИ ПРЕДУЗЕЋА 
 

Члан 14. 
 

          Органи Предузећа су: 
                     1.Скупштина, 
                     2.Надзорни одбор, 
                     3.Управа-директор 
 
 

1. СКУПШТИНА 
 

Члан 15. 
 

          У функцији Скупштине Предузећа је 
Скупштина општине Градишка. 
 

Члан 16. 
 

          Скупштина Предузећа надлежна је да: 
- доноси Статут Предузећа,  као и 

његове измјене и допуне, 
- утврђује пословну политику 

Предузећа, 
- усваја годишњи план и извјештаје о 

пословању, 
- именује комисију за избор и 

спровођење конкурса и утврђивање 
ранг листе кандидата за  чланове 
Надзорног одбора , 

- именује и разрјешава Надзорни одбор, 
- одлучује о статусним промјенама, 

промјени облика и престанку 
Предузећа, 

- одлучује о трајној пословној сарадњи 
и повезивању са другим предузећима, 

- одлучује о расподјели годишње 
добити и покрићу губитака, 

- одлучује о повећању и смањењу 
основног капитала, 

- одлучује о оснивању нових предузећа,  
- одлучује о другим питањима у складу 

са законом и Статутом Предузећа. 
 
 

 

2. НАДЗОРНИ  ОДБОР 
 

Члан 17. 
 

          Надзорни одбор се састоји од 3 (три) члана. 
          Чланове Надзорног одбора бира 
Скупштина на период од 4  године, уз могућност 
поновног избора, по поступку предвиђеном  
Законом о министарским, владиним и другим 
именовањима. 
 

Члан 18. 
 

Надзорни одбор из својих редова бира 
предсједника Надзорног одбора. 

Надзорни одбор може одлучивати ако на 
сједници присуствује већина чланова истог, а 
одлуке се доносе већином гласова од укупног 
броја чланова. 

Сједнице Надзорног одбора одржавају се 
по потреби, а најмање једном у три мјесеца. 
      

Члан 19. 
  
          Надлежност Надзорног одбора је да: 

- надзире рад директора,                                    
- доноси Пословник о своме раду, 
- именује и разрјешава директора у 

складу са поступцима утврђеним 
Статутом и законом, 

- доноси смјернице о набавци и врши 
надзор над њиховим спровођењем, 

- доноси одлуке о инвестирању у 
складу са законом и Статутом, 

- даје приједлог Скупштини о 
оснивању нових предузећа, 

- обавља и друге послове утврђене 
законом, Статутом и актима 
Предузећа.  
 

Члан 20. 
 

          Предсједник Надзорног одбора дужан је да 
одреди сваком члану тог органа конкретну 
одговорност за поштовање и реализацију 
релевантних одредби закона којима се регулише 
поједина интерна контрола. 
          Пресједник Надзорног одбора је солидарно 
одговоран са чланом Надзорног одбора за 
извршавање задатака из претходног става. 
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Члан 21. 
 

Надзорни одбор има обавезу и 
одговорност да организује израду вјеродостојних 
рачуноводствених евиденција и финансијских 
извјештаја, из којих је видљив финансијски 
положај Јавног предузећа. 

Надзорни одбор неће преносити ове 
надлежности. 
                                                                 

Члан 22. 
 

          Надзорни одбор има обавезу и одговорност  
да ријеши статус лица које је прекршило одредбе 
Статута.  
                                                         

Члан 23. 
 

          Скупштина Предузећа може разријешити 
члана Надзорног одбора и прије истека мандата у 
случајевима: 

 ако својим радом или понашањем 
онемогућава нормалан рад Надзорног 
одбора, 

 ако поднесе оставку, 
 ако не присуствује сједницама два или 

више пута неоправдано, 
 ако не испуњење обавеза у складу са 

важећим законима. 
 

Члан 24. 
 

Чланови Надзорног одбора за свој рад 
имају право на накнаду. 

Висину накнаде утврђује Скупштина 
Предузећа. 
          
 

3. УПРАВА  ПРЕДУЗЕЋА 
 

Члан 25. 
 

          Управу Предузећа чини директор. 
 

Члан 26. 
 

          Директора  именује Надзорни одбор на 
основу  јавног конкурса на период од 4 (четири) 
године, уз могућност поновног избора. 
         

Члан 27. 
 

Одлуку о расписивању конкурса за избор 
директора доноси Надзорни одбор по законској 
процедури.  

Одлуку о избору и именовању директора 
доноси Надзорни одбор и она је коначна у 
Предузећу. 

           Директор не може бити лице које обавља 
извршну функцију у политичкој странци на било 
којем нивоу политичког организовања. 
Директор је обавезан прије ступања на дужност, 
као и по истеку мандата дати писмену изјаву о 
имовинском стању. 
 

Члан 28. 
 

          У случају разрјешења директора или 
престанка функције из других разлога, Надзорни 
одбор може именовати вршиоца дужности 
директора до провођења поступка избора у 
складу са законом и овим статутом.           
 

Члан 29. 
 

           Надлежност директора:  
- Организује и води пословање 

Предузећа,  
- Заступа предузеће, 
- Стара се за законитост рада 

Предузећа, 
- Извјештава Надзорни одбор на 

захтјев Надзорног одбора, 
- Израђује и надгледа реализацију 

планова пословања,                                  
- Предлаже и спроводи смјернице у 

набавци, те спроводи важеће 
прописе у тој области, 

- Утврђује приједлоге за расподјелу 
добити и покрићу губитака, 

- Запошљава и отпушта запослене у 
складу са поступцима утврђеним 
актима Предузећа и важећим 
законима, 

- Припрема анализе, извјештаје и 
информације, 

- Доноси акт о систематизацији 
радних мјеста, именује и 
разрјешава лица са посебним 
овлашћењима и одговорностима и 
одлучује о појединачним правима 
запослених у складу са законом, 

- Врши и друге послове утврдјене 
законом, Статутом и актом 
Предузећа.  

 

Члан 30. 
 
          Директор је обавезан да обустави од 
извршења  сваки акт органа Предузећа за који 
сматра да је противан закону и о томе писмено 
обавијести орган који је донио предметни акт. 
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          Ако орган који је донио акт из претходног 
става овог члана не усклади тај акт са важећим 
прописима у року од тридесет дана од дана када 
је примио обавјештење директора, директор ће у 
даљем року од осам дана покренути поступак за 
оцјену његове законитости. 
          До доношења одлуке надлежног органа, 
оспорени акт се не примјењује. 
 

Члан 31. 
 
          Директор врши послове из свог дјелокруга 
у интересу Предузећа и са пажњом доброг 
домаћина. 
          
                                                             

VII  СУКОБ  ИНТЕРЕСА И 
ИЗВЈЕШТАВАЊЕ 

 
Члан 32. 

 
            Повезано лице је сваки запослени у 
Предузећу, укључујући и појединце и заступнике 
које предузеће именује за обављање одређених 
дјелатности и сваки члан Надзорног одбора. 
 

Члан 33. 
 

Повезано лице не смије ступати у стварне 
или очигледне сукобе интереса са предузећем у 
личним или професионалним односима. 

Повезано лице ће омогућити Надзорном 
одбору увид у све трансакције или односе за које 
повезано лице оправдано очекује да би могло 
довести до стварног или очигледног сукоба 
интереса Предузећа.  
 

Члан 34. 
 

Структура извјештавања у предузећу ће 
бити како слиједи: 

1. Директор има обавезу да изјештава 
Надзорни одбор, 

2. Надзорни одбор има обавезу да 
извјештава Скупштину. 

 
Ни један од органа управљања 

предузећом неће преносити своје дужности које 
се тичу надзора. 
 

Члан 35. 
 
          Надлежност за смјењивање имају органи 
како слиједи: 

1. Надзорни одбор има овлашћење да 
опозове директора, 

2. Скупштина има овлашћење да опозове 
чланове Надзорног одбора, 

3. Директор може да откаже уговоре о 
раду запосленима. 

VIII  ЗАСТУПАЊЕ  И ПОТПИСИВАЊЕ 
                 

Члан 36. 
 

Предузеће заступа директор, а у случају 
његове одсутности или спријечености, лице које 
он овласти. 

Заступници Предузећа су овлашћени да 
закључују и потписују уговоре и друге акте, те 
заступају Предузеће пред судовима, државним 
органима и другим организацијама у границама 
добијених овлашћења. 

 

Члан 37. 
 

Заступник Предузећа у односу на 
Предузеће које заступа дужан је да се придржава 
овлашћења датих Статутом и одлуком 
надлежних органа Предузећа. 
                                                   

Члан 38. 
 

Лица овлашћена за заступање, обавезна 
су своје овјерене потписе депоновати код 
регистарског суда. 

Лица овлашћена за располагање 
новчаним средствима, обавезна су своје  овјерене 
потписе депоновати код овлашћене банке. 
 

Члан 39. 
 

          Дијелове Предузећа, заступају и 
представљају њихови руководиоци у границама 
овлаштења утврђених овим Статутом и одлуком 
директора. 
 

IX  РАСПОДЈЕЛА ДОБИТИ И ПОКРИЋЕ 
ГУБИТАКА 

 
Члан 40. 

 

          У свакој финансијској години директор 
Предузећа ће на бази добити изражене у 
финансијском извјештају, утврђеном у складу са 
важећим прописима, одлучити о дивиденди 
Предузећа. 
 

Члан 41. 
 
           Одлуку из претходног члана доноси 
Скупштина. 
 

Члан 42. 
 
          Уколико Предузеће искаже губитак на 
крају финансијске године, исти се може 
покривати из обавезних резерви Предузећа и на 
други начин предвиђен законом. 
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X   ПОСТУПАК  НАБАВКЕ 
 

Члан 43. 
 

          Сви поступци набавке од стране Предузећа 
биће спроведени уз примјену Закона о јавним 
набавкама. 

Члан 44. 
 

          Директор  Предузећа је дужан:              
          1. Донијети упутство и правилник који ће 
регулисати поступак набавке у складу са 
важећим прописима, 
          2.Надзирати запослене Предузећа у 
провођењу прописа о набавци, одредби Упутства 
и Правилника о набавци у Предузећу, 
          3.Поднијети извјештај о набавци 
Надзорном одбору у року од 15 дана од дана 
закључења уговора о набавци. 
 

Члан 45. 
 

          У поступку набавке Надзорни одбор има 
обавезу и одговорност да се стара о законитости 
поступања. 
 

XI  ПЛАНИРАЊЕ ПОСЛОВАЊА 
ПРЕДУЗЕЋА 

 
Члан 46. 

 

          Директор Предузећа припрема 
Средњорочни план пословања Предузећа и 
прослеђује га на усвајање Скупштини. 
           

Члан 47. 
 

          План пословања ће за период за који је 
донесен представљати основ пословних 
активности  Предузећа. 
 

XII  РЕЗЕРВЕ ПРЕДУЗЕЋА 
 

Члан 48. 
 
          Предузеће формира обавезне резерве. 
          У обавезне резерве се сваке финансијске 
године од добити које Предузеће оствари уноси 
најмање 5% (пет посто), док резерва не достигне 
сразмјеру према основном капиталу у проценту 
од 10% (десет посто).                           

 
 
 

 

XIII  ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 

Члан 49. 
 
          Предузеће је у обављању своје дјелатности 
и послова дужно предузимати све мјере заштите 
и унапређење радне и животне средине у складу 
са важећим прописима. 
          Предузеће је дужно да се придржава мјера 
заштите и унапређења животне средине и да у 
складу с тим мјерама донесе Правилник о 
мјерама заштите радне и животне средине у 
условима еколошког окружења у којем послује. 
 

XIV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Запослени у предузећу 
 

Члан 50. 
 
          Права, обавезе и одговорности запослених 
утврђују се посебним општим актом у складу са 
законом, овим статутом и колективним 
уговором. 
                               
                                           

Јавност рада и пословна тајна 
 

Члан 51. 
 
          1.  Рад Предузећа је јаван. 
          2. Јавност се обезбјеђује информисањем 
путем средстава информисања и на друге 
погодне начине. 
          3. Пословну тајну Предузећа представљају 
документа и информације које је Надзорни одбор 
утврдио као повјерљиве и чије би ширење могло 
неповољно да утиче на пословање Предузећа. 
          4. Као пословна тајна не могу се сматрати 
документа и подаци који се по закону сматрају 
јавним. 
          5. Документа и податке који представљају 
пословну тајну, другим лицима може дати 
директор, односно лице које он овласти у складу 
са општим актом донесеним на основу Закона о 
слободи приступа информацијама. 
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Општи акти Предузећа 
 

Члан 52. 
 

            Општи акти Предузећа су:  
 

-   Статут, 
-   Правилници и пословници, 
- Одлуке којима се на општи начин 

уређују одређена питања. 
            Статут је основни акт Предузећа, а други 
општи акти морају бити у сагласности са овим 
статутом. 
            За питања која нису регулисана овим 
статутом, сходно се примјењу одредбе Закона о 
јавим предузећима, Закона о предузећима и 
другим позитивним прописима. 

Појединачни акти које доносе органи и 
овлашћени појединци у Предузећу, морају бити у 
складу са законом и општим актима.        

 
Члан 53. 

 

Ступањем на снагу овог Статута престаје 
да важи Статут Јавног предузећа Спортски 
центар „Servitium“ Градишка („Службени 
гласник општине Градишка“, број 9/09). 
            

Члан 54. 
 

           Статут ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у «Службеном гласнику општине 
Градишка». 
 
Број:01-022-31/11 
Датум:23.02.2011.године 
Градишка                         ПРЕДСЈЕДНИК  

                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                         Урош Граховац с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На основу члана 30. став 1. Закона о 
уређењу простора и грађењу («Службени 
гласник Републике Српске» бр. 55/10) и чланова 
17. и 33. Статута Општине Градишка 
(«Службени гласник општине Градишка» бр. 
8/05, 4/08, 1/09 и 3/09), Скупштина општине 
Градишка на сједници одржаној   23.02.2011. 
године, доноси 
 

О Д Л У К У 
 

о приступању измјени дијела Регулационог 
плана подручја зона 2, 7 и 8 – 

-источни дио градске зоне Градишка 
»Градишка-исток« 

 
Члан 1. 

 
 Приступа се измјени дијела Регулационог 
плана подручја зона 2, 7 и 8 – источни дио 
градске зоне Градишка »Градишка-исток« ( У 
даљем тексту : План) 

 
Члан 2. 

 
 (1) Измјена Плана обухвата простор 
површине 6,5 ха и исти је приказан  у графичком 
прилогу који је саставни дио ове одлуке. 

(2) Коначна граница подручја одредиће 
се у графичком дијелу измјене Плана. 
 

Члан 3. 
 

Плански период је 10 (десет) година. 
 

Члан 4. 
 

(1) Носилац припреме израде измјене  
Плана је Одјељење за урбанизам, грађење, 
комуналне и стамбене послове. 

(2) Носилац израде измјене Плана ће се 
одредити у складу са прописима о јавним 
набавкама. 
 

Члан 5. 
 

 (1) Преднацрт измјене Плана припремиће 
се у року од 60 дана од закључења уговора о 
изради плана и испуњења услова који уговором 
буду одређени. 
  (2) Нацрт измјене Плана ће утврдити 
Скупштина општине  на приједлог Начелника 
општине, те  мјесто, вријеме и начин излагања 
нацрта на јавни увид. 
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Члан 6. 
 

 (1) Нацрт измјене  Плана ставиће се на 
јавни увид у трајању од 30 дана и у овом периоду 
ће се прикупљати приједлози, примједбе и 
сугестије заинтересованих лица. 

(2) Након јавног увида провешће се 
стручна расправа о нацрту предметног плана. 

 
Члан 7. 

 
 (1) Приједлог измјене Плана ће утврдити 
Начелник општине у року од 15 дана од 
завршетка јавног увида и стручне расправе, а на 
основу нацрта који је био на јавном увиду и 
става о примједбама, приједлозима , мишљењима 
на тај нацрт и закључцима са јавне расправе. 

 
 (2) Уз Приједлог измјене Плана Начелник 
општине ће поднијети Скупштини општине 
приједлог Одлуке о доношењу измјене дијела 
Плана  са потребним образложе-њем. 
 (3) У образложењу Одлуке о доношењу 
измјене дијела Плана Начелник општине и 
носилац припреме 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 8 
 

Садржај Плана мора бити у складу са 
Законом о уређењу простора и грађењу и 
подзаконским актом којим се уређује садржај 
планова, а састојаће се од текстуалног и 
графичког дијела. 
 

Члан 9. 
 

Средства за  израду измјене Плана 
обезбиједиће се из Буџета општине Градиишка. 
 

Члан 10. 
 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у «Службеном гласнику 
општине Градишка». 
 
Број:01-022-26/11 
Датум:23.02.2011.године 
Градишка                         ПРЕДСЈЕДНИК  

                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                          Урош Граховац с.р. 
 

На основу члана 33. Закона о уређењу 
простора и грађењу (»Службени гласник Републике 
Српске» бр. 55/10) и чл. 17. и 33. Статута општине 
Градишка  (»Службени гласник општине 
Градишка« бр. 8/05, 4/08, 1/09 и 3/09) Скупштина 
општине Градишка на сједници одржаној 
23.02.2011.године, д о н о с и 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

о именовању Савјета за праћење израде измјене 
дијела Регулационог плана подручја зона 2, 7 и 8 

– источни дио градске зоне Градишка 
»Градишка-исток«    

 
1. Именује се Савјета за праћење израде 

измјене дијела Регулационог плана подручја зона 2, 
7 и 8 – источни дио градске зоне Градишка 
»Градишка-исток«   ( У даљем тексту: Савјет ) у 
саставу: 
 

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

 
2. Задатак Савјета из претходне тачке је да 

прати израду измјене дијела Регула-   ционог плана 
подручја зона 2, 7 и 8 – источни дио градске зоне 
Градишка »Градишка-исток« и заузима стручне 
ставове према питањима општег, привредног и 
просторног развоја Општине и подручја обухвата 
планског акта, као и стручне ставове у погледу 
рационалности и квалитета предложених планских 
рјешења, усклађености Регулационог плана са 
Урбанистичким планом Градишке 2005-2020. 
године и Просторним планом општине Градишка 
2005-2020. године, те усклађености са Законом о 
уређењу простора и грађењу и подзаконским 
актима.  
 

3. Мандат Комисије траје до окончања 
поступка доношења измјене дијела Регулационог 
плана подручја зона 2, 7 и 8 – источни дио градске 
зоне Градишка »Градишка-исток«. 
 

4. Ово рјешење ступа на снагу наредног 
дана од дана ступања на снагу Одлуке о 
приступању измјени дијела Регулационог плана 
подручја зона 2, 7 и 8 – источни дио градске зоне 
Градишка »Градишка-исток«, а објавиће се у 
Службеном гласнику општине Градишка. 
 
Број:01-111-8/11 
Датум:23.02.2011.године 
Градишка                         ПРЕДСЈЕДНИК  

                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                          Урош Граховац с.р. 
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На основу члана 3. Закона о комуналним 
дјелатностима („Службени гласник Републике 
Српске'', бр.11/95,18/95 и 51/02), чланова 17. и 
33. Статута Општине Градишка (''Службени 
гласник општине Градишка'' бр. 8/05, 4/08, 1/09 и 
3/09), Скупштина општине Градишка  на  
сједници одржаној дана 23.02.2011.године            
д о н о с и                  
 

О Д Л У К У 
 

о измјенама Одлуке о комуналном реду 
                     

Члан 1. 
                                                                 

У Одлуци о комуналном реду (''Службени 
гласник општине Градишка'' број 8/00, 2/03, 6/05 
и 6/08) у члану 18.  став 1. мијења се и гласи: 

 
            „На подручју општине Градишка 
организовани одвоз и депоновање отпада врши 
јавно комунално предузеће.“ 
 
  Став 2. члана 18. брише се у цјелости. 
 

  У члану 18. став 3. који постаје став 2. 
алинеја 1.  мијења се и гласи: 

 „Јавно комунално предузеће у обављању 
послова из става 1. овог члана треба да: “ 
 

Члан 2. 
 

           Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику 
општине Градишка“. 
 
Број:01-022-27/11 
Датум:23.02.2011.године 
Градишка                         ПРЕДСЈЕДНИК  

                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                         Урош Граховац с.р. 
 
 
 
На основу члана 112. став 2. Закона о 
здравственој заштити („Службени гласник 
Републике Српске“, број 106/09) , члана 5. 
Правилника о поступку утврђивања смрти лица 
(„Службени гласник Републике Српске“ , број 
65/10) и члана 17. Статута општине Градишка („ 
Службени гласник општине Градишка“ број 8/05, 
4/08, 1/09 и 3/09) Скупштина општине Градишка 
на сједници одржаној 23.02.2011.године               
д о н о с и 

О Д Л У К У 
 

о именовању мртвозорника за преглед умрлих 
и утврђивање времена и узрока смрти умрлих 

лица изван здравствене установе 
 

I 
 
      Овом одлуком именују се доктори 
медицине за преглед умрлих лица изван 
здравствене установе ( у даљем тексту: 
мртвозорник). 
 

II 
 
      За преглед умрлих лица изван 
здравствене установе именују се сљедећи 
доктори медицине-мртвозорници како слиједи: 
 

1. Прим. др Радоја Рацановић 
2. Прим. др Богдан Миленковић 
3. Кежић др Радомир 
4. Михајловић др Тихомир 
5. Суботић др Предраг 
6. Бабић др Младен 
7. Котараш др Златко 
8. Котараш др Дарко 
9. Дмитрашиновић др Мира 
10. Бојанић др Гордана 
11. Кежић др Сањa 

 
III 

 
      Подручје општине на којем ће сваки од 
именованих мртвозорника обављати преглед 
умрлог, одредиће ЈЗУ „Дом здравља Градишка“, 
водећи при том рачуна о матичном подручју и 
удаљености појединих насеља. 
 

IV 
 
     Именовани мртвозорници из тачке II 
Одлуке дужни су да у складу са одредбама 
Закона о здравственој заштити и Правилника о 
поступку утврђивања смрти лица изврше преглед 
умрлог лица те да примјеном савремених 
медицинских поступака утврде вријеме, 
околности и узрок смрти. 
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V 
 
     (1) Мртвозорници имају право на 
накнаду за извршени преглед умрлог лица изван 
здравствене установе на терет Буџета општине.  
     (2) Укупна нето накнада за извршени 
преглед и путне трошкове по умрлом лицу 
износи: 
        - за утврђивање природне смрти 50,00 КМ 
(словима: педесет конвертибилних марака) 
        - за утврђивање насилне смрти 100,00 КМ 
(словима: стотину конвертибилних марака) 

 
VI 

 
     За реализацију ове одлуке задужује се 
Начелник општине Градишка. 
 

VII 
 
     Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику општине 
Градишка“ . 
 
Број:01-111-9/11 
Датум:23.02.2011.године 
Градишка                         ПРЕДСЈЕДНИК  

                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                          Урош Граховац с.р. 
 
 
 
На основу члана 30. Алинеја 11. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске'', бр.101/04, 42/05 и 
118/052),члана 22. и 348. Закона о стварним 
правима („Службени гласник Републике Српске'', 
бр.124/08) и члана 17. и 33. Статута Општине 
Градишка (''Службени гласник општине 
Градишка'' бр. 8/05, 4/08, 1/09 и 3/09), 
Скупштина општине Градишка  на  сједници 
одржаној дана 23.02.2011.године   д о н о с и                  
 

О Д Л У К У 
 

о продаји пословног објекта Грађевинском 
предузећу „Артинг инвест“ д.о.о. Градишка 

 
I 

 
      ГП „Артинг инвест“ д.о.о. Градишка 
продаје се пословни објекат са припадајућим 
грађевинским земљиштем на парцели означеној 
као: 

- к.ч. бр. 1319 „Ул. Козарских бригада“ 
двориште              површине              500м2 

њива 2. кл.            површине              483м2 

кућа и зграде        површине              321м2   
уписана у п.л. бр. 2689 к.о. Градишка-град, са 
уписаним правом располагања Општине 
Градишка са 1/1 дијела као најповољнијем купцу 
утврђеним у поступку усменог јавног надметања 
(лицитације), по цијени од 243.200,00  КМ. 
 

II 
 

 О купопродаји некретнина из тачке I ове 
одлуке, након прибављеног мишљења 
Правобранилаштва Републике Српске, 
закључиће се купопродајни уговор између 
Општине Градишка као продавца и ГП „Артинг 
инвест“ д.о.о. Градишка као купца, којим ће се 
регулисати сва међусобна права и обавезе 
уговорених страна. 
 

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

IV 
 
     Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику општине 
Градишка“ . 
 
Број:01-022-32/11 
Датум:23.02.2011.године 
Градишка                         ПРЕДСЈЕДНИК  

                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                          Урош Граховац с.р. 
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На основу чл. 16. ст. 1 тачка д Закона о 
грађевинском земљишту („Службени гласник 
Републике Српске“ број 112/06), члана 8. Одлуке 
о грађевинском земљишту („Службени гласник 
општине Градишка“ број 6/07 и 6/09) и 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 23.02.2011. године,         
донијела је 
 

О Д Л У К У  
 

о продаји грађевинског земљишта 
непосредном погодбом Тодоровић Гојку из 

Градишке 
 
I 
 

             Тодоровић Гојку  из Градишке  продаје 
се непосредном погодбом    неизграђено градско 
грађевинско земљишта, ради комплетирања 
грађевинске парцеле, означено као: 

-к.ч.бр.  651/3  „Ул. Владете Радић „  
градилиште   у   површини од 72 m2 

уписано у п.л. бр. 2689 к.о. Градишка 
град  са правом располагања  Општине Градишка 
са 1/1 дијела . 
 

II 
 
             (1) Тодоровић Гојко дужан је Општини 
Градишка платити накнаду за продано земљиште 
по тржишној цијени која се утврђује у висини од  
45,00 КМ/m2. 
  (2) О продаји некретнина из тачке I 
закључиће се купопродајни уговор између 
Општине Градишка и Тодоровић Гојка, којим ће 
се регулисати сва међусобна права и обавезе 
између уговорних страна. 
 

III 
 

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

 
IV 

 
Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Градишка“. 
 
Број:01-022-33/11 
Датум:23.02.2011.године 
Градишка                         ПРЕДСЈЕДНИК  

                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                         Урош Граховац с.р. 

Скупштина општине Градишка, у предмету 
комплетирања грађевинске парцеле,  по захтјеву  
Милош Радомира из Градишке,  на основу члана 
16. став 1 тачка д. Закона о грађевинском 
земљишту РС ("Службени  гласник Републике 
Српске", бр. 112/06) и члана 8. Одлуке о 
грађевинском земљишту ("Службени  гласник 
општине Градишка", бр.6/07 и 6/09) и члана 17. и 
33. Статута општине Градишка ("Службени  
гласник општине Градишка", бр. 8/05, 4/08, 1/09 и 
3/09) на сједници одржаној дана 23.02.2011. године, 
донијела је  
 

ОДЛУКУ 
 

о давању сагласности за закључење Уговора о 
продаји неизграђеног градског грађевинског 

земљишта непосредном погодбом, са  
Радомир Милошем из Градишке 

 
I 
 

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

- к.ч.бр. 1644/48 „Међу каналима“, пашњак 
3. клaсе у површини од 251 m2, уписане у п.л.бр. 
3078 к.о. Градишка-село, право својине општине 
Градишка, са Радомир Милошем из Градишке, уз 
услов да се у корист општине Градишка, 
установљава служност употребе предметне парцеле 
ради одржавања мјешовитог колектора. 
 

II 
 

Радомир Милош из Градишке дужан је 
платити накнаду за продато земљиште из тачке 1., 
по тржишној цијени у износу од 25,00 КМ/m2, што 
за 251 m2 износи  6.275, 00 КМ.  

 
III 

 
 Овлашћује се Начелник општине Градишка 
да у име општине Градишка закључи уговор из 
тачке I ове одлуке са Радомир Милошем из 
Градишке. 
 

IV 
 

           Ова одлука ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављена у Службеном 
гласнику општине Градишка. 
 
Број:01-022-34/11 
Датум:23.02.2011.године 
Градишка                         ПРЕДСЈЕДНИК  

                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                           Урош Граховац с.р. 
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Скупштина општине Градишка, у 
предмету одређивање накнаде за експроприсано 
земљиште, на основу члана 15. Закона о 
грађевинском земљишту ("Службени гласник 
Републике Српске", бр. 112/06) и члана 17. и 33. 
Статута Општине Градишка ("Службени гласник 
општине Градишка", бр. 8/05, 4/08, 1/09 и 3/09), 
на сједници одржаној дана 23.02. 2011. године, 
донијела је  
 

О Д Л У К У 
 

о давању сагласности за закључење уговора са  
Љубојевић Милом из Нове Тополе 

 
I 

 
 Даје се сагласност за закључење уговора, 
којим Општина Градишка, непосредном 
погодбом даје Љубојевић Мили из Нове Тополе, 
на име накнаде за експроприсане непокретности 
и то за к.ч.бр. 79/41 к.о. Нова Топола, земљиште 
означено као к.ч.бр. 81/5 „игралиште“, пашњак 1. 
класе у површини од 1290 m2, уписано у п.л.бр. 
1267 к.о. Нова Топола. 
 

II 
 
Овлашћује се Начелник општине 

Градишка да у име општине Градишка закључи 
уговор из члана 1. ове одлуке са Љубојевић 
Милом, сином Милована из Нове Тополе. 
 

III 
  
 Ова одлука ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављена у Службеном 
гласнику општине Градишка. 
 
Број:01-022-35/11 
Датум:23.02.2011.године 
Градишка                         ПРЕДСЈЕДНИК  

                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                          Урош Граховац с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На основу чл. 15 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), 
Скупштина општине Градишка на сједници 
одржаној 23.02.2011  године, донијела је 
 

О Д Л У К У  
 

о замјени некретнина са Крагуљ Катом 
 

I 
 

Даје се сагласност за закључење уговора 
о замјени некретнина означених као: 

 
-к.ч.број: 249/2  „Ул. Петра Пеције“   

двориште  у површини од 2 m2 
-к.ч.број: 249/3  „Ул. Петра Пеције''  

двориште у површинии од 8 m2 
уписане у п.л.број 806 к.o. Градишка 

град, власништво Крагуљ Кате са 1/1 дијела,  
 

за некретнине означене као:  
 

          -к.ч.број: 248/2 „Ул. Петра Пеције''„   
двориште  у  површини 5 m2  
          уписане у п.л. број 2689 у к.о. Градишка 
град са правом располагања Општине Градишка. 
 

II 
  

О замјени некретнина из тачке I 
закључиће се уговор o замјени некретнина 
између Општине Градишка и Крагуљ Кате којим 
ће се регулисати међусобна права и обавезе 
уговорних страна . 

                                            
III 

 
Овлашћује се Начелник Општине 

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

 
 

IV 
 
Ова одлука ступа на снагу даном 

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

 
Број:01-022-36/11 
Датум:23.02.2011.године 
Градишка                         ПРЕДСЈЕДНИК  

                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                           Урош Граховац с.р. 
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Скупштина општине Градишка, 
рјешавајући по захтјеву  Српске православне 
црквене општине Градишка, за утврђивање права 
власништва на грађевинском земљишту, на 
основу члана 47. став 1. Закона о грађевинском 
земљишту РС ("Сл. гласник РС", бр. 112/06) и 
члана 17. и 33. Статута општине Градишка ("Сл. 
гласник опшрине Градишка", бр. 8/05, 4/08,1/09 и 
3/09), на сједници одржаној дана 23.02.2011. 
године, донијела је  
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е  
 

1. Утврђује се право власништва у корист 
Српске православне црквене општине Градишка, 
као градитеља вјерског објекта-цркве, у 
Брестовчини у смислу члана 47. став 1. Закона о 
грађевинском земљишту РС, на грађевинском 
земљишту означеном као: 

- к.ч.бр. 239/6 Код гробља, њива 4. кл. 
у пов. од 1335 m2, уписане у п.л.бр. 
118 к.о. Брестовчина, право својине 
општине Градишка. 

 

2. Српска православна црквена општина 
Градишка је дужна платити накнаду за 
земљиште, тј. за к.ч.бр. 239/6 к.о. Брестовчина у 
износу од 10,00 КМ/m2, што за 1335 m2 износи 
13.350,00 КМ  те накнаду на име трошкова 
уређења грађевинског земљишта у износу од 
172,00 КМ, док није дужна платити једнократну 
ренту, јер се објекат налази у петој зони осталог 
грађевинског земљишта (ван урбаног подручја). 
 

3. Након правоснажности овог рјешења 
Основни суд Градишка, земљишно - књижна 
канцеларија, извршиће укњижбу права својине 
не земљишту из тачке 1 диспозитива у корист 
Српске православне црквене општине Градишка 
са 1/1 дијела, а Републичка управа за геодетске и 
имовинско-правне послове, Подручна јединица 
Градишка извршиће промјену посједника у 
катастарском операту, на њен захтјев и под 
условима из члана 21. став 3. Закона о 
грађевинском земљишту РС. 
 

4. Ово рјешење је коначно у управном 
поступку. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
 Захтјевом од 16.06.2008. године, који је 
запримљен 24.06.2008. године, Српска 
православна црквена општина Градишка 
затражила је утврђивање права власништва на 
грађевинском земљишту у смислу члана 47. став 
1. Закона о грађевинском земљишту РС.  

 Поступајући по наведеном захтјеву 
проведен је законом прописани управни 
поступак у којем је одржана усмена расправа са 
увиђајем на лицу мјеста дана 28.11.2008. године, 
те извршен увид у приложену и прибављену 
документацију, те након проведеног поступка 
утврђено сљедеће чињенично стање: 
 

- да је Рјешењем о дјелимичној измјени 
урбанистичке сагласности Одјељења за 
урбанизам, грађење, комуналне и 
стамбене послове општине Градишка бр. 
04-364-20/11 од 01.02.2011.године 
измијењено правоснажно рјешење тог 
органа бр. 04-364-234/07 од 07.06.2007. 
године, којим је Српској православној 
црквеној општини Градишка дата 
урбанистичка сагласност за изградњу 
православне цркве у гробљу у 
Брестовчини у погледу локације објекта 
тако да је локација објекта на к.ч.бр. 
239/6 к.о. Брестовчина, како је то 
наведено у тачки 1. диспозитива 
рјешења;  

 
- да је прије утврђивања права из 

претходног члана надлежни орган 
расправио имовинско-правне односе на 
предметном земљишту у смислу члана 
47. став 2. Закона о грађевинском 
земљишту РС, те утврдио да је предметно 
грађевинско земљиште, тј. к.ч.бр. 239/6 
к.о. Брестовчина, општина Градишка 
стекла теретним послом, односно 
Уговором о замјени земљишта државне 
својине са земљиштем у приватној 
својини од 30.12.2003.године који је 
општина Градишка закључила са 
Коларевић Милом, сином Бране из 
Брестовчине; 

 

- да је на писмено тражење надлежног 
органа, за потребе поступка, Одјељење за 
урбанизам, грађење, комуналне и 
стамбене послове општине Градишка, 
доставило податке о тржишној цијени 
грађевин-ског земљишта које је предмет 
утврђивања права својине, о накнади за 
уређење грађевинског земљишта, те о 
једнократној накнади-ренти, на основу 
којих података је одлучено као у тачки 2. 
диспозитива рјешења. 
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Цијенећи наведено чињенично стање, 
одлучено је као у тачки 1. и 2. диспозитива, а у 
смислу члана 47. став 1. Закона о грађевинском 
земљишту РС ("Сл. гласник РС", бр. 112/06), 
којим је  прописано да ако је до дана ступања на 
снагу  Закона о грађевинском земљишту РС, на 
грађевинском земљишту у државној својини 
изграђена зграда без права коришћења земљишта 
ради грађења, односно без одобрења за грађење, 
за коју се може накнадно издати одобрење за 
грађење према одредбама Закона о уређењу 
простора, скупштина јединице локалне 
самоуправе утврдиће права власништва у корист 
градитеља, односно његовог правног 
насљедника, уз обавезу плаћања накнаде за 
продато земљиште по тржишној вриједности 
грађевинског земљишта, трошкова уређења 
грађевинског земљишта и накнаде за природне 
погодности тог земљишта (ренте).  

 
 ПРАВНА ПОУКА: Против овог рјешења 
не може се изјавити жалба, али се може 
покренути управни спор тужбом код Окружног 
суда у Бањалуци, у року од 30 дана од дана 
пријема овог рјешења. 
 Тужба се подноси непосредно Суду, у 
два примјерка. 
 
Број:01-022-37/11 
Датум:23.02.2011.године 
Градишка                          ПРЕДСЈЕДНИК  

                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                          Урош Граховац с.р. 
 
 
 

Скупштина општине Градишка, 
рјешавајући по захтјеву  Вукобрат Дијане, кћери 
Васе из Ровина, за укидање правоснажног 
рјешења о додјели на коришћење грађевинског 
земљишта, на основу члана 250. Закона о општем 
управном поступку („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 13/02, 87/07 и 50/10) и 
33. Статута Општине Градишка ("Службени 
гласник општине Градишка", бр. 8/05, 4/08,1/09 и 
3/09), на сједници одржаној дана 23.02. 2011. 
године, донијела је 

  
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 
1. Укида се правоснажно рјешење 

Скупштине општине Градишка бр. 02-475-77 од 
29.04.2003.године, којим је Вукобрат Дијани, 
кћери Васе, додијељено на коришћење, ради 
грађења, без накнаде, неизграђено грађевинско 
земљиште државне својине означено као: 

      - к.ч.бр. 551/84 „oкућница“  градилиште у 
пов. од 981 m2, уписана у п.л.бр. 261 к.о.   Ровине, 
на располагању код општине Градишка. 

          
О б р а з л о ж е њ е 

 
 Вукобрат Дијана из Ровина, поднеском на 
записник дана 21.01.2011.године, затражила је да се 
укине правоснажно рјешење Скупштине општине 
Градишка бр. 02-475-77 од 29.04.2003.године, 
којим јој је, без накнаде, на коришћење, ради 
грађења, додијељено неизграђено грађевинско 
земљиште поближе означено у диспозитиву. У 
захтјеву је навела да јој је предметно земљиште 
додијељено у складу са чланом 52а. тада важећег 
Закона о грађевинском земљишту, којим је било 
предвиђено да се грађевинско земљиште без 
накнаде, између осталог може додјељивати на 
коришћење ради грађења избјеглим и расељеним 
лицима, а на начин и под условима прописаним 
Уредбом Владе РС („Сл. гласник РС“, бр. 11/99). 
Навела је да је предметно рјешење правоснажно и 
да је прошло Пореску управу, али исто није 
проведено кроз катастарски операт и земљишну 
књигу тако да се земљиште и даље води на 
општини Градишка. Укидање правоснажног 
рјешења тражила је из разлога што је конкурисала 
за додјелу стана као породици погинулог борца, 
који поступак је у току, а један од услова који мора 
испунити за додјелу је да нема некретнине које се 
воде на њој. Такође је навела да на додијељеној 
парцели није ни започела изградњу стамбеног 
објекта јер није била у могућности због тешке 
материјалне ситуације. Предложила је надлежном 
органу да донесе рјешење о укидању горе 
наведеног правоснажног рјешења, у смислу члана 
250. Закона о општем управном поступку, уз 
напомену да се њена изјава има сматрати као њен 
изричити пристанак за укидање рјешења. 
 Како је у конкретном случају неспорно да 
се ради о правоснажном рјешењу, за чије укидање 
је странка дала изричит пристанак, примјеном 
одредбе члана 250. Закона о општем управном 
поступку, одлучено је као у диспозитиву. 
  
 ПРАВНА ПОУКА:Против овог рјешења не 
може се изјавити жалба, али се може покренути 
управни спор тужбом код Окружног суда у Бањој 
Луци, у року од 30 дана од дана пријема овог 
рјешења. 
 Тужба се подноси непосредно Суду, у два 
примјерка. 
 
Број:01-022-38/11 
Датум:23.02.2011.године 
Градишка                          ПРЕДСЈЕДНИК  

                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                           Урош Граховац с.р. 
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Скупштина општине Градишка, 
рјешавајући по захтјеву Љубојевић Радмиле, 
кћери Јове из Бањалуке, за укидање 
правоснажног рјешења о додјели на коришћење 
грађевинског земљишта, на основу члана 250. 
Закона о општем управном поступку („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 13/02, 87/07 и 
50/10) и 33. Статута општине Градишка 
("Службени гласник општине Градишка", бр. 
8/05, 4/08,1/09 и 3/09), на сједници одржаној дана 
23.02. 2011. године, донијела је 

  
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 
 
1. Укида се правоснажно рјешење 

Скупштине општине Градишка број: 02-    -475-
52 од 29.04.2003.године, којим је Љубојевић 
Радмили, кћери Јове, додијељено на коришћење, 
ради грађења, без накнаде, неизграђено 
грађевинско земљиште државне својине 
означено као: 
      - к.ч.бр. 586/22 Поље, градилиште у пов. 
од 1001 m2, уписана у п.л.бр. 261 к.о. Ровине, на 
располагању код општине Градишка. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Љубојевић Радмила, кћи Јове из 
Бањалуке, Насеље „Ада“, поднијела је захтјев за 
укидање правоснажног рјешења Скупштине 
општине Градишка број: 02-  -475-52 од 
29.04.2003. године, којим јој је, без накнаде, на 
коришћење, ради грађења, додијељено 
неизграђено грађевинско земљиште поближе 
означено у диспозитиву. У захтјеву је навела да 
јој је предметно земљиште додијељено у складу 
са чланом 52а. тада важећег Закона о 
грађевинском земљишту, којим је било 
предвиђено да се грађевинско земљиште без 
накнаде, између осталог може додјељивати на 
коришћење ради грађења избјеглим и расељеним 
лицима, а на начин и под условима прописаним 
Уредбом Владе РС („Сл. гласник РС“, бр. 11/99). 
Даље је навела да је наведено рјешење 
правоснажно и прошло Пореску управу, али да 
исто није проводила кроз катастарске и 
земљишнокњижне евиденције, јер је, у 
међувремену, своје стамбено питање рјешила 
тако што је на име статуса породице погинулог 
борца добила стан у Бањалуци у насељу „Ада“. 
Из тих разлога предложила је да надлежни орган 
укине наведено правоснажно рјешење у складу 
са важећим законским прописима.  
 Како је у конкретном случају неспорно да 
се ради о правоснажном рјешењу, за чије 
укидање је странка дала изричит пристанак, 
примјеном одредбе члана 250. Закона о општем 
управном поступку, одлучено је као у 
диспозитиву. 

 ПРАВНА ПОУКА:Против овог рјешења 
не може се изјавити жалба, али се може 
покренути управни спор тужбом код Окружног 
суда у Бањој Луци, у року од 30 дана од дана 
пријема овог рјешења. 
 Тужба се подноси непосредно Суду, у 
два примјерка. 
 
Број:01-022-39/11 
Датум:23.02.2011.године 
Градишка                          ПРЕДСЈЕДНИК  

                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                           Урош Граховац с.р. 
 
 

На основу члана 17. тачка „н“ и члана 33. 
Статута општине Градишка ("Службени гласник 
општине Градишка" број: 8/05, 4/08, 1/09 и 3/09) 
Скупштина општине Градишка на сједници 
одржаној дана 23.02.2011.године доноси  
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

о разрешењу члана Комисије за избор и 
именовања Скупштине  општине Градишка 

 
I 
 

 Госп. МИЛАН ШВРАКА  
 

р а з р ј е ш а в а се дужности члана 
Комисије за избор и именовања  Скупштине 
општине Градишка, због преласка на другу 
дужност 
 

II 
 

 2. О извршењу овог Рјешења стараће се 
секретар Скупштине општине Градишка. 
 

III 
 

 3. Ово Рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику 
општине Градишка". 
 
Број:01-111-10/11 
Датум:23.02.2011.године 
Градишка                          ПРЕДСЈЕДНИК  

                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                          Урош Граховац с.р. 
 
 
 
 



Број 1                                                Службени гласник општине Градишка                                                        
 

Страна 37

На основу члана 17. тачка „н“ и члана 33. 
Статута општине Градишка ("Службени гласник 
општине Градишка" број: 8/05, 4/08, 1/09 и 3/09) 
Скупштина општине Градишка на сједници 
одржаној дана 23.02.2011.године доноси  
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

о именовању члана Комисије за избор и 
именовања Скупштине  општине Градишка 

 
I 
 

 Госп. ПРЕДРАГ ЉУБИЧИЋ  
 

именује  се за члана Комисије за избор и 
именовања  Скупштине општине Градишка  
 

II 
 

 2. О извршењу овог Рјешења стараће се 
секретар Скупштине општине Градишка. 
 

III 
 

 3. Ово Рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику 
општине Градишка". 
 
Број:01-111-11/11 
Датум:23.02.2011.године 
Градишка                          ПРЕДСЈЕДНИК  

                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                           Урош Граховац с.р. 
 

На основу члана 17. тачка „н“ и члана 33. 
Статута општине Градишка ("Службени гласник 
општине Градишка" број: 8/05, 4/08, 1/09 и 3/09) 
Скупштина општине Градишка на сједници 
одржаној дана 23.02. 2011.године доноси  
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

о разрешењу  замјеника предсједника 
Комисије за разматрање захтјева за новчану 

помоћ из буџетске резерве у износу преко 
5.000,00 КМ Скупштине  општине Градишка 

 
I 
 

  Госп. МИЛАН ШВРАКА  
 

р а з р ј е ш а в а  се дужности замјеника 
предсједника Комисије за разматрање захтјева за 
новчану помоћ из буџетске резерве у износу 
преко 5.000,00 КМ Скупштине општине 
Градишка, због преласка на другу дужност. 
 
 

 

II 
 

 2. О извршењу овог Рјешења стараће се 
секретар Скупштине општине Градишка. 
 

III 
 

 3. Ово Рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику 
општине Градишка". 
 
Број:01-111-12/11 
Датум:23.02.2011.године 
Градишка                          ПРЕДСЈЕДНИК  

                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                           Урош Граховац с.р. 
 
 
 

На основу члана 17. тачка „н“ и члана 33. 
Статута општине Градишка ("Службени гласник 
општине Градишка" број: 8/05, 4/08, 1/09 и 3/09) 
Скупштина општине Градишка на сједници 
одржаној дана 23.02.2011.године доноси  
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

о именовању  замјеника предсједника 
Комисије за разматрање захтјева за новчану 

помоћ из буџетске резерве у износу преко 
5.000,00 КМ Скупштине  општине Градишка 

 
I 
 

  Госп. ПРЕДРАГ ЉУБИЧИЋ  
 

именује се за замјеника предсједника 
Комисије за разматрање захтјева за новчану 
помоћ из буџетске резерве у износу преко 
5.000,00 КМ Скупштине општине Градишка  
 

II 
 

 2. О извршењу овог Рјешења стараће се 
секретар Скупштине општине Градишка. 
 

III 
 

 3. Ово Рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику 
општине Градишка". 
 
Број:01-111-13/11 
Датум:23.02.2011.године 
Градишка                          ПРЕДСЈЕДНИК  

                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                            Урош Граховац с.р. 
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На основу члана 17. тачка „н“ и члана 33. 
Статута општине Градишка ("Службени гласник 
општине Градишка" број: 8/05, 4/08, 1/09 и 3/09) 
Скупштина општине Градишка на сједници 
одржаној дана 23.02. 2011.године доноси  
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

о разрешењу  замјеника  предсједника Савјета 
за здравство и социјалну заштиту 
Скупштине  општине Градишка 

 
I 
 

  Госп. МИЛАН ШВРАКА  
 

разрјешава се дужности  замјеника 
предсједника Савјет за здравство и социјалну 
заштиту  Скупштине општине Градишка , због 
преласка на другу дужност. 

II 
 

 2. О извршењу овог Рјешења стараће се 
секретар Скупштине општине Градишка. 
 

III 
 

 3. Ово Рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику 
општине Градишка". 
 
Број:01-111-14/11 
Датум:23.02.2011.године 
Градишка                          ПРЕДСЈЕДНИК  

                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                           Урош Граховац с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На основу члана 17. тачка „н“ и члана 33. 
Статута општине Градишка ("Службени гласник 
општине Градишка" број: 8/05, 4/08, 1/09 и 3/09) 
Скупштина општине Градишка на сједници 
одржаној дана 23.02.2011.године доноси  
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

о именовању  замјеника  предсједника 
Савјета за здравство и социјалну заштиту 

Скупштине  општине Градишка 
 

I 
 

  Госп. ПРЕДРАГ ЉУБИЧИЋ  
 

именује  се  за замјеника предсједника 
Савјет за здравство и социјалну заштиту  
Скупштине општине Градишка . 
 

II 
 

 2. О извршењу овог Рјешења стараће се 
секретар Скупштине општине Градишка. 
 

III 
 

 3. Ово Рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику 
општине Градишка". 
 
 
Број:01-111-15/11 
Датум:23.02.2011.године 
Градишка                          ПРЕДСЈЕДНИК  

                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                           Урош Граховац с.р. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



Број 1                                                Службени гласник општине Градишка                                                        
 

Страна 39

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
 
На основу члана 43. и 72., а у вези са 

члановима 76. и 77. Закона о локалној 
самоуправи (Службени гласник Републике 
Српске, број 101/04, 42/05 и 118/05), и члана 34. 
Статута општине Градишка (,,Службени гласник 
општине Градишка,, број 8/05 , 4/08, 1/09 и 3/09), 
Начелник општине Градишка, д о н о с и  
 

О Д Л У К У  
 

о оснивању Општинске комисије за 
комуникације 

 
I 
 

Оснива се Општинска комисија за 
комуникације (у даљем тексту Комисија), коју 
сачињавају: 

 
  1.  Петра Лукић-Мирковић, 
  2.  Драгана Илић, 
  3.  Владо Сладојевић, 
  4.  Раде Цумбо, 
  5.  Драгана Куколеча, 
  6.  Данијела Росић, 
  7.  Саша Суботић, 
  8.  Милан Сладојевић, 
  9.  Жељко Билбија, 
10.  Горан Сембер, 
11.  Татјана Бјеловук. 
 

II 
 

Комисија се задужује да изради приједлог 
Општинске стратегије комуникације што 
укључује: 

 
1.  Процјену  стања  система и праксе интерне 

и екстерне комуникације општинскких 
органа; 

2.  Предлагање  мјера и активности  којима  ће 
се побољшати систем и пракса 
комуникације унутар општинских органа; 

3.  Предлагање  мјера  и  активности  с  циљем 
побољшања комуникације општинских 
органа са (локалним) медијима, грађанима 
и њиховим организацијама и удружењима; 

4.  Израду и ажурирање базе података сталних 
контаката и медија; 

 
 

5.  Провођење   консултација   са   представницима 
грађана и локалних медија које ће бити 
основа за побољшање екстерне 
комуникације и израду Општинске 
стратегије комуникације; 

6.  Формирање     мјешовите     комисије     за 
комуникације са представницима 
Скупштине Општине, цивилног друштва и 
локалних медија која ће радити на 
побољшању комуникације општинских 
органа са медијима, грађанима и њиховим 
организацијама и удружењима, те 
учествовати у изради Општинске 
стратегије комуникације; 

7.  Израду  приједлога  Општинске стратегије 
комуникације, уз уважавање предложених 
мјера и сугестија које произилазе из јавних 
консултација и рада мјешовите Комисије 
за комуникације. 

 
III 

 
Комисија ће такођер, предложити мјере и 

активности којима ће се побоњшати спровођење 
законских одредби које се односе на јавност 
рада, слободу приступа информацијама, као и 
редовно, потпуно и објективно информисање 
јавности о раду општинских органа. 

 
IV 

 
Комисија прати спровођење и предлаже 

ажурирање Општинске стратегије комуникације. 
 

V 
 
Комисија ће израдити и усвојити акциони 

план с цињем потпуне и олакшане реализације 
задатака наведених у овој Одлуци и дужна је 
доставити извјештај о раду Начелнику Општине 
Градишка сваких 6 (шест) мјесеци. 

 
VI 

 
Комисија доноси све одлуке већином 

гласова од укупног броја чланова. 
 

VII 
 
Мандат именованим члановима Комисије 

из тачке I ове Одлуке тече од 01.02.2011. године 
и траје до 31.03.2012. године. 
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VIII 
 
Комисијом ће предсједавати Петра Лукић-

Мирковић, задужена за координацију активности 
на подручју побољшања комуникације и 
информисања унутар општинских органа и 
овлаштена је да у моје име обавјештава и 
информише јавност о обављању послова 
општинских органа. 

 
IX 

 
Ова одлука ступа на снагу даном 

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

 
Број:02-111-7/11 
Датум:01.02.2011.године 
Градишка                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                               Никола Крагуљ с.р. 
 
 
 

На основу члана 10. Закона о статусу 
функционера јединица локалне самоуправе, 
тачке 5., 6. и 7. Упутства за извршавање Закона о 
овјеравању потписа, рукописа и преписа 
(Службени гласник Републике Српске, број 
76/10, и 97/10), и члана 34. Статута општине 
Градишка (,,Службени гласник општине 
Градишка,, број 8/05 , 4/08, 1/09 и 3/09), 
Начелник општине Градишка, д о н о с и  
 

О Д Л У К У  
 

о давању овлашћења за одобравање 
овјеравање потписа или рукописа и висини 

накнаде за овјеравање потписа или рукописа 
изван службених просторија 

 
I 
 

Овлашћије се Владо Сладојевић, Начелник 
Одјељења за Општу управу Административне 
службе општине Градишка, да рјешењем 
одобрава овјеравање потписа или рукописа изван 
службених просторија општине Градишка, у 
складу са Упутством за извршавање Закона о 
овјеравању потписа, рукописа и преписа. 

 
 

 
 
 
 

II 
 

Одобрење овјеравања потписа или 
рукописа изван службених просторија општине 
Градишка врши се рјешењем које се доноси по 
Закону о општем управном поступку (Службени 
гласник Републике Српске, број 13/02, 87/07 и 
50/10), уз претходни писмени захтјев у којем се 
наводе разлози овјеравања изван службених 
просторија Општине. 

 
III 

 
Накнада за овјеравање потписа или 

рукописа изван службених просторија Општине 
се утврђује у износу од 20,00 КМ за матично 
подручје Градишка, а за остала матична подручја 
30,00 КМ. Трошкови таксе се наплаћују у износу 
прописаном Одлуком о општинским 
административним таксама (,,Службени гласник 
општине Градишка,, број 8/01 , 5/03, 9/06 и 8/10). 

 
IV 

 
Ова одлука ступа на снагу даном 

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

 
Број:02-022-14/11 
Датум:03.02.2011.године 
Градишка                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                               Никола Крагуљ с.р. 
 

 
На основу члана 72. Закона о локалној 

самоуправи (Службени гласник Републике 
Српске, број 101/04, 42/05 и 118/05), и члана 34. 
Статута општине Градишка (,,Службени гласник 
општине Градишка,, број 8/05 , 4/08, 1/09 и 3/09), 
Начелник општине Градишка,   д о н о с и  
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

о именовању Комисије 
 
I 
 

 Именује се Комисија за утврђивање 
статуса и стања у друштвеним домовима у 
мјесним заједницама на подручју општине 
Градишка (у даљем тексту: Комисија) у саставу: 
 

-  Зора Бабић,        предсједник 
-  Сузана Лукић,   члан 
-  Савка Попић,     члан 
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II 
 
Комисија има задатак да на лицу мјеста и 

увидом у јавне регистре, у договору са 
предсједницима савјета мјесних заједница и 
службеником задуженим за мјесне заједнице, 
записнички утврди: 

 
- власнички статус објекта са ознакама 

катастарских честица, катастарске 
општине и ЗКУ (уписаност у јавне 
регистре у Катастру, Грунтовници, 
Пореској управи РС, Пословним књигама 
Општине), 

- да ли се објекат дома користи и правни 
основ коришћења, 

- стање објекта (фото снимак објекта, скица 
објекта са основним подацима о стању 
инсталација, крова, столарије, подова и 
др.), 

- паушални приједлог потребних улагања за 
стављање објекта у функцију, уколико 
објекат није у функцији, 

- друго што оцјени битним. 
 

III 
 

Рок за извршење задатка је 30 дана од дана 
пријема рјешења. Записник са осталом 
документацијом доставити Начелнику општине, 
а копије ресорним руководиоцима. 

 
IV 

 
О извршењу овог рјешења стараће се 

Начелник Одјељења за урбанизам, грађење, 
комуналне и стамбене послове, Начелник 
Одјељења за општу управу, Шеф одсјека за 
имовинско-правне послове и именована 
Комисија. 
 

V 
 

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

 
Број:02-111-5/11 
Датум:08.02.2011.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), члана 19. 
Закона о систему јавних служби (Службени 
гласник Републике Српске, број 68/07),  и члана 
28. и 34. Статута општине Градишка (,,Службени 
гласник општине Градишка,, број 8/05 , 4/08, 1/09 
и 3/09), Начелник општине Градишка,                  
д о н о с и  
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

о давању сагласности на Одлуку о измјенама 
Статута ЈЗУ „Апотека Градишка“ 

 
1. Даје се сагласност на Одлуку о измјенама 

статута ЈЗУ „Апотека Градишка“, број: 01-
308-X-1/10 од 23.12.2010. године, усвојену 
од стране Управног одбора наведене 
установе. 

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:02-023-1/11 
Датум:10.01.2011.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), члана 19. 
Закона о систему јавних служби (Службени 
гласник Републике Српске, број 68/07),  и члана 
28. и 34. Статута општине Градишка (,,Службени 
гласник општине Градишка,, број 8/05 , 4/08, 1/09 
и 3/09), Начелник општине Градишка,                  
д о н о с и  
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

о давању сагласности на Финансијски план 
ЈЗУ „Апотека Градишка“ за 2011. годину 

 
1. Даје се сагласност на Финансијски план 

ЈЗУ „Апотека Градишка“ за 2011.годину, 
број: 01-308-X-2/09-10 од 23.12.2010. 
године, усвојеног од стране Управног 
одбора наведене установе. 
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2. О извршењу овог рјешења стараће се 
Одјељење за друштвене дјелатности 
Општине Градишка. 

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

Број:02-023-18/10 
Датум:10.01.2011.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), члана 19. 
Закона о систему јавних служби (Службени 
гласник Републике Српске, број 68/07),  и члана 
28. и 34. Статута општине Градишка (,,Службени 
гласник општине Градишка,, број 8/05 , 4/08, 1/09 
и 3/09), Начелник општине Градишка,                   
д о н о с и  
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

о давању сагласности на Правилник о 
унутрашњој организацији и систематизацији 

радних мјеста у ЈЗУ „Дом здравља Градишка“        
– пречишћен текст 

 
1. Даје се сагласност на Правилник о 

унутрашњој организацији и 
систематизацији радних мјеста ЈЗУ „Дом 
здравља Градишка“ – пречишћен текст, 
број: 01-4924-3/10 од 17.12.2010. године, 
усвојеног од стране Управног одбора 
наведене установе. 

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:02-023-19/10 
Датум:10.01.2011.године 
Градишка                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                               Никола Крагуљ с.р. 
 
 
 
 
 
 

На основу члана 43. Закона о локалној 
самоуправи (Службени гласник Републике 
Српске, број 101/04, 42/05 и 118/05), и члана  34. 
Статута општине Градишка (,,Службени гласник 
општине Градишка,, број 8/05 , 4/08, 1/09 и 3/09), 
Начелник општине Градишка,  д о н о с и  
 

О Д Л У К У 
 

о давању сагласности на акта Туристичке 
организације општине Градишка 

 
I 

 
Даје се сагласност на: 
 

1. Правилник о платама у Туристичкој 
организацији општине Градишка број: 
128/10 од 30.12.2010. године, усвојен од 
стране директора наведене организације; 

2. Рјешење о платама у Туристичкој 
организацији општине Градишка број: 
129/10 од 30.12.2010. године, донесено од 
стране директора наведене организације. 

 
II 
 

За праћење извршења ове одлуке 
задужује се Одјељење за финансије 
Административне службе општине Градишка. 
 

III 
 

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

 
Број:02-023-20/10 
Датум:31.12.2010.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), и члана  34. 
Статута општине Градишка (,,Службени гласник 
општине Градишка,, број 8/05 , 4/08, 1/09 и 3/09), 
Начелник општине Градишка,  д о н о с и  
 

О Д Л У К У 
 

о давању сагласности на општа акта у                        
ЈУ „Завичајни музеј“  Градишка 

 
I 

 
Даје се сагласност на: 
 

1. Правилник о систематизацији радних 
мјеста у ЈУ „Завичајни музеј“ Градишка, 
усвојен од стране директора наведене 
установе дана 20.12.2005. године; 

2. Правилник о платама у ЈУ „Завичајни 
музеј“ Градишка број: 14/12/05 од 
20.12.2005. године, усвојен од стране 
директора наведене установе; 

3. Одлуку о цијени рада за 2011. Годину у ЈУ 
„Завичајни музеј“ Градишка број: 5/01-11 
од 25.01.2011. године, усвојену од стране 
директора наведене установе, а којом је 
цијена рада утврђена у износу од 118,80 
КМ. 

 
II 
 

За праћење извршења ове одлуке 
задужује се Одјељење за финансије 
Административне службе општине Градишка. 
 

III 
 

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

 
Број:02-023-2/11 
Датум:26.01.2011.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), члана 19. Закона о 
систему јавних служби (Службени гласник 
Републике Српске, број 68/07),  и члана 28. и 34. 
Статута општине Градишка (,,Службени гласник 
општине Градишка,, број 8/05 , 4/08, 1/09 и 3/09), 
Начелник општине Градишка,   д о н о с и  
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

о давању сагласности на Одлуку о увођењу 
дежурства у ЈУ „Центар за социјални рад“ 

Градишка 
 

1. Даје се сагласност на Одлуку о увођењу 
дежурства у ЈУ „Центар за социјални рад“ 
Градишка, број: 01/530.7-1/11 од 
13.01.2011. године, усвојеног од стране 
Директора наведене установе. 

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:02-022-11/11 
Датум:25.01.2011.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), члана 2. Одлуке о 
начину ускладиштења, чувања и располагања 
робом одузетом у поступку инспекцијског надзора 
(Службени гласник Републике Српске, број 
112/06),  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  
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

о уступању огревног дрвета 
 

1. Уступа се ЈУ „Центар за социјални рад“ 
Градишка, ради додјеле најугроженијим 
категоријама становништва, огревно дрво 
буква у количини од 7.00 м3 ускладиштени 
код Вучић Радомира из Градишке, Бок 
Јанковац бб, а све сходно писмену 
Републичке дирекције за робне резерве 
Бања Лука број: 14/2-553-1/10 од 
22.12.2010. године у прилогу рјешења.  
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2. О спровођењу овог Рјешења стараће се 
директор Центра за социјални рад.. 

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

Број:02-530-1 
Датум:19.01.2011.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), члана 2. Одлуке о 
начину ускладиштења, чувања и располагања 
робом одузетом у поступку инспекцијског надзора 
(Службени гласник Републике Српске, број 
112/06),  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  
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

о уступању огревног дрвета 
 

1. Уступа се ЈУ „Центар за социјални рад“ 
Градишка, ради додјеле најугроженијим 
категоријама становништва, огревно дрво 
буква у количини од 1.58 м3 јохе и 0,66 м3  
трешње ускладиштени код Шмитран 
Драгана у Горњим Подградцима, а све 
сходно писмену Републичке дирекције за 
робне резерве Банја Лука број: 14/2-553-
1/10 од 22.12.2010. године у прилогу 
рјешења.  

 
 

2. О спровођењу овог Рјешења стараће се 
директор Центра за социјални рад.. 

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

Број:02-530-2 
Датум:19.01.2011.године 
Градишка                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                               Никола Крагуљ с.р. 
 
 
 
 
 
 
 

У складу са чланом 5. Одлуке о 
утврђивању критерија и намјени трошења 
средстава текуће буџетске резерве („Службени 
гласник општине Градишка, број 7/03) и члана 
19. Одлуке о извршењу Буџета општине 
Градишка за 2010. Годину („Службени гласник 
општине Градишка“, број 9/09), објављује се 

 
П Р Е Г Л Е Д 

 
Исплата средстава из буџетске резерве за 

период од 01.10. до 31.12.2010.године 
 

Број 
рјешења Корисник Износ Намјена 

1 2 3 4 
02-532-
365/10 

Акционарско 
друштво за 
информативну, 
издавачку и 
графичку 
дјелатност „Глас 
Српске“ Бања 
Лука 

5.000,00 на име учешћа у 
финансирању 
спортске 
манифестације „56. 
Избор 10 најбољих 
спортиста 
Р.Српске“ 

02-022-
202/10 

Општина 
Бијељина 

15.000,00 на име помоћи у 
санирању 
катастрофалних 
посљедица 
изазваних 
елементарном 
непогодом – 
поплавом, на 
основу мишљења 
Комисије 
Скупштине 
општине за 
разматрање 
захтјева за новчану 
помоћ из буџетске 
резерве у износу 
преко 5.000,00 КМ 
од 13.12.2010. год. 

02-532-
673/10 

Удружење 
пензионера 
општине 
Градишка 

4.800,00  на име помоћи у 
рјешавању 
властитих 
проблема 

02-532-
398/10 

Удружење 
педијатара РС 

500,00 на име у помоћи 
дјеци обољелој од 
малигних обољења 
у Р.Српској 

02-532-
398/10 

Удружење 
педијатара РС 

1.500,00 на име у помоћи 
дјеци обољелој од 
малигних обољења 
у Р.Српској 

 
 

Број:02-012-1-3/11 
Датум:05.01.2011.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 04-372-48/10 од 28.12.2010 године, извршио 
је у регистару заједница етажних власника 
стамбених зграда, у регистарском листу број: 
63/10 упис оснивања ЗЕВ стамбене зграде Ул. 
Видовданска бр.5, улаз „Б“. са сљедећим 
подацима: 

У књигу регистара на страни 63/10 дана 
28.12.2010. године уписана је Заједница етажних 
власника зграде у Градишци у ул. Видовданска 
бр.5, улаз „Б“ са оснивачким актом Заједнице број 
1/10 од 25.05.2010.године. Основна дјелатност 
заједнице је: управљање зградом за рачун 
етажних власника, прикупљање и тражење 
средстава за одржавање заједничких дијелова и 
уређаја и других трошкова управљања зградом, 
одржавање заједничких дијелова и уређаја 
зграде, извођење радова хитних интервенција, 
коришћење заједничких просторија и дијелова 
зграде и земљишта које служи за редовну 
употребу зграде, као и 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 Вукобрат Бранко 
ЈМБГ: 0602956111943 и Шпирић Љубинка   
ЈМБГ: 0107951106487 

 
Број:04-372-48/10 
Датум:23.09.2010.године 
Градишка                         СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ  

                            Жељко Дамјановић с.р. 
 

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
 
На основу члана 134. став 2. Пословника 

о раду Скупштине општине Градишка –
пречишћен текст („Службени гласник општине 
Градишка“  број 6/10), након упоређења текста 
Одлуке о другој емисији обвезница јавном 
понудом, објављеној у „Службеном гласнику 
општине Градишка“ број 7/10 са оригиналом 
текста исте Одлуке, секретар Скупштине 
општине Градишка одобрава слиједећу 
 

И С П Р А В К У 
 
 1. У Одлуци о другој емисији обвезница 
јавном понудом, објављеној у „Службеном 
гласнику општине Градишка“ број 7/10, у члану 
2. ставу 2. грешком је извршена нумерација 
тачака од редног броја 3, тако да су тачкама које 
су требале бити означене бројевима 4-8 грешком 
дати бројеви 1-5.  
 
 2.Исправка ће се објавити у „Службеном 
гласнику Општине Градишка“. 

   
                            СЕКРЕТАР 
             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                         Бранислав Радиновић 
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