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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

На основу члана 102. а у вези са 

чланом 38. став 3. Пословника о раду Ску-

пшти-не општине Градишка-пречишћен текст 

-(„Службени гласник општине Градишка“ 

број 6/10), након разматрања Извјештаја о 

извршењу Програма рада Скупштине 

општине и раду  радних тијела Скупштине 
општине Градишка у 2016. години, Ску-

пштина општине Градишка на 4.редовној сје-

дници одржаној 16. фебруара 2017. године, 
донијела је сљедећу 

 

О Д Л У К У 

 

I 

Усваја се Извјештај о извршењу 

Програма рада Скупштине општине и раду  

радних тијела Скупштине општине Градишка 

у 2016. години. 

 

II 

Одлука ће се објавити у „Службеном 

гласнику општине Градишка“ 

 

Број:01-022-36/17 

Датум:16.фебруар.2017.године 

Г р а д и ш к а       

                                        ПРЕДСЈЕДНИК 

                              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                   Миленко Павловић с.р. 

 

 

На основу члана 39. тачка 28) Закона 

о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“ број 97/16) и члана 35. 

Статута општине Градишка-Пречишћен текст 

(„Службени гласник општине Градишка“ број 

3/14), а након разматрања Извјештаја о раду 

Начелника Општине и Општинске управе 
Градишка за 2016. годину, Скупштина 

општине Градишка на својој 4-тој редовној 

сједници одржаној 16.02.2017. године 
донијела је сљедећу 

 

О Д Л У К У 

 

Члан 1. 

Усваја се Извјештај о раду Начелника 

Општине и Општинске управе Градишка за 

2016. годину. 
 

Члан 2. 
 

Одлука ће се објавити у „Службеном 

гласнику општине Градишка“ 

 

Број:01-022-37/17 

Датум:16.фебруар.2017.године 

Г р а д и ш к а       

                                        ПРЕДСЈЕДНИК 

                              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                   Миленко Павловић с.р. 
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На основу члана 39. Закона о лока-

лној самоуправи (,,Службени гласник Репу-

блике Српске”, број 97/16) и члана 72. Стату-

та општине Градишка (“Службени гласник 

општине Градишка”,број 3/14) Скупштина 
општине Градишка на 4. редовној сједници 

одржаној дана, 16.02.2017.године, донијела   

је   
 

О Д Л У К У 

о усвајању Програма  подршке развоју  

пољопривреде за 2017. годину 
 

I 

Усваја се Програм подршке развоју  

пољопривреде за 2017. годину. 
 

II 

Програм из претходне тачке саставни 
је дио ове одлуке. 
 

III 

Ова одлука ступа на снагу даном до-

ношења и објавиће се у “ Службеном гласни-

ку општине Градишка”, а примјењиваће се од 

01.01.2017.године. 
 

Број:01-022-38/17                                                                                                                 

Датум:16.02.2017.године                                                                    

Градишка          
                                        ПРЕДСЈЕДНИК  

                              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

                                    Миленко Павловић с.р. 
 
 

 
 

На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи (,,Службени гласник Републике 

Српске”, број 97/16) и члана 72. Статута 

општине Градишка (“Службени гласник 
општине Градишка”, број 3/14), Скупштина 

општине Градишка на 4. редовној сједници 

одржаној дана, 16.02.2017. године  д о н о с и  
 

П Р О Г Р А М 

подршке  развоју пољопривреде  

за 2017. годину 
 

УВОД 
 

      Програмом подршке развоју пољопривре-

де општине Градишка за 2017. годину,  утвр-

ђује се висина  и начин расподјеле средстава, 
општи услови, поступак остваривања права 

на средства и спровођење надзора над 

утрошком истих. Средства ће се усмјеравати 
физичким лицима и другим субјектима (у 

даљем тексту корисници), који се баве по-

љопривредном производњом, или доприносе 

њеном развоју. 

   Буџетом општине Градишка за 2017. 

годину, предвиђена су средства за подршку 

развоју пољопривреде и депозите пољо-

привредних кредита, те осталих инвестиција 

везаних за развој руралних подручја општине 
у износу од 200.000,00 КМ, а иста ће се 

пласирати за : 
    
           1) депозите пољопривредних кредита: 

за  подршку пољопривредне производње из 

области воћарства, ратарства, повртарства, 

сточарства, набавка пољопривредне механи-

зације, те остале инвестиције у пољопрвире-

ди...................................................50.000,00 КМ 
           2) накнаду штета на пољопривредним 

усјевима, насталих усљед дејства елемента-

рних непогода и осталих штета на  пољопри-
вредним газдинставима (интервентно   дјело-

вање).............................................12.000,00 КМ  

           3) једнократне помоћи у случају 
угинућа домаћих животиња.......12.000,00 КМ 

           4) рад пољoривредних удружења 

.......................................................12.000,00 КМ 

           5)трошкове одржавања манифестација: 

“Сајам воћа и поврћа”, Дани воћа „Потко-

зарје 2017'', ,,Изложба стоке”, ,,Коњичке 

игре”, ,,Изложба меда” “Рогољска Жетва” и 

„Штрапаријада“...........................36.000,00 КМ 

           6) организовање стручних едукација, 
стручних екскурзија, посјета пољопривре-

дним сајмовима и др.................. 12.000,00 КМ 

           7) подршку капиталним инвестицијама 
у области: 

              1. говедарства, регистровани узгој 

приплодних јуница ....................13.000,00 КМ  
              2. свињарства, регистровани узгој 

приплодних назимица ..................5.000,00 КМ 

              3. узгоја рибе, порибљавање вода 

.........................................................1.000,00 КМ 

              4. воћарства, подизање вишегоди-

шњих производних засада .........10.000,00 КМ 
              5. повртарства, изградња нових 

пластеника ...................................15.000,00 КМ 

              6.  повртарства, уговорена произво-

дња и откуп ................................ 10.000,00 КМ 

             

  8) остало (у случају непредвиђених 

трошкова ) ...................................12.000,00 КМ 

 

ОПШТИ УСЛОВИ                                                                      
 

       Право на додјелу средстава из Про-

грама, могу остварити  корисници са преби-
валиштем, односно сједиштем у општини 

Градишка који имају засновану или ће засно-

вати пољопривредну производњу у 2017. 
години на подручју општине, односно  својим 
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дјеловањем допринијети развоју пољопри-

вреде општине Градишка.       

          Корисници   могу  остварити   право  

на  средстава  из Програма, само једном у 

току године по истом основу.                                                                         
         Захтјеви  за   коришћење новчаних сре-

дстава из Програма  подносе  се у шалтер  

сали Општинске управе Градишка (шалтер 
број 8).  

          Уз захтјев се прилаже следећа 

документација: 

            1. потврда из АПИФ-а о регистрацији 

пољопривредног газдинства, 

            2. кућна листа (уколико подносилац 

захтјева није носилац пољопривредног газди-

нства), 

            3. копија личне карте подносиоца  

захтјева, 
            4. копија ЈИБ – а ако је подносилац 

захтјева правно лице,  

            5. копија жиро рачуна или трансакци-

оног рачуна,           

            6. остала документација која доказује 

оправданост поднесеног захтјева (потврде,   

записници, рјешења, фотографије и слично).                 
   
         Испуњеност услова  за  додјелу сре-

дстава  утврђује  и  записнички  констатује 

Комисија. Комисију  именује Начелник 
општине а чине је предсједник и  два члана.  

         Висину одобрених средстава  по за-

хтјеву, одређује начелник Одјељења за при-
вреду и пољопривреду уважавајући  мишље-

ње  Комисије. 

      Кредитна средства из  Програма, 
додјељиваће се индивидуалним пољопривре-

дним произвођачима на основу Јавног конку-

рса. Јавни конкурс расписује Начелник 

општине. Комисија ће увидом у поднесене 

захтјеве сачинити записник и листу пољо-

привредних произвођача који испуњавају 
услове. Листу доставља банци, као приједлог 

за обраду захтјева за  кредитна средства са 

регресираном каматном стопом. 

       Банка утврђује кредитну способност 

предложених пољопривредних произвођача, 

те у складу са својим критеријумима одобра-

ва кредит. За све одобрене кредите до 

10.000,00 КМ  и роком отплате до 24 мјесе-

ца, општина ће финансирати камату у цијело-

сти. 
                                                              

       Након  усвајања Програма,  Одјељење   

за   привреду   и   пољопривреду   ће  путем 
средстава  јавног   информисања   обавије-

стити  пољопривредне   произвођаче о  врсти   

и   начину остваривања  права на подстицајна 
средства.  

        Контролу утрошка одобрених сре-

дстава континуирано ће вршити Одјељење за 

привреду и пољопривреду. Износ новчаних 

средстава  по овом програму је ограничен.  

                                                                            
        Начелник општине  ће  након   усваја-

ња Програма донијети  Правилник  о  начину  

и   условима расподјеле  средстава  за подр-
шку  развоју   пољопривреде и  за  депозите    

пољопривредних   кредита  за  2017. годину.  

                                                                      

        Програм  ступа  на  снагу даном  до-

ношења  и објавиће се  у „Службеном  гла-

снику општине Градишка“, а примјењиваће 

се од 01.01.2017.године. 

 

Број:01-022-38/17                                                                                                                

Датум:16.02.2017.године                                                                    
Градишка          

                                        ПРЕДСЈЕДНИК  

                              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

                                    Миленко Павловић с.р. 

 

 

 

 

              На основу члана 39. и члана 82. став 
2. Закона о локалној самоуправи (“Службени 

гласник Републике Српске”, број 97/16) и 

члана 35. Статута општине Градишка (“Слу-
жбени  гласник  општине  Градишка”, број 

3/14), Скупштина  општине Градишка на 4. 

редовној сједници одржаној дана, 16.02.2017. 
године,  д о н о с и 

 

О Д Л У К У  

о усвајању  Програма подршке развоју 

предузетништва у општини Градишка             

за 2017. годину 
 

I 
Усваја се Програм подршке развоју 

предузетништва у општини Градишка  за 

2017. годину. 
 

II 

Програм из претходне тачке саставни 

је дио ове одлуке. 

III 

Ова  одлука  ступа  на  снагу  даном  

доношења  и  објавиће  се   у ,,Службеном 

гласнику општине Градишка”. 
 

Број:01-022-39/17 

Датум:16.02.2017.године 
Г р а д и ш к а 

                      ПРЕДСЈЕДНИК 

                        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                        Миленко Павловић  с.р.             
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На основу члана 39. и члана 82. став 

2. Закона о локалној самоуправи (“Службени 

гласник Републике Српске”, број 97/16) и 

члана 35. Статута општине Градишка (“Слу-

жбени  гласник  општине  Градишка”, број 
3/14) Скупштина  општине Градишка на 4. 

редовној сједници одржаној дана, 16.02.2017. 

године,  д о н о с и 
 

П Р О Г Р А М  

 подршке развоју предузетништва у 

општини градишка  за 2017. годину 

 

 1. УВОД 
  

            У сврху подршке развоју привреде, 

као основе развоја општине, доноси се 

Програм подршке развоју предузетништва у 
општини Градишка за 2017. годину (у 

даљњем тексту: Програм). Буџетом општине 

Градишка за 2017. годину предвиђена су 

средства у износу од 250.000,00 КМ.  
 

  Циљеви Програма: 

 -развој предузетништва кроз обезбје-

ђење новчаних средстава за покретање дјела-

тности и набавку опреме, 

  - смањење незапослености на подру-

чју наше општине, а подршка повећању оби-
ма и квалитета производње,  а што ће све би-

ти у функцији развоја привреде општине 

Градишка. 
            
 Наведени циљеви ће се  реализовати 
кроз подршку:      

1.новом запошљавању радника (до 30 и 

преко 30 година старости, те запошљавање 

радника са инвалидитетом) .......90.000,00 КМ  

1. покретању пословне дјелатности у 

текућој години ............................30.000,00 КМ 

         3.   привредницима за набавку опреме у 
текућој години ............................50.000,00 КМ 

             4.   привредницима за едукације и 

добијање цертификата ...............30.000,00 КМ                         
             5. послодавцима за преквалификацију 

радника ....................................... 20.000,00 КМ 

6. самозапошљавању укључујући и 

подршку  самозапошљавању жена у рура-

лним подручјима.........................30.000,00 КM 

 

 2. ОПШТИ УСЛОВИ 
 

  Право пријаве за  коришћење сре-

дства  из  Програма  имају правна и физичка 

лица (у даљем тексту корисници) која испуне 
опште услове из Програма. Под општим 

условима се подразумијева да су корисници 

регистровани, односно да имају сједиште или 
пребивалиште на подручју општине Гради-

шка и да својом активношћу доприносе 

развоју привреде наше општине. Средства су 

бесповратна и њихов износ је овим про-

грамом  ограничен.  
 

  Након усвајања Програма, Одјељење 

за привреду и пољопривреду ће путем 

средстава јавног информисања обавијестити 
кориснике о врсти и начину остваривања 

подстицаја. Средства ће се додјељивати кори-

сницима  путем Јавног позива  расписаног од 

стране  Начелника општине.    
 

   Захтјев за остваривање средстава 

подршке подноси се у шалтер сали  Општи-

нске управе Градишка (шалтер број 8), на 
коме ће подносилац захтјева попунити 

потребан образац, те приложити докуме-

нтацију у зависности од подстицаја за који се 
пријављује: 
 

1.Подршка новом запошљавању 

радника: 

 - Рјешење о регистрацији предузетни-

ка или рјешење о упису у судски регистар, 

 - Потврда о регистрацији пореског 

обвезника у Пореској управи (ЈИБ), 

 - Потврда о ликвидности корисника 

средстава (потврда банке), 

 - Пореско увјерење о измиреним 
обавезама за претходну годину, 

            - План запошљавања радника у 

текућој години, потписан и овјерен од стране   

              подносиоца захтјева. План мора да 

садржи основне податке о радном мјесту,  

              старости радника, квалификацији, те 

радној способности.  
 

 2. Подршка покретању пословне 

дјелатности:     

            - Рјешење о регистрацији предузетни-

ка или рјешење о упису у судски регистар, 
            - Потврда о регистрацији пореског 

обвезника у Пореској управи (ЈИБ) 

 - Бизнис план у коме су између оста-
лог наведени подаци о врсти дјелатности,   

              обиму производње или услуга, броју 

радних мјеста и сл. 
 

           3. Подршка привредницима у наба-

вци опреме:        

            - Рјешење о регистрацији предузетни-

ка или рјешење о упису у судски регистар, 

 - Потврда о регистрацији пореског 

обвезника у Пореској управи (ЈИБ), 

 - Потврда о ликвидности корисника 

средстава (потврда банке), 
 - Пореско увјерење о измиреним 

обавезама за претходну годину, 
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            - Доказ о набавци опреме (фактура, 

рачун и потврда из банке о извршеној уплати) 

у текућој години до момента подношења 

захтјева, 
 

           4. Подршка  привредницима за еду-

кације и добијање цертификата: 

            - Рјешење о регистрацији предузетни-
ка или рјешење о упису у судски регистар, 

 - Потврда о регистрацији пореског 

обвезника у Пореској управи (ЈИБ), 

 - Потврда о ликвидности корисника 

средстава (потврда банке), 

 - Пореско увјерење о измиреним оба-
везама за претходну годину, 

            - Доказ о обављеној едукацији запо-

слених (потврда надлежне установе) у                   
              текућој години до момента подно-

шења захтјева,  

            - Овјерена копија цертификата  доби-
јеног у претходној години  и  до момента  

подношења захтјева. 
 

           5. Подршка  послодавцима за 

преквалификацију радника: 

            - Рјешење о регистрацији предузетни-

ка или рјешење о упису у судски регистар, 

 - Потврда о регистрацији пореског 

обвезника у Пореској управи (ЈИБ), 

 - Потврда о ликвидности корисника 

средстава (потврда банке), 
 - Пореско увјерење о измиреним 

обавезама за претходну годину, 

            - Рјешење о запослењу радника који је 
преквалификован, 

            - Доказ о извршеној преквалифика-

цији (потврда надлежне установе о претхо-

дној и садашњој квалификацији или копије 

диплома претхонде и нове стручне спреме) у  

претходној години  и  до момента    подноше-

ња захтјева, 
            - Доказ да је трошкове преквалифи-

кације сносио послодавац (фактура, рачун и 

потврда из банке о извршеној уплати). 
            6. Подршка самозапошљавању:  

            -  Копија личне карте, 

            -  Доказ о незапослености (потврда из 

бироа за запошљавање),  

            -  Бизнис план (укратко о планираној 

пословној активности, оријентационој виси-

ни улагања, врсти и пласману производа и 

сл.), 

            -  Потврда из АПИФ-а о регистрацији 
пољопривредног газдинства, ако се планира 

покретање производње у пољопривреди (пла-

стеници, воћарство, прерада производа и сл.) 
 Испуњеност  услова утврђује Коми-

сија, именована од стране Начелника Општи-

не. Комисија ће по утврђеном чињеничном 

стању сачини записник из кога мора бити 

видљиво да су испуњени потребни услови за 

додјелу средстава. Одлуку о висини подсти-

цајних средстава доноси начелник Одјељења 
за привреду и пољопривреду на приједлог 

Комисије.  

 Контролу утрошка одобрених сре-
дстава вршиће Одјељење за привреду и 

пољопривреду. 

         Начелник  општине  ће  након   доно-

шeња   Програма  донијети  Правилник  о   

начину и   условима   расподјеле средстава  за 

подршку развоју предузетништва у општини 

Градишка за 2017. годину. 
  
          Програм ступа на снагу даном доно-
шења и објавиће се у „Службеном  гласнику 

општине Градишка“. 
 

Број:01-022-39/17 

Датум:16.02.2017.године 
Г р а д и ш к а 

                       ПРЕДСЈЕДНИК 

                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                           Миленко Павловић с.р. 

 

 

 

 

 
На основу члана 89. став (8). Закона о 

шумама ('',Службени гласник Републике Ср-

пске'', бр. 75/08 и 60/13) и чл. 35. и 72. Стату-
та општине Градишка (''Службени гласник 

општине Градишка'', број 3/14), Скупштина 

општине Градишка на сједници одржаној 

16.02.2016. године д о н и ј е л а  ј е 
 

О Д Л У К У 

о усвајању Плана утрошка средстава 

остварених од накнаде по основу 

коришћења шуме и шумског земљишта               
 

Члан 1. 
 Усваја се План утрошка средстава од 

коришћења шуме и шумског земљишта за 

2017. годину. 

Члан 2. 

Саставни дио ове одлуке је план 

утрошка средстава од коришћења шуме и 

шумског земљишта за 2017. годину.                       

 

Надзор и координацију над спровође-
њем овог плана и намјенским утрошком 

средстава вршиће Одјељење за привреду и 

пољопривреду и Одјељење за комуналне и 
стамбене послове општине Градишка.     
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Члан 3. 

            Ова одлука ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у ''Службеном гласнику 

општине Градишка''. 
 

Број:01-022-40/17 

Датум:16.02.2017.године 

Г р а д и ш к а 

                          ПРЕДСЈЕДНИК 

                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                             Миленко Павловић с.р.       

 

 

 
 

На основу члана 19. Закона о измје-

нама и допунама закона о шумама (''Слу-бени 
гласник РС'', број 60/13) и члана 35. и 72. 

Статута општине Градишка (''Службени гла-

сник општине Градишка'', број 3/14), Ску-
пштина општине Градишка је на сједници 

одржаној 16.02.2017. године  донијела је 
 

П Л А Н 

коришћења средстава остварених од 

накнаде по основу коришћења шуме и 

шумског земљишта за 2017. годину 
  

У В О Д 
 

            У складу са чланом 19. Закона о измје- 

нама и допунама закона о шумама Републике 

Српске (''Службени гласник РС“, број 60/13), 
Скупштина општине дужна је да донесе План 

утрошка средстава остварених по основу на-

кнаде за коришћење шуме и шумског земљи-

шта (продаје шумских дрвних сортимената) 

на подручју општине Градишка.  

            Поменута финансијска средства према 

наведеном закону ће се користити за изгра-

дњу, реконструкцију и одржавање инфрастру-

ктуре и других објеката на рура-лним подру-
чјима општине Градишка и за одрживи развој 

заштићених подручја  општине Градишка. 

 

РАСПОРЕД СРЕДСТАВА  ЗА АСФАЛТИ-

РАЊЕ ПУТЕВА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИ-

НЕ    ГРАДИШКА    
 

 I Мјесна заједница Сеферовци  
    1. Пут за Сабљиће,  

        L=1.000,00 m¹......................69.498,00 КМ                                                           

            

 II Мјесна заједница Ново Село   
     1.Пут Ново Село-Ламинци,  

         L= 1.000,00 m¹....................69.498,00 КМ 
 

III Мјесна заједница Јазовац  
      1. Пут до школе,  

          L= 1.000,00 m¹...................72.774,00 КМ            

 IV Мјесна заједница Грбавци      

       1. Пут Лауш - Цвијићи,  

           L= 600,00 m¹.....................43.664,00 КМ

               

V Мјесна заједница Требовљани 
       1. Реконструкција пута, 

           L= 1.000,00 m¹................. 82.602,00 КМ

           

 VI Мјесна заједница Турјак 
       1.Пут Самарџије-Село Козара ,   

          L= 1.000,00 m¹...................72.774,00 КМ

           

 VII Мјесна заједница Совјак  
       1. Пут Доњи Подградци-Совјак, санација 

постојећег асфалта,  

            L= 6.000,00 m¹.................30.010,50 КМ 

  

VIII Мјесна заједница Горња Јурковица   

       1. Реконстрикција постојећег асфалта,  

           L= 500,00 m¹.....................41.301,00 КМ

         

IX Мјесна заједница Горњи Подградци    

        1.Пут Вујићи-реконстрикција посто-

јећег асфалта, 

         L= 2.000,00 m¹....................27.843,10 КМ

         

 X Средства за одрживи развој заштићеног 

подручја........................................5.035,00 КМ 

                     СВЕУКУПНО:    515.000,00 КМ  
 

Број:01-022-40/17 

Датум:16.02.2017.године 
Г р а д и ш к а 

                                       ПРЕДСЈЕДНИК 

                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                             Миленко Павловић с.р.       

 

                                                                                          

                                                                                       

  

На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи (,,Службени гласник Републике 

Српске”, број 97/16) и члана 72. Статута 

општине Градишка (“Службени гласник 

општине Градишка”, број 3/14), Скупштина 

општине Градишка на  редовној сједници 

одржаној 16.02. 2017. године,  донијела   је   
 

О Д Л У К У 

о усвајању Програма  коришћења 

средстава од накнада за промјену намјене 

пољопривредног земљишта 

непољопривредне сврхе и средстава од 

закупнине земљишта у својини Републике 

Српске за 2017. годину 
 

I 

       Усваја се Програм  коришћења сре-

дстава од накнада за промјену намјене пољо-



Број   1                    „Службени гласник општине Градишка“                                          Страна     7 

привредног земљишта у непољопри-вредне 

сврхе и средстава од закупнине земљишта у 

својини Републике Српске за 2017. годину. 
 

II 

       Програм из претходне тачке саставни 

је дио ове одлуке. 
 

III 

      Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у “ Службеном 

гласнику општине Градишка”. 
 

Број:01-022-41/17 

Датум:16.02.2017.године 

Г р а д и ш к а 

                                       ПРЕДСЈЕДНИК 

                              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                                                   
                                  Миленко Павловић  с.р.     

 

 
 

 

 

На основу члана 35. став 2. Закона о 

пољопривредном земљишту („Службени 

гласник Републике Српске“, бр. 93/06, 86/07, 

14/10 и 5/12), члана 39. Закона о локалној 

самоуправи (,,Службени гласник Републике 

Српске”, број 97/16) и члана 72. Статута 
општине Градишка (“Службени гласник 

општине Градишка”, број 3/14), Скупштина 

општине Градишка на сједници одржаној  

дана 16.02.2017. године,  д о н о с и  

 

П Р О Г Р А М                        

коришћења средстава од накнада за 

промјену намјене пољопривредног 

земљишта у непољопривредне сврхе и 

средстава од закупнине земљишта у 

својини Републике Српске за 2017. годину 

 

I 
      Овим програмом се утврђује  кори-

шћење средстава  прикупљених  по основу 

промјене намјене пољопривредног земљишта 
у непољопривредне сврхе и  наплаћене 

закупнине за пољопривредно земљиште у 

својини  Републике Српске. 

 

II 
       Буџетом општине Градишка за 2017. 
годину планирана су средства по основу: 

-промјене намјене пољопривредног 

земљишта у непољопривредне сврхе 
......................................................60.000,00 KM,  

-закупа пољопривредног земљишта у 

својини Републике Српске....... 10.000,00 KM.       

 

III 

     Средства предвиђена тачком II овог  

програма усмјериће се за:   
 

1.  Финансирање почетне фазе израде 

Основе заштите, уређења и коришћења  

пољо-привредног земљишта ( GIS-дигита-

лана база података) за подручје општине 
Градишка.................................... 40.000,00 КМ. 

 

2.Спровођење противерозивних мјера 

и мелиорације пољопривредног земљишта 

слабијег квалитета на подручју општине 

Градишка.....................................10.000,00 КМ.    

                                

3.  Припремне радње у спровођењу 
поступка додјеле пољопривредног земљишта 

у  својини Републике Српске посредством 

концесије/закупа  ( идентификација земљи-
шта, набавка опреме, промјене културе 

земљишта  и др.)..........................10.000,00 КМ 

 
4. Спровођење поступка комасације 

(укрупњавање честица пољопривредног 

земљишта у сврху додјеле истог у закуп) 

...................................................... 10.000,00 КМ
   

IV 
           Начелник  општине  ће  након   усва-

јања  Програма донијети  Правилник  о   
начину и условима   коришћења  средстава  

од накнада за промјену намјене пољоприв-

редног земљишта у непољопривредне сврхе и 

средстава од закупнине земљишта у својини 

Републике Српске за 2017. годину. 
 

V 
      Овај програм ступа  на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Градишка“. 
 

Број:01-022-41/17 

Датум:16.02.2017.године 

Г р а д и ш к а 

                         ПРЕДСЈЕДНИК 

                              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                                    

                                  Миленко Павловић  с.р.     
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На основу члана 35. и 72. Статута 

општине Градишка  („Службени гласник 

општине Градишка“ број: 3/14), Скупштина 

општине Градишка на 4. редовној сједници 

одржаној 16. фебруара 2017. године  доноси  
 

О Д Л У К У 
 

о усвајању Програма финансирања спорта 

на подручју општине Градишка за 2017. 

годину 
 

I  

 Усваја се Програм финансирања спо-

рта на подручју општине Градишка за 2017. 

годину 
 

II 
 Програм из претходне тачке саставни 

је дио ове Одлуке. 
 

III 

 Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Градишка“ 
 

Број:01-022-42/17 

Датум:16. фебруар 2017.године 

Г р а д и ш к а     
          ПРЕДСЈЕДНИК 

   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

       Миленко Павловић с.р. 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                    

 

                       П Р О Г Р А М  
 

финансирања спорта на подручју општине 

Градишка за 2017. годину 

 

У вези са чланом 17. Закона о спорту 

Републике Српске (''Службени гласник Репу-

блике Српске'',бр. 4/02, 66/03, 73/08 и 102/08), 
Правилника о категоризацији спортова у 

Републици Српској (''Службени гласник 

Републике Српске'', број 100/13) и Прави-

лника о расподјели финансијских средстава 

за спорт на подручју општине Градишка 

(''Службени гласник општине Градишка'', бр'. 
4/13 и 1/14), а у циљу остваривања општег 

интереса општине Градишка у области спо-

рта, у Буџету Општине планирају се и намје-
нски обезбјеђују финансијска средства за ту 

област. Планирана средства за суфинанси-

рање ове области за 2017. годину износе 
400.000,00 КМ (ставка ''Текући грантови 

спортским орга-низацијама и удружењима“ 

конто 415200) и 30.000,00 КМ (ставка ''Изда-

ци за инвестиционо одржавање, реконстру-

кцију и адаптацију спортско -рекреативних 

објеката“, конто 512000). 

 

На основу Правилника о расподјели 

финансијских средстава за спорт на подручју 
општине Градишка, а ради остварења општег 

интереса Општине у свим подручјима у 

области спорта, планирани износ на ставки 
''Текући грантови спортским организацијама 

и удружењима“, намјенски се распоређује у 

сљедеће сегменте спорта: 

Ред. 

бр. 
Намјена средстава 

% од укупно 

планираних 

средстава 

Износ у КМ 

(годишње) 

1. Такмичарски спорт  85,00 340.000,00 

2. 
Школски спорт и  спортска рекреација 

грађана   

  

 5,00 

 

20.000,00 

3. 
Значајне спортске манифестације и 

активности за Општину и РС 
10,00  40.000,00 

Укупно: 100 % 400.000,00 

 

Планирана финансијска средства на-

мијењена за спорт распоредиће се корисни-
цима (спортским организацијама) према 

Прегледу расподјеле финансијских средстава 

за спорт у 2017. години, који на основу  

 

Правилника о расподјели финансијских 

средстава за спорт на подручју општине 

Градишка  доноси Начелник Општине. 

 

 

 

Средства планирана у Буџету Општи-

не за финансирање спорта у 2017. години, 
ради остварења општег интереса наше 

општине у овој области, према основним 

критеријима и намјени, усмјеравају се за 

сљедећа подручја спорта, и то: 

 

1. ФИНАНСИРАЊЕ ТАКМИЧАРСКОГ 

СПОРТА 
Планирана средства за финансирање 

такмичарског спорта намјенски се обезбје-
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ђују за рад и спортске активности спортских 

организација које се такмиче на турнирима и 

лигама Републике Српске и Босне и 

Херцеговине, а које организује Министарство 

породице, омладине и спорта Републике 
Српске и надлежни грански савези РС и БиХ.  

 

Вредновање такмичарског спорта 
извршено је на основу сљедећих критерија: 

1. Припадност приоритетној грани 

спорта, 

2. Степен – ранг такмичења, 

3. Традиција клуба и постигнути 

резултати, 

4. Учешће клуба на званичним 

међународним такмичењима, 

5. Стручни рад са млађим селекци-

јама, постигнути резултати и број чланова 
активних спортиста, 

6. Масовност гране спорта и број 

клубова у лиги гдје се такмичи и 

7. Висина чланарине. 

 

Категоризација спортских организација 

општине Градишка 

 

На основу досадашњих извјештаја о 
раду, планова и програма рада спортске 

организације на подручју општине Градишка 

разврставају се у пет група, и то: 
 

Прва група - ФУДБАЛ:  
 

Прва група ''Б'' 

1.Фудбалски клуб ''Козара'' Градишка 
(1. фудбалска лига РС), клуб од посебног 

интереса за општину Градишка , 
 

Прва група ''В''  
  1. ФК ''Јединство'' Жеравица (2. 

фудбалска лига РС група ''Запад“), 
 

Прва група ''Г'' 
1. ФК ''Дубраве'' Дубраве,  

2. ФК ''Лијевче'' Нова Топола и  

3. ФК ''Слога-ДИПО'' Горњи Подградци 
(Регионална фудбалска лига ''Запад''),   

 

Прва група ''Д''  

1. ФК ''Козара“ Турјак,  

2. ФК ''Торпедо“ Церовљани,  

3. ФК ''Братство“ Козинци,  

4. ФК ''Слобода“ Доњи Подградци,  

5. ФК ''Ратар“ Стара Топола  

6. ФК ''Бисери'' Чатрња и  

7. ФК ''Калеми“ Требовљани (Подручна 

фудбалска лига ''Градишка“), 
 

 

Прва група ''Ђ''  
1. ФК '''ОФК Омладинац'' Градишка 

2. ФК ''Ламинци'' Сређани Ламинци 

3. ФК ''Младост'' Сеферовци 

4. ФК ''13. скојевки'' Грбавци 
5. ФК ''Полет'' Елезагићи 

6. ФК ''Обрадовац'' Градишка 

7. ФК ''Вилуси'' Вилуси 
8. ФК ''Борац'' Машићи 

9. ФК ''Братство'' Орахова 

10. ФК ''Романовци'' Романовци 

11. ФК''Јабланица-Дионис'' Јабланица  

12. ФК ''Стеван Дукић'' Рогољи 

(Општинска фудбалска лига ''Градишка'') 
  

Друга група - КОШАРКА: 

1. ЖКК ''Козара“ Градишка (Прва 
женска лига РС),   

2. КК ''Servitium“/КК ''Козара Градишка 

1980“ Градишка (Друга лига РС група 
''Запад“), 

3. ОМК ''Козара“ Градишка (Друга лига 

РС ''Запад“),  

4. КК ''Лијевче“ Нова Топола (Друга 

лига РС група ''Запад“),  
 

Трећа група - ОДБОЈКА: 

1. ОК ''Градишка'' (мушки) Градишка (1. 

лига РС) и један женски клуб, 

2. ОК ''Servitium'' (женски) Градишка (2. 

лига РС - група 3),  

3. ЖОК ''Козара“ (женски) Градишка (2. 

лига РС - група 3) и  

4.4.4.4. ОК ''Олимпик“ (женски) Градишка (2. 

лига РС - група 3),    
  

Четврта група - РУКОМЕТ: 

1. ОРК ''Козара'' (2. мушка лига РС). 
 

Пета група - ОСТАЛИ СПОРТСКИ       

                        КЛУБОВИ: 

1. Куглашки клуб ''Козара'' Градишка 

(Премијер лига БиХ - мушка и женска 

екипа),  

2. Куглашки клуб ''Градишка'' Градишка 

(Премијер лига БиХ), 
3. Куглашки клуб ''Лијевче'' Нова Топола 

(1. лига РС), 

4. Куглашки клуб ''Посавина'' Градишка, 
5. Шаховски клуб ''Лијевче'' Н.Топола 

(2. лига РС),  

6. Шаховски клуб ''Козара'' Градишка  

(2. лига РС), 

7. Карате клуб ''Соко'' Градишка,  

8. Клуб борилачких вјештина ''Нитен“ 

Градишка, 
9. Џиу-џицу клуб ''Самурај“ Градишка,  

10. Карате клуб ''Sensei karate do'' Нова 

Топола, 
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11. Кајак-кану клуб ''Сава“ Градишка,  

12. Кошаркашки клуб инвалида ''Козара“ 

Градишка  (1. лига РС) 

13. ''Топбаскет'' Нова Топола 

(Омладинска лига), 
14. Кошаркашки клуб ''Лидер'' Градишка 

(пионири и кадети), 

15. Фудбалски клуб ''Старс'' Градишка 
(млађе селекције), 

16. Спортско-планинарско друштво 

''Патрија'' Градишка, 

17. Клуб подводних активности ''Свети 

Никола'' Градишка. 
 

Финансијска средства за такмичарски 

спорт распоређују се на сљедећи начин: 

 

Фудбалском клубу “Козара”, клубу од 

посебног интереса за општину Градишка, од 
укупно планираних средстава за такмичарски 

спорт издваја се износ од 100.000,00 КМ, а 

остатак се распоређује, како слиједи:  

 

Ред. бр. 

групе 
Средства за такмичарски спорт 

% од укупно 

планираних 

средстава за 

спорт 

Износ у КМ 

(годишње) 

1. Фудбал 45,00 213.500,00 

2. Кошарка 20,00 46.000,00 

3. Одбојка 10,00 23.000,00 

4. Рукомет 6,00 13.800,00 

5. Остали спортски клубови 19,00 43.700,00 

Укупно: 100,00 340.000,00 

 
Финансирање такмичарског спорта и 

расподјела средстава спортским организаци-

јама врши се према Прегледу расподјеле 
финансијских средстава за спорт у 2017. 

години, који доноси Начелник Општине. 
 

Оснивачи спортског удружења 

дужни су обезбиједити средства потребна 

за почетак рада спортског удружења. 

Новоформирани и обновљени спо-

ртски клубови и спортска удружења могу 

се уврстити као корисници Буџета, тек 

двије године након оснивања и почетка 

дјеловања. 
 

Остале спортске организације (клу-

бови, удружења и савези) биће суфинанси-

ране ако буду организовале значaјне спортске 

манифестације или манифестације спортско-

рекреативног типа.  
  

2. ФИНАНСИРАЊЕ ШКОЛСКИХ СПО-

РТСКИХ ТАКМИЧЕЊА И СПОРТСКО-        

-РЕКРЕАТИВНИХ АКТИВНОСТИ 

ОМЛАДИНЕ, ИНВАЛИДА, РАДНИКА И 

ДРУГИХ ГРАЂАНА 
 

Ради остваривања општег интереса 
Општине у области спорта планирана су 

финансијска средства за учешће у  

 

 

финансирању рекреативног спорта и  шко-

лских спортских такмичења, чиме се подсти-

че масовност у спорту и рекреативне акти-

вности омладине и грађана. 

 

Улагањем у овом подручју спорта, 

обезбјеђује се развој физичких способности и 
стицање спортских и радних навика код 

школске омладине, као и очување физичких 

способности код радника, инвалидних лица и 

других грађана. 
 

У овом сегменту спорта планирано је 

дјеломично финансирање за учествовање и 

организовање сљедећих спортских манифе-

стација: 

• Бициклијада “Градишка 2017“, 

• Улична кошарка  “Градишка 2017“, 

• Улична одбојка “Градишка 2017“, 

• Турнир у малом фудбалу “Градишка 

2017“, 

• Турнир у малом фудбалу ''Крушкик 

2017“, 

• Турнир у одбојци на пијеску 

''Подградци 2017“, 

• Светосавски турнир у стоном тенису,  

• Меморијални шаховски турнир 

“Свето Гускић“,  

• Видовдански турнир у малом 

фудбалу, 

• Разна међушколска спортска такмиче-

ња у оквиру Малих олимпијских ига-

ра РС и друге рекреативне манифе-

стације. 
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3. ФИНАНСИРАЊЕ ЗНАЧАЈНИХ СПО-

РТСКИХ МАНИФЕСТАЦИЈА И АКТИ-

ВНОСТИ ЗА ОПШТИНУ  И РЕПУБЛИ-

КУ СРПСКУ 

 
Остварајући општи интерес у области 

спорта, планирају се средства за финанси-

рање спортских манифестација значајних за 
општину Градишка и РС, као што су:  

• Избор најбољих спортиста Општине 

за 2017. годину 

• Међународни фудбалски турнир 

“Градишка 2017” 

• Финале Купа Општинског фудбалског 

савеза Градишка 

• Међународни женски одбојкашки 

турнир “Градишка јесен 2017”,  

• Међународни фудбалски турнир 

пионира “ФК Козара 2017”,  

• Међународно такмичење у кајаку и 

кануу на мирним водама, 

• Међународни турнир у одбојци на 

пијеску, 

• Прољетни градишки полумаратон 

2017. 

• Меморијални фудбалски турнир 

“Миленко Чолаковић-Чоле“, 

• Коњичке трке (Коњички клуб 

''Посавко“ Градишка), 

• Меморијални фудбалски турнир ФК 

“Братство” Козинци, 

• Меморијални фудбалски турнир ФК 

“Бисери” Чатрња, 

• Меморијални фудбалски турнир ФК 

“Слобода” Доњи Подградци, 

• Меморијални фудбалски турнир ФК 

“13 скојевки” Грбавци, 

• Остале значајне манифестације и дје-

латности (трошкови спортских двора-

на, турнири, трке, кампови, стручно 

усавршавање тренера, одржавање 

спортских објеката, набавка спортске 

опреме и др.). 
 

Финансијска средства одобравају се и 
дозначавају спортским организацијама и дру-

гим организаторима спортских манифеста-

ција на њихове жиро-рачуне у виду помоћи  и 
учешћа Општине у организовању истих. 

 

 

4. СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗГРАДЊЕ И 

ОПРЕМАЊА СПОРТСКИХ ОБЈЕКАТА 
 

Ради остваривања општег интереса 

Општине у области спорта планирана су 
финансијска средства за учешће у финанси-

рању изградње, одржавања, коришћења и 

опремања спортских објеката у износу од 

30.000,00 КМ. 
 

Улагањем у овом подручју спорта, 

подстиче се масовност у спорту и квалитет 

тренинга и такмичења, као и повећање броја 

посјетилаца на спортским манифестацијама. 
 

Расподјела средстава намијењених за 

суфинансирање изградње и опремање спо-

ртских објеката врши се на основу захтјева 

спортских клубова који конкуришу за додјелу 

средстава. 
  

Број:01-022-42/17 

Датум:16.02.2017.године 

Г р а д и ш к а 

                       ПРЕДСЈЕДНИК 

                          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ       

                               Миленко Павловић  с.р.        

 

 

 

 
На основу чл. 35. и 72. Статута 

Општине Градишка- (''Службени гласник 

општине Градишка'', бр. 3/14), Скупштина 

општине Градишка, на сједници одржаној 16. 
фебруара  2017. године,   д о н и ј е л а   ј е 
 

О Д Л У К У 

 

о усвајању Програма социјалне заштите 

  за 2017. годину 
 

I  

 Усваја се Програм социјалне заштите 

за 2017. годину 
 

II 

 Програм из претходне тачке саставни 
је дио ове Одлуке. 
 

III 

 Ова Одлука ступа на снагу даном до-

ношења, а објавиће се у „Службеном гла-
снику општине Градишка“ 

 

Број:01-022-43/17 

Датум:16.фебруар 2017. године 

Г р а д и ш к а 

               ПРЕДСЈЕДНИК 

                   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                     Миленко Павловић с.р.                                                                                                                                                                                     
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П Р О Г Р А М  
 

социјалне заштите за 2017. годину 

 

УВОД 

 

 Јавна установа Центар за социјални 

рад Градишка (у даљем тексту: Центар) је 
установа социјалне заштите која има за циљ 

провођење социјалне, дјечије и породичне 

заштите на подручју општине Градишка. Це-

нтар је основан 1977. године, а претходио му 

је СИЗ социјалне и дјечије заштите основан 

1975. године. 
 Дјелатност Центра је у основи дефи-

нисана сљедећим законским актима: 

• Закон о социјалној заштити, 

• Закон о дјечијој заштити, 

• Породични закон, 

• Закон о општем управном поступку, 

• Закон о локалној самоуправи, 

• Закон о систему јавних служби. 

 Осим поменутих закона, примјењују 

се и: 

• Закон о кривичном поступку, 

• Закон о заштити од насиља у поро-

дици, 

• Закон о здравственој заштити, 

• Закон о заштити лица са менталним 

поремећајима, 

• Закон о заштити и поступању са дје-

цом и малољетницима у кривичном 

поступку, 

 и низ других подзаконских аката, 
правилника, уредби, упутстава, одлу-

ка и др. 

 Поред законом дефинисаних послова 

и задатака, Центар своју дјелатност                           

остварује и на основу одлука оснивача - 

Одлука о оснивању Центра, Статута Центра, 

Одлука о проширеним правима из социјалне 

заштите, правилницима Центра и др. 

 

Основне функције Центра 
 

 Центар за социјални рад Градишка је 

установа од посебног друштвеног интереса 

за област социјалне заштите на подручју 

општине Градишка. Основне функције огле-

дају се у дјелатности која је дефинисана пре-

тходним документима и односе се на обавља-

ње стручних послова у провођењу социјалне 
заштите и социјалног рада, породичне и 

дјечије заштите. 

 У циљу провођења мјера социјалне 
заштите, а од посебног друштвеног интереса, 

су послови рјешавања у првом степену о 

остваривању права утврђених законом, рје-

шавања у првом степену о остваривању права 

из области дјечије заштите, рјешавању у 

првом степену о остваривању права из 

области породичне заштите и старатељства, 

пружање услуга социјалног рада у поступку 
рјешавања о правима из области социјалне 

заштите, те вршењу исплате новчаних давања 

утврђених законом. 
 У погледу обављања стручних посло-

ва, Центар обавља послове старатељства за 

дјецу и одрасла лица, открива и прати соција-

лне потребе грађана и проблеме у области 

социјалне заштите, предлаже и предузима 

мјере у рјешавању стања социјалних потреба 

грађана и прати њихово извршење, органи-

зује и проводи одговарајуће облике социјалне 

и дјечије заштите и непосредно пружа услуге 

социјалне заштите и социјалног рада, развија 
и унапређује превентивне активности које 

доприносе спречавању и сузбијању соција-

лних проблема, пружа дијагностичке услуге, 

проводи одговарајући третман, савјетодавно-

терапијске услуге и стручну помоћ корисни-

цима, ради на оснивању породичног савје-

товалишта у циљу пружања услуга породици 

и појединцу, подстиче, организује и коорди-

нира професионални и добровољни рад у 
области социјалне заштите, ради на изврша-

вању васпитних мјера према малољетним 

лицима, ради на избору и примјени васпи-
тних препорука према малољетницима, води 

евиденцију и документацију о пруженим 

услугама и предузетим мјерама у оквиру 
своје дјелатности, ради на развоју партне-

рства међу различитим актерима у заједници 

који пружају социјалне услуге, ради на ра-

звоју разноврсних модела збрињавања кори-

сника у заједници и социјалних услуга у 

складу са потребама корисника, те врши 

едукацију у складу са професионалним 

потребама. 

 

В и з и ј а   Центра 
 

 Центар је установа са јавним овла-

штењима с циљем пружања услуга соција-

лног рада кроз модел водитеља случаја, те 

унапређења система социјалне заштите. 

 

М и с и ј а    Центра 

 

1. Центар је установа са јавним овла-

штењима којој су повјерени послови 
социјалне, породично-правне и дјечи-

је заштите; 

2. Истраживање потреба у локалној 

заједници, праћење и проучавање 

социјалних потреба, идентификација 
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нових корисника, планирање, провје-

равање и организација социјалних 

активности; 

3. Покретање иницијатива, лобирање, 

информисање, подизање социјалне 

осјетљивости и укључености локалне 

заједнице; 

4. Стручна подршка, координација, 

умрежавање и супервизија; 

5. Евалуација социјалних услуга делеги-

раних партнерском сарадњом; 

6. Реализација превентивних програма у 

свим сегментима стручног рада; 

7. Смањење социјалне искључености и 

сиромаштва, раст социјалне сигурно-
сти; 

8. Подршка породици, јачање породи-

чних вриједности и здравих стилова 

живота. 

 
ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ЦЕНТРА 

 

 У складу са важећим Правилником о 

унутрашњој организацији и систематизацији 

радних мјеста у Центру, установљеним 2005. 

године, послови су груписани у оквиру двије 

цјелине: 

1. Општи послови 

2. Пoслови социјалне и дјечије  

заштите 

 
 Организациона структура Центра је 

приказана наредном шемом: 

 
 

 
Правни послови 

• правник 

• 1 извршилац 

Финансије 

• рачуновођа  

• 1 извршилац 

• ,обрачунски радник  

• 1 извршилац 

•  референт за благајничке послове 

• 1 извршилац 

Протокол и архива 

• архивар, евидент., протокол 

• 1 извршилац 

Инфо пулт 

• радник обезбјеђења 

• 1 извршилац) 

Помоћни радници 

• возач-кућни мајстор  

• 1 извршилац 

•  чистач, курир, угоститељски радник 

• 1 извршилац 

Послови социјалног рада  

• социјални радник за МЗ 

• 9 извршилаца 

Психолошко-педагошка подршка 

• Психолог  

• 1 извршилац 

• дефектолог                 

• 1 извршилац 

Координатор за развој и аналитичко-

истраживачки рад 

• политиколог 

• 1 извршилац 

Дјечија заштита 

• референт за дјечији додатак 

• 1 извршилац 

 

 

 

 

 

 

ДИРЕКТОР 

 

 ОПШТИ ПОСЛОВИ 

 

ПОСЛОВИ СОЦИЈАЛНЕ И 

ДЈЕЧИЈЕ ЗАШТИТЕ 
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Укупан број систематизованих радних 

мјеста је 20, а запослених је 22 извршиоца од 

тога 20 на неодређено вријеме и 2 радника 

запослена на одређено вријеме. 15 радника је 

ВСС, а 7 радника је ССС. 
 

ЈУ „Центар за социјални рад“ Гради-

шка н и ј е адекватно технички опремљен,  
постоји потреба за обнављањем постојеће 

техничке опреме. Центар располаже једним 

путничким возилом старим 10 година са пре-

ђених 250.000 км, што представља објекти-

вни лимитирајући фактор за интензивнији 

теренски рад Центра. 
 

 

ПРОГРАМ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 
 

Програм социјалне заштите предста-

вља основни документ којим се грађанима 
обезбјеђује социјална заштита, утврђује број 

корисника, потребна средства, као и врсте и 

обим права на нивоу локалне заједнице. 
 

Социјална заштита је дјелатност од 

општег интереса за Републику као и за лока-

лну заједницу. Република и јединица локалне 

самоуправе су носиоци  социјалне заштите са 

јасно утврђеним надлежностима и обавезама. 
 

Чланом 14. став 3. Закона о соција-
лној заштити („Службени гласник Републике 

Српске“ бр. 37/12 и 90/16) регулисано је 

доношење годишњег и средњорочног програ-
ма социјалне заштите, доношење одлуке о 

проширеним правима, обезбјеђивање сре-

дстава за обављање дјелатности социјалне 

заштите, средстава за реализацију права, као 

и обављање других послова у остваривању 

циљева социјалне заштите. 
 

Социјалну заштиту користе  грађани 

општине Градишка који испуњавају услове за 

остваривање права по мјесној надлежности. 

У изузетним случајевима корисници соци-

јалне заштите су и лица која се привремено 
нађу на територији општине Градишка. 
 

Права из области социјалне заштите 

су лична права и не могу се преносити, нити 

могу бити предмет обезбјеђења, нити пре-

дмет принудног извршења. Остварују се 

након што су исцрпљене расположиве могу-

ћности у другим системима социјалне 
сигурности. 
 

 

КОРИСНИЦИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 
 

Према члану 17. Закона о социјалној 

заштити  корисник социјалне заштите је лице 

које се налази у стању социјалне потребе и то 

може бити: 
 

Дијете: 
- без родитељског старања, 

- са сметњама у развоју, 

- чији је развој ометен породичним 

приликама, 

- жртва насиља, 

- жртва трговине дјецом, 
- са друштвено неприхватљивим пона-

шањем, 

- изложено социјално ризичним пона-
шањима, 

- коме је због посебних околности 

потребна социјална заштита; 
 

Пунољетно лице: 
- материјално необезбјеђено и за рад 

неспособно лице, 

- са инвалидитетом, 

- старије, без породичног старања, 

- са друштвено негативним понаша-

њем, 
- жртве злоупотребе психоактивних 

супстанци, 

- жртве насиља у породици, 

- жртве трговине људима, 

- коме је због посебних околности 

потребна социјална заштита. 
 

Корисници социјалне заштите су поје-
динци, чланови породице и породица у цје-

лини, који остварују права и услуге у складу 

са законом. 
 

Права из закона реализују се кроз 

новчана давања путем Центра и пружањем 
услуга кориснику у партнерству јавног, 

невладиног и приватног сектора. Осим Це-

нтра, као јавне установе, субјекте социјалне 
заштите на локалном нивоу чине хумани-

тарне, вјерске, невладине организације, удру-

жења грађана, Црвени крст, Админи-
стративна  служба општине и др. 
 

 

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 
 

Центар за социјални рад Градишка  је 

извршилац послова у систему социјалне за-

штите Републике Српске, на подручју општи-

не Градишка. Своју дјелатност базира на при-

мјени закона, подзаконских аката, смјерница,  
упута Министарства здравља и социјалне за-

штите Републике Српске и Програма соција-

лне заштите. Усвајањем програма социјалне 
заштите стварају се потребни услови за 

дјеловање Центра за наредни период. 
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Основни правци рада и дјеловања Центра: 
 

• дјеловање и спровођење јавних 

овлаштења  кроз вођење првостепе-

них поступака и доношење рјешења 

из области дјечије заштите, породи-
чно-правне заштите и старатељства, 

социјалне заштите и др. 

Права из области дјечије заштите 
Центар као првостепени орган реали-

зује примјеном Закона о дјечијој за-

штити за која буџет у цијелости  обе-

збјеђује Јавни фонд за дјечију зашти-

ту Републике Српске.  
 

• пружање услуга социјалног рада 
обухвата: савјетодавну помоћ, пра-

ћење стања и утврђивање узрока који 

доводе појединце и породице у стање 

социјалне потребе, извршавање ва-

спитних мјера према малољетним 

починиоцима кривичних дјела, спре-

чавање социо-патолошких појава у 
друштву и друго. 

 

У оквиру Центра дјелују 3 Комисије: 
 

1. Комисија за утврђивање способности 

лица у поступку остваривања права 

из социјалне заштите и утврђивање 

функционалног стања корисника, 

2. Комисија о процјени потреба и усмје-

равању дјеце и омладине са сметњама 

у развоју, 

3. Комисија за рјешавање захтјева физи-

чких лица за текуће помоћи. 

 

Чланове комисије именује Начелник а мандат 

им траје четири године.  

Стручни рад обавља се по принципу 
поливалентног рада за мјесне заједнице. 

Приједлози одлука, закључака и мишљења 

доносе се тимским радом на основу којих се 
доносе конкретне одлуке и рјешења. Стручни 

савјет чине:социјални радници, правник и 

психолог. Директор је по функцији члан 
Стручног савјета. 

 

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА  

 

Поступак за остваривање права из 

социјалне заштите покреће се на захтјев 

лица, законског заступника, старатеља или по 

службеној дужности а рјешење у првом 

степену доноси Центар за социјални рад. 
Другостепени орган у одлучивању по жалби 

је Министарство здравља и социјалне 

заштите Републике Српске. 

Законом је утврђен број и врста осно-

вних права, а скупштинском одлуком 

општине се утврђује број и врста прошире-

них права. Права се остварују утврђивањем 

услова у управном поступку. 

 

ОСНОВНА ПРАВА 
 

1. НОВЧАНА ПОМОЋ (број  

       аналитичког конта - 416111) 
 

Новчану помоћ, као основно право у 

области социјалне заштите остварују лица 

неспособна за рад, која немају властитих 

прихода нити сродника који имају обавезу да 

их издржавају. Ова лица, било појединци или 
породице у цјелини, новчану помоћ  примају 

као једини извор егзистенције. 

Средства за новчану помоћ обезбјеђује 
локална заједница у висини 50 % а Министа-

рство здравља и социјалне заштите Републи-

ке Српске 50 %. Номинални износи се 
утврђују Законом а везани су за просјечну 

нето плату у претходној години. 

Током 2017. године планира се да новча-

ном помоћи буде обухваћено 115 корисника. 

За тај број корисника новчане помоћи 

планира се утрошити сума од 140.000,00 КМ. 

 

2. ДОДАТАК ЗА ПОМОЋ  И ЊЕГУ 

ДРУГОГ ЛИЦА (број аналитичког 

конта - 416112) 
 

Право на додатак на помоћ и његу другог 

лица  имају  лица старија од три године 

којима је због тјелесних, чулних, менталних 

поремећаја, изражених промјена у здравстве-

ном  стању потребна стална помоћ и њега 

другог лица у задовољавању основних живо-

тних и физиолошких потреба. Остварује се 
као стално или привремено право. Лица 

којима се ово право признаје разврставају се 

у двије категорије, што зависи од степена 
зависности од помоћи другог лица. 

Прву групу чине лица која су цјелодневно 

зависна од помоћи другог лица и остварују 
новчану накнаду у износу од 167,00 КМ мје-

сечно. Другу групу чине лица која су дје-

лимично функционална и зависна од помоћи 

другог лица и остварују новчану накнаду у 

износу од 83,50 КМ мјесечно. 

Додатак за помоћ и његу другог лица 
општина финансира са 50%, а Министарство 

здравља и социјалне заштите Републике 

Српске 50%. Планира се да ће ово право у 
2017. години користити 685 корисника и суму 

од 1,070.000,00 КМ. 
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3. ПОДРШКА У  ИЗЈЕДНАЧАВАЊУ  

МОГУЋНОСТИ ДЈЕЦЕ И 

ОМЛАДИНЕ СА СМЕТЊАМА У 

РАЗВОЈУ (број аналитичког конта 

- 416311) 
 

Подршка у изједначавању могућности 

дјеце и омладине са сметњама у развоју при-
знаје се као право дјеци са развојним сме-

тњама која су укључена у процес средњег 

образовања а користе смјештај, исхрану, пре-

воз и друге трошкове и образују се у мјесту 

ван пребивалишта родитеља. Исплаћена сре-

дства за ову намјену Министарство здравља 
и социјалне заштите у цјелости рефундира 

буџету општине. 

Корисници овог права образују се у 
Центру ,,Заштити ме“ у Бања Луци и у току 

2017. године планиран је смјештај 11 кори-

сника овог права. Сума од 82.500,00 КМ се 
рефундира али је Центар за социјални рад 

као потписник уговора дужан измиривати 

обавезе за остварене трошкове до 10-тог у 

мјесецу. 

 

4. СМЈЕШТАЈ У УСТАНОВУ (број 

аналитичког конта - 416313) 
 

Право на смјештај у установу социјалне 

заштите или другу  установу ван система  со-

цијалне заштите користе различите  катего-

рије корисника, као што су дјеца без родите-

љског старања, инвалидна лица, жртве поро-

дичног насиља, стара лица без породичног 

старања, и друга која немају могућности да 
се самостално старају о властитој егзисте-

нцији и задовољавању животних потреба. 

Цијена смјештаја утврђује се одлуком 
Министарства здравља и социјалне заштите 

Републике Српске на крају календарске 

године и различита је за поједине категорије 

корисника. 

Тренд захтјева за смјештајем је у 

повећању што се очекује и у 2017.години. Уз 

утврђену цијену смјештаја корисницима се 

обезбјеђује и здравствена заштита из 

буџетских средстава као и средства за личне 

потребе. 
Центар за социјални рад кориснике 

смјешта у укупно 13 установа у Републици 

Српској. Планира се током 2017. године да ће 

68 корисника користити ово право. 
 

Врсте установа и број смјештених 

корисника приказани су у следећој табели: 
 

Табеларни преглед установа социјалне 

заштите и број корисника за 2017. годину 

 

Р.Б

Р. 
Н  А  З   И  В       У   С  Т   А  Н  О   В  Е 

Смјеш
т. 

2016. 

Г. 

План  

2017

.г 

 

Трошкови 

 

1. 
ЈУ Дом за дјецу и омладину без родитељског 

старања „Рада Врањешевић“, Б. Лука                       
11 12 

x 650,00 = 7.800,00 x 12  = 93.600,00 

x  33,00 =  396,00 x  12  =  4.750,00  

2. Дом  ,,Медик “ Угреновић Градишка 2 0  

3. Дом ,,Миран живот“ Градишка 4 5 x  650,00  =  3.250,00  x  12  =  39.000,00 

4.  ЈУ Дом  за  лица са инвалидитетом Приједор 16 16 
x  680,00  =  10.880,00  x  12  =130.560,00 

 x  34,00  =  544,00  x  12  =  6.530,00 

5. ЈУ Дом за лица са инвалидитетом Вишеград 8 9 
x  680,00  =  6.120,00  x 12  =  73.440,00 

x  36  = 328,50  x  12  =  3.940,00    

6. Геронтолошки центар Б. Лука 9 10 
x  725,00  =  7.250,00  x  12  =  87.000,00  

x  36,00  =  368,00  x  12  =  4.400,00 

7. 
ЈЗУ  Болница за хроничну психијатрију 

Модрича 
2 2 

x   650,00  =  1.300,00  x  12  =  15.600,00 

8. Дом за старија  лица Приједор 4 4 
x  700,00  =  2.800,00  x  12  =  33.600,00 

x  35,00  =  140,00  x  12  =  1.680,00 

9. Дом за његу и помоћ  «Ст.  Никола» 2 2 
x  600,00  =  1.200,00  x  12  =  14.400,00 

10. 
Дом за његу пензионера и старих 

лица,,Милдом“ Трн 
1 1 

x  650,00  =  650,00  12  =  7.800,00 

11. „Наш дом“ Травник 1 1 x  550,00  =  550,00  x  12  =  6.600,00 

12. КОТУР с.п. –пружање помоћи старим лицима 4 4 x  650,00  =  2.600,00  x  12  =  31.200,00 

13. Видовић Д. - пружање помоћи старим лицима 2 2  x  700,00  =  1.400,00  x  12  =  16.800,00 

 У К У П Н О : 66 68 570.900,00 
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           За наведени број планирају се средства 

од 570.900,00 КМ и највећи су расходи по 

кориснику у трошковима социјалне заштите. 

Из тих разлога током 2017. године и дaљe, 

Центар планира рационализовати ове тро-
шкове увођењем алтернативних облика 

заштите и примјеном економског модела 

социјалних услуга. 
 

5. ЗБРИЊАВАЊЕ У ХРАНИТЕЉСКУ 

ПОРОДИЦУ (број аналитичког конта - 

416314) 

 

 Право на смјештај у хранитељску 

породицу имају лица која испуњавају услове 

за смјештај у установу. Приликом смјештаја 

Центар се руководи најбољим интересима 

корисника и његовим потребама које је по-
требно обезбједити у породици или установи. 

Хранитељство се може обезбједити у 

властитом простору (кући, стану) храните-

љској породици, простору корисника или 

другим објектима изграђеним или прила-

гођеним за ту намјену. Накнада за рад храни-

теља обрачунава се по кориснику у износу од 

25% од просјечне нето плате у Републици 

Српској и износи 210,00 КМ, а трошкови за 
издржавање корисника утврђују се у износу 

60% од просјечне цијене услуге у текућој 

години за кориснике смјештене у установу 
социјалне заштите чији је оснивач Влада 

Републике Српске у износу од 390,00 КМ. 

Пошто се 10-оро дјеце већ налази у старате-
љским породицама чији старатељи су по 

законској легислативи стекли статус хра-

нитеља у 2017. години и за њихово издржава-

ње потребна је сума од 75.600,00 КМ. 

 

6. ДНЕВНО ЗБРИЊАВАЊЕ (број 

аналитичког конта - 416319 и 511000) 
 

Чланом 51. став 2. Закона о соција-

лној заштити регулисано је да право дневног 

збрињавања као услуге, може се обављати у  

виду дневног боравка којег пружају јавне 

установе, удружења грађана, вјерске заје-

днице и друга правна лица. 

Право на дневно збињавање уведено је у 

праксу социјалног рада и заштите новим 

Законом о социјалној заштити у мају 2012. 

године. Процјеном потреба у локалној заје-
дници, усклађивањем постојећег стања са 

законском регулативом, те развијањем нових 

модела рада и услуга у дневним центрима 
доприноси се јачању система социјалне 

заштите. 
 

Трошкови за реализацију овог права у 

виду исхране, огрева и осталих потреба 

корисника као и набавка потребне опреме 

планирани су у износу од 10.200,00 КМ 

(9.000,00 КМ + 1.200,00 КМ) 
 

7. ПОМОЋ И ЊЕГА У КУЋИ (број 

аналитичког конта- 416312) 

 

Помоћ и њега у кући је облик права 

утврђен Законом о социјалној заштити а 

признаје се старијим и изнемоглим лицима, 

тешко болесним и другима који се не могу 

бринути о себи.  

До сада је ова помоћ пружана у виду 

персоналне асистенције која није била дефи-

нисана Законом као основно право већ је 

представљала проширено право или програ-
мску активност субјеката који су је пружали 

(невладине организације, удружења грађана, 

разни сервиси и слично). Током 2017. године 

планира се овим обликом заштите обухватити 

8 корисника као и трошкови у износу од 

24.000,00 КМ. 

 

8. ЈЕДНОКРАТНА НОВЧАНА ПОМОЋ 

(број аналитичког конта - 416114) 
 

Једнократна новчана помоћ обезбјеђује се 
појединцу или породици у цјелини који се 

тренутно нађу у стању социјалне потребе 

због сиромаштва, болести, смрти члана поро-
дице, ратног стања, избјеглиштва, миграције 

и друго, а служи им за отклањање узрока или 

посљедица таквог стања. Ово је најизраже-
нији облик права за које се грађани обраћају 

и у сталном је порасту.  

Висина максималне помоћи је троструки 

износ новчане помоћи и промјенљива је сваке 

године. За 320 корисника којима се у про-

сјеку додјељује износ од по 110,00 КМ пла-
нирана је сума од 35.000,00 КМ. 

 

 

ПРОШИРЕНА ПРАВА 
 

Проширена права у области соција-

лне заштите у надлежности су локалне заје-

днице и финансирају се након увођења и до-

ношења  Одлуке скупштине  општине. Ради 

се о слиједећим проширеним правима: 

 

1. СУФИНАНСИРАЊЕ ПОРОДИЦА У 

ТРОШКОВИМА ИЗДРЖАВАЊА КОРИ-

СНИКА (број аналитичког конта – 416319) 

 
За породице које су саме смјестили члана 

породице у установу, а нису у могућности у 
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потпуности сносити трошкове смјештаја, 

признаје се дио трошкова у трошковима 

издржавања. Примјеном овог права расте-

рећује се притисак на буџет Центра који би у 

одсутности учешћа породице имао веће 
обавезе и расходе. 

За 10 корисника планира се утрошити 

18.000,00 КМ. 
 

2. ДОПРИНОС НА ЗДРАВСТВЕНО 

ОСИГУРАЊЕ ЛИЦА КОЈА НИСУ 

ОСТВАРИЛА ОСНОВНО ПРАВО (број 

аналитичког конта - 487411) 

 

Допринос за здравствено осигурање Зако-

ном о социјалној заштити није утврђено као 

основно право. Допринос се обезбјеђује 

лицима која здравствено осигурање не могу 
остварити по другом основу, имају потребу за 

лијечењем и налазе се у стању социјалне 

потребе. 

Цијена доприноса која се уплаћује Фонду 

дравственог осигурања се утврђује према 

Закону о доприносима  и у цијелости се обе-

збјеђује из буџетских средстава локалне заје-

днице. Планира се да ће овај вид проширеног 

права у 2017-ој години користити 63 кори-
сника те да ће се за ову намјену утрошити 

48.800,00 КМ. 

 

3.ТРОШКОВИ ПРЕВОЗА УЧЕНИКА 

(број аналитичког конта - 416319) 

 
Трошкове превоза ученика Центар плаћа 

дјеци која су стављена  под стартељство, 

редовно се школују и у школу путују 

аутобусом. 

Висина трошкова за мјесечну карту 

зависи од удаљености мјеста гдје дјеца живе 

и мјеста школе коју похађају. Трошкови се 

након извршене услуге и фактуре плаћају 

,,Аутопревозу“ Градишка. У 2017-ој години 
планира се превоз за 5 ученика и новчани 

износ од 3.000,00 КМ. 

 

4.ИНТЕРВЕНТНИ ПАКЕТИ (број 

аналитичког конта - 416119) 
 

Провођењем социјалне заштите и пру-

жањем разних врста помоћи уочена је потре-

ба једнократне помоћи у виду интервентних 

робних пакета. Ова врста помоћи намјењена 

је појединцима или породицама за рјешавање 

по захтјевима корисника који нису 

обухваћени претходним правима. У 2017-ој 
години за ову врсту проширеног права 

планиран је износ од 6.000,00 КМ. 

 

5.ОПРЕМАЊЕ УЧЕНИКА У ШКОЛУ   

(број аналит.конта -  416119) 

 

Опремање ученика у школу, као проши-

рено право уведено је као вид помоћи поро-
дицама које нису у могућности властитим 

средствима опремити дјецу у школу. Кори-

сници овог права су вишечлане породице са 
већим бројем школске дјеце нижег социо-

економског статуса. Овом врстом помоћи дје-

лимично се покривају трошкови ученика за 

школским прибором, уџбеницима, одјећом, 

обућом и слично. 

       Процјењује се да ће због сиромаштва и 

пада животног стандарда, у наредном перио-

ду потреба за овим видом помоћи бити 

знатно већа. 

      Висина помоћи одређује  се индивиду-
ално, а креће се од 80-100 КМ по ученику и 

за 2017-у годину планирано је 14.000,00 КМ. 

Реализација овог права врши се пред почетак 

школске године. 

 

 

ОСТАЛИ ТРОШКОВИ 

 

1. ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ 

КОРИСНИКА НОВЧАНЕ ПОМОЋИ (број 

конта - 487411) 

 
Лица којима је признато право на новчану 

помоћ а која немају здравствено осигурање 

по другом основу користе здравствену зашти-
ту која се финансира по истом принципу као 

и новчана помоћ. 

Висина доприноса утврђује се Законом о 

доприносима и везана је за бруто лични 

доходак остварен у претходном мјесецу. 

Обзиром да је одређен број корисника 

новчане помоћи осигуран по неком од других 

видова осигурања, планира се да ће 58 

корисника користити здравствено осигурање 
по овом основу. 

За тај број планирају се средства у износу 

од 45.000,00 КМ. 

 

1.1. ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ ЗА 

КОРИСНИКЕ ДОДАТКА ЗА ПОМОЋ И 

ЊЕГУ ДРУГОГ ЛИЦА (број аналитичког 

конта - 487411) 
 

Као и код новчане помоћи и корисницима 

додатка за помоћ и његу другог лица се 

обезбјеђује здравствена заштита, под истим 

условима која су наведена за кориснике 
новчане помоћи. За 34 корисника планира се 

утрошити 26.200,00 КМ за уплату доприноса 

за здравствену заштиту. 
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2.ТРОШКОВИ КОМИСИЈЕ ЗА ПРО-

ЦЈЕНУ ПОТРЕБА И УСМЈЕРАВАЊЕ 

ДЈЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ СА СМЕТЊАМА 

У РАЗВОЈУ (број аналитичког конта – 

412934) 
 

Комисија за процјену потреба и усмје-

равање дјеце и омладине са сметњама у 
развоју именована је од стране Начелника 

општине и броји 6 чланова (дипл. дефекто-

лог, дипл.психолог, дипл.социјални радник, 

педијатар, неуропсихијатар). Годишње обави 

преглед у просјеку 30-50 дјеце која на основу 

процјењеног статуса стичу одређена права из 
области социјалне заштите, дјечије заштите, 

образовања и слично. 

За преглед једног лица сваком члану Ко-
мисије и координатору исплаћује се накнада 

од 15,00 КМ. 

У 2017-ој години планира се 60 прегледа, 
а за трошкове рада комисије потребно јe 

безбједити средства у износу од 9.000,00 КМ. 

 

3.ТРОШКОВИ КОМИСИЈЕ ЗА УТВР-

ЂИВАЊЕ СПОСОБНОСТИ И ФУНКЦИ-

ОНАЛНОГ СТАЊА ЛИЦА У ПОСТУ-

ПКУ ОСТВАРИВАЊУ ПРАВА И УСЛУГА 

ИЗ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ (број анали-

тичког конта - 412934) 
 

Комисија за утврђивање способности и 
функционалног стања лица у поступку оства-

ривања права и услуга из социјалне заштите 

именована је од стране Начелника општине. 
Чине је 4 члана (љекар спец. породичне ме-

дицине, дипл. дефектолог, дипл. психолог, 

дипл. социјални радник- координатор). Пре-

гледом се код корисника утврђује способност 

и функционално стање који представљају за-

конски основ за признавање права из соција-

лне заштите: право на помоћ и његу другог 
лица, новчану помоћ, здравствено осигурање, 

једнократну помоћ и др. 

Трошкови прегледа једног корисника за 
сваког члана комисије и координатора износи 

15,00 КМ. Висока флексибилност законског 

оквира за признавањем овог права као и ви-

сина новчане накнаде узрок су тренда ста-

лног раста захтјева за признавањем права а 

тиме и раста расхода у буџету Центра. Пла-

нирани трошкови су увећани и износе 

16.000,00 КМ.  
 

4. ПОМОЋ НЕПРОФИТНИМ ОРГА-

НИЗАЦИЈАМА (број аналитичког конта – 

415212) 
 

Помоћ непрофитним организацијама 

намјењена је организацијама  које прикупља-

њем хуманитарних прилога помажу поједи-

нце, породице или групе којима је неопходна 

помоћ. Кроз организацију хуманитарних 

концерата, јавних манифестација, обиљежа-

вања Дана инвалида, као и активности у 
циљу прикупљања помоћи за рјешавање 

здравствених потреба, стамбених питања, 

отклањању посљедица цивилних штета, 
катастрофа или других непогода. 

За ову врсту помоћи планирана су 

средства у износу од 4.000,00 КМ. 

 

5. СУФИНАНСИРАЊЕ СИГУРНЕ 

КУЋЕ (број аналитичког конта - 415212) 

 

Сигурна кућа у Бања Луци пружа услуге 

заштите и збрињавања жртава породичног 

насиља (жене и дјеца) објезбеђује смјештај и 
исхрану као и стручни третман у циљу 

отклањања посљедица насиља. ЈУ Центар за 

социјални рад континуирано користи услуге 

Сигурне куће у Бањалуци. Услуга боравка 

жртве у Сигурној кући зависи од стручне 

процјене и плана заснованог на заједничкој 

сарадњи стручних тимова Сигурне куће и ЈУ 

ЦСР Градишка. Трошкови услуга смјештаја 

врше се на основу Споразума о пружању 
услуга, којим се дјелимично суфинансира рад 

Сигурне куће. Трошкови суфинансирања 

планирају се у износу  од 4.000,00 КМ. 
 

6. ТЕКУЋЕ ПОМОЋИ (број аналити-

чког конта - 416118) 

 

Текуће помоћи физичким лицима односе 

се на новчану помоћ која се исплаћује ли-

цима за потребе које нису у стању задово-

љити користећи основна права из области 

социјалне заштите. Ова помоћ намјењена је 

лицима која формално немају статус кори-

сника сходно члану 17. Закона о социјалној 

заштити, а налазе се у стању објективне 
потребе. О висини и начину расподјеле 

помоћи одлучује Комисија именована од 

стране Начелника општине, а састављена је 
од 3 члана. 

Помоћ се исплаћује на захтјев корисника 

и односи се на плаћање трошкова сложених 

дијагностичких претрага и лијечења, откла-

њање посљедица стамбеног збрињавања и 

других егистенцијалних проблема. 

Чланови Комисије одрекли су се накнада 

за рад, а трошкови текућих помоћи плани-

рани су у износу од 35.000,00 КМ. 
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7. ОСТАЛЕ ТЕКУЋЕ ДОЗНАКЕ - 

имплементација пројектних активности – 

Акцио-ни план јачања система социјалне 

заштите (број аналитичког конта - 416329) 

 
Акциони план јачања система социјалне 

заштите и инклузије у општини Градишка са 

фокусом на расељена лица и повратнике за 
2016-2017.године креиран је од стране Коми-

сије за социјалну заштиту и инклузију 

општине Градишка, а у оквиру имплемента-

ције Пројекта „Подршка трајним рјешењима 

ревидиране стратегије за проведбу Анекса 

VII Дејтонског мировног споразума“. За 

учешће у реализацији пројектних активности 

потребно је издвојити износ од 6.000,00 КМ. 

 

8. ОСТАЛИ ТРОШКОВИ (број ана-

литичког конта - 416319) 

 

Остали трошкови обухватају трошкове 

који се појављују у реализацији остварених 

основних права и облика из области соци-

јалне заштите према корисницима који су та 

права остварили. Најчешћи облици трошкова 

су трошкови за случај смрти корисника или 

лица који нема сроднике који би сносили 

трошкове сахране. Остали трошкови односе 

се и на помоћ у рјешавању статусних питања 
корисника нпр. регулисање личних докумена-

та, затим повремена помоћ у одјећи и обући 

корисника у установама, њиховим превозним 
трошковима, плаћањем услуга здравствене 

заштите које нису покривене обавезним ви-

дом здравственог осигурања, трошкови 

екскурзија ученика у домовима, разни видови 

помоћи бившим штићеницима  након 

пунољетства, и сл.  

У 2017-ој години у ту сврху планирано је 

5.400,00 КМ. 

 

ПЛАН реализације основних права, 
проширених права, осталих трошкова, број 

корисника и средства приказани су у 

сљедећој табели: 

 

Tabela 2:           СОЦИЈАЛНА  ЗАШТИТА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЛИЦИ СОЦИЈАЛНЕ 

ЗАШТИТЕ 

 

Број 

Лиц

а                       

у  

2016 

 

Број 

лица 

која 

чекај 

Број  

лица 

за 

2017

г 

Трошкови 

у 2016г. 

 

 

Планирана 

разлика 

 

 

Укупно 

трошкови у 

2017г. 

 

 А 

 

 

 

ОСНОВНА  ПРАВА 

   1.834.700,00 +171.000,00 2.005.700,00 

41611

1 

1. НОВЧАНА ПОМОЋ 107 +8 115 129.800,00 +10.200,00 140.000,00 

 

41611

2 

 

2. 

ДОДАТАК ЗА ПОМОЋ И  

ЊЕГУ ДРУГОГ ЛИЦА 

640 +45 685 980.000,00 +90.000,00 1.070.000,00 

 

41631

1 

 
3. 

ПОДРШКА У 
ИЗЈЕДНАЧАВАЊУ 

МОГУЋНОСТИ ДЈЕЦЕ И 

ОМЛАДИНЕ СА 

СМЕТЊАМА 

 
10 

 
+1 

 
11 

 
78.000,00 

 
+2.000,00 

 
80.000,00 

 

41631

3 

 

4. 

 

СМЈЕШТАЈ У УСТАНОВЕ 

66 +2 68 554.800,00 +16.100,00 570.900,00 

 

41631

4 

 

5. 

ЗБРИЊАВАЊЕ У 

ХРАНИТЕЉСКУ 

ПОРОДИЦУ  

6 +4 10 36.000,00 +39.600,00 75.600,00 

41631

9 

 

6. 

 

ДНЕВНИ   ЦЕНТАРИ  

(трошкови исхране и остали 

трошкови) 

   2.000.00 +7.000.00 9.000.00 

51100

0 

6.1

. 

НАБАВКА ОПРЕМЕ У 

ДНЕВН. Ц.  

   - 1.200,00 1.200,00 

41631

2 

7. ПОМОЋ И ЊЕГА У КУЋИ 6 +2 8 21.100,00 +2.900,00 24.000,00 
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41611

4 

 

8. 

ЈЕДНОКРАТНЕ   НОВЧАНЕ  

ПОМОЋИ 

320 +20 340 33.000,00 +2.000.00 35.000,00 

  

Б 

 

ПРОШИРЕНА  ПРАВА 

    

85.600,00 

 

+6.700,00 

 

92.300,00 

 

41631

9 

 

1. 

СУФИНАНСИРАЊЕ 

ПОРОДИЦЕ  

У ТРОШКОВИМА 

ИЗДРЖАВ. КОРИСНИКА 

 

10 

 

- 

 

10 

 

18.000,00 

 

- 

 

18.000,00 

 

 

48741

1 

 

2. 

ДОПРИНОСИ ЗА  

ЗДРАВСТВЕНО ЗА  ЛИЦА   
КОЈА  НИСУ  

ОСТВАРИЛА ОСНОВНО 

ПРАВО 

 

63 

 

- 

 

63 

 

48.800,00 

 

- 

 

48.800,00 

 

41631

9 

 

3. 

 

ТРОШКОВИ ПРЕВОЗА 

УЧЕНИКА 

     4     +3 7 

 

2.600,00 +2.900,00 5.500,00 

 

 

416119 

 

4. 

ИНТЕРВЕНТНИ ПАКЕТИ- 

-- ОГРЕВ - 5.000,00

 

+1.000.00 6.000,00

  

 

416119 

 

5. 

ОПРЕМАЊЕ   УЧЕНИКА 

ЗА ШКОЛУ 

- 11.200,00 +2.800,00 14.000,00   

  

Ц 

 

ОСТАЛИ ТРОШКОВИ 136.700,00

 

+10.500,00 147.200,00

  

 

487411 

 

1. 

ЗДРАВСТВ. ОСИГУРАЊЕ ЗА 

КОРИСНИКЕ ДОДАТКА ЗА 

ПОМОЋ И ЊЕГУ ДРУГОГ 

ЛИЦА 

32 +2 34 25.000,00

 

+1.200,00 26.200,00

  

 

487411 

 

1.1. 

ЗДРАВСТВ.ОСИГУРАЊЕ ЗА 

КОРИСНИКЕ НОВЧАНИХ 

ПОМ. 

56 +2 58 43.700,00 +1.300,00 45.000,00   

412934  

2. 

ТРОШК.КОМИС. ЗА  

ПРОЦЈЕНУ 

ПОТР. ДЈ. И ОМЛ.са 

СМЕТЊАМА 

57 +3 60 8.500,00 +500,00 9.000,00   

 

412934 

 

3. 

ТРОШК.КОМИС. за УТВРЂ. 

СПОСОБ. ЛИЦА у пост.С.З.  

155 +5 160 15.500,00 +500,00 16.000,00   

 

415212 

 

4. 

ПОМОЋ НЕПРОФИТНИМ 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

- - 3.000,00 +1.000.00 4.000,00   

 

415212 

 

5. 

СУФИНАНСИРАЊЕ 

СИГУРНЕ  
КУЋЕ 

- - 4.000,00 - 4.000,00   

416118 6. ТЕКУЋЕ ПОМОЋИ - - 35.000,00 - 35.000,00   

 

416329 

 

7. 

ОСТАЛЕ ТЕКУЋЕ ДОЗНАКЕ 

–имплемент пројекта- 

акционии план 

- - -

 

+6.000,00 6.000,00

  

416319 8. ОСТАЛИ ТРОШКОВИ - - 2.000,00 - 
 

2.000,00   

   

            УКУПНО : 1532 +97 1629 2.057.000,00

 

+188.200,00 2.245.200,00

  

 

 

Напред наведене чињенице, описи 

стања, процјене потреба и броја корисника 

престављају солидан основ за ефикасно 

провођење Програма социјалне заштите за 

2017.у годину на основу ког ће ЈУ „Центар за 

социјални рад“ Градишка обављати законом  

 

 

му повјерену функцију у области социјалне 

заштите на подручију општине Градишка. 
 

Поред Програмом планиране соција-

лне заштите ЈУ „Центар за социјални рад“ 

Градишка ће истовремено на основу позити-
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вно-правних прописа извршавати законом 

прописане обавезе у области дјечије заштите 

(у 2016. години са 1.410.073,00 КМ кроз дата 

права обухваћено је 1314 корисника), поро-

дичне заштите и старатељства, заштите жрта-
ва породичног насиља, поступања са дјецом 

и малољетницима у кривичном поступку, као 

и другим случајевима кад околности изискују 
анганжман ЈУ „Центра за социјални рад“ 

Градишка. 
 

Број:01-022-43/17 

Датум:16. фебруар 2017.године 

Г р а д и ш к а     
             ПРЕДСЈЕДНИК 

       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                 Миленко Павловић с.р. 

 

 

 

На основу члана 39. став (2) тачка 12. 

Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“ број 97/16) и чла-

на 72. Статута општине Градишка („Службе-

ни гласник општине Градишка“ број: 3/14), 

Скупштина општине Градишка на сједници 
одржаној 16.02.2016. године донијела је  

 

О Д Л У К У 

о усвајању  Програма развоја цивилне 

заштите у области заштите и спасавања на 

подручју општине Градишка за 2017. 

годину 

 

I 

 Усваја се  Програма развоја цивилне 

заштите у области заштите и спасавања на 

подручју општине Градишка за 2017. годину. 

 

II 

 Програм из тачке I саставни је дио 

ове одлуке. 

 

III 

 Одлука ступа на снагу даном доно-

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Градишка“ 

 

Број:01-022-61/17 

Датум:16.02.2016.године 

Г р а д и ш к а          
                                        ПРЕДСЈЕДНИК 

       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                 Миленко Павловић с.р. 
                             

 

                                                                                                           

П Р О Г Р А М 

  

развоја цивилне заштите у области 

заштите и спасавања  општине Градишка 

за 2017. годину 

 

1. УВОД 
 

Програм развоја заштите и спасавања 

људи и материјалних добара од природних 

несрећа на подручју општине Градишка у 

2017. години је један од планских докумената  

из области заштите и спасавања који се доно-

си у складу са одредбама Закона о заштити и 

спасавању људи и материјалних добара РС. 
 

Програмом развоја одређује се поли-
тика и стратегија заштите и спасавања људи 

и материјалних добара од природних несре-

ћа, дефинишу се конкретни програми, проје-
кти и активности усаглашени са утврђеним 

потребама из Процјене угрожености од еле-

ментарних незгода и других несрећа општине 

Градишка. 
 

Програмом развоја осигурава се 

непрекидан процес развоја цјеловитог и једи-

нственог система заштите и спасавања на 

подручју општине Градишка. 
 

Програм развоја представља оквирни 

и основни документ којим ће се, у процесу 

развоја и изградње система заштите и спа-

савања у општини Градишка, унаприједити 

провођење Закона у РС - БиХ те одредити 

правци развоја заштите и спасавања кроз реа-

лизацију конкретних планова и пројеката из 

ове области, ускладити функционисање си-

стема заштите и спасавања на подручју 

општине Градишка између носилаца овог 
система, посебно кад се ради о оптималној 

реализацији мјера заштите и спасавања у 

остваривању превенције и достизања оптима-
лне спремности свих носилаца заштите и 

спасавања за предузимање оперативних мјера 

у фази заштите и спасавања од природних и 
других несрећа на подручју општине Гради-

шка. 
 

Задаци утврђени у Републичком Про-

граму развоја су разрађени у Плану заштите 

и спасавања људи и материјалних добара од 

елементарних непогода и других несрећа и 

усклађени су са реалним ситуацијама на 
подручју општине Градишка. 
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2. СТАЊЕ СИСТЕМА ЗАШТИТЕ И  

    СПАСАВАЊА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ 

    ГРАДИШКА 
 

На подручју општине Градишка 
систем заштите и спасавања функционише у 

складу са реалним приликама које владају, 

како на подручју Општине, тако и у РС - БиХ. 
У току је формирање штаба за ванредне 

ситуације који броји 11 чланова, специја-

листа из разних области које су важне у 

примјени заштите и спасавања становништва 

и материјалних добара, а дјелује искључиво у 

ванредним ситуацијама које су прилично 

честе на територији општине Градишка, 

узроковане обично обилним кишним пада-

винама и бујичним поплавама. 
 

Поред Штаба за ванредне ситуације, на 
подручју општине Градишка егзистирају спе-

цијалистички тимови оспособљени за дјело-

вање у разним областима система заштите и 

спасавања па тако постоји: 

- специјалистички тим за спасавање на 

води и под водом 

- специјалистички тим за спасавање из 

рушевина 

- специјалистички тим за радио-везу 

- специјалистички тим за прву 

медицинску помоћ  

- јединица ПВЈ 

Поред наведених специјалистичких тимо-

ва и јединице ПВЈ, постоје и повјерени-ци 

цивилне заштите који су формирани на тери-

торијама МЗ и има их 54, а чији је задатак, у 

ванредним ситуацијама, ангажирати локално 

становништво у систем заштите и спасавања. 
 

Законом о заштити спасавању је преци-

зирано да заштиту и спасавање, осим стру-

ктура цивилне заштите проводе и сљедећи 

субјекти: 

-Органи власти у Општини 
-Привредна друштва и предузећа 

-Организација Црвеног крста 

-Предузећа, власници и корисниц 
телекомуникацијских и информацијских 

система и веза 

-Грађани 
 

Правна лица и грађани имају обавезу, у 

складу са Законом о заштити и спасавању 

дати на кориштење МТС и опрему, на 

привремено коришћење за потребе структура 

цивилне заштите, у акцијама заштите и 

спасавања људи и материјалних добара кад 

се деси елементарна и друга несрећа. 
 

У досадашњем периоду, главни субјект у 

провођењу мјера заштите и спасавања био је 

Одсјек цивилне заштите на подручју општи-

не Градишке, који је реализовао највећи дио 

послова који се односе на планирање, орга-
низовање и спровођење превентивних и опе-

ративних мјера заштите и спасавања, наро-

чито у ситуацијама када су се догађале еле-
ментарне и друге несреће на подручју 

општине Градишка. 
 

Међутим, треба напоменути да су при 

томе били присутни бројни проблеми, од 

којих посебно треба истаћи сљједеће: 
- Недовољна опремљеност, организова-

ност и обученост свих структура циви-

лне заштите на територији општине 

Градишка. 

- Слаб одзив и лоша мотивираност при-

падника јединица опште и специја-
лизоване намјене ЦЗ код мобилизације 

која се и ријетко проводи због недо-

статка финанси-јских средстава у 
буџету Општине.  

- Ријетка и површна мобилизација МТС 

и опреме у власништву грађана, за 
потребе заштите и спасавања у случају 

елементарних несрећа. 

- Неажурна евиденција припадника 

структура цивилне заштите, а посебно 

јединица Цивилне заштите опште на-

мјене, као и недефинисан начин пози-

варских служби и провођења мобили-

зације ширег слоја становништва за 

учешће у систему заштите и спаса-
вања. 

 

3. ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ ЦИВИЛНЕ     

     ЗАШТИТЕ ОПШТИНЕ ГРАДИШКА У 

    ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА 
 

Да би се обезбиједио одговарајући 

развој система заштите и спасавања на 

подручју општине Градишка, неопходно је 

дефинисати најважније развојне циљеве и 

задатке заштите и спасавања на подручју 

општине Градишка у 2017. години. 
Дефинисање најважнијих развојних 

циљева и задатака заштите и спасавања 

подра-зумијева свеобухватно и прецизно 
сагледавање достигнутог нивоа заштите и 

спасавања на подручју општине Градишка, на 

основу чега се сљједећи циљеви и  задаци 

заштите и спасавања могу дефинисати као 

најважнији: 
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Циљеви 

- Нормативно-планско уређење заштите 

и спасавања на подручју општине 

Градишка, у складу са  Законом о 

заштити и спасавању. 
- Стварање услова превентивног 

дјеловања кроз редован мониторинг 

терена и обуке становништва како би 
се посљедице елементарних непогода 

и евентуалних ката-строфа свеле на 

најмању мјеру. 
- Формирање специјалистичке групе 

цивилне заштите која би била добро 

опремљена и обучена да реагује  у 

сваком тренутку и на цијелом подручју 

општине Градишка, како би се настала 

незгода ријешила уз што  мање 
губитке по становништво и њихова 

материјална добра.  
 

Задаци 
 

а. Израда и усвајање Програма 

развоја заштите и спасавања од елементарних 

незгода и других несрећа општине Градишка 

за 2017. годину. 

б. Израда и усвајање Процјене 

угрожености од природних и других несрећа 
на територији општине Градишка, као 

темељног документа за развој и планирање 

дјеловања система заштите и спасавања на 
територији општине Градишка. 

в. Израда и усвајање годишњих 

планова утрошка финансијских средстава 

која се издвајају из буџета локалне заједнице 

на основу одредби Закона о заштити и 

спасавању. 

     г. Доношење одлука о оснивању једи-

ница цивилне заштите опште и специјали-

зоване намјене на нивоу општине Градишка, 
као и на нивоима мјесних заједница и при-

вредних друштава у складу са правилником о 

органи-зовању служби и јединица система 
заштите и спасавања.  
 

• Организовање и формирање стру-

ктура цивилне заштите и органа 

заштите и спасавања на нивоу 

општине Градишка у складу са 

Законом о заштити и спасавању. 

 

Задаци 

 

а. Формирање оптималне организа-

ције структура цивилне заштите и попуна 

јединица и тимова људством (јединице опште 

намјене, специјалистички тимови у преду-

зећима и привредним друштвима) у складу са 

потребама и Законом о заштити и спасавању. 

б. Формирање и опремање Оперативног 

центра цивилне заштите средствима и 

опремом која недостаје за оптималан рад 

структура цивилне заштите (радио- -уређаји, 

систем за узбуњивање, лична опрема) у 
складу са Законом о заштити и спасавању. 
 

• Обука припадника свих субјеката 

система заштите и спасавања 
 

Задаци 
 

а. Доношење годишњих планова и 

програма обуке припадника структура циви-
лне заштите, припадника структура система 

заштите и спасавања у органима власти 

локалне заједнице, привредним друштвима и 
другим правним субјектима, као и обука ши-

рих слојева становништва за потребе система 

заштите и спасавања са посебним освртом на 
обуку младих школског узраста. 

б. Специјалистичка обука запослених 

у ЦЗ, чланова штаба за ванредне ситуације, 

припадника јединица опште намјене цивилне 

заштите, повјереника цивилне заштите у МЗ, 

припадника служби заштите и спасавања, као 

и обука становништва за личну и колективну 

заштиту. 
 

4. ФОРМИРАЊЕ СВЕОБУХВАТНОГ И      

    ЦЈЕЛОВИТОГ СИСТЕМА ЗАШТИТЕ И 

    СПАСАВАЊА ОД ПРИРОДНИХ И ДРУГИХ    

     НЕСРЕЋА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ     

     ГРАДИШКА У СКЛАДУ СА КОНЦЕПЦИ-      

    ЈОМ ИЗ ЗАКОНА О   ЗАШТИТИ И       

     СПАСАВАЊУ 
 

Задаци 
 

Законска концепција подразумијева да су 

послови заштите и спасавања људи и матери-

јалних добара од природних несрећа обавеза, 

не само структура цивилне заштите, него и 

других субјеката који егзистирају на подручју 

општине Градишка: органи власти, јавне 

службе, јавна предузећа, привредна друштва 

и други правни субјекти чија дјелатност је од 

значаја за заштиту и спасавање као и шири 

слој становништва. 
 

• Превентивне мјере заштите и 

спасавања које ће се проводити у 

2017. години 
 

У складу са Процјеном угрожености од 

елементарне непогоде и друге несреће 
општине Градишка, као темељним докуме-

нтом у којем су дефинисане природне и друге 

несреће које се, евентуално, могу десити на 

подручју општине Градишка, проводиће се 

оне превентивне мјере заштите и спасавања 
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којима се може утицати на спречавање наста-

нка или ублажавања интензитета дјеловања 

елементарних непогода и других несрећа. 
 

Такође, План развоја цивилне заштите у 

2017. години, у  нацрту, има формирање једне 

специјалистичке групе од 30-50 припадника 

који се професионално баве различитим 
дјелатностима, а који би били обучени и 

опремљени за активно учешће у систему 

заштите и спасавања. 
 

Припадници те специјалистичке групе би 

били из редова клуба радио-аматера, рони-

лачког клуба, припадници ГСС Градишка, 

рибарских удружења те професионалци из 
грађевинске, медицинске и електротехничке 

области. 
 

Формирање једне такве групе способних 

специјалиста би омогућило брзо, лако и ефи-
касно рјешавање свих врста елементарних 

непогода и других несрећа, као и ефикасно 

превентивно дјеловање те отклањање поте-

нцијалних опасности у настанку у сљедећим 

врстама угрожавања: 
 

а. Заштита од поплава 

- Спречавање девастације биљног покри-

вача, а посебно интензивне и неконтро-

лисане сјече шума на сливним подру-

чјима. 

- Спречавање неконтролисане и противза-

коните изградње грађевинских и других 

објеката унутар и ван урбаних подручја. 

- Редовно праћење стања код обилних 

падавина, као и израду право-времене 

прогнозе код појаве високог водостаја у 

насељеним подручјима, дуж већих 
водотока а посебно уз обалу ријеке Саве. 

- У оквиру Плана заштите од поплава 

предвидјети редовне и ванредне мјере 

одбране од поплава. 

- Инсталирање и опремање система за 

осматрање и узбуњивање, као најважни-
јег превентивног фактора у случају појаве 

великих плавних валова. 

- Израда планова евакуације становнштва  

     и важних материјално-техничких  

     средстава у случају великих поплава. 

- Превентивно упознавање становни штва  

    угроженог подручја са степеном угроже- 

    ности, критичним зонама, као и о начину  

    понашања за вријеме критичних  

    ситуација. 

- Изградња додатних и одржавање по-

стојећих објеката за заштиту од поплава као 
што су: насипи, водене акумулације, ретензи-

је и сл. 

- Редовно чишћење и одржавање секу-

ндарних канала на подручју општине Гради-
шка, као један од најважнијих превентивних 

потеза у смислу прикупљања великих коли-

чина оборинских вода и смањења великих 
материјалних штета у настајању у самом 

урбаном подручју града. 
 

б. Заштита од шумских пожара као и 

пожара на стамбеним, привредним и 

другим објектима 

 

- Израда и усвајање одговарајућих 

законских аката, као и одговарајућих планова 

из области противпожарне заштите. 

- Формирање, опремање и оспособља-

вање одговарајућих јединица цивилне зашти-
те за противпожарну заштиту на нивоу 

Општине, као и у свим већим мјесним 

заједницама. 

- Набавка и одржавање, у сарадњи са 

ПВЈ Градишка, апарата за гашење почетних 

пожара у свим стамбеним, пословним, при-
вредним, школским, јавним и другим 

објектима. 

- Изградња и одржавање хидрантске 

мреже у свим насељеним мјестима која 

користе мрежу јавног водовода. 

- Организовање обуке и едукације ста-
новништва на подручју општине Градишка, 

свих запослених у привредним предузећима 

и другим правним субјектима, а посебно 

припадника структура цивилне заштите из 

области противпожарне заштите. 

- Увођење редовног и континуираног 
извиђања-осматрања великих шумских 

подручја у реону дјеловања ШГ “Градишка“, 

као основног превентивног дјеловања у 

борби против великих шумских пожара. 

- Редовно контролисати оспособља-

вање и опремање одговарајућих тимова за 
противпожарну заштиту на територији којом 

газдује ШГ “Градишка“. 
 

в. Превентивне мјере у заштити од појаве 

клизишта 
 

 

- Стриктна примјена прописа о грађе-

њу (урбанистичко-просторна и техничка 

документација). 
- Провођење техничких мјера за изгра-

дњу објеката на, потенцијално, трусним 

подручјима. 

- Стриктна примјена прописа о забрани 

изградње објеката у плавним подручјима, као 

и зонама у близини секундарних канала те 

редовна контрола појаве затрпавања одво-

дних канала. 
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- Елиминисање утицаја негативног љу-

дског фактора на активирање клизишта, као 
што је: неконтролисана сјеча шума, непла-

нска изградња канализационих и водоводних 

инсталација и непланско и неконтролисано 
извођење земљишно-грађевинских радова. 

- Примјена прописа о техничким но-

рмама код изградње водоводних, канализаци-
оних и других инфраструктурних објеката. 
 

г. Заштита од загађивања воде, ваздуха и 

земљишта РХБ материјама  
 

- Редовна контрола загађености водо-

тока и земљишта, посебно пољо-привредног 

земљишта. 
- Изградња прописаних канализацио-

них инсталација, канализационих колектора 

и уређаја за пречишћавање свих врста 

отпадних вода. 

- Утврдити стабилне изворе финанси-

рања заштите ваздуха, водотока и тла од 
загађења. 

- Израда одговарајућих стручних сту-

дија, у сарадњи са КП “Водовод“ Градишка, о 
утицају загађеног ваздуха, воде и тла на 

здравље становништва. 

- Изградња санитарних депонија за 

одлагање комуналног, технолошког и другог 

чврстог отпада у складу са прописима из ове 

области. 
- Континуирано спровођење акција 

едукације становништва о потреби заштите 

ваздуха, воде и земљишта од загађивања, као 

и спровођење акција на чишћењу и уређи-

вању животне средине. 
 

д. Мјере превентивне здравствене заштите 

- Здравствено просвјећивање становни-

штва и промоција здравих стилова живота. 

- Континуирано праћење кретања зара-

зних болести на подручју општине Градишка 

те ужем и ширем окружењу. 

- Систематска организација и надзор 

хигијенске водоопскрбе станов-ништва и 

асанација водних објеката. 

- Редовна контрола хигијенске испра-

вности воде за пиће, као и воде за хигијенске 
потребе становништва те редовна контрола 

исправности уређаја за водоснабдијевање 

становништва и канализационих инстала-
ција, а све у складу са законским прописима. 

- Континуиран надзор над произво-

дњом и прометом животних намирница, као и 
здравствени надзор над лицима у произво-

дњи и промету животних намирница. 

- Провођење редовних вакцинација 

људи и животиња против заразних болести у 

складу са Законом. 

ђ. Заштита од минско-експлозивних и 

неексплодираних убојних средстава (НУС) 
 

- Ово је једна од најважнијих преве-

нтивних мјера у заштити људских живота, с 

обзиром на количине заосталих НУС из про-

теклог рата па ће континуирано провођење 

акција прикупљања НУС-а од становни-штва 

бити настављено и у будућем периоду истим 

интензитетом као и до сад, уз свесрдну помоћ 

МУП-а и Деминерског „А“ тима РУЦЗ. 

- У складу са законом о заштити и 

спасавању и одговарајућим правилни-цима из 

ове области, грађани су дужни, о откривеном 

НУС-у, одмах обавијестити МУП или Одсјек 

цивилне заштите, како би се на вријеме и 

безбједно, НУС уклонио. 
- Програми едукације становништва о 

опасностима које представљају НУС ће се, у 

наредном периоду, интензивирати и боље 

прилагодити различитим категоријама 

становништва. 

- Имајући у виду да су дјеца и омла-

дина у самом врху страдања од НУС-а, 

неопходно је да се појача посебна пажња овој 

категорији становништва. 
- У Програму развоја цивилне заштите 

општине Градишка, посебно ће се водити ра-

чуна да едукација кроз школске и ваншколске 
активности буду стална обавеза свих структу-

ра друштва које су укључене у рад са овом 

циљном групом. 
 

5. ФИНАНСИРАЊЕ  ЦИВИЛНЕ  

     ЗАШТИТЕ 
 

Финансирање цивилне заштите се 

остварује преко субјеката који  учествују у 

провођењу планираних мјера цивилне 

заштите. У ванредним систуацијама користе 

се средства буџетске резерве. Укупни тро-

шкови за финасирање цивилне заштите могу 

износити до 2% Буџета Општине. Средства 
се користе за предузимање превентивних 

активности и за опремање и обуку структура 

цивилне заштите и других органа који 
учествују у систему заштите и спасавања. 

Планирање утрошка средстава је квартално.  

Паралелно са оквирном пројекцијом 

финансирања система заштите и спасавања 

посебно треба водити рачуна о финансирању 

обуке и едукације најмлађих структура 

становништва општине Градишка из области 

против-пожарне заштите, заштите од НУС-а, 

заштите од поплава и других области које 

свакодневно могу угрозити људске животе, а 
досадашња пракса едукације је била на врло 

ниском нивоу. 
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6. ЗАКЉУЧАК 
 

У Програму развоја цивилне заштите 

општине Градишка за 2017. годину дефини-

сани су најважнији развојни циљеви и задаци 

у области заштите и спасавања, дефинисане 

су превентивне мјере заштите и спасавања 

које ће проводити сви, по Закону обавезни 
субјекти: структуре цивилне заштите, органи 

власти, јавна предузећа и установе, при-

вредна друштва, удружења грађана и сами 

грађани. 

Финансијска средства за наведени 

период нису фиксно изражена, али ако би се 
испоштовала законска одредба о издвајању 

2% висине буџета на годишњем нивоу за 

потребе развоја система заштите и спаса-
вања, све предвиђене активности на преве-

нцији, обуци и опремању свих учесника у 

систему заштите и спасавања биле би оства-
рене, а све потенцијалне несреће и опасности 

би биле сведене на најмању могућу мјеру. 

 

Број:01-022-61/17 

Датум:16.02.2016.године 

Г р а д и ш к а    

                                        ПРЕДСЈЕДНИК 

                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                    Миленко Павловић с.р. 
 

 

 

На основу члана 40 став 1. Закона о 
уређењу простора и грађењу (“Службени гла-

сник Републике Српске“ бр. 40/13 и 106/15), 

члана 39. став 2. тачка 8. Закона о локалној 
самоуправи (“Службени гласник Републике 

Српске“ број 97/16) и члана 35. став 2. Ста-

тута општине Градишка („Службени гласник 

општине Градишка“ број: 3/14) Скупштина 

општине Градишка на сједници одржаној 

дана 16.02. 2017. године, д о н и ј е л а  ј е 

 

О Д Л У К У 

о приступању измјени Просторног плана 

општине Градишка 2005-2020. године 

 

I 
 Приступа се измјени Просторног пла-

на општине Градишка 2005 - 2020. године 

Службени гласник општине Градишка, број: 
4/07 (у даљем тексту: План). 
 

II 

 Простор који ће се обухватити измје-

нама Просторног плана приказан је у гра-

фичком прилогу који је саставни дио ове 

одлуке, а обухвата подручје "Лиман"  укупне 

површине око 401 ha. 

Коначна граница подручја планирања 

одредиће се у графичком дијелу плана. 
 

III 

Период за који  се утврђују, процје-
њују  или израчунавају плански параметри 

(плански период) је 20 година. 

IV 

 Смјернице за измјену Плана: 

 - План израдити у складу са одре-

дбама Закона о уређењу простора и грађењу, 
Правилника о начину израде, садржају и фо-

рми докумената просторног уређења, те дру-

гим прописима из посебних области реле-
вантних за планирање и уређење простора. 

 - Приликом израде плана потребно је 

водити рачуна о јавном интересу и општим и 
посебним циљевима просторног развоја. 

 - Планом предвидјети промјену на-

мјене пољопривредног у грађевинско земљи-

ште, због непосредне близине планираног 

граничног прелаза, царинског терминала и 

ауто пута, те у складу са новонасталим 

потребама предвидјети простор за изградњу 

производних и пословних објеката и објеката 

за потребе саобраћаја и инфраструктуре. 
 - Обезбиједити усаглашеност плана 

са документом просторног уређења вишег 

реда. 
 

V 
Носилац припреме израде плана је 

Одјељење за просторно уређење и грађење. 

Носилац израде плана ће се одредити 

у складу са прописима о јавним набавкама. 
 

VI 

 Преднацрт  Плана припремиће се у 

року од 90 дана од закључења уговора о изра-

ди плана и испуњења услова који уговором 
буду одређени. 

  Нацрт Плана ће утврдити Скупштина 

општине  на приједлог Начелника општине, 
те  мјесто, вријеме и начин излагања нацрта 

на јавни увид. 
 

VII 

 Нацрт Плана ставиће се на јавни увид 

у трајању од 30 дана и у овом периоду ће се 

прикупљати приједлози, примједбе и суге-

стије заинтересованих лица. 
Након јавног увида провешће се јавна 

расправа о нацрту предметног плана. 
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VIII 

 Приједлог лана 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. 

 Уз приједлог Пана начелник општине 
ће поднијети скупштини општине приједлог 

одлуке о доношењу измјене Просторног 

плана  са потребним образложењем. 

 У образложењу одлуке о доношењу 

измјене Просторног плана начелник општине 

и носилац припреме плана ће дати податке о 

примједбама и приједлозима који су у току 

јавног увида и јавне расправе поднесени, те 

стручно образложење примједби и прије-

длога који нису могли бити прихваћени. 
 

IX 

Садржај плана мора бити у складу са 

Законом о уређењу простора и грађењу 

(“Службени гласник Републике Српске“ бр. 

40/13 и 106/15) и Правилником о начину 

израде, садржају и форми докумената про-

сторног уређења (“Службени гласник Репу-

блике Српске” број: 69/13), а састојаће се од 

текстуалног и графичког дијела. 
 

X 

Средства за  израду плана обезби-
једиће се из Буџета општине Градишка. 

 

XI 

Ступањем на снагу ове одлуке пре-

стаје да важи Одлука о приступању измјени 

Просторног плана општине Градишка 2005-

2020. године („Службени гласник општине 

Градишка“ број: 4/12).  

    

XII 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у Службеном гласнику 
општине Градишка. 

 

Број:01-022-44/17 
Датум:16. фебруар 2017.године 

Г р а д и ш к а     

      ПРЕДСЈЕДНИК 

       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

           Миленко Павловић с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

На основу члана 24. став 3. Закона о 

уређењу простора и грађењу (”Службени 

гласник Републике Српске”, број: 55/10) који 

се примјенјује на основу члана 192. Закона о 

уређењу простора и грађењу (”Службени 
гласник Републике Српске”, број: 40/13, 

106/15 и 3/16), члана 39. став 2 тачка 6. 

Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“ број: 97/16) и 

члана 35. став 2. Статута општине Градишка ( 

„Службени гласник општине Градишка“, 

број3/14 ), Скупштина општине Градишка, на 

сједници одржаној   дана 16.02.2017. године, 

д о н и ј е л а  ј е   

 

О  Д  Л  У  К  У 
 

о доношењу  Урбанистичког плана Нове 

Тополе  2014-2034. године 
 

I 
Доноси се Урбанистички план Нове 

Тополе  2014-2034. године (У даљем тексту: 

План). 

Границе простора који је обухваћен 

Планом су детаљно одређене у текстуалном и 

графичком дијелу Плана. 

II 

Елаборат Плана састоји се од текстуа-

лног и графичког дијела. 
Текстуални дио Плана садржи: 

 

А. ПРИПРЕМА 
 

А.1. СТРУЧНА ПРИПРЕМА 

А.1.а. Анализа Одлуке о приступању 

изради Плана  

А.1.б. Подлоге за израду Плана 

А.1.в. Природна добра од великог и 

изузетног значаја 

А.1.г.  Непокретна културно-историјска 
добра од великог и изузетног значаја 

А.1.д. Анализа претходно рађених 

докумената просторног уређења  
А.1.ђ. Наслијеђене планске обавезе 

А.1.е. Информациони основ 

 

А.2. ОСТАЛА ДОКУМЕНТАЦИЈА ПРИ- 

        БАВЉЕНА У ФАЗИ СТРУЧНЕ  

        ПРИПРЕМЕ 
 

Б. АНАЛИЗА И ОЦЈЕНА  СТАЊА 
 

Б.1. ПРОСТОР И СТАНОВНИШТВО 

     Б.1.а. ПРОСТОР  

Б.1.а.1.   Природни услови  

Б.1.а.2.   Остварени урбани развој  

Б.1.а.3.   Правни и имовински статус 
земљишта 
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Б.1.а.4.   Остварена организација        

простора 

Б.1.а.5.   Заштита животне средине и 

заштита од елементарних непогода, 

технолошких опасности и ратних 
дејстава 

Б.1.а.6.   Земљишна политика 

Б.1.а.7.   Процеси конверзије намјене 
земљишта 

Б.1.а.8.   Контролисан и неконтролисан 

урбани развој 

Б.1.а.9.   Земљишта контактних зона 

Б.1.а.10. Земљишта у функцији заштите 

Б.1.а.11. Комунална опремљеност 

Б.1.а.12. Идентификовање градских 

дијелова 

 

Б.1.б. СТАНОВНИШТВО  

Б.1.б.1. Демографски развој 

Б.1.б.2. Структура становништва  

Б.1.б.3. Дистрибуција становништва 

 

Б.2. РАЗВОЈНИ ПОТЕНЦИЈАЛИ  

Б.2.а. Становништво  

Б.2.б. Природни ресурси 

Б.2.в. Антропогени ресурси 

Б.2.г.  Простор 
 

Б.3. ИЗГРАЂЕНОСТ И ФУНКЦИОНИ- 

       САЊЕ ПРОСТОРА 
Б.3.а. Стамбени фонд  

Б.3.б. Центри са распоредом и капаците-

тима јавних служби и садржаја  
Б.3.в. Привреда 

Б.3.г. Непривреда 

Б.3.д. Инфраструктура 

Б.3.ђ. Урбано зеленило 

 

Б.4. ПОСЕБНА ПОДРУЧЈА 

Б.4.а.Културно-историјсконаслијеђе  

Б.4.б. Наслијеђе природе  

Б.4.в. Ресурси 
Б.4.г. Угрожена подручја 

 

Б.5. ОЦЈЕНА СТАЊА ИЗГРАЂЕНОСТИ  

       И ФУНКЦИОНИСАЊА ПРОСТОРА 

Б.5.а. Природни услови 

Б.5.б. Природни ресурси 

Б.5.в. Становништво 

Б.5.г.  Стамбени фонд 

Б.5.д.  Инфраструктура (комунална 

опремљеност) 

Б.5.ђ.  Привреда 

Б.5.е.  Непривреда 

Б.5.ж. Заштита животне средине 
Б.5.з.  Културно-историјско наслијеђе 

Б.5.и.  Наслијеђе природе 

Б.5.ј.   Правни и имовински статус 

земљишта 

Б.5.к.  Земљишта контактних зона 

Б.5.л.  Земљишта у функцији заштите 

Б.5.м. Процеси конверзије намјене 
земљишта 

Б.5.н. Земљишна политика 

Б.5.њ. Урбани стандард 
Б.5.о. Урбани развој 

Б.5.п. Организација простора 

В. ПРОБЛЕМИ РАЗВОЈА И УРЕЂЕЊА  

     ПРОСТОРА 

В.1.а. Природни услови 

В.1.б. Природни ресурси 

В.1.в. Становништво 

В.1.г.  Стамбени фонд 

В.1.д. Инфраструктура 

В.1.ђ. Привреда 
В.1.е. Непривреда 

В.1.ж. Заштита животне средине 

В.1.з.Културно-историјско наслијеђе 

В.1.и. Наслијеђе природе 

В.1.ј.  Правни и имовински статус 

земљишта 

В.1.к. Земљишта контактних зона 

В.1.л. Земљишта у функцији заштите 

В.1.м. Процеси конверзије намјене 
земљишта 

В.1.н. Земљишна политика 

В.1.њ. Урбани стандард 
В.1.о. Урбани развој 

В.1.п. Организација простора 

 

Г. ЦИЉЕВИ 

Г.1.а. Природни услови 

Г.1.б. Природни ресурси 

Г.1.в. Становништво 

Г.1.г.  Стамбени фонд 

Г.1.д. Инфраструктура 

Г.1.ђ. Привреда 

Г.1.е. Непривреда 

Г.1.ж.Заштита животне средине 
Г.1.з. Културно-историјско насли-јеђе 

Г.1.и. Наслијеђе природе 

Г.1.ј.  Правни и имовински статус 
земљишта 

Г.1.к. Земљишта контактних зона 

Г.1.л. Земљишта у функцији заштите 

Г.1.м. Процеси конверзије намјене 

земљишта 

Г.1.н. Земљишна политика 

Г.1.њ.Урбани стандард 

Г.1.о. Урбани развој 

Г.1.п. Организација простора 

 

Д. ПРОГРАМ (КОНЦЕПЦИЈА  РАЗВОЈА) 

Д.1.а. Природни услови и ресурси, 

Д.1.б. Становништво, 
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Д.1.в. Стамбени фонд, 

Д.1.г.  Инфраструктура, 

Д.1.д. Привреда, 

Д.1.ђ. Непривреда, 

Д.1.е. Културно-историјско наслије-ђе, 
Д.1.ж. Наслијеђе природе, 

Д.1.з. Урбани стандард, 

Д.1.и. Урбани развој, 
Д.1.ј.  Организација простора. 

 

Ђ. ПЛАН 

Ђ.1.а. Концепција уређења простора 

Ђ.1.б. Границе уже и шире урбане зоне 

Ђ.1.в. Границе осталих земљишта у 

обухвату плана и контактним зонама 

Ђ.1.г. Критеријуми за формирање зона ( 

цјелина и подцјелина) 

Ђ.1.д. Урбанистички и други услови за 
уређење градског грађевинског 

земљишта  

и  других земљишта по цјелинама 

         Ђ.1.ђ. Природни услови са мјерама за 

заштиту, очување и активирање 

природних     ресурса 

Ђ.1.е. Пожељна земљишна политика 

           Ђ.1.ж. Распоред и концепција општих 

центара, стамбених зона, јавних 
функција, радних  зона, као и центара 

рекреације 

Ђ.1.з. Мјере заштите културно-
историјског наслијеђа, наслијеђа природе 

и заштита животне средине 

         Ђ.1.и. Мјере заштите људи и добара за 
случај елементарних непогода, ратних 

катастрофа и технолошких акцидената 

         Ђ.1.ј.Рјешења саобраћајне, водне, енерге-

тске, комуналне и друге инфраструктуре 

         Ђ.1.к. Критеријуми и правила за уређење, 

коришћење и изградњу свих врста 

планираних објеката и зона, односно 

намјена 

 Ђ.1.л. Услови за спровођење плана доку-
ментима просторног уређења нижег реда 

по територијама, приоритету и остали 

услови 
 

Графички дио Плана садржи: 
 

КАРТЕ СТАЊА 
 

А1.    границе обухвата плана  са дефиниса- 

         ним урбаним блоковима                1:5000 

А2.    карта власништва над земљиште 1:5000 

А3. синтезна карта постојеће намјене  

        површина                                          1:5000 

       А.3а.становање                           1:5000  
       А.3б. друштвене дјелатности, радне зоне  

                и културно-историјско и природно  

                насљеђе                                     1:5000  

       А.3в.природни ресурси–шуме, пољопр. 

               површине и урбано зеленило  

                                           1:5000  

 

А4.    ГЕОЛОШКЕ ТЕМАТСКЕ КАРТЕ    
А.4а. геолошка карта     1:5000 

А.4б. хидрогеолошка карта    1:5000 

А.4в.инжењерско-геолошка карта   1:5000 
      А.4г. сеизмолошка карта                   1:5000 

А5.    КОМУНАЛНА ОПРЕМЉЕНОСТ  

          А.5а. саобраћајна инфраструктура

     1:5000 

А.5б. хидротехничка инфраструктура                     

                 1:5000 

А.5в. електроенергетска и телекому-

никациона инфраструктура-               1:5000 

 

А.6.ИЗВОД ИЗ ПРОСТОРНОПЛАНСКЕ  
       ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ВИШЕГ РЕДА  

А.6а. Извод из ПП општине Градишка  

до 2015.                                                   1:50000 

А.6б. Извод из измјене УП Нова  

          Топола  до 2005.                1:50000 

 

КАРТЕ ПЛАНИРАНОГ РЈЕШЕЊА 

 

Б1.  СИНТЕЗНА КАРТА ПЛАНИРАНЕ 
НАМЈЕНЕ ПОВРШИНА   1:5000 

 

Б2. ПЛАНИРАНЕ НАМЈЕНЕ ПОВРШИНА 
Б.2а.  становање               1:5000 

Б.2б.  друштвене дјелатности, спорт и 

рекреација                            1:5000 
Б.2в.  радне зоне               1:5000  

 

Б3. ИНФРАСРУКТУРА 

Б.3а. план саобраћајне инфраструктуре                    

     1:5000 

Б.3б. план хидротехничке инфрастру- 

         ктуре                          1:5000 

Б.3в. план електроенергетске и телекому- 

         никационе инфраструктуре 1:5000 
Б.3.г План гасификације                  1:5000 

 

III 
Елаборат Плана, израђен од стране 

«Урбис центар» д.о.о. Бањалука, налази се у 

прилогу ове одлуке и чини њен саставни дио. 

 

IV 

План се излаже на стални јавни увид 

код одјељења надлежног за послове уређења 

простора и грађења. 

 

V 

О провођењу ове Одлуке стараће се 

орган из тачке  IV ове одлуке.  
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VI 

Ступањем на снагу ове одлуке пре-

стају да важе раније донесени просторно-

плански документи проведбеног карактера, у 

дијелу у којем нису у сагласности са овим 
Планом. 

 

VII 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана 

по објављивању у “Службеном гласнику 

Општине Градишка”. 
 

Број:01-022-45/17   

Датум:16.02.2017.године        
Градишка                        

                                        ПРЕДСЈЕДНИК 

                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                        Миленко Павловић с.р. 

 

 

 

 

 

 

На основу члана 40 став 1. Закона о 

уређењу простора и грађењу (“Службени гла-
сник Републике Српске“ бр. 40/13 и 106/15), 

члана 39. став 2. тачка 8. Закона о локалној 

самоуправи (“Службени гласник Републике 
Српске“ број 97/16) и члана 35. став 2. Ста-

тута општине Градишка („Службени гласник 

општине Градишка“ број: 3/14) Скупштина 

општине Градишка на сједници одржаној 

дана 16.02.2017. године, донијела  је 

 

О Д Л У К У 

о приступању измјени дијела 

Регулационог плана  Агроиндустријске 

зоне  у Новој Тополи 

 

I 

 Приступа се измјени дијела Регула-

ционог плана Агроиндустријске зоне у Новој 

Тополи "Службени гласник општине Гради-

шка" број: 4/08 ( У даљем тексту: План). 
 

II 

 Обухват измјене Плана је одређен у 
графичком прилогу који је саставни дио ове 

одлуке и обухвата простор површине при-

ближно 11,50 ha.   
 Коначна граница подручја одредиће 

се у графичком дијелу измјене Плана. 

 

III 

Плански период за који се доноси 

измјена Плана је десет година. 

 

IV 

 Смјернице за измјену Плана: 

 - План израдити у складу са одре-

дбама Закона о уређењу простора и грађењу, 

Правилника о начину израде, садржају и фо-
рми докумената просторног уређења, те дру-

гим прописима из посебних области реле-

вантних за планирање и уређење простора. 
 -Приликом израде плана потребно је 

водити рачуна о јавном интересу и општим и 

посебним циљевима просторног развоја. 

 - Планом предвидјети повећање 

површинских капацитета за потребе Агро-

индустријске зоне и у складу са тим изгра-

дњу пословних и производних објеката. 

 - Код израде планских рјешења 

обезбиједити усаглашеност са Урбанисти-

чким планом Нове Тополе 2014-2034. године, 
као и свим осталим документима просторног 

уређења вишег реда. 
 

V 

Носилац припреме израде измјене 

Плана је Одјељење за просторно уређење и 

грађење. 

Носилац израде измјене Плана ће се 

одредити у складу са Законом о јавним наба-

вкама БиХ. 
 

VI 

 Преднацрт Плана припремиће се у 
року од 60 дана од закључења уговора о 

изради плана и испуњења услова који уго-

вором буду одређени. 
  Нацрт плана ће утврдити скупштина 

општине  на приједлог начелника општине, 

те  мјесто, вријеме и начин излагања нацрта 

на јавни увид. 
 

VII 

 Нацрт плана ће се ставити на јавни 

увид у трајању од 30 дана и у овом периоду 

ће се прикупљати приједлози, примједбе и 
сугестије заинтересованих лица. 

Након јавног увида провешће се јавна 

расправа о нацрту предметног плана. 
 

VIII 

 Приједлог измјене плана ће утврдити 

начелник општине у року од 15 дана од 

завршетка јавног увида и јавне расправе, а на 

основу нацрта који је био на јавном увиду и 

става о примједбама, приједлозима и мишље-

њима на тај нацрт и закључцима са јавне 
расправе. 

 Уз приједлог плана начелник општи-

не ће поднијети Скупштини општине прије-
длог одлуке о доношењу измјене плана са 

потребним образложењем. 
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 У образложењу одлуке о доношењу 

измје плана начелник општине и носилац 

припреме плана ће дати податке о примје-

дбама и приједлозима који су у току јавног 

увида и јавне расправе поднесени, те стручно 
образложење примједби и приједлога који 

нису могли бити прихваћени. 
 

IX 

 Садржај плана мора бити у складу са 

Законом о уређењу простора и грађењу 

(“Службени гласник Републике Српске“ бр. 

40/13 и 106/15) и Правилником о начину 

израде, садржају и форми докумената про-
сторног уређења (“Службени гласник Репу-

блике Српске” број: 69/13), а састојаће се од 

текстуалног и графичког дијела. 
 

X 
Средства за  израду Плана обезбије-

диће се из Буџета Општине Градиишка. 
 

XI 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у Службеном гласнику 

општине Градишка. 
 

Број:01-022-46/17   

Датум:16.02.2017.године        

Градишка                         
                           ПРЕДСЈЕДНИК 

      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                  Миленко Павловић с.р. 
 

 

 

 

На основу члана 40 став 1. Закона о 

уређењу простора и грађењу (“Службени гла-

сник Републике Српске“ бр. 40/13 и 106/15), 
члана 39. став 2. тачка 8. Закона о локалној 

самоуправи (“Службени гласник Републике 

Српске“ број 97/16) и члана 35. став 2. Ста-
тута општине Градишка („Службени гласник 

општине Градишка“ број: 3/14) Скупштина 

општине Градишка на сједници одржаној 

дана 16.02.2017. године, донијела  је 
 

О Д Л У К У 

о приступању измјени дијела 

Урбанистичког појекта 

 „Мањуреви-Стадион- -Топлана“ 
 

I 

 Приступа се измјени дијела Урбани-

стичког пројекта "Мањуреви-Стадион-Топла-

на", Службени гласник општине Градишка 

број: 3/03 i 3/06 ( Удаљем тексту: Урбанисти-

чки пројекат). 

II 

 Обухват измјене Урбанистичког 

пројекта је одређен је у графичком прилогу 

који је саставни дио ове одлуке  и обухвата 

простор омеђен улицама Козарских бригада, 
Дејтонска и Првог крајишког корпуса и 

парцелом к.ч. бр. 1375/7 к.о. Градишка-град, 

приближне површине 8500 m2. 
 Коначна граница подручја одредиће 

се у графичком дијелу измјене Плана. 
 

III 

Плански период за који се доноси 

измјена Урбанистичког пројекта је  десет 
година. 

 

IV 

 Смјернице за измјену Урбанистичког 

пројекта: 
 - План израдити у складу са одре-

дбама Закона о уређењу простора и грађењу, 

Правилника о начину израде, садржају и фо-
рми докумената просторног уређења, те дру-

гим прописима из посебних области релева-

нтних за планирање и уређење простора. 

 - Приликом израде измјене Урба-

нистичког пројекта потребно је водити рачу-

на о јавном интересу и општим и посебним 

циљевима просторног развоја. 

 - Измјеном Урбанистичког пројекта 

предвидјети изградњу објекта Основног суда 
у Градишци и јавног паркинга. 

- Код израде планских рјешења обе-

збиједити усаглашеност са свим документи-
ма просторног уређења вишег реда. 

 

V 

Носилац припреме израде измјене 

Урбанистичког пројекта је Одјељење за про-

сторно уређење и грађење. 
Носилац израде измјене Урбанисти-

чког пројекта ће се одредити у складу са 

Законом о јавним набавкама БиХ. 
 

VI 
 Преднацрт измјене Урбанистичког 

пројекта припремиће се у року од 30 дана од 

закључења уговора о изради плана и испуње-

ња услова који уговором буду одређени. 

  Нацрт измјене Урбанистичког проје-

кта ће утврдити скупштина општине на при-

једлог начелника општине, те  мјесто, врије-

ме и начин излагања нацрта на јавни увид. 
 

VII 

 Нацрт измјене Урбанистичког проје-

кта ће се ставити на јавни увид у трајању од 
30 дана и у овом периоду ће се прикупљати 



Број   1                    „Службени гласник општине Градишка“                                          Страна     33 

приједлози, примједбе и сугестије заинте-

ресованих лица. 

Након јавног увида провешће се јавна 

расправа о нацрту предметног плана. 
 

VIII 

 Приједлог измјене Урбанистичког 

пројекта ће утврдити начелник општине у 
року од 15 дана од завршетка јавног увида и 

јавне расправе, а на основу нацрта који је био 

на јавном увиду и става о примједбама, 

приједлозима  и мишљењима на тај нацрт и 

закључцима са јавне расправе. 

 Уз приједлог измјене Урбанистичког 
пројекта начелник општине ће поднијети 

Скупштини општине приједлог одлуке о 

доношењу измјене плана са потребним 
образло-жењем. 

 У образложењу одлуке о доношењу 

измјене Урбанистичког пројекта 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 примје-

дби и приједлога који нису могли бити 

прихваћени. 
 

IX 

 Садржај плана мора бити у складу са 

Законом о уређењу простора и грађењу 

(“Службени гласник Републике Српске»“ бр. 
40/13 и 106/15) и Правилником о начину 

израде, садржају и форми докумената про-

сторног уређења (“Службени гласник Репу-
блике Српске” број: 69/13), а састојаће се од 

текстуалног и графичког дијела. 
 

X 

Средства за  израду измјене Урба-

нистичог пројекта ће се обезбиједити из 
Буџета општине Градиишка. 
 

XI 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у Службеном гласнику 
општине Градишка. 

 

Број:01-022-47/17   

Датум:16.02.2017.године        

Градишка                       

                 ПРЕДСЈЕДНИК 

       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                  Миленко Павловић с.р. 

 
 

 

 

 

На основу чл. 65 став 3., 69. став 1., 

80. став 1., 125. став 2. , 134. став 2. и 191. 

Закона о уређењу простора и грађењу 

(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 

40/13,106/15 и 3/16), члана 39. став 2. тачка 2. 
Закона о локалној самоуправи («Службени 

гласник Републике Српске» број 97/16) и 

члана 35. став 2. Статута општине Градишка 
(„Службени гласник општине Градишка“ 

број: 3/14) Скупштина општине Градишка на 

сједници одржаној дана 16.02.2017. године,   

д о н и ј е л а  ј е 

 

О Д Л У К У 

о измјенама и допунама Одлуке о уређењу 

простора и грађевинском земљишту 
 

Члан 1. 

У Одлуци о уређењу простора и 

грађевинском земљишту („Службени гласник 

општине Градишка“, број: 6/14) у члану 28. 

иза става 1. додаје се нови став 2 који гласи: 

„ (2) У зони осталога грађевинскпог 

земљишта почетни износ закупнине се 

утврђује као у шестој зони градског грађеви-

нског земљишта“ 
 

Члан 2. 

У члану 30 став 1.  Одлуке ријечи 
„монтажних киоска и„ се бришу. 

У истом члану иза става 2 додаје се 

нови став 3. који гласи: 
„ (3) Почетни износ мјесечне заку-

пнине за  постављање монтажних киоска на 

јавним површинама утврђује се као почетна 
цијена 1 m2 висине комуналне таксе за  

постављање киоска“.  
 

Члан 3. 

  У члану 42. став 2.  Одлуке ријеч 

„јануара“ се замјењује  ријечи „марта“. 
 

Члан 4. 

Послије члана 42. додаје се нови члан 

42 а. који гласи: 
 

„Члан 42 а. 
 

(1) Висина накнаде за уређење 

градског грађевинског земљишта коју плаћа 

инвеститор који гради или легализује објекат, 

утврђује се према зонама градског грађе-

винског земљишта, просјечно остварненим 

трошковима уређења градског грађевинског 

земљишта и  степену уређености градског 

грађевинског  земљишта по зонама.  

(2) Степен уређења градског грађеви-
нског земљишта исказује се коефицијентом 

по зонама, а утврђује се на основу трошкова 
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припремања градског грађевинског земљи-

шта (трошкови за израду просторно-планске 

документације, геодетских подлога и пројека-

та инфраструктурних објеката) и припадајуће 

вриједности објеката и уређаја  комуналне и 
друге јавне инфраструктуре која се гради 

средствима општине Градишка (трошкови 

изградње саобраћајница, водовода, канализа-
ције, паркиралишта, јавне расвјете и хортику-

лтурнг уређења). 

(3) Висину просјечно остварене на-

кнаде уређења градског грађевинског земљи-

шта и степен опремљености градског грађе-

винског земљишта по зонама утврђује посе-

бном одлуком Скупштина општине за сваку 

календарску годину, најкасније до 31.марта 

текуће године. 

(4) Под зонама се подразумијевају зо-
не градског грађевинског земљишта утврђене  

чланом 47. ове Одлуке.“ 
 

Члан 5. 

У члану 44. став 2.  у алинеји 2. ријеч 

„индивидуалним“ се брише, а иза ријечи 

„здравствених“ се ставља зарез и додаје ријеч 

„образовних“.  
 

Члан 6. 

У члану 47. став 1. у поднаслову IV 

ЗОНА на крају текста ријечи „са општином 

Лакташи“ се замјењују ријечима „к.о. Нова 
Топола“ 

У истом члану у поднаслову V ЗОНА 

на крају текста додаје се нови пасус који 
гласи: 

„Појас земљишта лијево и десно  уз 

магистрални пут Градишка-Бања Лука, од 

границе к.о. Нова Топола-Сеферовци и 

границе к.о. Нова Топола-Вилуси до границе 

са општином Лакташи.“ 
 

Члан 7. 

Члан 54. Одлуке се брише.  
 

Члан 8. 
У члану 78 Одлуке иза става 3. додаје 

се нови став 4. који гласи: 

„(4) Прије издавања локацијских 

услова за постављање привремених објеката 

на јавним површинама, инвеститор је дужан 

доставити уговор о закупу земљишта или 

одобрење о заузимању јавне површине, зави-

сно да ли је прописима предвиђено плаћање 

закупнине или комуналне таксе.“ 
 

Члан 9. 

У члану 97. став 2. Одлуке број „40“ 
се замјењује бројем:“50“. 
 

 

Члан 10. 

У члану 107. став 1. ријечи „прије 

првог аерофотограметријског снимања и 

реамбулације 1972. године“ замјењују се 

ријечима „ до краја 1980. године“. 
 

Члан 11. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Градишка“ 
 

Број:01-022-48/17   

Датум:16.02.2017.године        

Градишка                       

                                        ПРЕДСЈЕДНИК 

       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                  Миленко Павловић с.р. 

 

 
               

 
 

 

            На основу члана 15. Закона о локалној 

самоуправи (''Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16) и члана 72. Статута 

општине Градишка (''Службени гласник 

општине Градишка“, број 3/14), Скупштина 

општине Градишка на сједници одржаној 

дана 16.02.2017. године   д о н и ј е л а   ј е  
 

О Д Л У К У  

 

о покретању поступка за додјелу статуса 

града  општини Градишка  
 

I 
Овом одлуком Скупштина општине 

Градишка покреће поступак да се општини 

Градишка додијели статус града.  

 

II 
Утврђује се да општина Градишка 

испуњава услове за статус града прописане 

чланом 10. Закона о локалној самоуправи. 
 

III 

Задужује се Начелник општине 

Градишка да Влади Републике Српске 

достави ову одлуку и Елаборат којим се код 

Владе Републике Српске оправдава захтјев за 

додјелу статуса града општини Градишка. 
 

IV 
Прилог овој одлуци је Елаборат којим 

се оправдава захтјев да се општини Градишка 

додијели статус града. 
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V 

Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у ''Службеном гласнику 

општине Градишка“. 
 

Број:01-022-49/17   

Датум:16.02.2017.године        

Градишка                        ПРЕДСЈЕДНИК 
       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                  Миленко Павловић с.р. 

  

 

 

 
  На основу чл. 39. и 82. став (2) Закона о 

локалној самоуправи (“Службени гласник 

Републике Српске”, број 97/16) и члана 72. 
Статута општине Градишка  (“Службени гла-

сник општине Градишка”, број 3/14), Ску-

пштина општине Градишка на сједници 
одржаној дана, 16.02.2017.године, донијела је 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о учешћу у суфинансирању 

реконструкције локалног пута 

 „Насип-ЛЗ“ у МЗ Дубраве 

 

1.Одобрава се учешће у суфинанси-

рању реконструкције локалног пута ''Насип-
ЛЗ“ у Mјесној заједници Дубраве у износу од 

38.913,34 КМ (словима: тридесетосамхи-

љададеветстотинатринаест и 34/100 конве-
ртибилних марака), а што представља 50% 

обавезе Мјесне заједнице утврђене Уговором 

између Федералног министарства расељених 
особа и избјеглица и Мјесне заједнице 

Дубраве. 
 

2. Исплата средстава из тачке 1. 

извршиће се из Буџета општине Градишка за 

2016. годину - ставка  511200, на рачун 
извршиоца радова изабраног на тендеру 

проведеном од стране Федералног министа-

рства расељених особа и избјеглица. 
 

3.  За извршењу ове одлуке задужује 
се Начелник општине. 
 

4. Одлука ступа на снагу даном доно-

шења, а објавиће се у ''Службеном гласнику 

општине Градишка“. 
 

Број:01-022-50/17   

Датум:16.02.2017.године        

Градишка      

              ПРЕДСЈЕДНИК                    

                 СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 
                    Миленко Павловић с.р. 

 

На основу члана 8. став 2 Закона о 

боравишној такси  (“Службени гласник Репу-

блике Српске'', бр. 78/11 и 106/15) и чл. 35. и 

72. Статута општине Градишка (“Службени 

гласник општине Градишка, број 3/14), Ску-
пштина општине Градишка на сједници одр-

жаној дана, 16.02.2017. године, донијела је  

 

О Д Л У К У 

о боравишној такси 

 

Члан 1. 
Овом одлуком уређује се: обавеза 

плаћања боравишне таксе, обвезници 

плаћања и уплате боравишне таксе, као и 

остала питања у вези са боравишном таксом. 
 

Члан 2. 
Боравишна такса је накнада за 

коришћење комуналне, саобраћајне и 
туристичке инфраструктуре супра-структуре 

на подручју јединице локалне самоуправе 

или у туристичком мјесту, а коју плаћа 

домаћи или страни држављанин који се изван 

свог мјеста пребивалишта користи услугама 

ноћења у угоститељским објектима за 

смјештај. 
 

Члан 3. 
Угоститељ је привредно друштво, 

предузетник или физичко лице које обавља 
угоститељску дјелатност. 

 

Члан 4. 
Угоститељски објекти за смјештај су 

објекти у којима се пружају услуге смјештаја, 

исхране и пића или само услуге смјештаја, 

као што су: хотел и подврсте хотела, мотел, 

тури-стичко насеље, камп, пансион, хостел, 

преноћиште, одмаралиште, кућа за одмор, 
апартман, собе за изнајмљивање, сеоско 

домаћинство и други објекти за пружање 

услуга смјештаја. 
 

Члан 5 . 
(1) Домаћи или страни држављанин 

који користи услугу ноћења у угоститељском 

објекту за смјештај евидентира се у књигу 

гостију и плаћа боравишну таксу по сваком 

оствареном ноћењу у угоститељском објекту 

за смјештај. 

(2) Угоститељ који пружа услугу 

смјештаја у угоститељском објекту врсте 

сеоско домаћинство, односно  домаћи или 
страни држављанин који користи услугу 

ноћења у угоститељском објекту за смјештај 

врсте сеоско домаћинство није обвезник 
уплате борави-шне таксе. 
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Члан 6. 
Боравишну таксу не плаћају: 

- дјеца до 12 година старости, 

- лица упућена на бањско и климатско 

лијечење, односно специјализовану рехаби-
литацију од стране надлежне љекарске 

комисије,  

- особе са инвалидитетом, од најмање 
70 %, војни инвалиди од прве до пете 

категорије, односно цивилни инвалиди рата 

од прве до пете категорије, као и један 

пратилац наведених особа,  

 - дјеца и омладина са сметњама у ра-

звоју која су потпуно или дјелимично зависна 

од помоћи и његе другог лица, као и пуно-

љетна лица са инвалидитетом која су потпуно 

или дјелимично зависна од помоћи и његе 

другог лица, те лица у пратњи наведених 
лица,  

- ученици, студенти и њихови пратио-

ци који организовано бораве у угоститељском 

објекту за смјештај ради извођења школе у 

природи, екскурзија, спортско-рекреативних 

и других активности, републичких и региона-

лних такмичења у знању и вјештинама и оба-

везне наставе по програму надлежног мини-

старства и плану и програму високошколске 
установе,  

- страни држављани који су по 

међународним конвенцијама и споразумима 
ослобођени плаћања боравишне таксе,  

- сезонски радници,  

- ученици основних и средњих школа 
и студенти који немају пребивалиште у 

општини или граду у којем се школују и   

- особе које долазе у бањске и клима-

тске центре индивидуално или путем тури-

стичких агенција у сврху лијечења. 

      

Члан 7. 
Боравишну таксу умањену за 50 % 

плаћају:  
- лица од 13 до 18 година старости,  

- лица која непрекидно бораве у 

објекту за смјештај дуже од 30 дана и 
- лица која се баве научно-истра-

живачким радом који доприноси туристичком 

развоју. 
 

Члан 8. 
(1) Боравишна такса плаћа се за сваки 

дан боравка у угоститељском објекту за 

смјештај у износу од 1,50 КМ.        

(2) Боравишна такса не може се 
наплатити у износу већем или мањем од 

прописаног. 
 

 

 

Члан 9. 
(1) Средства прикупљена по основу 

боравишне таксе уплаћују се на рачун јавних 

прихода Републике Српске. 

(2) Обвезник уплате боравишне таксе 
је угоститељ који пружа услугу смјештаја. 

(3) Изузетно, од члана 5. став 1 ове 

одлуке, угоститељ који пружа услуге смје-
штаја у кући за одмор, апартману и соби за 

изнајмљивање плаћају годишњи паушални 

износ боравишне таксе за сваки кревет 

(лежај) у угоститељском објекту, односно 

објекту у којем се пружају услуге смјештаја. 

(4) Паушални износ боравишне таксе 

за  угоститеље који пружају  услуге смјештаја 

у кући за одмор, апартману и соби за 

изнајмљивање износи 15,00 КМ. 

(5) Број кревета (лежаја) код угости-
теља из става 3. овог члана утврђује се на 

основу података из Пријаве о износу обра-

чунатог паушалног износа боравишне таксе 

достављеном надлежном органу Пореске 

управе Републике Српске. 
 

Члан 10. 
(1) Наплату боравишне таксе врше 

угоститељи који пружају услуге смјештаја из 

члана 5. ове одлуке (у даљем тексту: давалац 

услуга). 
(2) Давалац услуга наплаћује бора-

вишну таксу истовремено са наплатом услуге 

смјештаја. 
(3) Ако давалац услуга не наплати 

боравишну таксу, дужан је да на свој терет 

уплати износ ненаплаћене боравишне таксе. 
(4) Изузетно од става 1. овог члана, 

давалац услуга у угоститељском објекту 

врсте сеоско домаћинство не врши наплату 

боравишне таксе. 

Члан 11. 
(1)Давалац услуга је дужан да 

надлежном органу Пореске управе Републике 

Српске до 15.  у мјесецу за претходни мјесец 

достави пријаву о броју корисника услуга 

смјештаја и износу наплаћене боравишне 

таксе. 

(2) Податке из става 1. овог члана да-

валац услуга доставља на посебној пријави. 
 

Члан 12. 
(1) Прикупљена средства од напла-

ћене боравишне таксе давалац услуга упла-

ћује у року од пет дана по истеку мјесеца на 
рачун јавних прихода Републике Српске. 

(2) Изузетно од става 1. овог члана, 

давалац услуга која наплату боравишне таксе 
обавља с наплатом услуге пружене на основу 

уговора са путничком (туристичком) агенци-
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јом, износ боравишне таксе уплаћује три да-

на након наплате рачуна за пружену услугу, а 

најкасније у року од 60 дана од посљедњег 

дана боравка особе у његовом смјештајном 

објекту. 
 

Члан 13. 
(1) Послове евиденције, обрачуна и 

инспекцијске контроле наплате и уплате 

боравишне таксе обавља Пореска управа 

Републике Српске. 

(2) Инспекцијски надзор у погледу 

евидентирања броја гостију у угоститељским 

објектима за смјештај врши Републичка упра-
ва за инспекцијске послове путем републи-

чких, односно општинских инспектора. 
 

Члан 14 . 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у “Службеном гласнику 

општине Градишка” Градишка.  

 
Број:01-022-51/17   

Датум:16.02.2017.године        

Градишка      

               ПРЕДСЈЕДНИК                    

               СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 

                   Миленко Павловић с.р. 

 

 

 

 
На основу чл. 69 и 84.  Закона о тури-

зму (''Службени гласник Републике Српске“, 

бр. 70/11 и 67/13), чл. 3. и 12. Закона о систе-

му јавних служби (''Службени гласник Репу-

блике Српске“, бр. 68/07, 109/12 и 44/16) и 

члана 35. Статута општине Градишка (''Слу-

жбени гласник општине Градишка“, број  

3/14), Скупштина општине Градишка , на сје-

дници одржаној 16.02.2017. године,  донијела  
је 
 

О Д Л У К У 

о усклађивању акта о оснивању 

Туристичке  организације Општине 

Градишка 
 

I 

Овом одлуком врши се усклађивање 

акта о оснивању Туристичке организација 

општине Градишка са Законом о туризму, 
Законом о систему јавних служби, Законом о 

класификацији дјелатности Републике Ср-

пске (''Службени гласник Републике Српске“, 
број 66/13) и Уредбом о класификацији 

дјелатности Републике Српске (''Службени 

гласник Републике Српске“, број  8/14). 

 

II 

1. Туристичка организација општине 

Градишка је јавна установа. 

2. Оснивач Јавне установе Туристичка  

организације општине Градишка у име 
општине Градишка је Скупштина општине 

Градишка (у даљем тексту: Оснивач). 

3. Туристичка организација општине 
Градишка се оснива ради обављања послова 

на промоцији и унапређењу туризма од 

интереса за општину Градишка. 
 

III 

1. Назив јавне установе  из тачке II ове 
одлуке је: Јавна установа Туристичка органи-

зација општине Градишка  (у даљем тексту: 

ТОГ). 
2. Скраћени назив установе гласи: ЈУ 

Туристичка организација општине Градишка. 

3. Сједиште ТОГ-а  је у Градишци, у 
Улици Козарских бригада 9. 
   

IV 

ТОГ је јавна  установа у области 

туризма која обавља дјелатност од општег 

интереса у складу са Законом о туризму и 

има својство правног лица, које стиче уписом 

у судски регистар код надлежног суда. 
 

V 
1. У правном промету са трећим лицима 

ТОГ иступа у своје име и за свој рачун, а за 

обавезе одговара без ограничења, свим 

својим средствима. 

2. За обавезе створене у правном  про-

мету са трећим лицима ТОГ одговара својом 

цјелокупном имовином (потпуна одговорно-

ст), а за обавезе ТОГ-а у правном промету, 

Општина  одговара до висине оснивачког 

улога. 
3. Финансијско-материјално пословање 

ТОГ-а води се по прописима који уређују 

рачуноводствено непрофитне организације. 
 

VI 
ТОГ обавља сљедеће дјелатности: 

- 58.11 - издавање књига, брошура, 

музичких књига и других 
публикација, 

- 58.13 - издавање новина, 

- 58.14 - издавање часописа и сличних 

периодичних  издања, 

- 58.19 - остала издавачка дјелатност, 

- 47.61 - трговина на мало књигама, 

новинама и писаћим материјалом, 

- 47.62 - остала трговина на мало у 

специјализованим продавницама,  

- 82.30 - организација састанака и 

пословних сајмова, 
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- 73.12 - агенције за рекламу и пропага-

нду, 
- 84.13 – регулисање и допринос успје-

шнијем пословању привреде. 

 

VII 

1. Средства за рад и пословање ТОГ-а 

чине ствари, новчана средства и материјална 
права. 

2. Средства потребна за финансирање 

рада ТОГ-a  могу се остварити из: 
- буџета Општине, 

- прихода од боравишне таске, 

- прихода од обављања дјелатности 

ТОГ-а у складу са  чл. 66, 67.  и 76. 

Закона о  туризму, 

- кредитних задужења уз претходну 
сагласност оснивача, 

- донација и 

- других извора. 
 

VIII 
Органи руковођења и управљања 

ТОГ-ом су Управни одбор и директор. 

 

IX 

1. Управни одбор именује и разрјешава 

Оснивач, на приједлог Начелника Општине 

након спроведеног поступка јавне 

конкуренције, на период од четири године. 

2. Управни одбор ТОГ-а има три члана. 
 

X 

 Управни одбор: 

- доноси статут ТОГ-а,  

- доноси годишњи програм рада са 

финансијским планом, 

- усваја годишњи извјештај о 

пословању и завршни рачун, 

- одлучује о коришћењу средстава у 

складу са законом и Статутом ТОГ-а и 

- обавља и друге послове утврђене 

законом и Статутом. 
 

XI 
1. ТОГ  заступа и представља директор, 

без ограничења и одговоран је за законитост 

рада ТОГ-а. 

2. Директора ТОГ-а именује и разрје-

шава Скупштина општине након спроведеног 

поступка јавне конкуренције, на период од 

четири године. 

3. Директор представља и заступа ТОГ, 

организује и руководи радом ТОГ-а и одго-
вара за законитост рада ТОГ-а,  предлаже 

годишњи програм рада са финансијским пла-

ном Управном одбору и врши друге послове 
утврђене законом и Статутом. 

 

XII 

Услови за избор и именовање чланова 

Управног одбора ТОГ-а  и директора ТОГ-а  

и њихова права и обавезе утврђују се 

Статутом ТОГ-а, у складу са Законом. 
 

XIII 

ТОГ  је дужан да усклади своју орга-
низацију,  рад,  Статут  и друга општа акта са 

Законом о туризму, Законом о систему јавних 

служби, Законом о класификацији дјалатно-

сти Републике  Српске и Уредбом о класифи-

кацији дјалатности Републике Српске, у року 

од 60 дана од дана ступања на снагу ове 
одлуке. 
 

XIV 

Одлука о престанку рада Туристичке 

организације општине Градишка број: 01- -
022-308/12 од 27.12.2012. године (''Службени 

гласник општине Градишка“, број 7/12) се 

ставља ван снаге. 
 

XV 

Oва одлука ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у ''Службеном гласнику 

општине Градишка“. 
 

Број:01-022-52/17   

Датум:16.02.2017.године        
Градишка      

                              ПРЕДСЈЕДНИК                    

                 СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 
                     Миленко Павловић с.р. 

 

 

 

 

На основу чл. 39. и 82. став (2) Закона 

о локалној самоуправи (''Службени гласник 

Републике Српске“, број 97/16) и чл. 72. Ста-

тута општине Градишка (''Службени гласник 
општине Градишка“ број 3/14), Скупштина 

општине Градишка, на сједници одржаној 

дана, 16.02.2017. године, донијела је 
 

О Д Л У К У 

о оснивању, управљању, располагању и 

коришћењу стамбеног фонда  уз примјену 

принципа социјалног становања 

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 
(Предмет Одлуке) 

 

             Овом одлуком утврђују се принципи 
оснивања и располагања стамбеним фондом 

на подручју општине Градишка (у даљем 
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тексту: Општина) којима се, примјеном при-

нципа социјалног становања, осигурава ста-

мбено збрињавање лица која нису у могу-

ћности ријешити своје стамбено питање по 

тржишним условима, уређују питања упра-
вљања, располагања и коришћења тог ста-

мбеног фонда, те услови и начин остварива-

ња права на социјално стамбено збрињавање 
на подручју Општине. 
 

Члан 2. 
(Принципи социјалног становања) 

 

        1) Стамбеним збрињавањем примјеном 

принципа социјалног становања, у смислу 

ове одлуке, сматра се становање одговарају-
ћег стандарда које се обезбјеђује лицима која 

из социјалних, економских и других разлога 

не могу да ријеше питање становања на 
задовољавајући начин примјеном постојећих 

тржишних услова. 

       2) Примјена принципа социјалног ста-
новања подразумијева осигурање становања 

по цијени испод тржишне за социјално угро-

жена домаћинства или појединце, подизање 

квалитета живота корисника, смањење соци-

јалне сегрегације и дискриминације, допри-

нос реализацији социјално-економских поли-

тика и прописа усвојених на свим нивоима 

власти, финансијску одрживост социјалних 

стамбених јединица и економско јачање 
локалне заједнице.     

      3) Надлежни општински органи оси-

гуравају примјену принципа социјалног ста-
новања кроз доношење програма социјалног 

становања који су примарно усмјерени на 

социјално угрожене категорије становни-

штва, усвајање правног оквира за стамбено 

збрињавање и обезбјеђење финансијске 

подршке за реализацију наведених програма.   

        4) Општина се обвезује да редовно прати 
и ажурира законодавни оквир за управљање 

социјалним становањем у циљу помоћи 

социјално угроженим категоријама становни-
штва и унапређењу процеса. 

 

Члан 3. 

(Стамбени фонд на који се Одлука 

примјењује) 
 

        1) Стамбени фонд социјалног становања 

Општине на који се примјењују одредбе ове 

одлуке чине:  

- Стамбене јединице које се обезбјеђују 
кроз имплементацију вишегодишњих 

државних пројеката стамбеног збри-

њавања; 

- Стамбене јединице које се обезбјеђују 

кроз друге пројекте социјалног 

стамбеног збрињавања које општина 

реализује путем посебних споразума 

са донаторима; 

- Стамбене јединице које Општина 

обезбјеђује кроз реализацију програ-
ма стамбеног збрињавања социјално 

угрожених категорија. 

        2) Стамбене јединице из претходног 

става обезбјеђују се кроз обнову, санацију 

или адаптацију стамбених јединица у уни-

штеним или оштећеним стамбеним зградама 

као и изградњом нових стамбених објеката 

колективног становања. 
 

Члан 4. 
(Корисници права  на социјално стамбено 

збрињавање) 
 

           Корисници права на стамбено збриња-

вање, у складу са овом одлуком, су: 

             1. Лица која су обухваћена државним 

пројектима стамбеног збрињавања у складу 

са критеријима који су дефинисани у оквиру 

сваког специфичног пројекта;  

             2. Лица која су обухваћена другим 
пројектима стамбеног збрињавања у складу 

са критеријима дефинисаним посебним 

споразумима са донаторима;  
             3. Расељена лица, повратници, избје-

глице, мигранти и друге социјално угрожене 

категорије које су обуваћене програмима 

стамбеног збрињавања у Општини; 

             4. Лица која су одлуком Скупштине 

општине утврђена као лица од интереса за 

Општину, а на основу исказаних потреба и 

захтијева јавних институција или органа 

управе.  
 

Члан 5. 
(Извори финансирања) 

 

             Средства за осигурање стамбеног фо-

нда социјалног становања Општине обезбје-

ђују се из буџета Општине, буџета Републике 

Српске, донација, кредитних средстава и дру-

гих извора у складу са важећим прописима. 
 

Члан 6. 
(Модели стамбеног збрињавања)  

 

          Стамбено збрињавање, у складу са 

овом одлуком, врши се примјеном једног од 

слиједећих модела: 
          1.Додјелом стамбене јединице у закуп 

на неодређено вријеме 

          2. Додјелом стамбене јединице у закуп 

на одређено вријеме 

          3. Додјелом стамбене јединице у закуп 

у институцијама социјалне заштите  
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Члан 7. 

     (Технички стандарди стамбених јединица) 
 

          1) Технички стандарди које стамбене 

јединице из члана 3. ове одлуке морају задо-

вољавати и величина стамбене јединице која 

се додјељује у односу на број чланова поро-

дичног домаћинства утврђују се у складу са 
прописаним-уговореним стандардима сваког 

појединачног пројекта социјалног стамбеног 

збрињавања, с тим да не могу бити мањи од 

оних који су утврђени важећим ''Стандардима 

за обнову и изградњу стамбених јединица и 

објеката у сврху збрињавања повратника“ 
Министарства за људска права и избјеглице 

Босне и Херцеговине. 

          2) Техничке стандарде и величину ста-
мбене јединице из претходног става пропи-

сује Скупштина општине посебном одлуком. 

           3) Изузетно, у односу на број чланова 
породичног домаћинства, стамбена јединица 

која се додјељује за потребе социјалног ста-

мбеног збрињавања може бити мања од 

утврђене актом из претходног става овог 

члана ако се ради о стамбеном збрињавању 

на одређено вријеме и уз писмени пристанак 

корисника. 
 

II  КРИТЕРИЈИ И ПОСТУПАК ЗА  

    ДОДЈЕЛУ СТАМБЕНИХ ЈЕДИНИЦА 
 

Члан 8. 
(Општи критерији) 

 

            1) Општи критерији за остваривање 

права на социјално стамбено збрињавање на 

основу којих се утврђује подобност потенци-

јалних корисника за додјелу стамбене 

јединице су:   

            1.Потенцијални корисник припада ка-

тегорији корисника која је обухваћена специ-

фичним пројектима стамбеног збриња-вања; 
            2. Потенцијални корисник нема усло-

вну стамбену јединицу на територији БиХ и у 

земљи поријекла у случају избјеглица; 
            3. Потенцијални корисник прихвата 

рјешење свог стамбеног статуса путем соци-

јалног стамбеног збрињавања. 

          2) Општи критерији из претходног 

става су елиминаторни, примјењују се у 

имплементацији свих пројеката и односе се 

на све моделе стамбеног збрињавања дефи-

нисане овом одлуком.   
 

Члан 9. 
(Посебни критерији) 

 

          1) Посебни критерији за остваривање 

права на социјално стамбено збрињавање на 

основу којих се врши одабир и утврђује листа 

корисника су: 

          1. стамбени статус 

          2. социјални статус 

          3. припадност рањивим групама 
          2) Питања која се односе на утврђи-

вање посебних критерија из претходног 

става, њихово бодовање и утврђивање ранг-
листе приоритета за додјелу стамбене једи-

нице, као и утврђивање посебних категорија 

потенцијалних корисника стамбеног збри-

њавања у складу са потребама локалне заје-

днице, уређују се посебном одлуком коју 

доноси Скупштина општине на приједлог 

Начелника општине за сваки специфични 

пројекат стамбеног збрињавања који се 

имплементира на подручју Општине. 
 

Члан 10. 
(Додјела стамбених јединица) 

 

           Поступак за додјелу стамбене јединице 
покреће  Начелник општине у сарадњи са 

Министарством за избјегла и расељена лица 

Републике Српске (У даљем тексту: Мини-

старство), објављивањем јавног позива или 

на други начин дефинисан одлукама о импле-

ментацији специфичних пројеката.   
 

Члан 11. 
(Захтјев и документација за додјелу стамбене 

јединице) 
 

           1) Додјела стамбене јединице врши се 

на основу захтјева потенцијалног корисника 

који се подноси на прописаном обрасцу или 

посебно израђеном обрасцу за потребе сваког 

специфичног пројекта. 

          2) Уз образац из претходног става при-

лаже се документација којом се доказује 

испуњавање општих и посебних критерија. 

         3) Попуњен образац, заједно са потре-
бном документацијом доставља се Комисији 

за одабир корисника социјалног стамбеног 

збрињавања (првостепена комисија) коју 
именује Начелник општине својом одлуком у 

складу са одговарајућом одлуком о имплеме-

нтацији специфичног пројекта. 

         4) Документација о којој надлежни 

органи управе воде службену евиденцију 

прибавља се службеним путем. 
 

Члан 12. 
(Комисије за одабир корисника) 

 

           1) Првостепена комисија из претходног 
члана заприма захтјеве, провјерава испуњава-

ње општих и посебних критерија, врши 

бодовање и утврђује приједлог ранг-листе 
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приоритета коју објављује на огласној табли 

Општине. 

          2) Другостепена комисија коју формира 

Скупштина општине одлучује по пригово-

рима на предложену ранг-листу приоритета 
првостепене Комисије и утврђује коначну 

ранг- листу. 

         3) На основу коначне ранг-листе Наче-
лник општине доноси одлуку о додјели 

стамбене јединице на кориштење под закуп. 
 

Члан 13. 
(Право на приговор) 

 

          1) Сваки потенцијални корисник чији је 

захтјев за додјелу стамбене јединице разма-
тран може поднијети приговор другостепеној 

Комисији у року од 15 дана од дана објављи-

вања листе на огласној табли Општине.  
         2) Приговори се подносе првостепеној 

Комисији која их, заједно са својим мишље-

њем и документацијом, доставља другосте-
пеној Комисији у року од 15 дана од истека 

рока из претходног става.   

  

III   УПРАВЉАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ  

        СТАМБЕНОГ ФОНДА 
 

Члан 14. 

(Управљање стамбеним фондом) 
 

          1) Управљање социјалним стамбеним 

фондом подразумијева активности усмјерене 
на осигурање безбједног и неометаног кори-

шћења стамбених јединица и очување њихо-

ве употребне и тржишне вриједности а што 

обухвата бригу о текућем и инвестиционом 

одржавању, администрирање и заштити ста-

мбених јединица од незаконитог и недозво-

љеног кориштења, те предузимање других 

мјера у циљу домаћинског управљања ста-

мбеним фондом.  
         2) Послове управљања стамбеним фо-

ндом, у име Општине врши Начелник општи-

не путем Одјељења за комуналне и стамбене 
послове. 

 

Члан 15. 

(Редовно и инвестиционо одржавање 

стамбеног фонда) 
 

         1) Одржавање стамбених зграда и ста-

нова обухвата редовно и инвестиционо одр-
жавање заједничких дијелова објекта и инве-

стиционо одржавање стамбених јединица.  

         2) Редовно одржавање заједничких дије-
лова објекта обухвата одржавање хигијене 

улаза, степеништа, заједничких просторија, 

дератизацију, дезинсекцију и дезинфекцију 

заједничких просторија, чишћење олука, 

равних кровова, поправке заједничког освје-

тљења, замјену прекидача, сијалица и др.  

        3) Инвестиционо одржавање заједни-

чких дијелова стамбеног објекта подра-

зумијева извођење радова на заштити зграде, 
њених заједничких и посебних дијелова, уре-

ђаја, инсталација и опреме, оправку оште-

ћених и замјену дотрајалих дијелова којима 
се обезбјеђује њихова исправност, употре-

бљивост и сигурност. 

       4) Инвестиционо одржавање стамбених 

јединица подразумијева поправку или замје-

ну инста-лација и комплетне опреме у стано-

вима, као и друге радове у стану или згради 

који су од утицаја на коришћење предметног 

стана, других станова и заједничких дијелова 

стамбеног објекта. 
 

Члан 16. 

(Одржавање заједничких дијелова стамбених 
јединица) 

 

        Одржавање заједничких дијелова ста-

мбених јединица из члана 3. ове одлуке врши 

се у складу са одговарајућим одредбама 

Закона о одржавању стамбених зграда. 
 

Члан 17. 

(Финансирање управљања и одржавања 

стамбеног фонда) 
 

        1) Средства за редовно и инвестиционо 

одржавање као и хитне интервенције обе-
збјеђују се из прикупљене закупнине и ра-

споређују према плану одржавања стамбених 

јединица и зграда из ове одлуке који пери-

одично доноси Одјељење за комуналне и 

стамбене послове.  

       2) Закупнина из претходног става упла-

ћује се на Буџет општине Градишка. 

       3) О питањима управљања и одржавања 

стамбеног фонда, Одјељење за комуналне и 
стамбене послове  подноси годишњи извје-

штај Скупштини општине.  

 

IV   УГОВОР О ЗАКУПУ 
 

Члан 18. 

(Уговор о закупу) 
 

        1) На основу одлуке о додјели стамбене 

јединице на коришћење под закуп из чл. 12. 

став 3) ове одлуке, Начелник општине са за-
купцем закључује уговор о закупу стамбене 

јединице у року од 30 дана од дана доношења 

одлуке.   
        2) Уговор о закупу стамбене јединице 

може се закључити на одређено или на нео-

дређено вријеме у складу са моделом ста-

мбеног збрињавања који је утврђен у оквиру 
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сваког појединачног пројекта стамбеног збри-

њавања.  

       3) Уговор о закупу са корисницима права 

на стамбено збрињавање из чл. 4. тачка 4. ове 

одлуке закључује се на одређено вријеме у 
складу са одлуком Скупштине општине.    

 

Члан 19. 

(Садржај уговора о закупу) 
 

       Уговор о закупу, поред законом пропи-

саних елемената, садржи нарочито податке о: 

        - лицима која ће заједно са закупцем 

користити стамбену јединицу, односно која 

ће живјети са закупцем у заједничком дома-

ћинству; 
        - трајању закупа и начину отказивања и 

прекида уговорног односа; 

        - висини закупнине, роковима плаћања и 
начину измјене уговорене висине закупнине; 

        - обавези измиривања обавеза и другим 

трошковима становања; 
        - обавезама закупца и закуподавца по 

питању одржавања стамбене јединице; 

        - евентуалном преносу права из уговора 

о закупу, 

        - детаље о врсти субвенционирања заку-

пнине уколико се исто примјењује (ко га 

врши, висина субвенционисања и који је вре-

менски период субвенционисања) 
 

Члан 20. 

(Пренос права закупа) 
 

         1) У случају смрти закупца, права и 

обавезе из уговора о закупу прелазе на су-

пружника умрлог закупца, а уколико закупац 

није имао супружника, права и обавезе из 

уговора о закупу преносе се на члана заје-

дничког домаћинства којег заједнички одреде 

корисници стана.   

         2) У случају немогућности договора из 
претходног става, члана заједничког домаћи-

нства на којег се преносе права и обавезе из 

уговора о закупу ће одредити надлежни суд у 
ванпарничном поступку. 

         3) Члан заједничког домаћинства који 

преузима права и обавезе из уговора о закупу 

дужан је да, у року од 60 дана од дана на-

стале промјене, затражи закључење новог 

уговора о закупу. 

         4) Након што утврди да су испуњени 

услови за закључење уговора о закупу у 

складу са овом одлуком, Начелник општине 
закључује уговор о закупу са чланом заје-

дничког домаћинства. 

 
 

 

Члан 21. 

(Престанак права  закупа по основу измјене 

статуса) 
 

         1) Уколико током трајања закупа дође до 

измјене личног статуса закупца с посљеди-

цом да закупац више не испуњава услове који 

се односе на критерије, начин и поступак до-
дјеле који су дефинисани посебним одлукама 

за сваки специфични пројекат стамбеног 

збрињавања који се имплементира на подру-

чју Општине, закуподавац ће раскинути уго-

вор о закупу, уз отказни рок од 30 (тридесет) 

календарских дана рачунајући од дана уредне 
доставе отказа . 

        2) По сазнању за постојање разлога за 

раскид уговора о закупу на основу разлога из 
претходног става, закуподавац ће у року од 

30 (тридесет) дана провјерити и утврдити 

постојање наведених индиција и донијети 
одлуку о раскиду уговора о закупу. 

        3) Провјеру и утврђивање постојања 

индиција за раскид уговора врши Одјељење 

за комуналне и стамбене послове, а одлуку о 

раскиду уговора о закупу из става 2) овог 

члана доноси Начелник општине.    
 

Члан 22. 

(Новонастале околности које не утичу на 

промјену права) 
 

         1) Уколико током трајања закупа дође до 

статусних промјена код закупца које не 

доводе у питање право на закуп стамбене 

јединице, али утичу на одређене елементе и 

односе постојећег закупа, закуподавац ће, у 

складу са посебном одлуком за сваки специ-

фични пројекат стамбеног збрињавања који 

се имплементира на подручју Општине, 

размотрити новонастале околности. 
         2) Закуподавац може у складу са 

новонасталом ситуацијом и околностима и у 

складу са могућностима, закупцу понудити 
одговарајући смјештај и измијењени уговор о 

закупу. 

          3) Уговор о закупу из става 2) овог чла-
на закуподавац и закупац потписују по про-

веденом поступку за утврђивање новонаста-

лих околности који проводи Одјељење за 

комуналне и стамбене послове. 
 

Члан 23. 

(Раскид Уговора о закупу) 
 

          1) Уговор о закупу раскида се:  

 - ако закупац, односно члан његовог 

заједничког домаћинства стекне право сво-
јине, односно право закупа на другој стамбе-

ној јединици; 
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 - ако закупац не користи стамбену 

јединицу која је предмет закупа искључиво за 

редовно становање у периоду дужем од 60 

(шездесет) дана, без обавјештења закупо-

давца;  
 - ако закупац не плаћа закупнину, у 

складу са уговором о закупу;  

 - ако се накнадно утврди да је закупац 
дао нетачне или прећутао податке од значаја 

за утврђивање испуњености услова за оства-

ривање права на стамбено збрињавање; 

 - ако дође до промјена у имовинском 

статусу закупца (повећање висине прихода и 

слично);  

 - ако закупац крши кућни ред на на-

чин да другим станарима онемогућава норма-

лно кориштење стамбених јединица што се 

документује извјештајима надлежне полици-
јске управе;   

 - ако закупац без валидног објашње-

ња престане да испуњава друге услове и 

одредбе утврђене уговором о закупу и овом 

одлуком, 

          2) Одлуку о раскиду уговора о закупу 

доноси Начелник општине на основу 

поступка проведеног од стране Одјељења за 

комуналне и стамбене послове. 
          3) Закупац је дужан да у року од 30 

дана од дана пријема одлуке о раскиду уго-

вора о закупу ослободи стамбену јединицу од 
ствари и лица. 
 

Члан 24. 

(Посебне одредбе) 
 

          На питања која се односе на уговор о 

закупу која нису уређена овом одлуком 

примјењују се одговарајуће одредбе Закона о 

облигационим односима односно другог  

закона који на одговарајући начин третира 

односе у закупу стана. 
 

Члан 25. 

(Висина закупнине) 
 

          1) За коришћење стамбене јединице из 

уговора о закупу, утврђује се и плаћа заку-

пнина која се користи у сврху одрживог упра-

вљања стамбеним фондом са учешћем поје-

диних дијелова закупнине дефинисаних 

посебним одлукама о имплементацији специ-

фичних пројеката стамбеног збрињавања.  

          2) Закупнина се формира на основу 

аргументовано процијењених трошкова за 
поједине дијелове закупнине у сврху непро-

фитног одржавања и управљања намјенским 

стамбеним фондом,  
          3) Висину закупнина у зависности од 

типа стамбене јединице, зоне становања и 

евентуално кориштење коефицијента пого-

дности становања утврђује Скупштина 

општине на приједлог Начелника општине у 

складу са важећим прописима и водећи 

рачуна о сврси сваког специфичног пројекта.   
          4) Потребу за третирањем појединих 

дијелова закупнине који се могу односити на 

трошкове амортизације, трошкове управља-
ња, трошкове инвестиционог одржавања, 

трошкове редовног одржавања стамбених 

јединица, трошкове редовног одржавања заје-

дничких дијелова, трошкове осигурања, 

ризика наплате, те евентуално припадајућих 

пореских обавеза по овом пословању дефи-

нише Начелник општине, а одлуком одобрава 

Скупштина општине. 

         5) Ако се због измјене тржишних услова 

за одређивање закупнине промијени њен 
износ, закупац је дужан да плаћа проми-

јењени износ закупнине уз обавезно потпи-

сивање одговарајућег анекса уговора, а на 

основу одлуке Скупштине општине.   
 

Члан 26. 

(Субвенционисање закупнине) 
 

         1) Трошкови закупнине могу се субве-

нционисати, а висина субвенције се одређује 

у зави-сности од висине прихода чланова 

заједничког домаћинства закупца, величине 

стамбене јединице и висине трошкова одржа-
вања стамбене јединице и заједничких дије-

лова стамбеног објекта.   

         2) Изузетно, закупци који су према еви-
денцији ЈУ Центар за социјални рад у стању 

потребе за пружањем услуга социјалне зашт-

ите могу бити ослобођени плаћања закупни-

не и других трошкова становања.  

         3) Поступак за остваривање субвенцио-

нисања закупнине, као и ослобађање од пла-

ћања закупнине и других трошкова стано-
вања покреће закупац подношењем захтјева 

Одјељење за комуналне и стамбене послове 

уз достављање доказа потребних за оства-
ривање овог права одмах по објави коначне 

ранг-листе или раније у фазама анализе при-

јаве или касније након што почне тећи уго-

ворни однос, а јаве се околности које могу 

бити основ за субвенционирање закупнине. 
 

Члан 27. 

(Извори финансирања субвенционисања) 
 

          1) Средства за субвенционисање заку-
пнине и ослобађање од плаћања закупнине и 

других трошкова становања се уплаћују на 

посебан рачун из члана 17. став 2. ове одлуке, 
а могу се обезбјеђивати из: буџета Општине, 

буџета институција свих нивоа власти које су 
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надлежне за питања социјално угрожених 

категорија на основу посебних споразума 

Општине са заинтересованим актерима, те 

путем донација и других извора у складу са 

важећим прописима. 
          2) У поступку обезбјеђења субвенције у 

складу са чл. 26. ове одлуке, Општина  је 

дужна да благовремено у њихово име обавља 
кореспонденцију са институцијама из става 

1) овог члана које требају или могу бити 

носиоци обезбјеђења субвенције, ради оства-

ривања права на субвенцију у складу са одлу-

ком надлежног одјељења Општинске управе. 
 

Члан 28. 

(Одлука о субвенционисању закупнине) 
 

        1) По проведеном поступку за оства-

ривање субвенционисања закупнине у складу 
са чл. 26. став 3) ове одлуке Одјељење за ко-

муналне и стамбене послове, у сарадњи са ЈУ 

Центар за социјални рад или другом надле-
жном институцијом, доноси одлуку о субве-

нционисању закупнине и/или ослобађање од 

плаћања закупнине и других трошкова ста-

новања.   

       2) Обезбјеђење средстава за финансира-

ње субвенционисања закупнине у складу са 

чл. 27. ове одлуке услов је за потписивање 

уговора о закупу и примјену одлуке из пре-

тходног става овог члана. 
 

Члан 29. 

(Посебни акти) 
 

         Критерији за остварење права на субве-

нционисање закупнине и права на ослоба-

ђање од плаћања закупнине и других трошко-

ва становања, поступак за остваривање ових 

права, начин обезбјеђења средстава за фина-

нсирање субвенција и друга питања од зна-

чаја за субвенционисање закупнина уређују 
се посебним актом који, на приједлог Наче-

лника општине доноси Скупштина општине. 
 

Члан 30. 

(Евиденција Уговора о закупу) 
         Начелник општине путем Одјељење за 

комуналне и стамбене послове, води посебну 

евиденцију о закљученим уговорима о закупу 

са евентуалним детаљима о субвенцијама. 
 

V    ВЛАСНИШТВО, ЗАБРАНА ОТКУПА  

       И ДРУГА ОГРАНИЧЕЊА 
 

Члан 31. 

(Власништво) 

         Стамбени фонд социјалног становања 
Општине из члана 3. ове одлуке у власни-

штву је Општине. 

Члан 32. 

(Ограничења у располагању) 
 

        1) Стамбене јединице које чине ста-

мбени фонд социјалног становања из члана 3. 

ове одлуке не могу се откупљивати, насљеђи-

вати, давати у подзакуп и отуђивати.   

        2) Начелник општине ће осигурати права 
из чл. 30. ове одлуке и ограничења из пре-

тходног става кроз одговарајуће уписе у зе-

мљишним књигама Републичке управе за 

имовинско-правне послове, Подручна једини-

ца Градишка. 

 

VI НАДЗОР И МОНИТОРИНГ 
 

Члан 33. 

(Надзор и мониторинг) 
 

           1) Надзор над спровођењем ове одлуке 

врши Начелник општине.   
           2) Општина је дужна достављати Ми-

нистарству за људска права и избјеглице БиХ 

и Министарству за избјеглице и расељена 

лица Републике Српске, годишње извјештаје 

о корисницима и пословним ефектима при 

управљању стамбеним фондом основаним у 

сврху социјалног стамбеног збрињавања, а у 

сврху благовременог информисања или рада 

на анализама психосоцијалног и социјално-
економског утицаја овог вида стамбеног 

збрињавања и у сарадњи са Одјељењем за 

комуналне и стамбене послове које управља 

становима, обезбиједити тражене податке и 

информације или приступ истим. 
 

VII ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 34. 

(Обавеза уписа у регистар некретнина) 

 
           Начелник општине ће, путем Одјеље-

ње за комуналне и стамбене послове у року 

од три (3) мјесеца од дана ступања на снагу 
ове одлуке, успоставити евиденцију стамбе-

ног фонда из чл. 3. ове одлуке у реги-стру 

некретнина општине.  
 

Члан 35. 

(Посебни акти за провођење Одлуке) 
 

         1) Начелник општине ће, прије осни-
вања стамбеног фонда, а најкасније у року од 

три (3) мјесеца од дана ступања на снагу ове 

одлуке, донијети акт којим ће се ближе уре-
дити одредбе чланова 25 и 29. ове одлуке. 

         2) За сваки специфични пројекат ста-

мбеног збрињавања који се имплементира на 
подручју Општине Скупштина општине, на 

приједлог Начелника општине, доноси посе-
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бну одлуку којом се ближе уређују одре-дбе 

чланова 9. став 2) и 10. ове одлуке као и дру-

га питања од значаја за имплементацију 

специфичних пројеката. 
 

Члан 36. 

(Забрана дискриминације) 
 

         Корисници из чл. 4. ове одлуке неће 

бити изложени дискриминацији по основу 

расне припадности, вјероисповијести, етни-

чког, националног или социјалног поријекла, 

повезаности са националном мањином, поли-

тичког или другог мишљења. 
 

Члан 37. 

(Измјене и допуне Одлуке) 
 

        Одредбе Пословника о раду Скупштине 

општине које се односе на поступак доно-
шења аката сходно ће се примјењивати и у 

случају измјене и допуне ове одлуке. 
 

Члан 38. 

(Ступање на снагу) 
 

        Ова одлука ступа на снагу осам дана од 

дана објављивања у ''Службеном гласнику 

општине Градишка“ . 
 

Број:01-022-53/17             

Дана:16.02.2017.године 

Г р а д и ш к а        
                                          ПРЕДСЈЕДНИК 

                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

           Миленко Павловић с.р 
 

 

 

 

На основу чл. 39. и 82. став (2) Закона 

о локалној самоуправи (''Службени гласник 

Републике Српске“, број 97/16) и чл. 72. Ста-

тута општине Градишка (''Службени гласник 

општине Градишка“, број 3/14), Скупштина 

општине Градишка, на сједници одржаној 
16.02.2017. године  донијела је: 

 

О Д Л У К У 

о  стамбеном збрињавању корисника 

колективних видова смјештаја кроз 

имплементацију Пројекта ''Затварање 

колективних центара и алтернативног 

смјештаја путем осигурања јавних 

стамбених рјешења“ 
 

Члан 1. 

(Предмет Одлуке) 
 

Овом oдлуком уређује се поступак 

осигурања стамбеног збрињавања интерно 

расељених лица и других корисника коле-

ктивних и алтернативних видова смјештаја 

чије је затварање предвиђено у склопу про-

јекта ''Затварање колективних центара и алте-

рнативног смјештаја путем осигурања јавних 
стамбених рјешења“ који се реализује кроз 

Споразум о кредиту са Развојном банком 

Вијећа Европе (Л/Д 1789 (2013) (у даљем 
тексту: Пројекат ''Затварање колективних 

центара“). 
 

Члан 2. 

(Стамбене јединице на које се Одлука 

примјењује) 
 

1) Стамбене јединице се обезбјеђују 
кроз имплементацију Пројекта ''Затварање 

колективних центара“, што у нарави пре-

дставља изградњу стамбене зграде са 30 
стамбених јединица. 

2) Стамбене јединице из претходног 

става, а Пројектом ''Затварање колективних 
центара“ планиране за коришћење уз примје-

ну принципа социјалног становања, ће бити 

дио стамбеног фонда социјалног становања 

Општине Градишка (у даљем тексту: Општи-

на) из чл. 3. став 1) Одлуке о оснивању, упра-

вљању, располагању и кориштењу стамбеног 

фонда уз примјену принципа социјалног 

становања. 
 

Члан 3. 

(Корисници) 
 

1) Корисници права на стамбено 

збри-њавање, у складу са овом Одлуком, су: 

 1. Расељена лица, интерно расељена 

лица, повратници, избјеглице и друга соци-

јално угрожена лица која бораве у колекти-

вним и алтернативним смјештајима и којима 

је потребно стамбено рјешење у мјесту расе-

љења;  
 2. Лица која бораве у колективним и 

алтернативним смјештајима и којима је по-

требно збрињавање у институцијама соција-
лне заштите (геријатријским центрима и 

старачким домовима); 

 3. Друга лица која задовољавају кри-

терије за додјелу стамбене јединице утврђене 

Одлуком о социјалном стамбеном фонду 

Општине, а након престанка коришћења ста-

мбених јединица из чл. 2. ове одлуке од 

стране лица из става 1) тачка 1. овог члана. 

2) Лица из претходног става остварују 
право на стамбено збрињавање принципом 

добровољности и прихватањем услова кори-

шћења стамбених јединица у складу са овом 
одлуком.  
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Члан 4. 

(Извори финансирања) 

1) Средства за изградњу и обнову 

стамбених јединица из члана 2. ове одлуке 

обезбјеђују се из кредита Развојне банке 
Вијећа Европе у складу са Споразумом о 

кредиту Л/Д 1789 (2013) и властитог учешћа 

Општине. 
 

Члан 5. 

(Модели стамбеног збрињавања) 
 

1) Стамбено збрињавање, у складу са 

овом одлуком, врши се примјеном једног од 

сљедећих модела: 

 1. Додјелом стамбене јединице у 
закуп на неодређено вријеме  

 2. Додјелом стамбене јединице у 

закуп у институцијама социјалне заштите 
 3. Додјелом стамбене јединице у 

закуп на одређено вријеме 

2) Модел стамбеног збрињавања из 
тч. 2. претходног става примјењује се на 

кориснике права на стамбено збрињавање из 

чл. 3., став 1), тч. 2. 

3) Модел стамбеног збрињавања из 

тч. 3. претходног става примјењује се на 

кориснике права на стамбено збрињавање из 

чл. 3., став 1), тч. 3. 
 

Члан 6. 

(Технички стандарди стамбених јединица) 
 

1) Технички стандарди које све 

стамбене јединице из члана 2. ове Одлуке мо-

рају задовољавати у складу су са важећим 

''Стандардима за обнову и изградњу стамбе-

них јединица и објеката у сврху збрињавања 

повратника“ Министарства за људска права и 

избјеглице Босне и Херцеговине. 
 

Члан 7. 

(Критерији за верификацију корисника) 
 

1) Додјела стамбених јединица из чл. 

2. ове одлуке врши се у складу са „Критери-
јима за утврђивање подобности, угроже-

ности и потреба корисника Пројекта ''Затва-

рање колективних центара“ који су утврђени 

од стране Министарства за људска права и 

избјеглице Босне и Херцеговине у консулта-

цијама са Министарством за расељене особе 

и избјеглице Федерације БиХ, Министа-
рством за избјеглице и расељена лица Репу-

блике Српске и Одјељењем за расељена лица, 

избјеглице и стамбена питања Владе Брчко 
дистрикта БиХ, у сарадњи са UNHCR-ом. 

2) Критерији из претходног става 

овог члана саставни су дио ове oдлуке. 

 

Члан 8. 

(Поступак верификације корисника) 
 

1) На основу критерија из претходног 

члана ове oдлуке, Одјељење за комуналне и 

стамбене послове врши попис свих станара 

колективних центара и алтернативног смје-

штаја и утврђује листу корисника у складу са 
условима које ће прописати Министарство за 

људска права и избјеглице и UNHCR, а који 

су неопходни за утврђивања испуњавања 

критерија статуса и идентитета особа и ду-

жине њиховог боравка у смјештају у којем су 

били до тог тренутка, као и за оцјену нивоа 
угрожености и специфичних потреба кори-

сника по основу припадности рањивим гру-

пама дефинисаним у Критеријима из чл. 7. 
ове одлуке 

2) На основу листе из претходног 

става врши се оцјена нивоа угрожености и 
специфичних потреба корисника по основу 

припадности рањивим групама дефинисаним 

у Критеријима из чл. 7. ове одлуке и утврђује 

коначна листа корисника.  

3) Коначне листе корисника доста-

вљају се Комисијама за верификацију. 
 

Члан 9. 

(Верификација корисника) 
 

1) Коначну верификацију корисника 

права на стамбено збрињавање врше Коми-

сије за верификацију на основу Меморандума 

о разумијевању између Министарства за 

људска права и избјеглице БиХ и UNHCR-а, а 

на основу акта који ће прописати Министа-

рство за људска права и избјеглице БиХ у 

сарадњи са UNHCR-ом. 

2) ''Критерији за утврђивање подо-

бности, угрожености и потреба корисника 
Пројекта ''Затварање колективних центара“ 

саставни су дио Меморандума о разумије-

вању из става 1) овог члана.  
 

Члан 10. 
(Управљање и одржавање стамбених 

јединица) 
 

1) Управљање стамбеним јединицама 

из чл. 2. ове одлуке подразумијева активно-

сти усмјерене на осигурање безбједног и 

неометаног коришћења стамбених јединица и 

очување њихове употребне и тржишне 

вриједности 

2) Управљање и одржавање стамбе-

них јединица из чл. 2 ове одлуке обухвата 

бригу о редовном и инвестиционом одржа-
вању, заштити стамбених јединица од неза-

конитог кориштења, те предузимање других 
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мјера у циљу домаћинског управљања ста-

мбеним фондом, а све према Одлуци о 

социјалном стамбеном фонду Општине.  
 

Члан 11. 

(Финансирање управљања и одржавања 

стамбеног фонда) 
 

1) Редовно и инвестиционо одржа-

вање стамбених објеката из чл. 2 ове одлуке 

финансира се средствима из прикупљене 

закупнине и другим средствима која се 

уплаћују на Буџет општине Градишка у скла-

ду са Одлуком о социјалном стамбеном 

фонду Општине. 

2) Висина закупнине утврђује се у 
складу са принципима из чл. 2. и чл. 25. 

Одлуке о социјалном стамбеном фонду 

Општине водећи рачуна о сврси пројекта и 
социјалном стању корисника. 

 

Члан 12. 

(Уговор о закупу) 
 

1) Начелник општине закључује 

уговор о закупу стамбене јединице са сваким 

корисником који је верификован у складу са 

чл. 9. ове одлуке.    

2) Одредбе Одлуке о социјалном 

стамбеном фонду Општине које се односе на 
уговор о закупу, закупнини и другим трошк-

овима становања и евиденцију уговора о 

закупу сходно се примјењују и на уговор о 
закупу из претходног става овог члана, уко-

лико није другачије прописано овом одлуком.  

3) Одредбе Одлуке о социјалном ста-

мбеном фонду Општине  које се односе на 

пренос права закупа и престанак права  заку-

па по основу измјене статуса сходно се при-

мјењују и на кориснике из чл. 3. ове одлуке. 
 

Члан 13. 

(Субвенционисање закупнине) 
 

1) Корисницима из члана 12. став 1) 

ове одлуке, закупи стамбених јединица  су 
субвенционисани у складу са  чл. 26, 27. и 28. 

Одлуке о социјалном стамбеном фонду 

Општине и одлуком Комисије за верифика-

цију, изузев чл. 28. тачка 2. 

2) Одјељење за комуналне и стамбене 

послове дужно је благовремено информисати 

потенцијалне кориснике о критеријима и 
условима за остваривање субвенција и осигу-

рати неопходну помоћ у поступку обезбје-

ђења субвенција, укључујући бесплатну пра-
вну помоћ, прикупљање доказа и документа-

ције ex officio кад год је то могуће, те ослоба-

ђање од плаћања административне таксе у 

поступку субвенционисања закупнине.  

Члан 14. 

(Раскид Уговора о закупу) 

1) Уговор о закупу раскида се:  

 -  ако закупац, односно члан његовог 

заједничког домаћинства стекне право своји-
не, односно право закупа на другој стамбеној 

јединици; 

 - ако закупац не користи стамбену 
јединицу која је предмет закупа искључиво за 

становање у периоду дужем од 60 (шездесет) 

дана, без обавјеште-ња закуподавца; 

          -   ако се утврди да закупац има 

довољно прихода да је у могућности плаћати 

закупнину, али је упркос томе не плаћа у 

складу са уговором о закупу;  

          -   ако се накнадно утврди да је закупац 

дао нетачне или прећутао податке од значаја 

за утврђивање испуњености услова за оства-
ривање права на стамбено збрињавање; 

        - ако дође до промјена у имовинском 

статусу закупца (повећање висине прихода и 

слично);  

            -  ако закупац крши кућни ред на 

начин да другим станарима онемогућава 

нормално коришћење стамбених јединица 

што се документује извјештајима надлежне 

полицијске управе;   
   -  ако закупац без валидног објашње-

ња престане да испуњава друге услове и 

одредбе утврђене уговором о закупу и овом 
одлуком. 

2) Закупац је дужан да у року од 30 

дана од дана раскида уговора о закупу осло-
боди стамбену јединицу од ствари и лица. 
 

Члан 15. 

(Власништво, забрана откупа и друга 

ограничења) 
 

1) Стамбене јединице из чл. 2. ове 

одлуке у власништву су Општине. 
2) Стамбене јединице из претходног 

става не могу се откупљивати, насљеђивати, 

давати у подзакуп и отуђивати.   
3) Начелник општине ће осигурати 

право власништва из става 1) и ограничења 

из става 2) овог члана кроз одговарајуће 

уписе у земљишним књигама Републичке 

управе за геодетске и имовинско-правне 

послове, Подручна јединица Градишка. 
 

Члан 16. 
(Надзор и мониторинг) 

 

1) Надзор над спровођењем ове 

одлуке врши Начелник општине.   

2) Мониторинг реализације пројекта 
''Затварање колективних центара“ врше 

Министарство за људска права и избјеглице, 
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Министарством за расељене особе и избје-

глице Федерације БиХ, Министарство избје-

глица и расељених лица Републике Српске и 

Одјељење за расељена лица, избјеглице и 

стамбена питања Владе Брчко дистрикта БиХ 
у сарадњи са UNHCR-ом.  

3) Општина је дужна достављати 

Министарству за људска права и избјеглице 
БиХ и другим надлежним министарствима, 

годишње извјештаје о коришћењу стамбених 

јединица из чл. 2. ове oдлуке и пословним 

ефектима при њиховом управљању у сврху 

благовременог информисања и израде анали-

за утицаја социјалног становања на постиза-

ње стабилних дугорочних унапређења живо-

тних услова приступа правима и услугама, те 

социјално-економској и психосоцијалној 

интеграцији корисника у заједницу, укључу-
јући и интерно расељене особе и друга угро-

жена домаћинства који су раније живјели ви-

ше година у тешким условима у колективним 

центрима и алтернативном смјештају, те 

обезбиједити тражене податке и информације 

или приступ истим. 
 

Члан 17. 

(Обавеза уписа у регистар некретнина) 
 

1) Евиденција стамбених јединица из 

чл. 2. ове одлуке у регистру некретнина 

Општине врши се у складу са чл. 30. Одлуке 
о социјалном стамбеном фонду Општине, 

важећим законским прописима и одлукама 

Општине. 
 

Члан 18. 

(Социјално укључивање и интеграција 

корисника) 
 

1) Одјељење за комуналне и стамбене 

послове осигураће корисницима из чл. 3. ове 

одлуке приступ социјалним и другим пра-
вима под најповољнијим условима као грађа-

нима у складу са важећим прописима 

2) С циљем подршке социјалној 
укључености и одрживој интеграцији кори-

сника, надлежне службе Општине  ће благо-

времено информисати кориснике о условима 

и поступку за остваривање социјалних, еко-

номских и других права, пружати помоћ у 

обезбјеђењу релевантне документације, 

укључујући бесплатну правну помоћ, те 

прикупљање докумената ex officio кад год је 

то могуће и вршити комуникацију са инсти-
туцијама које су надлежне за питања 

социјално угрожених категорија.    

 

 

 

Члан 19. 

(Забрана дискриминације) 

 

Корисници из чл. 3.ове одлуке ове 

неће бити изложени дискриминацији по 
основу расне припадности, вјероисповијести, 

етничког, националног или социјалног пори-

јекла, повезаности са националном мањином, 
политичког или другог мишљења, нарочито 

не по основу чињенице расељења или по 

било ком другом основу. 
 

Члан 20. 

(Измјене и допуне Одлуке) 
 

Измјене и допуне ове одлуке врше се 
по поступку и на начин њеног доношења. 

 

Члан 21. 
(Ступање на снагу) 

 

Ова одлука ступа на снагу осам дана 

од дана објављивања у ''Службеном гласнику 

општине Градишка“ . 

 

Број:01-022-54/17                                                                             

Дана:16.02.2017.године                                                           

Г р а д и ш к а                                                                              

                                         ПРЕДСЈЕДНИК 

                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
           Миленко Павловић с.р 

 

 

 

 

 

На основу члана  155. став (6) Закона 

о службеницима и намјештеницима у орга-

нима јединице локалне самоуправе („Службе-

ни гласник Републике Српске, број 97/16)  и 
члана 35. Статута Општине Градишка („Слу-

жбени гласник општине Градишка, број 3/14), 

Скупштина општине Градишка на сједници 
одржаној дана,16.02. 2017. године, донијела 

је 

 

О Д Л У К У 

 

о расписивању јавног конкурса за избор 

предсједника Одбора за жалбе општине 

Градишка 

 

I 
Доноси се Одлука о расписивању 

јавног конкурса и утврђују услови и крите-
ријуми за избор предсједника Одбора за жа-

лбе општине Градишка (у даљем тексту: 

Одбор). 
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II 

Опис послова: 

Одбор  одлучује у другом степену о 

жалбама учесника јавног конкурса у посту-

пку запошљавања у Општинску управу, о 
жалбама које се односе на статусна питања 

службеника, као и о другим жалбама утврђе-

ним Законом. 
 

III 
Општи услови за именовање су: 

1. да је држављанин Републике Српске, 

односно БиХ, 

2. да је старији од 18 година, 
3. да није осуђиван за кривично дјело на 

безусловну казну затвора од најмање 

шест мјесеци или за кривично дјело 
које га чини  неподобним за обавља-ње 

послова  у Општинској управи 

општине Градишка, 
4. да има општу здравствену спосо-бност, 

5. да се против њега не води кривични 

поступак, 

6. да није отпуштан из  из органа управе 

као резултат дисциплинске мјере на 

било којем нивоу власти у БиХ или 

ентитета, у периоду од три године 

прије дана објављивања овог конку-рса 

и 
7. да није у сукобу интереса, односно да 

не обавља дужност која је неспојива са 

дужношћу службеника у Општи-нској 
управи. 

 

Посебни услови за именовање су: 

1. да има четворогодишњи студиј са  

звањем дипломирани правник или први 

циклус студија дипломирани правник са 

најмање 240 ECTS бодова, 

2. да има најмање пет година радног 

искуства у траженом степену образовања, 
3. да има положен стручни испит за рад у 

органима управе или положен правосу-

дни испит и 
4. да има доказане резултате рада на ра-

нијим пословима и посједовање органи-

зационих способности. 
 

IV 
У Одбор се не могу именовати лица 

запослена у општинској управи. Предсједник  

Одбора има право на накнаду за рад, чију је 
висину утврдила Скупштина општине посе-

бном одлуком. 
 

V 
Комисија за спровођење јавног конку-

рса за избор извршиће контролу испуње-

ности услова из конкурса, обавити улазни 

интервју са кандидатима и у року од 30 дана 

од дана истека рока за пријављивање канди-

дата, на основу стручних способности, 

утврдити редосљед кандидата. 

Поступак именовања предсједника 
Одбора мора се окончати у року од 30 дана 

од дана достављања приједлога Комисије за 

избор предсједнику Скупштине општине 
Градишка 
 

VI 
Конкурс ће расписати Скупштина 

општине Градишка и биће објављен у 

„Службеном гласнику Републике Српске“ и 
дневном листу „Глас Српске“ Бања Лука. Рок 

за подношење пријаве на конкурс је 15 дана 

од дана посљедњег објављивања.  
 

VII 
Предсједника Одбора, на основу ранг-

листе коју ће утврдити Комисија за избор, 

именоваће Скупштина општине на период 
трајања мандата Одбора, односно до     

17.04.2018. године.  
 

VIII 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у „Службеном гласнику  

општине Градишка“. 

 
Број:01-022-55/17 

Дана: 16.02.2017.године 

Г р а д и ш к а     

                                        ПРЕДСЈЕДНИК 

                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

           Миленко Павловић с.р 

                                                 

 

 

На основу члана 19. Закона о систему 

јавних служби (''Службени гласник Републи-

ке Српске“, број 68/07 и 109/12) и 72. Статута  

општине Градишка (''Службени гласник 

општине Градишка“, број 3/14), Скупштина 
општине Градишка на сједници одржаној 

дана, 16.02. 2017. године,  д о н и ј е л а   је 
 

О Д Л У К У 

о давању сагласности на Финансијски 

план  ЈЗУ ''Апотека Градишка'' Градишка 
 

I 

Даје се сагласност на Финансијски 

план Јавне здравствене установе ''Апотека 

Градишка“ Градишка за 2017. годину, утврђен 

од стране Управног одбора ЈЗУ ''Апотека 

Градишка'' Градишка, Одлуком број 01-308-I-

1/16-16 од 28.12.2016. године. 
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II 

За спровођење Одлуке задужује се 

в.д. директора ЈЗУ ''Апотека Градишка“ 

Градишка.  
 

III 

Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у ''Службеном гласнику 
општине Градишка“. 

 

Број:01-022-56/17                                                                              

Дана:16.02.2017.године                                                           

Г р а д и ш к а                                                                                

                                        ПРЕДСЈЕДНИК 
                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                       Миленко Павловић с.р. 

 
 

 

 
 

На основу члана 19.став 1. Закона о 

систему јавних служби („Службени гласник 

Републике Српске“ број 68/07, 109/12 и  

44/16) и члана 109. алинеја 2. Пословника о 

раду Скупштине општине Градишка-пречи-

шћен текст („Службени гласник општине 

Градишка“ број 6/10), Скупштина општине 

Градишка на 4. редовној сједници одржаној 
16. фебруара 2017. године д о н и ј е л а   ј е  

 

О Д Л У К У 

 

о давању сагласности на Програм рада 

ЈУ „Културни центар“  Градишка за 

2017.годину 

 

I 
 

 Даје се сагласност на Програм рада 

ЈУ „Културни центар“  Градишка за 2017. 
годину 

 

II 
 

 Одлука ступа на снагу даном доно-
шења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Градишка“ 

 

Број:01-022-57/17 

Датум:16. фебруар 2017.године 

Г р а д и ш к а     
   ПРЕДСЈЕДНИК 

     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                    Миленко Павловић с.р. 
 

 

 
 

На основу члана 19.став 1. Закона о 

систему јавних служби („Службени гласник 

Републике Српске“ број 68/07, 109/12 и  

44/16)) и члана 109. алинеја 2. Пословника о 

раду Скупштине општине Градишка-пречи-
шћен текст („Службени гласник општине 

Градишка“ број 6/10), Скупштина општине 

Градишка на 4. редовној сједници одржаној 
16. фебруара 2017. године д о н и ј е л а   ј е  
 

О Д Л У К У 

 

о давању сагласности на Програм рада 

ЈУ „Завичајни музеј“  Градишка за 

2017.годину 
 

I 

 

 Даје се сагласност на Програм рада 
ЈУ „Завичајни музеј“  Градишка за 2017. 

годину 
 

II 

 

 Одлука ступа на снагу даном доно-

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Градишка“ 
 

Број:01-022-58/17 

Датум:16. фебруар 2017.године 
Г р а д и ш к а     

   ПРЕДСЈЕДНИК 

     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
          Миленко Павловић с.р. 

 

 

 

 

На основу члана 19.став 1. Закона о 

систему јавних служби („Службени гласник 

Републике Српске“ број 68/07, 109/12 и  

44/16)) и члана 109. алинеја 2. Пословника о 
раду Скупштине општине Градишка-пречи-

шћен текст („Службени гласник општине 

Градишка“ број 6/10), Скупштина општине 
Градишка на 4. редовној сједници одржаној 

16. фебруара 2017. године д о н и ј е л а   ј е  

 

О Д Л У К У 

 

о давању сагласности на Програм рада 

ЈУ „Народна библиотека“  Градишка за 

2017.годину 

 

I 

 Даје се сагласност на Програм рада 

ЈУ „Народна библиотека“  Градишка за 2017. 
годину 
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II 

 Одлука ступа на снагу даном доно-

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Градишка“ 

 
Број:01-022-59/17 

Датум:16. фебруар 2017.године 

Г р а д и ш к а     
   ПРЕДСЈЕДНИК 

     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

          Миленко Павловић с.р. 

 

 

            

                                                                                                   

На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи (''Службени гласник Републике 
Српске“, број 97/16) и чл. 35. и 72. Статута 

општине Градишка (''Службени гласник 

општине Градишка'', број 3/14), Скупштина 
општине Градишка је на сједници одржаној 

дана, 16.02. 2017.  године доноси 

 

О Д Л У К У 

 

I 

Даје се сагласност за упис заложног 

права - хипотеке Привредном друштву “G & 

Z TREJD - VODOVOD I GRIJANJE“ д.о.о. 
Нова Топола на некретнинама означеним као: 

 

-катастарска парцела број  405/61 

''Табла“, градилиште, површине 3337 m², 

уписана у лист непокретности број: 1272 у 

к.о. Нова Топола, што одговара упису у 

земљишно- -књижни уложак број  214 у к.о. 

Нова Топола. 

                           

II 

За провођење ове одлуке задужује се 

Начелник општине Градишка. 
 

III 

Ова одлука ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у ''Службеном 

гласнику општине Градишка''. 

 

Број:01-022-60/17 

Датум:16. фебруар 2017.године 

Г р а д и ш к а     
   ПРЕДСЈЕДНИК 

    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                Миленко Павловић с.р. 
 

 

 

На основу члана 348. став 1. Закона 

о стварним правима (''Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 124/08, 58/09, 95/11 и 

60/15), чл. 4. и 15. Правилника о поступку 

јавног конкурса за располагање непокретно-
стима у својини Републике Српске и јединица 

локалне самоуправе (''Службени гласник 

Републике Српске“, број 20/12) и чл. 35. и 72. 
Статута oпштине Градишка(''Службени гла-

сник општине Градишка'', број 3/14), Ску-

пштина општине Градишка на сједници 

одржаној дана, 16.02. 2017. године, доноси 

 

О Д Л У К У 

o продаји неизграђеног грађевинског 

земљишта у оквиру Регулационог плана 

''Агроиндустријска зона Нова Топола'' 

Привредном друштву за трговину и услуге 

''MP TEX" д.о.о. Градишка 
 

I 
Привредном друштву за трговину и 

услуге ''MP TEX" д.о.о. Градишка продаје се 

неизграђено грађевинско земљиште у оквиру 

Регулационог плана ''Агро-индустријска зона 

Нова Топола'' са уписаним правом власни-

штва Општине Градишка са 1/1 дијела, као  
најповољнијем купцу утврђеном у поступку 

усменог јавног надметања (лицитације), 

означено као: 
- катастарска парцела број 395/41 

‘’табла'' градилиште, површине 3278 m
2
  

уписана у посједовни лист број 1267 к.о. 

Нова Топола са 1/1 дијела, што одговара     

упису у зк.ул. број 187 к.о. Нова Топола по 

старом премјеру,  а по новом премјеру 
означена као: 

- катастарска парцела број 395/41 

''табла'' градилиште, површине  3278 m
2
  

уписана у лист непокретности, број 846 

к.о. Нова Топола са 1/1 дијела, ради изградње 

вишенамјенских хала по цијени од 1KM/m
2
  и 

 

- катастарска парцела број 395/42 
‘’табла'' градилиште, површине  3149 m2  

уписана у посједовни лист број 1267 к.о. 

Нова Топола са 1/1 дијела, што одговара 

упису у зк.ул. број 187 к.о. Нова Топола по 

старом премјеру,  а по новом премјеру 

означена као: 

- катастарска парцела број 395/42 

''табла'' градилиште, површине 3149 m2  

уписана у лист непокретности, број 846 

к.о. Нова Топола са 1/1 дијела, ради изградње 

вишенамјенских хала по цијени од 1KM/m2 .  
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II 

О продаји некретнина из тачке I ове 

одлуке, након прибављеног мишљења Право-

бранилаштва  Републике Српске, закључиће 

се купопродајни уговор између Општи-не 
Градишка и Привредног друштва за трговину 

и услуге ''MP TEX" д.о.о. Градишка, којима 

ће се регулисати сва међусобна права и 
обавезе између уговорних страна. 

 

III 

Овлашћује се Начелник Општине да у 

име Општине закључи уговор о продаји 

земљишта из тачке I ове одлуке. 
 

IV 

Ова одлука ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у ''Службеном 

гласнику општине Градишка''. 

 
Број:01-475-10/17                                                                             

Датум:16.02.2017.године                                                         

Г р а д и ш к а 

                                     ПРЕДСЈЕДНИК 

    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                Миленко Павловић с.р. 

 

 

 
 

На основу члана 348. став 6. Закона о 

стварним правима („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 124/08, 58/09, 95/11 и 

60/15), члана 39. став 2. тачка 13. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број 97/16)  и чл. 35. и 

72. Статута Општине Градишка („Службени 

гласник општине Градишка'', број 3/14), 

Скупштина општине Градишка на сједници 

одржаној 16.02.2017. године, доноси 

 

О Д Л У К У 
 

о преносу права својине на неизграђеном 

грађевинском земљишту 
 

I 
Преноси се право својине  на неизгра-

ђеном грађевинском земљишту на Републику 

Српску-Владу Републике Српске-Министа-

рство правде, без накнаде, ради изградње 

зграде Основног суда у Градишци означеном 
као : 
 

-к.ч. број:1389/1 „Ул.канал“градили-

ште у површини од   2 264 m² 

уписаној у посједовни лист број 2689 
у к.о. Градишка град, посједник  и власник 

Општина Градишка са 1/1 дијела, и на 

-к.ч. број: 2649/177 „ пут насип“ 

градилиште површине 538 m² 

уписаној у п.л. број 3078 у к.о. Гради-

шка село, посједник  и власник Општина 

Градишка са 1/1 дијела.   
 

II 

О преносу права својине на 
некретнинама из тачке I ове одлуке, након 

прибављеног мишљења Правобранилаштва  

Републике Српске, закључиће се уговор изме-

ђу Општине Градишка и Републике Српске-

Владе Републике Српске-Министарство пра-

вде којима ће се регулисати сва међусобна 
права и обавезе између уговорних страна. 

 

III 

Овлашћује се Начелник Општине да у 

име Општине Градишка закључи уговор о 

преносу права својине  на земљишту из тачке 
I ове одлуке. 

 

IV 

Ова одлука ступа на снагу даном до-

ношења, а објавиће се у „Службеном гла-

снику општине Градишка''. 

 

Број:01-475-11/17                                                                    

Датум:16.02.2017.године                                    
Градишка  

                                        ПРЕДСЈЕДНИК 

                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
                     Миленко Павловић с.р. 

 

 

 

На основу члана 348. став 4. Закона о 

стварним правима (''Службени гласник Репу-

блике Српске“, бр. 124/08, 58/09, 95/11 и 

60/15), члана 39. став 2. тачка 13. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број 97/16)  и чл. 35. и 

72. Статута Општине Градишка (''Службени 

гласник општине Градишка'', број 3/14), 

Скупштина општине Градишка на сједници 
одржаној 16.02.2017. године, доноси 

 

О Д Л У К У 
 

о замјени неизграђеног грађевинског 

земљишта 
 

I 
Дозвољава се замјена неизграђеног 

грађевинског земљишта  означеног као: 



Број   1                    „Службени гласник општине Градишка“                                          Страна     53 

-к.ч. број: 477/1  „ул. др М.Стојановића“  

градилиште површине 176 m² 

-к.ч. број: 477/5  „ул. др М.Стојано-

вића“  градилиште површине   15 m² 

-к.ч. број: 477/6  „ул. др М. Стојано-
вића“ градилиште  површине  15 m² 
 

уписаних у посједовни лист број 2689 
у к.о. Градишка град, посједник  и власник 

Општина Градишка са 1/1 дијела у замјену за 

парцеле означене као: 

 

-к.ч. број: 479/3 „ул. В. Сладојевића“ 

двориште површине   42 m² 
-к.ч. број: 479/4 „ул. В. Сладојевића“ 

двориште површине 249 m² 
 

уписаних у посједовни лист број: 

1051  у к.о. Градишка град, посједник и вла-
сник Основни суд  у Градишци (Република 

Српска-Влада РС-Министарство правде)  са 

1/1 дијела, ради обликовања грађевинске 
парцеле на којој се планира доградња зграде 

Основног суда у Градишци. 
 

Замјена некретнина ће се извршити 

без накнаде за разлику у површини парцела. 

 

II 
О замјени некретнина из тачке I ове 

одлуке, након прибављеног мишљења Право-

бранилаштва  Републике Српске, закључиће 

се уговор о замјени између Општине Гради-

шка и Републике Српске- Владе Републике 

Српске- Министарство правде којима ће се 

регулисати сва међусобна права и обавезе 

између уговорних страна. 

 

III 

Овлашћује се Начелник Општине да у 
име Општине Градишка закључи уговор о 

замјени неизграђеног грађевинског земљи-

шта из тачке I ове одлуке. 
 

IV 
Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у ''Службеном гла-

снику општине Градишка''. 

 

Број:01-475-12/17                                                                                             

Датум:16.02.2017.године                                                                                                       

Градишка   

                                    ПРЕДСЈЕДНИК 

                       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
                    Миленко Павловић с.р. 

 

        

 

На основу члана 348. Закона о ства-

рним правима (''Службени гласник Републике 

Српске“, бр. 124/08, 58/09, 95/11 и 60/15), 

члана 8. Одлуке о грађевинском земљишту 

(''Службени гласник општине Градишка, бр. 
6/07, 6/09, 3/11,1/12 и 4/12 и чл. 35. и 72. Ста-

тута Општине Градишка (''Службени гласник 

општине Градишка'',  број 3/14), Скупштина 
општине Градишка на сједници одржаној 

16.02. 2017. године, доноси 

 

О Д Л У К  У  

 

o измјени Oдлуке о давању сагласности за 

закључење Уговора о продаји 

неизграђеног градског грађевинског 

земљишта непосредном погодбом са 

Видовић Станом из Градишке 
 

I 

У Одлуци о давању сагласности за 

закључење Уговора о продаји неизграђеног 

градског грађевинског земљишта непосре-

дном погодбом са Видовић Станом из Гради-

шке, број: 01-022-150/14 од 12.06.2014. годи-

не  у тачки  I,  дио реченице  
 

„к.ч. бр. 3415/2 УЛ. ИВЕ АНДРИЋА, 

улица у површини од 154 m
2 
 “ мијења се и 

гласи: 

„к.ч. бр. 3415/2 УЛ. ИВЕ АНДРИЋА,               

-њива 2. класе у површини од 79 m
2,  

двори-
ште у површини од 75 m2      '' 
 

II 

У преосталом дијелу предметна 

Одлука остаје неизмијењена. 

 

III 

Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у ''Службеном 
гласнику општине Градишка''. 

 

Број:01-475-13/17                                                                    
Датум:16.02.2017.године                                    

Градишка   

                                      ПРЕДСЈЕДНИК 

                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

          Миленко Павловић с.р. 
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На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске, број 97/16), члана 157. Закона о слу-

жбеницима и намјештеницима у органима 

јединице локалне самоуправе („Службени 
гласник Републике Српске, број 97/16)  и чла-

на 35. Статута општине Градишка („Службе-

ни гласник општине Градишка, број 3/14), 
Скупштина општине Градишка на сједници 

одржаној дана 16.02.2017. године, донијела је 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу предсједника  

Одбора за жалбе општине Градишка 

 

1. НЕБОЈША ДМИТРОВИЋ, дипл. 

правник из Градишке разрјешава се ду-
жности предсједника Одбора за жалбе 

општине Градишка. 
 

2. Разрјешење из претходне тачке 

врши се због неопозиве оставке на мјесто 
предсједника Одбора за жалбе општине 

Градишка. 
 

3. Рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гла-

снику општине Градишка“ 
 

Број:01-111-28/17 
Датум:16.02.2017.године 

Градишка  

                                         ПРЕДСЈЕДНИК 
                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

          Миленко Павловић с.р. 

              

                                                                                                     

 

На основу члана 30. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске, број 97/16), члана 155. Закона о слу-

жбеницима и намјештеницима у органима 
јединице локалне самоуправе („Службени 

гласник Републике Српске, број 97/16) и чла-

на 35. Статута oпштине Градишка („Службе-
ни гласник општине Градишка, број 3/14) 

Скупштина општине Градишка на сједници 

одржаној дана, 16.02.2017.године, донијела је 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању вршиоца дужности  

предсједника Одбора за жалбе општине 

Градишка 
 

1. ЖЕЉКО ПЕПИЋ, дипл. правник 
из Градишке, именује се за вршиоца дужно-

сти предсједника Одбора за жалбе општине 

Градишка. 

  2. Именовање из претходне тачке 

врши се на  период до окончања Конкурса за 

избор предсједника Одбора за жалбе 

општине Градишка на мандатни период, а 

најдуже за период до 90 дана. 
 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гла-
снику општине Градишка“. 
 

Број:01-111-29/17 

Датум:16.02.2017.године 

Градишка  

                                       ПРЕДСЈЕДНИК 

                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

          Миленко Павловић с.р. 
          

                                                                                                    

 

 

На основу члана 155. Закона о 

службеницима и намјештеницима у органима 

јединице локалне самоуправе („Службени 

гласник Републике Српске“, број 97/16  и  
члана 72. Статута општине Градишка („Слу-

жбени гласник општине Градишка“, број 

3/14) Скупштина општине Градишка на сје-
дници одржаној дана 16.02.2017. године,   д о 

н и ј е л а   ј е 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању Комисије за спровођење 

јавног конкурса за избор предсједника 

Одбора за жалбе општине Градишка 

 

1.  Именује се  Комисија за  спрово-
ђење јавног конкурса за избор предсједника 

Одбора за жалбе општине Градишка  у 

саставу: 
-  Владо Сладојевић, службеник,  

    предсједник, 

-  Драган Ђаковић, службеник,  

    члан, 

-  Жељко Дамјановић , листа  

    стручњака, члан,  

-  Ведран Чегрљ, листа стручњака,  

    члан  и 

-  Горица Пејић, листа стручњака,   
    члан. 

 

2.  Комисија има задатак  да размотри 

приспјеле пријаве на конкурс, утврди који 

кандидати испуњавају услове конкурса, 
обави интервју са кандидатима и  утврди 

редосљед кандидата на основу стручних 

способности.  



Број   1                    „Службени гласник општине Градишка“                                          Страна     55 

3.Административно-техничке посло-

ве, за потребе Комисије, обављаће самоста-

лни стручни сарадник за радне односе 

Општинске управе општине Градишка. 
 

4.  Комисија престаје са радом даном 

избора кандидата на упражњену позицију. 
 

5. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гла-

снику општине Градишка“.    
 

Број:01-111-30/17 

Датум:16.02.2017.године 

Градишка  

                                         ПРЕДСЈЕДНИК 

                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

          Миленко Павловић с.р.                     
                                                                                                      
 

 

На основу члана 18. Закона о систему 

јавних служби („Службени гласник Републи-

ке Српске“, бр. 68/07, 109/12 и 44/16), члана 

26. став.5) Закона о музејској дјелатности 

(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 

89/08 и 57/12), члана 4. став 2. Закона о мини-

старским, владиним и другим именовањима 
Републике Српске („Службени гласник Репу-

блике Српске“,број:41/03)и члана 35.тачка ш) 

и 72. Статута општине Градишка („Службени 

гласник општине Градишка“,број 3/14), Ску-

пштина општине Градишка на сједници 

одржаној 16.02.2017.године, донијела је 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е  

о разрјешењу вршиоца дужности 

директора Јавне установе „Завичајни 

музеј“  
 

1. Мр туризма и екологије ДРАГАН 

МАТАВУЉ из Градишке, разрјешава се ду-

жности вршиоца дужности директора Јавне 

установе „Завичајни музеј“ Градишка  са  
20.02. 2017. године.  
 

2. Именовани из тачке 1. Рјешења, 

права по основу радног односа након разрје-

шења, остварује у складу са законом, а на 

основу рјешења надлежног органа.  
 

3. Рјешење ступа на снагу даном до-
ношења, а објавиће се у „Службеном гласни-

ку општине Градишка“. 
 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
 

Скупштина општине Градишка је на 

сједници одржаној дана 30.10.2014. године 

Рјешењем, број: 01-111-95/14 именовала мр 

туризма и екологије Драгана  Матавуља за 

вршиоца дужности директора Јавне установе 

„Завичајни музеј“ Градишка до окончања 

избора директора по расписаном јавном 
конкурсу. С обзиром да у међувремену није 

расписан јавни конкурс, нити спроведена 

процедура избора и именовања директора ЈУ 
„Завичајни музеј“ у складу са Законом, због 

истека периода на који је именован, Наче-

лник општине у складу са Законом о локалној 

самоуправи и Законом о систему јавних 

служби, предложио је Скупштини општине 

доношење предметног рјешења. На основу 

наведеног, ријешено је као у диспозитиву.  
 

ПРАВНА ПОУКА:  
Против овог рјешења не може се уло-

жити жалба, али се може покренути управни 

спор подношењем тужбе Окружном суду 
Бања Лука у року од 30 дана од дана пријема 

рјешења. Тужба се подноси непосредно суду 

у два примјерка.  
 

Број:01-111-31/17 

Датум:16.02.2017.године 

Г р а д и ш к а  

          ПРЕДСЈЕДНИК  

  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

                  Миленко Павловић с.р. 
 

 

На основу члана 18. Закона о систему 

јавних служби („Службени гласник Репу-

блике Српске“, бр. 68/07, 109/12 и 44/16), 
члана 26. став 5. Закона музејској дјелатности 

(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 

70/11 и 67/13), члана 4. став 2. Закона о мини-
старским, владиним и другим именовањима 

Републике Српске („Службени гласник Репу-

блике Српске“, број  41/03) и члана 35. тачка 
ш) и 72.Статута општинеГрадишка („Службе-

ни гласник општине Градишка“, број 3/14), 

Скупштина општине Градишка на сједници 

одржаној дана, 16.02. 2017.године,донијела је 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е  

о именовању вршиоца дужности 

директора Јавне установе „Завичајни 

музеј“ Градишка  
 

1. БОЈАН ВУЈИНОВИЋ, мастер 

археолошких наука из Бањалуке, именује се 

за вршиоца дужности директора Јавне уста-

нове „Завичајни музеј“ Градишка са 20.02.-

2017. године, до окончања поступка имено-

вања директора по јавном конкурсу на 

мандатни период.  
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2. Рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Градишка“. 
 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
 

С обзиром да је в.д. директора ЈУ 
„Завичајни музеј“ Градишка разријешен 

дужности, због истека периода на који је име-

нован, мјесто директора ове јавне установе 

остало је упражњено. Вршилац дужности 

директора ЈУ „Завичајни музеј“ именује се до 

завршетка поступка именовања на мандатни 

период по јавном конкурсу. Предложени 

кандидат испуњава опште и посебне услове 

за обављање дужности директора прописане 
Законом и Статутом Установе.  

На основу наведеног, а на приједлог 

Начелника општине, ријешено је као у 
диспозитиву.  
 

ПРАВНА ПОУКА: 
 

Против овог рјешења не може се уло-

жити жалба, али се може покренути управни 

спор подношењем тужбе Окружном суду 

Бања Лука у року од 30 дана од дана пријема 

рјешења. Тужба се подноси непосредно суду 

у два примјерка.  
 

Број:01-111-32/17 

Датум:16.02.2017.године 
Г р а д и ш к а  

                ПРЕДСЈЕДНИК 

                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

          Миленко Павловић с.р.                     

                                                                                                     

     

   

 

На основу члана 48. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16) и члана 72. Статута 

општине Градишка („Службени гласник 
општине Градишка“, број 3/14), Скупштина 

општине Градишка на сједници одржаној 

дана 16.02.2017. године  д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању Комисије за примопредају 

дужности в.д. директора ЈУ„Завичајни 

музеј“ Градишка 
 

1. Именује се Комисија за примопре-

дају дужности између досадашњег в.д. дире-

ктора ЈУ „Завичајни музеј“ Градишка Драга-
на Матавуља и именованог в.д. дире-ктора 

Бојана  Вујановића (у даљем тексту: Коми-

сија), у саставу:       

                 - Драган Ђаковић, предсједник,  
      - Вања Сладојевић,  

         замјеник предсједника, 

      - Славко Мекињић, члан, 
      - Драгана Бјелић, замјеник члана, 

- Бојан Вујчић, члан, 
- Петра Јунгић, замјеник члана. 
 

2. Задатак Комисије је да присуствује 

примопредаји дужности в.д. директора из 

тачке 1. Рјешења и о извршеној примопредаји 

дужности сачини записник кога потписију: 

 - лице које предаје дужност, 

 - лице које прима дужност и 
 - чланови Комисије. 

 

3. О извршењу овог рјешења стараће 

се Начелник општине и именована комисија. 
 

4. Рјешење ступа на снагу даном 

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

 

Број:01-111-33/17 

Датум:16.02.2017.године 

Г р а д и ш к а  

                ПРЕДСЈЕДНИК 

                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

          Миленко Павловић с.р.                     

                      

 

На основу члана 69. став 1. т. б) и чла-
на 70. Закона о туризму („Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 70/11 и 67/13), члана 

18. Закона о систему јавних служби („Слу-
жбени гласник Републике Српске“, бр. 68/07, 

109/12 и 44/16) и члана  72. Статута општине 

Градишка („Службени гласник општине 
Градишка“, број 3/14), Скупштина општине 

Градишка на сједници одржаној 16.02.2017. 

године, донијела  је 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е  

о именовању вршиоца дужности 

директора Јавне установе „Туристичка 

организација општине Градишка“  

 

1. ВЕЉКО ЈОВАНОВИЋ, дипломи-

рани економиста из Градишке, именује се за 
вршиоца дужности директора Јавне установе 

„Туристичка организација општине Гради-

шка“,  до окончања поступка избора директо-
ра по јавном конкурсу на мандатни период, а 

најдуже до шест мјесеци. 
 

2. Рјешење ступа на снагу даном до-

ношења, а објавиће се у „Службеном   гла-

снику општине Градишка“. 
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О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е  
 

Рјешењем Скупштине општине Гра-

дишка, број: 01-111-46/13 од 21.02.2013. 

године именовани је разријешен дужности 

директора Туристичке организације општине 

Градишка, због раније донесене Одлуке о 

престанку рада Туристичке организације 
општине Градишка, број: 01-022-308/12 од 

27.12.2012. године („Службени гласник 

општине Градишка“, број 7/12). Поступак 

ликвидације Туристичке организације није 

извршен до данас. 

Одлуком о усклађивању акта о осни-
вању Туристичке организације општине Гра-

дишка стављена  је  ван снаге Одлука о 

престанку рада Туристичке организације 
општине Градишка. 

С обзиром да је мјесто директора 

јавне установе остало упражњено, вршилац 
дужности директора Јавне установе „Тури-

стичка организација општине Градишка“ 

именује се до завршетка поступка именовања 

по јавном конкурсу, а најдуже до шест мјесе-

ци. Предложени кандидат испуњава опште и 

посебне услове за обављање дужности дире-

ктора прописане Законом и Статутом 

Установе.  

На основу наведеног, а на приједлог 
Начелника општине, ријешено је као у 

диспозитиву.  
 

ПРАВНА ПОУКА: 
 

Против овог рјешења не може се уло-

жити жалба, али се може покренути управни 

спор подношењем тужбе Окружном суду 

Бања Лука у року од 30 дана од дана пријема 

рјешења. Тужба се подноси непосредно суду 

у два примјерка.  
 

Број:01-111-34/17 
Датум:16.02.2017.године 

Г р а д и ш к а  

               ПРЕДСЈЕДНИК 
                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

          Миленко Павловић с.р. 

 

 

 

 

На основу члана 39. став 2. алинеја 

33. Закона о локалној самоуправи („Службе-

ни гласник Републике Српске“, број 97/16), 
члана 69. став 1. т. б) и члана 70. Закона о 

туризму („Службени гласник Републике 

Српске“, бр. 70/11 и 67/13), члана 4. став 2. 
Закона о министарским, владиним и другим 

именовањима Републике Српске („Службени 

гласник Републике Српске“, број 41/03), чла-

на 16. Закона о систему јавних служби 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 

68/07, 109/12 и 44/16) и члана 35. тачка ш) 

Статута општине Градишка ("Службени гла-
сник општине Градишка", број 3/14) Ску-

пштина општине Градишка на сједници 

одржаној 16.02.2017.  године, донијела је 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е  

о именовању в.д. чланова Управног одбора 

 ЈУ „Туристичка организација општине 

Градишка“ 
 

1. Именују се в.д. члановa Управног 

одбора Јавне установе „Туристичка органи-

зација општине Градишка“ и то: 

 

- Др Драган Поповић,  

- Дијана Павић и  

- Слободан Гвозден. 
 

2. Именовање из претходне тачке 

врши се на период до окончања процедуре 

избора чланова Управног одбора по конкурсу.  

 

3. Рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Градишка“. 
 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е  
 

Туристичка организација општине 

Градишка основана је 2003. године и уписана 
у судски регистар. Крајем 2012. године 

Скупштина општине Градишка је донијела 

Одлуку о престанку рада Туристичке органи-

зације општине Градишка, број: 01-022-

308/12 од 27.12.2012. године („Службени гла-

сник општине Градишка“, број 7/12). 

Наведена одлука није проведена.  
Одлуком о усклађивању акта о осни-

вању Туристичке организације општине 

Градишка ставља се ван снаге Одлука о пре-
станку рада Туристичке организације општи-

не Градишка. 

Из тог разлога неопходно је имено-

вати в.д. чланова Управног одбора до спрово-

ђења поступка избора чланова Управног 

одбора на мандатни период по јавном конку-

рсу. Предложени кандидати испуњавају 

опште и посебне услове за обављање дужно-

сти члана Управног одбора прописане Зако-
ном и Статутом Установе.  

На основу наведеног, а на приједлог 

Начелника општине, ријешено је као у 
диспозитиву.  
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ПРАВНА ПОУКА: 
 

Против овог рјешења не може се 

уложити жалба, али се може покренути 

управни спор подношењем тужбе Окружном 

суду Бања Лука у року од 30 дана од дана 

пријема рјешења. Тужба се подноси 

непосредно суду у два примјерка.  

               

Број:01-111-35/17 

Датум:16.02.2017.године 

Г р а д и ш к а  

                 ПРЕДСЈЕДНИК 

                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
            Миленко Павловић с.р. 

 

 
 

 

На основу члана 95. Закона о средњем 
образовању и васпитању (''Службени гласник 

Републике Српске'', бр. 74/08, 106/09, 104/11 

и 33/14), члана 7. Правилника о избору и 

раду школског одбора (''Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 7/09, 12/09 и 69/13) и 

члана 35. Статута општине Градишка (''Слу-

жбени гласник општине Градишка'', број 

3/14), Скупштина општине Градишка на сје-

дници одржаној дана,  16.02.2017. године, 
донијела је 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу члана Школског одбора 

ЈУ Средња стручна и техничка школа 

Градишка 
 

Члан 1. 

 

МЛАДЕН ВАСИЉЕВИЋ, дипломи-

рани инжењер из Градишке, разрјешава се 

дужности члана Школског одбора ЈУ Средња 
стручна и техничка школа Градишка. 

 

Члан 2. 

 

Рјешење ступа на снагу даном доно-

шења, а објавиће се у ''Службеном гласнику 

општине Градишка''. 

 

Број:01-111-36/17 

Датум:16.02.2017.године 
Г р а д и ш к а  

                                        ПРЕДСЈЕДНИК 

                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
          Миленко Павловић с.р. 

                  

     
 

 На основу члана 95. Закона о сре-

дњем образовању и васпитању (''Службени 

гласник Републике Српске'', бр. 74/08, 106/09, 

104/11 и 33/14), члана 7. Правилника о 

избору и раду школског одбора (''Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 7/09, 12/09 и 

69/13) и члана 35. Статута општине Градишка 

(''Службени гласник општине Градишка“, 
број 3/14), Скупштина општине Градишка на 

сједници одржаној дана, 16.02. 2017. године, 

донијела је 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању члана Школског одбора 

ЈУ Средња стручна и техничка школа 

Градишка 
 

Члан 1. 
За члана Школског одбора ЈУ Средња 

стручна и техничка школа Градишка, испред 

општине Градишка, именује се РОМЕО 

КШАН, машински техничар из Градишке. 

 

Члан 2. 
Именовање из претходне тачке врши 

се на период од четири године. 

 

Члан 3. 
Рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у ''Службеном 
гласнику општине Градишка''. 

 

Број:01-111-37/17 
Датум:16.02.2017.године 

Г р а д и ш к а  

                             ПРЕДСЈЕДНИК 

                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

          Миленко Павловић с.р. 
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ћ 

      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

 

 

На основу чл. 59 и 82. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник Репу-

блике Српске“ број 97/16), чл. 3. и 4. Закона о 

трезору („Службени гласник Републике 
Српске“, бр. 28/13 и 103/15 и  члана 58. Ста-

тута општине Градишка („Службени гласник 

општине Градишка“, број 3/14),  Начелник 
општине Градишка  дана 30. 12. 2016. године  

д  о  н  о  с  и 
 

ОДЛУКУ  

О НАЧИНУ ОРГАНИЗОВАЊА ТРЕЗОРА 

ОПШТИНЕ ГРАДИШКА 
 

I   
Одлуком о начину организовања тре-

зора општине Градишка (у даљем тексту: 

Одлука) прописује се начин организовања 

буџетских корисника који се финансирају из 
Буџета општине Градишка у систему тре-

зорског пословања.     
 

II 
Трезор општине Градишка састоји се 

из двије оперативне јединице: 

- оперативне јединице: „Општина 

Градишка“ и 

- оперативне јединице: „Остали кори-
сници Буџета Општине“. 
 

III 
Оперативну јединицу „Општина Гра-

дишка“ чине сљедећи организациони дијело-
ви: 

- Стручна служба Скупштине општине, 

- Служба Начелника општине, 
- Буџетска резерва, 

- Професионална ватрогасна јединица,  

- Одјељењe за општу управу, 

- Одјељењe за финансије, 

- Одјељењe за привреду и пољопривреду,  

- Одјељењe за друштвене дјелатности,  

- Одјељењe за просторно уређење и 

грађење,  

- Одјељење за комуналне и стамбене 

послове, 

- Одјељењe за борачко-инвалидску заштиту, 

- Остала буџетска потрошња, 

- Одјељење за економски развој, 

- Одјељење за инспекције, 

- Одсјек интерне ревизије 

- Мјесне заједнице. 

IV 
 Оперативну јединицу: „Остали  

корисници Буџета Општине“ чине сљедећи 

организациони дијелови: 

- ЈУ Центар за социјални рад, 
- Трошкови социјалне заштите, 

- ЈУ за предшколско васпитање и обра- 

     зовање  дјеце  „Лепа Радић“, 
- ЈУ Завичајни музеј, 

- ЈУ Културни центар, 

- ЈУ Туристичка организација, 

- ЈУ Гимназија, 

- ЈУ Техничка школа, 

- ЈУ Средња стручна и техничка школа и  

- ЈУ Народна библиотека. 
 

V 
 У оперативној јединици „Општина 

Градишка“ вршиће се унос података у Си-
стем за управљање финансијским информа-

цијама (СУФИ систем) за пословне промјене 

по свим модулима - помоћним књигама тре-
зорског пословања  и главна књига трезора. 
 

VI 
 У оперативној јединици „Остали 

корисници Буџета општине Градишка“ 

вршиће се унос података у СУФИ систем за 

пословне промјене по свим модулима - 

помоћним књигама трезорског пословања  и 

главна књига трезора. 
 

VII 
 Унос података у обjе наведене опера-

тивне јединице вршиће се на основу наста-

лих пословних промјена, путем образаца за 
трезорско пословање буџетских корисника 

прописаних Упутством о форми, садржају и 

начину попуњавања образаца за трезорско 

пословање буџетских корисника („Службени 

гласник Републике Српске“, број 9/11). 
 

VIII 
 Уколико се обезбиједе техничке 
претпоставке у локалном трезору, одређени 

буџетски корисници општине Градишка моћи 

ће се директно прикључити на СУФИ систем 
(на такозвану директну конекцију - везу) уз 

прeтходно одобрење начелника Одјељења за 

финасије, те уз испуњење сигурносних 

функционално-информатичких претпоставки. 
 

IX 
 Ступањем на снагу ове одлуке пре-

стаје да важи Одлука о начину организовања  

трезора општине Градишка („Службени 
гласник општине Градишка“ бр. 10/08, 12/13 

и  2/14). 
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X 
 Одлука ступа на снагу даном доно-

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Градишка“ 
 

Број: 02-022-306/16 

Датум: 30. 12. 2016. године                                                              

Г р а д и ш к а        
                             НАЧЕЛНИК OПШТИНЕ 

                                   Зоран Аџић с.р. 

  

 

 
На основу члана 34. ст. 2. Одлуке о 

уређењу простора и грађевинском земљишту 
(„Службени гласник општине Градишка”; 

број 6/14) а у вези са чланом 3. став 1. тачка а 

Закона о комуналним таксама („Службени 

гласник Републике Српске”; број 4/12) и чла-

на 73. Статута општине Градишка („Службе-

ни гласник општине Градишка“ број: 3/14) 

Начелник општине д о н о с и: 

 

О Д Л У К У 

о висини закупа грађевинског земљишта 

ради продаје штампе књига и других 

публикација за 2017 годину 
 

Члан 1. 
Овом Одлуком утврђује се висина 

закупа за постављање штандова и полица за 

продају књига, штампе и других публикација 

на јавним површинама, који (које) се на 

истим постављају непосредном погодбом и 

на захтјев заинтересованог лица, а чија 

висина није регулисана Одлуком о уређењу 

простора и грађевинском земљишту и за које 

се према Закону о комуналним таксама не 

може наплаћивати комунална такса. 

                                                                  

Члан 2. 

   Под јавним површинама у смислу ове 

Одлуке подразумијевају се тротоари, тргови, 

паркинзи, травњаци и уређене и неуређене 

површине око објеката колективног стано-

вања (изграђено градско грађевинско земљи-

ште).                                                                 

                                                                  

Члан 3. 
  (1) Закупнина за садржаје из члана 1. 

ове Одлуке утврђује  се за  1 m² изграђеног 

градског грађевинског земљишта дневно без 
обзира на зону  или мјесечно у зависности од 

положаја за сваку конкретну зону а према 

зонама одређеним  Одлуком о уређењу про-

стора и грађевинском земљишту како 

слиједи:  

 - За постављање продајих столова  и полица 

за за саджаје из члана 1. ове Одлуке 

закупнина се одређује у мјесечном иносу без 

обзира на заузету површину и износи:  у I 

зони 40,00КМ, у II зони 30,00 КМ, у III и 
осталим зонама 20,00 КМ. 

 

Максимална величина штанда, одно-
сно полице код мјесечног заузимања јавне 

површине за саджаје из члана 1. може бити 

до 4,00 м2 по штанду односно полици. 

 

(2) Висина закупнине за дневно 

заузимање изграђеног градског грађевинског 

замљишта за један дан закупа за исте 

садржаје без обзира на зону износи: 

     - за површину до 20 m²   -8,00 КМ/m² 

     - за површину 20 - 50 m² -4,00 КМ/m² 
     - за површину 50-100 m² -2,00 КМ/m² 

     - за површину преко 100,00 m²-1,00 КМ/m² 

 

Члан 5. 
Ова Одлука ће служити као основ за 

утврђивање висине закупа у периоду од 

01.01.2017 до 31.12.2017. године. 

 

Члан 6. 
Овлашћује се начелник Одјељења за 

комуналне и стамбене послове да у име 

Општине потписује уговоре о закупу јавне 
површине за садржаје наведене у члану 1. ове 

Одлуке. 

                                                             

Члан 7. 
(1) Ступањем на снагу ове Одлуке 

престаје да важи о висини закупа грађеви-

нског земљишта за 2016 годину („Службени 

гласник општине Градишка“ број: 2/16). 

(2) Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења а обајвиће се у «Службеном гла-

снику општине Градишка». 

 
Број:02-022-8/17. 

Дана:12.01.2017. године. 

                                 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                      Зоран Аџић с.р. 

 

 

 

 

 

На основу чл. 59 и 82. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник Репу-
блике Српске“, број 97/16),  члана 73. Статута 

општине Градишка („Службени гласник 

општине Градишка“, број 3/14  и члана   5. 

Правилника о коришћењу средстава који се 
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признају као трошкови репрезентације („Слу-

жбени гласник општине Градишка“, број  

12/13),  Начелник општине Градишка  доноси 
 

О Д Л У К У 

о признавању дневних трошкова 

репрезентације за  функционере општине  

и запослене у Општинској управи 

 

       Члан 1. 

(1) Запослени  у  Општинској управи 

општине Градишка ( у даљем тексту: запо-

слени)  имају право на  два  топла напитка 

(кафа или чај)  у току радног дана без  накна-
де,  на терет трошкова репрезентације. 

(2) Право из претходног става запо-

слени користе прије почетка радног времена 
до 07,30 часова и у периоду од 12,00  до 12,30 

часова. 
 

Члан 2. 

Коришћење  напитака  преко одобре-
не количине из претходног члана  и ван 

прописаног времена није дозвољено.    
      

 Члан 3. 

(1) Функционери општине, савјетник 

начелника, секретар Скупштине општине,   

начелници одјељења или службе и шефови 

одсјека имају право на услуге кафе кухиње у 
обављању својих редовних послова  и преко 

количина одобрених у члану 1. за госте и 

приликом одржавања радних састанака, 

водећи рачуна о рационалности потрошње.  

(2) Функционери Општине и наче-

лници одјељења или службе имају право на 

трошкове екстерне репрезентације, искљу-

чиво по овлашћењу Начелника општине, уз 

навођење назива делегације и обавезно 

потписивање пуног имена и презимена овла-
шћеног лица на рачуну издатом од стране 

даваоца услуге. 

(3) Лица из претходног става имају 
право на трошкове екстерне репрезентације 

до износа од максимално 40,00 КМ по особи 

за које у случају службених  посјета обезбе-
ђује једну конзумацију хране и пића у ресто-

рану на подручју Општине односно макси-

мално до 500,00 КМ  у укупном износу рачу-

на за угоститељске услуге коришћене у 

једном дану. 

(4) Право из претходног става оства-
рује се на основу потписане наруџбенице од 

стране Начелника општине или лица које 

одреди Начелник општине. 
 

Члан 4. 
  Угоститељски радник у кафе кухињи 

води евиденцију о потрошњи напитака про-

писаних овом одлуком и на крају сваког 

мјесеца Одјељењу за општу управу доставља 

извјештај о потрошњи напитака.  
 

Члан 5. 

(1) За спровођење ове одлуке   заду-

жује се Одјељење  за општу управу.  

(2) Поступање супротно овој одлуци 
представља тежу повреду радне дужности за 

коју службеници и намјештеници Општинске 

управе одговарају дисциплински.   
 

Члан 6. 
 Ступањем на снагу ове одлуке пре-

стаје да важи Одлука о признавању дневних 

трошкова репрезентације за запослене у 
Општинској управи  („Службени гласник 

општине Градишка“, број 1/14). 
 

Члан 7. 

 Одлука ступа на снагу даном доно-
шења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Градишка“.  
 

Број:02-022-13/17. 

Дана:20.јануар 2017. године. 

                                 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                      Зоран Аџић с.р. 

 

 
 

 
 

На основу члана 7. Уредбе о условима 

и начину плаћања готовим новцем (Службени 

гласник Републике Српске, број 86/12, 10/14 ) 

и на основу члана 73. Статута општине Гра-

дишка (“Службени гласник општине Гради-

шка”, број 3/14 ) Начелник општине Гради-

шка доноси:  
 

О Д Л У К У 

о висини благајничког максимума 

за 2017. годину 
 

Члан 1.  

Овом одлуком утврђује се максима-

лни дневни износ готовог новца који органи 

општинске управе могу држати у својој 

благајни и користити за потребе готовинских 

плаћања, а у складу са чланом 3. Уредбе о 
условима и начину плаћања готовим новцем. 
 

Члан 2. 

Висина износа из претходног члана 

ове одлуке је 4.000,00 КМ. 
 

Члан 3. 
За извршење ове одлуке задужује се 

Одјељење за финансије. 
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Члан 4. 

Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављена у Службеном 

гласнику општине Градишка.  

 
Број:02-022-11/17. 

Дана:23.01.2017. године. 

                                 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                      Зоран Аџић с.р. 

 

 

 

 На основу члана 16. став (5) Одлуке о 

стипендирању студената са подручја општи-

не Градишка (“Службени гласник општине 

Градишка”, број 11/13 и 8/14) и члана 73. 

Статута општине Градишка (“Службени гла-
сник општине Градишка”, број 3/14), 

Начелник општине, д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о додјели студентских стипендија 

у академској 2016/17. години 
 

I 
 Додјењује се 171 студентска стипе-

ндија у академској 2016/17. години, студе-

нтима првог циклуса са подручја општине 

Градишка и то: 
 

- 44 стипендије студентима са про-

сјеком већим од 8,50, 

- 98 стипендија студентима по осно-

ву социјалног статуса, 

- 22 стипендије студентима без 

једног или оба родитеља, студентима циви-

лним жртвама рата, дјеци погинулих бораца 

ВРС, дјеци ратних војних инвалида и I до IV 

категорије и студентима са инвалидитетом и 

- 7 стипендија студентима прве 

године-носиоцима дипломе Вук Стефановић 

Караџић. 
 

 Стипендије из претходног става 

додјељују се студентима, који су право на 

стипендију стекли на основу редосљеда 

утврђеног коначном ранг – листом број 02-

67-2/16 од 07.02.2017. године. 
 

II 
 Међусобна права и обавезе између 

Општине, као даваоца стипендије и студената 

који су остварили право на стипендију, као 
корисника стипендије, регулисаће се угово-

ром о додјели стипендије. 

 

III 

 Одлука ступа на снагу даном 

доношења. 
 

Број:02-022-34/17 

Дана:08.02.2017. године. 

                                 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                      Зоран Аџић с.р. 

 

 

 

На основу члана 82. став (3) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“ број 97/16) и члана 73. 

Статута Општине Градишка („Службени 

гласник општине Градишка“, број 3/14), 

Начелник општине Градишка доноси 

 

О Д Л У К У 

 

I 

     Одобрава се исплата средстава у 

износу од 2.000,00 КМ,  Удружењу воћара 

Републике Српске, у сврху суфинансирања 

Петог савјетовања воћара Републике Српске. 
 

II 

Уплату средстава у износу од 2.000,00 

КМ извршити на име Удружења воћара 
Републике Српске, жиро-рачун број: 

5620108086440119, НЛБ Развојна банка а.д. 

Бања Лука. 
 

III 
Исплата средстава извршиће се на те-

рет Буџета општине Градишка- ставка 412900 

(репрезентација, пријеми, манифестације). 
 

IV 
О извршењу ове одлуке стараће се 

Одјељење за финансије. 
 

V 

Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у „Службеном 
гласнику општине Градишка“  

 

Број: 02-435-1/17       
Датум: 11.01.2017. године                                  

Градишка                   

                                НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  

                                        Зоран Аџић с.р. 
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На основу члана 82. став (3) Закона о 

локалној самоуправи (''Службени гласник 

Републике Српске'', број 97/16), чл. 58. став 

о) и 73. Статута општине Градишка (''Слу-

жбени гласник општине Градишка'', број 
3/14), Начелник општине Градишка, доноси 
 

О  Д  Л  У  К  У 

о додјели гранта-подршка наталитету 

(поклон честитка за новорођено дијете) 
 

I 

Овом одлуком се утврђује расподјела 

новчаних средстава са буџетске позиције 

416100 - дознаке грађанима које се исплаћују 

из буџета општине-подршка наталитету 
(поклон честитка за новорођено дијете, у 

укупном износу од 2.400,00 КМ (словима: 

двијехиљадечетиристотине КМ и 00/100). 
 

II 
Уплату средстава из тачке I ове одлу-

ке, за свако новорођено дијете у децембру 

2016. године у износу од 100,00 КМ (слови-

ма:стотинуконвертибилнихмарака и 00/100), 

вршиће се на текући рачун родитеља дјетета. 
  

III 

Саставни дио ове одлуке је Списак 

новорођене дјеце у децембру 2016. године. 
 

IV 

О извршењу ове одлуке стараће се 

Одјељење за финансије. 
 

V 

Ова одлука ступа на снагу даном до-

ношења и објавиће се у ''Службеном гласнику 

општине Градишка''. 
 

Број: 02-022-2/17                                                                            

Датум: 04.01.2017. год. 

Г р а д и ш к а                                                                                           

                                НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  

                                        Зоран Аџић с.р. 

 

 

 

На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи (''Службени гласник 

Републике Српске'', број 97/16), чл. 58. став 

о) и 73. Статута општине Градишка (''Слу-
жбени гласник општине Градишка'', број 

3/14), Начелник општине Градишка, доноси 
 

О  Д  Л  У  К  У 

о додјели гранта-подршка наталитету 

(поклон честитка за новорођено дијете) 
 

I 

Овом одлуком се утврђује расподјела 

новчаних средстава са буџетске позиције 

416100 - дознаке грађанима које се исплаћују 

из буџета општине-подршка наталитету 
(поклон честитка за новорођено дијете, у 

укупном износу од 2.700,00 КМ (словима: 

двијехиљадеседамстотина КМ и 00/100). 
 

II 

Уплату средстава из тачке I ове 

одлуке, за свако новорођено дијете у јануару 

2017. године у износу од 100,00 КМ (слови-

ма:стотинуконвертибилнихмарака и 00/100), 
вршиће се на текући рачун родитеља дјетета. 
  

III 

Саставни дио ове одлуке је Списак 

новорођене дјеце у јануару 2017. године. 
 

IV 
О извршењу ове одлуке стараће се 

Одјељење за финансије. 
 

V 

Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у ''Службеном 

гласнику општине Градишка''. 
 

Број: 02-022-33/17                                                                           

Датум: 09.02.2017. год. 

Г р а д и ш к а                                                                                          
                                   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  

                                         Зоран Аџић с.р. 

 

 

 

На основу чл. 54. и  58. Статута 

Општине Градишка ( „Службени гласник 
Општине Градишка“, брoj 3/14 ), а у складу 

са Уговором о сарадњи закљученим дана 

29.12.2016. године, између Општине Гради-

шка и Међународне финансијске корпорације 

из Групације Свјетске банке ( International 

Finance Corporation-IFC), начелник Општине 

Градишка доноси 
 

О Д Л У К У 

о провођењу регулаторне реформе на 

локалном нивоу  (Пројекта побољшања 

пословног окружења и конкурентности у 

Општини Градишка Investment Climate 

LIFE Project) 
 

I  
У складу са обавезама преузетим 

потписивањем Уговора о сарадњи између 

Општине Градишка и Међународне фина-
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нсијске корпорације из групације Свјетске 

банке (International Finance Corporation-IFC), 

Општина Градишка прихвата обавезу 

провођења Пројекта побољшања пословног 

окружења и конкурентности у Општини 
Градишка (Investment Climate LIFE Project) и 

регулаторне реформе на локалном нивоу у 

складу са наведеним пројектом.  
 

II 
Општина Градишка ће провести 

реформу административних поступака које у 

свом раду примјењује Општина Градишка  и 

организационе јединице Општинске управе. 
 

III 
Општина Градишка ће, у периоду 

након усвајања препорука за унапређење 

административних поступака, усвојити, 
измјенити или допунити све општинске про-

писе чије усвајање, измјена или допуна буду 

предуслов за имплементацију усвојених пре-
порука за унапређење, елиминсацију и 

унапријеђење административних поступака.  

Општина Градишка ће након доно-

шења и усвјања аката из тачке III Одлуке, 

донијети и усвојити Правилиник о рациона-

лизацији рада Општинке управе Општине 

Градишка и друге акте потребне за прово-

ђење Пројекта. 
 

IV 
Општина Градишка ће израдити и 

успоставити e регистар административних 

поступака који су у надлежности Општине 

Градишка те донијети Правилник о вођењу и 

одржавању Регистра административних 

поступака и друге акте потребне за реали-

зацију пројекта. 
 

V 
Административни поступак предста-

вља потупак рјешавања предмета од момента 

подношења захтјева трећег лица до момента 

одлучивања, тј. одговора надлежног одјеље-
ња Општине Градишка, у циљу спровођења 

одлука органа Општине Гради-шка или про-

писа виших органа власти (закона, 

подзаконског акта).  

Административни поступак такође 

може бити процедура пријављивања за изда-

вање лиценце, дозволе, сагласности, одобре-

ња, рјешења, ауторизације,  овлаштења, 

цертификације, обавјештења, и свих других 
одлука којима се одлучује о правима или 

обавезама странке у административно посту-

пку. У ширем смислу, административни по-
ступак представља процес који подразуми-

јева: подношење захтјева од стране физи-

чког/правног лица надлежном општинском 

одјељењу; спровођење процедуре по подне-

сеном захтјеву и добијање одговора од 

општинског одјељења по предатом захтјеву.  
 

VI 
Oва одлука ступа на снагу даном 

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

 

Број: 02-022- 9/17 

Датум: 11. 01. 2017. године 

Г р а д и ш к а 

                                   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  

                                           Зоран Аџић с.р. 

 

 

 

У складу са Планом развоја система 

управљања квалитетом у општини Градишка 

и захтјевима стандарда   ISO 9001:2008, тачке  

5.2.2. Пословника квалитета и члана 73. 

Статута општине Градишка („Службени 

гласник општине Градишка“, број  3/14) 

Начелник општине Градишка  д о н о с и  
 

О Д Л У К У  

о одређивању Представника руководства 

за квалитет и именовању Тима за 

квалитет у општини Градишка 

 

I 
Владо Сладојевић, в.д. Начелника 

Одјељења за општу управу Општинске 

управе општине Градишка, одређује се за 

Представника руководства за квалитет у 

општини Градишка. 
 

II 
У Тим за квалитет општине Градишка 

именују се : 

1. Драгана Илић, в.д. Начелника 
Службе Начелника општине, члан, 

2. Владо Сладојевић, в.д. Начелника 

Одјељења за општу управу, члан, 

3. Саша Суботић, в.д. Начелника 

Одјељења за просторно уређење и 

грађење,члан, 
4. Бранислав Савић,в.д.Начелника 

Одјељења за комуналне и стамбене послове, 

члан, 
5. Бранко Стојнић, в.д. Начелника 

Одјељења за привреду и пољопривреду, члан, 

6. Давор Глишић, в.д. Начелника 
Одјељења за друштвене дјелатности, члан, 
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7. Радомир Пјанић, в.д. Начелника 

Одјељења за борачко-инвалидску заштиту, 

члан, 

8. Синиша Аџић, в.д. Начелника 

Одјељења за финасије, члан, 
9. Горан Сембер,  в.д. Начелника 

Одјељења за инспекције, члан, 

10. Игор Марчета, в.д. Начелника 
Одјељења за економски развој, члан и 

11. Верица Вујат, консултант и  

админстратор система квалитета, члан. 

 

III 

Тим за квалитет има сљедеће задатке: 
 

-системским приступом осигурање  

спровођења и одржавања система квалитета  
и стално побољшање његове ефикасности, 

-анализа рада организационих јединица  

Општинске управе на преиспитивању 
система квалитета у Општини, 

-давање препорука за побољшање система 

квалитета у Општини, 

-побољшање постојећих процедура, упу-

тстава, мапа процеса, листа записа и друге 

документације система квалитета, 

-припрема интерних и екстерних аудита, 

-анализа резултата интерног и екстерног  

аудита и израда плана примјене датих 
препорука са екстерног аудита, 

-сарадња са консултантском кућом везано за 

унапређење система управљања квалитетом, 

 

IV 

Ступањем на снагу ове одлуке 
престаје да важи Одлука о одређивању 

Представника руководства за квалитет и 

именовању Тима за квалитет („Службени 

гласник општине Градишка“, број 7/13). 

 

V 
Одлука ступа на снагу даном доно-

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Градишка“. 

 

Број: 02-111-25 /17 

Датум:10. 02. 2017. године 

Г р а д и ш к а 

                                   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  

                                           Зоран Аџић с.р. 

 

 

 

 

На основу чл. 54. и  58. Статута 

Општине Градишка („Службени гласник 

Општине Градишка“, брoj 3/14), а у складу са 

Уговором о сарадњи закљученим дана 

29.12.2016. године, између Општине Гради-
шка и Међународне финансијске корпорације 

из Групације Свјетске банке ( International 

Finance Corporation - IFC), начелник 
Општине Градишка        д о н о с и 

 

РЈЕШЕЊЕ 

о именовању Радне групе за провођење 

Пројекта побољшања пословног окружења 

и конкурентности у Општини Градишка 

(Investment Climate LIFE Project) 

 

I 
У складу са обавезама преузетим потпи-

сивањем Уговора о сарадњи између Општине 

Градишка и Међународне финансијске корпо-

рације из Групације Свјетске банке  

(International Finance Corporation-IFC), а ради 

спровођења Пројекта побољшања пословног 

окружења и конкурентности у Општини 

Градишка, именује се Радна група Општине 

Градишка за провођење Пројекта побољшања 

пословног окружења и конкурентности 
(Investment Climate LIFE Project) у сљедећем 

саставу :       

- Зоран Аџић – предсједавајући, 

- Игор Марчета, члан, 

- Бранко Стојнић, члан, 

- Саша Суботић, члан, 

- Бранислав Савић, члан, 

- Владо Сладојевић, члан, 

- Радомир Пјанић, члан, 

- Синиша Аџић, члан, 

- Горан Сембер, члан и 

- Давор Глишић, члан. 
 

 II 
Задатак Радне групе је активно 

учешће у поступку реформе администра-

тивних поступака Општине Градишка ради 
квалитетнијег пружања услуге грађанима и 

привредним субјектима, унапређења услова, 

побољшања пословног амбијента, смањења 
ризика и трошкова пословања као и уклања-

ње непотребних административних баријера.  
 

 III 
  Мандат Радне групе траје до окочања 

Пројектних активности. Радна група за про-

вођење Пројекта ће се састајати по потреби, а 

најмање једном мјесечно с циљем извршења 
обавеза наведених у тачки II  овог рјешења. 
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Радна група може доносити одлуке из 

своје надлежности уколико састанку прису-

ствује више од половине чланова Радне групе 

а све одлуке се доносе простом већином. 
 

 IV 
У циљу ефикаснијег провођења 

пројекта за координатора Пројекта именује се 
Игор Марчета који је задужен за корди-

нацију између Општине Градишка с једне 

стране и Свјетске Банке с друге стране ради 

синхронизовања активности свих учесника у 

Пројекту ради успјешног провођења 

Пројекта. 
У циљу успостављања е-регистра 

Општине Градишка за ИТ кординатора име-

нује се Јово Лукић чији је задатак да заједно 
са консултантима Свјетске Банке спроведе 

потребне активости у циљу успостављања 

електронског регистра административних 
поступака Општине Градишка (e-registar). 

У циљу квалитеније промоције 

пројекта именује се Петра Лукић-

Мирковић за кординатора за маркетинг и 

односе са јавношћу са задатком да заједно са 

консултантима Свјетске Банке предузима 

активности ради промоције Пројекта и 

обавијештавања јавности.  
 

V 
 Рјешење ступа на снагу даном доно-
шења  а објављивања у „Службеном гласнику 

општине Градишка“. 
 

Број: 02-111- 4/17 

Датум: 11. 01. 2017. године  

Г р а д и ш к а 

                                   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  

                                           Зоран Аџић с.р. 

 

 

 На основу члана 19. Закона о систему 

јавних служби ("Службени гласник Републи-
ке Српске", бр. 68/07 и 109/12) и чл. 58. и 73. 

Статута општине Градишка ("Службени 

гласник општине Градишка", број 3/14), 

Начелник општине Градишка  д о н о с и  
 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о давању сагласности на Одлуку о радном 

времену  Јавне установе Центар за 

социјални рад Градишка 

 

1.Даје се сагласност на Одлуку о радном 

времену Јавне установе Центар за социјални 

рад Градишка број 01/530.7-28/16 од 

30.12.2016. године. 

 

2.Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у "Службеном 

гласнику општине Градишка". 
 

Број: 02-023-11/16 

Дана: 04.01.2017. године 
Г р а д и ш к а 

                                   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  

                                           Зоран Аџић с.р. 

 

 

 

 

 На основу чл. 59. и 82. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број 97/16), члана 13. 

Правилника о дисциплинској и материјалној 

одговорности запослених у општинској 

односно градској управи („Службени гласник 

Републике Српске“, број 41/14  и чл. 58. и 73. 

Статута општине Градишка („Службени 

гласник општине Градишка“, број  3/14), 

Начелник општине доноси 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

о именовању Дисциплинске комисије 

 

1.Именује се Дисциплинска комисија за 

вођење дисциплинских поступака против 

запослених службеника и намјештеника 

Општинске управе општине Градишка (у 

даљем тексту: Комисија)  у саставу: 
 

 - Драган Ђаковић, предсједник, 
                Вања Сладојевић, замјеник  
                                               предсједника, 

 - Бојан Вукотић, члан, 
    Мирјана Илинчић, замјеник члана, 

 - Тривун Јањетовић, члан и 
    Емин Халиловић, замјеник члана. 

  

2. Именовање из тачке 1. врши се на 

период од двије године. 

 

3. Задаци Комисије и начин рада 

утврђени су у Правилнику о дисциплинској и 

материјалној одговорности запослених у 

општинској односно градској управи. 
 

4. Ступањем на снагу овог рјешења 

престаје да важи Рјешење о именовању 

Дисциплинске комисије број: 02-111-136/09 

од 20.01.2013. године („Службени гласник 

општине Градишка“, број 1/13). 
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5. Рјешење ступа на снагу даном доно-

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Градишка“. 
 

Број: 02-111-3/17                                

Дана: 04.01.2017. године                                                 

Г р а д и ш к а 

                                   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  

                                           Зоран Аџић с.р. 

 

 

                                                                                                                                                                                                                  

 На основу члана 10. Закона о статусу 

функционера јединице локалне самоуправе 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 

96/05 и 98/13) и члана 73. Статута општине 

Градишка („Службени гласник општине Гра-

дишка“, број 3/14), Начелник општине Гради-

шка, д о н о с и  
 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е  

о давању овлашћења за вођење управног 

поступка 

 

        1. Овлашћују се шефови Одсјека, стру-

чни савјетници и  самостални стручни сара-
дници у Одјељењима и Служби Општинске 

управе општине Градишка да воде управни 

поступак из надлежности Одјељења  и Слу-

жбе у које су распоређени, до доношења 

управног акта ( без права потписивања), у 

складу са распоредом на радно мјесто и опи-
сом послова у Правилнику о унутрашњој 

организацији и систематизацији радних 

мјеста Општинске управе општине Гради-
шка. 
 

         2. Ступањем на снагу овог рјешења 

престаје да важи Рјешење о давању овла-

шћења број: 02-022-280/12 од 12.12.2012. 
године. 
 

         3. Рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а примјењиваће се од  12..01.2017. 

године и објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Градишка“. 

 

Број: 02-022-7/17 

Датум: 12.01.2017. године 
Г р а д и ш к а 

                                   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  

                                           Зоран Аџић с.р. 

 

 

На основу члана 59. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број 97/163) и члана 73. 

Статута општине Градишка („Службени 

гласник општине Гра-дишка“, број 3/14), 
Начелник општине Градишка, д о н о с и  
 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е  
 

о давању овлашћења  
 

 Овлашћују се службеници општинске 

управе: 

1. Ђурић Свјетлана, 

2. Ђунић Милан, 

3. Николић Гордана, 

4. Ђаковић Свјетлана, 

5. Миличевић Славојка, 
6. Бакић Александар, 

7. Бабић Зора, 

8. Грабеж Владимир, 
9. Јејинић Дракулић Милица и  

10. волонтер у општинској управи 

Црнић Данијела, 
 

да за потребе одређивања комуналне накнаде 

у смислу одредаба Закона о комуналним дје-

латностима и Одлуке о комуналној накнади 

на подручју општине Градишка изврше на 

лицу мјеста контролу корисне површине код 
постојећих обвезника комуналне накнаде, 

утврђивање корисне површине код обвезника 

који до сада нису били у систему комуналне 
накнаде, утврде положај обвезника према 

зонама градског грађевинског земљишта, те 

опремљеност објектима и уређајима заједни-

чке комуналне потрошње. 
 

II 
О утврђеним чињеницама лица из 

тачке I дужна су сачинити записнике и исте 
доставити службеницима општинске управе 

овлашћеним за вођење управног поступка за 

одређивање комуналне накнаде. 
                                                         

III 
Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у  „Службеном 

гласнику општине Градишка“. 

 

Број: 02-111-19/17 

Датум: 08.02.2017. године 

Г р а д и ш к а 

                                   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  

                                           Зоран Аџић с.р. 
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На основу чл. 59 и 82. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник Репу-

блике Српске“ број 97/16) и  члана 58. Стату-

та општине Градишка („Службени гласник 

општине Градишка“, број 3/14),  Начелник 
општине Градишка  д о н о с и 
   

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању Координатора у пројекту 

„Јачање улоге мјесних заједница у Босни и 

Херцеговини“ 
 

Члан 1. 

Златко Трнинић, „Виши стручни 

сарадник - координатор за мјесне заједнице и 

бирачке спискове“ у Општинској управи 
општине Градишка, именује се за Координа-

тора у оквиру пројекта „Јачање улоге мјесних 

заједница у Босни и Херцеговини“. 
 

Члан 2. 
Координатор пројекта испред општи-

не Градишка именује се на период  од 03. 01. 

2017. године до завршетка трајања пројекта 

„Јачање улоге мјесних заједница у Босни и 

Херцеговини“.  
 

Члан 3. 
Рок за преузимање дужности од рани-

јег координатора Милана Ђунића је осам 
дана. 
 

Члан 4. 

Рјешење ступа на снагу даном доно-

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине  Градишка“. 
 

Број: 02-111-2/17 

Датум: 03.01.2017. године 

Г р а д и ш к а 

                                   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  

                                           Зоран Аџић с.р 
 

 

 На основу члана 59. и 82 (став 3) 

Закона о локалној самоуправи (“Службени 

гласник Републике Српске”, број 97/16) и 

члана 73. Статута општине Градишка („Слу-

жбени гласник општине Градишка“, број 

3/14), Начелник општине Градишка доноси 
 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о образовању Комисије за рјешавање 

захтјева физичких лица за текуће помоћи 
 

I 

 Образује се Комисија за рјешавање 
захтјева физичких лица за текуће помоћи (У 

даљем тексту: Комисија) у саставу: 

1. Тихомир Михајловић, др. мед.,   

     предсједник (Дом здравља Градишка), 

2. Давор Глишић, члан (Општинска управа), 

3. Раде Цумбо, члан  (Центар за социјални  

    рад).     
 

II 

 Комисија се образује при Центру за 
социјални рад Градишка на период од четири 

године, а има задатак да само у изузетно 

тешким случајевима, доноси рјешење о 

одобравању исплата по захтјеву физичких 

лица за текуће помоћи. 

 

III 

 На основу рјешења Комисије, Центар 

за социјални рад врши исплате, а у оквиру 
буџетом предвиђених средстава за ове 

намјене. 
 

IV 

 Ступањем на снагу овог Рјешења 
ставља се ван снаге Рјешење о образовању 

Комисије за рјешавање захтјева физичких 

лица за текуће помоћи број: 02-111-3/15 од 

16.01.2015. године. 
 

V 

  Ово рјешење ступа на снагу даном 

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

Број: 02-111-1/17 
Дана: 04.01.2017. године 

Г р а д и ш к а    

                                   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

     Зоран Аџић с.р. 

 

 

 На основу члана 59. и 82 (став 3) 

Закона о локалној самоуправи (“Службени 

гласник Републике Српске”, број 97/16) и 

члана 73. Статута општине Градишка („Слу-

жбени гласник општине Градишка“, број 

3/14), Начелник општине Градишка доноси 

 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о именовању члана Организационог 

одбора  
 

I 

ДАВОР ГЛИШИЋ, в.д. начелника 
Одјељења за друштвене дјелатности, именује 

се испред општине Градишка за члана 

Организационог одбора, за организовање 

манифестације „Књижевни сусрети на 

Козари“, за 2017. годину. 
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 II    

О извршењу овог рјешења стараће се 

Одјељења за друштвене дјелатности. 
 

III 

Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Градишка“. 
 

Број: 02-111-6/17 

Дана: 16.01.2017. године 

Г р а д и ш к а 

                                   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  

                                           Зоран Аџић с.р 

 

 

 

На основу члана 251., став (5) Закона 

о основама безбједности саобраћаја на 

путевима у Босни и Херцеговини („Службени 

гласник Босне и Херцеговине“ број 6/06, 
75/06, 44/07, 84/09, 48/10, 18/13), члана 82., 

став (3) Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“ број 

97/16) и члана 73. Статута општине Градишка 

(„Службени гласник општине Градишка“ број 

3/14) Начелник општине Градишка доноси 
 

РЈЕШЕЊЕ 

о образовању Савјета за безбједност 

саобраћаја на подручју градског насеља 

Градишка 
 

        1. Образује се Савјет за безбједност сао-

браћаја на подручју градског насеља Гради-
шка (у даљем тексту: Савјет) у саставу: 

1) Љубо Љепојевић, предсједник Савјета, 

2) Жељко Билбија, члан Савјета, 
3) Александар Бакић, члан Савјета, 

4) Тихомир Ракита, члан Савјета, 

5) Дејан Шљивић, члан Савјета, 

6) Бранислав Савић, члан Савјета, 

7) Горан Стојаковић, члан Савјета, 

8) Весна Ковачевић, члан Савјета, 

9) Синиша Комљеновић, члан Савјета. 
 

       2. Задаци Савјета су: снимање и анализа 
постојећег стања начина регулисања саобра-

ћаја и давање приједлога регулисања сао-

браћаја на подручју градског насеља Гради-
шка, унапређење саобраћајне културе и 

саобраћајно-образовног рада са дјецом и 

омладином, координисање свих субјеката 

који својим дјеловањем могу да допринесу 

већој безбједности саобраћаја, сарадња са 

средствима јавног информисања и учество-

вање у емисијама и прилозима који имају за 

циљ унапређење безбједности саобраћаја на 

путевима, као и обављање других активности 

из области безбједности саобраћаја, по 

налозима Начелника општине, у складу са 

Законом о основама безбједности саобраћаја 
на путевима Босне и Херцеговине, Прави-

лником о Савјету за безбједност саобраћаја и 

другим подзаконским актима из ове области. 
 

          3. Стручне и административно-техни-

чке послове за потребе Савјета вршиће 

Одјељење за комуналне и стамбене послове 

општине Градишка. 
 

          4. Ступањем на снагу овог рјешења 

престаје да важи Рјешење о образовању 

Савјета за безбједност саобраћаја на подручју 
градског насеља Градишка број 02-111-52/13 

од 11. марта 2013. године. 
 

        5. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Градишка“. 
 

Број:02-111-22/17 

Датум:10. фебруар 2017. године 

Г р а д и ш к а 

                                   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  

                                           Зоран Аџић с.р 

 

 

 

            На основу члана 22., став (1), тачка б), 
подтачка 6 и члана 44. Закона о заштити и 

спасавању у ванредним ситуацијама („Слу-

жбени гласник Републике Српске“ број 
121/12), члана 82., став (3) Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Спске“ број 97/16), члана 3., став 1 Одлуке о 

формирању Штаба за ванредне ситуације 

општине Градишка („Службени гласник 

општине Градишка“ број 4/13) и члана 73. 

Статута општине Градишке („Службени 

гласник општине Градишка“ број 3/14), 

Начелник општине Градишка доноси 

 

РЈЕШЕЊЕ 

о именовању Општинског штаба  

за ванредне ситуације општине Градишка 
 

        1. Именује се Општински штаб за 

ванредне ситуације општине Градишка (у 

даљем тексту: Штаб) у саставу: 

       1) Зоран Аџић, Начелник општине, за 

Команданта Штаба, 
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         2) Огњен Жмирић, замјеник Начелника 

општине, за замјеника Команданта Штаба, 

        3) Слободан Кнежевић, Координатор 

Цивилне заштите, за Начелника Штаба, 

        4) Горан Стојаковић, старјешина Профе-
сионалне ватрогасне јединице, за члана 

Штаба, 

        5) Горан Вукотић, „Воде Српске“, за 
члана Штаба, 

        6) Бојан Шкорић, Станица јавне 

безбједности Градишка, за члана Штаба, 

        7) Тихомир Михајловић, ЈЗУ „Дом 

здравља“ Градишка, за члана Штаба, 

        8) Зоран Кузмановић, „Електродистри-

буција“ Градишка, за члана Штаба, 

       9) Радомир Шмитран, ЈКП „Водовод“ а.д. 

Градишка, за члана Штаба, 

      10) Драгана Стевић, „Црвени крст“ 
Градишка, за члана Штаба, 

       11) Горан Бјелић, „Градска чистоћа“ а.д. 

Градишка, за члана Штаба. 
 

       2. Административно стручне послове за 

потребе Штаба обавља служба Цивилне 

заштите у оквиру Службе Начелника 

општине Градишка. 
 

      3. Штаб обавља послове дефинисане 

Одлуком о формирању Штаба за ванредне 

ситуације општине Градишка и Законом о за-

штити и спасавању у ванредним ситуацијама. 
 

      4. О извршењу овог рјешења стараће се 

Служба Начелника општине. 
 

      5. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Градишка“. 
 

Број: 02-111-20/17 

Датум: 10. фебруар 2017. године 
Г р а д и ш к а 

                                   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  

                                           Зоран Аџић с.р 

 

 

            На основу члана 25., став (1) Уредбе о 

стамбеном збрињавању породица погинулих 

бораца и ратних војних инвалида одбра-
мбено-отаџбинског рата Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“ број 

43/07, 73/08, 18/11), члана 5., став 1 Прави-
лника о стамбеном збрињавању породица 

погнулих бораца и ратних војних инвалида и 

цивилних жртава рата на подручју општине 

Градишка („Службени гласник општине 

Градишка“ број 12/07, 7/08, 10/08) и члана 73. 

Статута општине Градишка („Слижбени 

гласник општине Градишка“ број 3/14) 

Начелник општине Градишка доноси 
 

РЈЕШЕЊЕ 

о именовању Првостепене стамбене 

комисије за борачко-инвалидску заштиту 

општине Градишка 

 

          1. Именује се Првостепена стамбена 

комисија за борачко-инвалидску заштиту 

општине Градишка (у даљем тексту: Стамбе-

на комисија) у саставу: 

         1) Радомир Пјанић, начелник Одјељења 
за борачко-инвалидску заштиту, за предсје-

дника, 

         2) Гордана Николић, представник 
Општинског органа управе, за члана, 

         3) Милован Гагић, представник Борачке 

организације општине Градишка, за члана, 
         4) Никола Везмар, представник Борачке 

организације општине Градишка, за члана, 

         5) Михајло Шестановић, представник 

Општинске организације породица погину-

лих и заробљених бораца, за члана. 
 

        2. Комисија се именује при Одјељењу за 

борачко-инвалидску заштиту са задатком 

извршавања послова стамбеног збрињавања 

придржавајући се правила прописаних Уре-

дбом о стамбеном збрињавању породица 
погинулих бораца и ратних војних инвалида 

одбрамбено-отаџбинског рата Републике 

Српске и Правилником о стамбеном збриња-
вању породица погинулих бораца, ратних 

војних инвалида и цивилних жртава рата на 

подручју општине Градишка. 
 

        3. О извршењу овог рјешења стараће се 

Одјељење за борачко-инвалидску заштиту 
општине Градишка. 

 

      4. Ступањем на снагу овог рјешења 
престаје да важи Рјешење о именовању 

Првостепене стамбене комисије за борачко-

инвалидску заштиту општине Градишка број 
02-111-87/14 од 16. октобра 2014. године. 

 

      5. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеним 

гласнику општине Градишка“. 

 
Број: 02-111-21/17               

Датум: 10. фебруар 2017. године 

Г р а д и ш к а 
                                   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  

                                           Зоран Аџић с.р 
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На основу члана 82.став 3. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 97/16) ичлана 73. 

Статута општине Градишка(„Службени гла-

сник општине Градишка“, број: 3/14), Наче-
лник општине д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

1.Именује се Комисија за случај 

настанка штета услед дејства елементарних 

непогода на пољопривредним усјевима, те 

осталих штета на пољопривредним газди-

нствима  на подручју општине Градишка за 

2017.годину (у даљем тексту Комисија) у 

саставу: 

1. Сладојевић Предраг, предсдједник 

2. Мисимовић Милутин, члан 
3.Тубин Зоран,члан 

 

2.Задатак Комисије је следећи: 

Комисија има задатак да увидом на 

лицу мјеста утврди штету на пољопри-

вредним усјевима насталу услед дејства 

елементарних непогода и остале штетена 

пољопривредним газдинствима, те да о 

истом сачини записник. 
 

3. Извршење овог рјешења је у надле-
жности начелника Одјељења за привреду и 

пољопривреду. 
 

4.Ово рјешење ступа на снагу даном  

доношења и биће објављено у „Службеном  
гласнику општине Градишка“.  
 

Број: 02-111-9/17 

Датум:12.01.2017.године 

Г р а д и ш к а 

                                   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
                                           Зоран Аџић с.р 

 

 
На основу члана 16. Одлуке о 

уређењу простора и грађевинском земљишту 

(''Службени гласник општине Градишка'', 

број 6/14) и члана 73. Статута Општине Гра-

дишка (''Службени гласник општине Гради-

шка'', број 3/14), Начелник општине, доноси: 
 

РЈЕШЕЊЕ 

о именовању комисије за процјену 

вриједности грађевинског земљишта 

 

1. Именује се комисија за процјену 
вриједности грађевинског земљишта (у 

даљем тексту : Комисија) у саставу: 

 

- Бранислав Савић, дипл. инж. грађ. - 

предсједник, 
- Љубо Јокић, дипл. инж. грађ. - замјеник 

предсједника, 
 

- Свјетлана Ђаковић, дипл. инж. грађ. - 

члан, 
- Гордана Николић, инж. грађ. - замјеник 

члана 
 

- Драган Котур, дипл. инж. грађ. - члан, 

- Вања Сладојевић, дипл. правник - 

замјеник члана, 
 

- Сафета Кудра, дипл. правник - секретар 

комисије 

 

 

2.Задатак Комисије из претходне тачке је 

да изврши процјену вриједности неизгра-

ђеног градског земљишта у власништву 
Општине Градишка у поступку продаје, 

замјене и комплетирања грађевинске парцеле 

и да утврди тржишну цијену истог, водећи 
наручито рачуна о кретању цијена земљишта, 

намјени земљишта, положају земљишта у 

насељу, опремљености земљишта комуна-

лним грађевинама и инсталацијама, саобра-

ћајној повезаности и сл. 

 

3. Мандат комисије траје једну годину. 

 

4. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у ''Службеном 

гласнику општине Градишка''. 

 
Број: 02-111-24/17 

Дана: 10.02.2017. године 

Г р а д и ш к а 
                                   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  

                                           Зоран Аџић с.р 

 

 

На основу члана 82., став (3) 3акона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“ број 97/16) и члана 73. 

Статута општине Градишка („Службени 
гласник општине Градишка“ број 3/14) 

Начелник општине Градишка доноси 

 

РЈЕШЕЊЕ 

о разрјешењу надзорног органа 
 

1. Бранислав Савић, магистар инж. 
грађ. (Лиценца број ФЛ-5122/16 од 27. јуна 

2016. године, овлашћен за израду техничке 

документације,  фаза нискоградње и надзор), 
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рођен 29. јануара 1960. године разрјешава се 

дужности надзорног органа на пословима 

извођења радова на изградњи везне саобра-

ћајнице магистралног пута М16 Бањалука- 

Градишка I М14.2 Козарска Дубица- Гради-
шка (II дионица „Чатрња- Брестовчина“- III 

етапа). 

 
2. Ступањем на снагу овог рјешења 

престаје да важи Рјешење о именовању 

надзорног орагана број 02-111-36/16 од 15. 

августа 2016. године, донесено на основу 

Уговора о вршењу стручног надзора број 02-

37-13/16 од 15. августа 2016. године, те 

именованом престају сва права и дужности 

утврђене наведеним уговором и рјешењем 

ступањем на снагу овог рјешења. 

 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Градишка“. 

 

Број:02-111-23/17 

Датум:10. фебруар 2017. године 

Г р а д и ш к а 

                                   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  

                                           Зоран Аџић с.р 
 

 

 

На основу члана 17., 135. и 136. 

Закона о спорту („Службени гласник Репу-

блике Српске“, број 4/02,66/03,73/08 и 

102/08), члана 82. Став (3) Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српсе“, број 97/16), Правилника о категори-

зацији спортова у Републици Српској  („Слу-
жбени гласник Републике Српсе“, број 

100/13) и члана 73. Статута општине Гради-

шка („Службени гласник општине Гради-

шка“, број 4/13), Начелник општине, доноси 

 

П Р А В И Л Н И К 

о измјенама и допунама Правилника о 

расподјели финансијских средстава за 

спорт на простору општине Градишка 

 

Члан 1. 

У Правилнику о расподјели фина-
нсијских средстава на спорт на простору 

општине Градишка („Службени гласник 

општине Градишка“, број 4/13 и 1/14) у члану 

17. став други мијења се и гласи: 

 „Средства за такмичарски спорт, 

изузимајући средства за клубове од посебног 

интереса, расподјељују се на следећи начин: 

1. Фудбал – 47,00%, 

2. Кошарка – 19,00%, 
3. Одбојка  - 10,00%, 

4. Рукомет – 6,00% и  

5. Остали спортови – 18,00%“. 

 

Члан 2. 

 Иза члана 17., додаје се нови члан 

17а. који гласи: 
 

„17а. 

 У оквиру сваке гране спорта из пре-

тходног члана одређени проценат средства 

издваја се за средства резерве као интерве-
нтна средства у ту грану спорта намјењена 

за: 

- Финансирање непланираних трошко-

ва спортских клубова који се нису 

могли предвидјети на почетку кале-

ндарске године, 

- Награђивање посебних успјеха спо-

ртских клубова у току календа-рске 

године, 

- Финансирање одласка клубова на 

такмичења. 

Проценат резерве у свакој грани 

спорта утврђује се у Прегледу расподјеле 

финансијских средстава за спорт. 
 Клуб подноси захтјев са образло-

жењем за додјелу средстава резерве Одје-

љењу за друштвене дјелатности. Расподјелу 
средстава резерве одобрава Начелник општи-

не на приједлог Одјељења за друштвене дје-

латности које провјерава оправданост 
захтјева.“ 
 

Члан 3. 

 Правилник ступа на снагу даном до-

ношења, а објавиће се у „Службеном гла-

снику општине Градишка“. 
 

Број: 02-66-6/17                                                                                       

Дана:20.02.2017. године 
Г р а д и ш к а    

                             НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                    Зоран Аџић с.р. 
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На основу члана 16. Закона о спорту 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 

4/02, 66/03, 73/08 и 102/08), члана 73. Статута 

општине Градишка („Службени гласник 

општине Градишка“, број 4/13), члана 17. 
Правилника о расподјели финансијских сре-

дстава за спорт на простору општине Гради-

шка („Службени гласник општине Гради-
шка“, број 4/13 и 1/14) и број 02-66-6/17 од 

20.02.2017. године и Програма финанирања 

спорта на подручју општине Градишка за 

2017. годину, број 01-022-42/17 од 16. Фебру-

ара 2017. године, на приједлог Одјељења за 

друштвене дјелатности уз прибављено ми-

шљење Савјета за спорт, Начелник оопштине 

д о н о с и 
 

О Д  Л  У  К  У 

о усвајању Прегледа расподјеле 

финансијских средстава за спорт у 2017. 

години 
 

I 

 Усваја се Преглед расподјеле средста-

ва за спорт у 2017. години. 

II 

 Преглед расподјеле средстава из  

тачке I у прилогу је ове одлуке и чини њен 

саставни дио. 
 

II 

 Одлука ступа на снагу даном доно-

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Градишка“ 
 

Број: 02-022-86/17                                                                                          

Дана: 24.02.2017. године 

Г р а д и ш к а       

                           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                 Зоран Аџић с.р. 

 
 

 

 

 

 

 

П Р Е Г Л Е Д 

 

РАСПОДЈЕЛЕ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА ЗА СПОРТ У 2017.ГОДИНИ 

 

 

 
 

Планирана средства за спорт у 2017. години    

 1. Такмичарски спорт,значајне спортске манифестације 400,000.00   

 школски спорт и спортска рекреација      

 2.Суфинансирање изградње и опремање спортских објеката 30,000.00   

       

 Расподјела:      

 1. Такмичарски спорт 85%   340,000.00   

 2.Школски спорт и спортска рекреација грађана 5% 20,000.00   

 3.Значајне спортске манифестације и активности за Општину и РС 10%        40,000.00   

       

 УКУПНО   400,000.00   

 Расподјела средстава за такмичарски спорт    

    

А. ФК.Козара -клуб од посебног значаја за општину Градишка 100,000.00   

Б. 1.Фудбал-остали клубови (расположиво 102150 КМ)  + 10% резерве 113,500.00  47%

 2.Кошарка  (расположиво 38400 КМ) +         16,52% резерве 46,000.00  19%
       

 3.Одбојка (расположиво 20700 КМ) + 10% резерве 23,000.00  10%
       

 4.Рукомет( расположиво 9.800) + 29% резерве 13,800.00  6%
       

 5.Остали спортови   43,700.00  18%
       

 УКУПНО   240,000.00   

       

 УКУПНО ТАКМИЧАРСКИ СПОРТ  А+Б   340,000.00          
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РАСПОДЈЕЛА СРЕДСТАВА КЛУБОВИМА 

ПО ГРУПАМА 

 

ПРВА ГРУПА: ФУДБАЛ 
 

Начин 
 

ПРВА ГРУПА "А"(КЛУБОВИ У ПРЕМИЈЕР ЛИГИ 

БиХ) годишњи износ проценат
 

    исплате 
 

     
 

     
 

Начин 
 ПРВА ГРУПА "Б"(КЛУБОВИ У ПРВОЈ ЛИГИ РС) годишњи износ проценат
 

    исплате 
 

1. ФК "Козара" Градишка-клуб од посебног значаја за општину 100,000.00  мјесечно 
 

     
 

Начин 
 ПРВА ГРУПА "В"(КЛУБОВИ У ДРУГОЈ ЛИГИ РС) годишњи износ проценат
 

    исплате 
 

1. ФК "Јединство" Жеравица 17,508.50 17.14% мјесечно 
 

    
 

ПРВА ГРУПА "Г"(КЛУБОВИ У ТРEЋОЈ ЛИГИ РС) годишњи износ проценат Начин 
 

1. ФК "Дубраве" Дубраве 7,265.40 7.11% квартално 
 

2. ФК "Лијевче" Нова Топола 7,265.40 7.11% квартално 
 

3. фк "Слога -Дипо" Горњи Подградци 7,265.40 7.11% квартално 
 

     
 

Начин 
 ПРВА ГРУПА "Д"(КЛУБОВИ У ЧЕТВРТОЈ ЛИГИ РС) годишњи износ проценат
 

    исплате 
 

1. ФК "Козара" Турјак 4,680.70 4.58% квартално 
 

2. ФК "Торпедо" Церовљани 4,680.70 4.58% квартално 
 

3. ФК "Ратар" С.Топола 4,680.70 4.58% квартално 
 

4. ФК "Братство" Козинци 4,680.70 4.58% квартално 
 

5. ФК "Бисери" Чатрња 4,680.70 4.58% квартално 
 

6. ФК "Слобода" Д. Подградци 4,680.70 4.58% квартално 
 

7. ФК "Калеми" Требовљани 4,680.70 4.58% квартално 
 

Начин 
 ПРВА ГРУПА "Ђ"(КЛУБОВИ У ПЕТОЈ ЛИГИ РС) 

годишњи 
износ проценат 

 

    исплате 
 

1.ФК "ОФК Омладинац" Градишка 2,506.70 2.45% квартално 
 

2.ФК "Ламинци" Сређани Ламинци 2,506.70 2.45% квартално 
 

3.ФК "Младост" Сеферовци 2,506.70 2.45% квартално 
 

4.ФК "13 скојевки" Грбавци 2,506.70 2.45% квартално 
 

5.ФК "Полет" Елезагићи 2,506.70 2.45% квартално 
 

6.ФК "Обрадовац" Градишка 2,506.70 2.45% квартално 
 

7.ФК "Вилуси"  Вилуси 2,506.70 2.45% квартално 
 

8.ФК "Борац" Машићи 2,506.70 2.45% квартално 
 

9.ФК "Братство" Орахова 2,506.70 2.45% квартално 
 

10.ФК "Романовци" Романовци 2,506.70 2.45% квартално 
 

11.ФК "Јабланица-Дионис" Јабланица 2,506.70 2.45% квартално 
 

12.ФК "Стеван Дукић" Рогољи 2,506.70 2.45% квартално 
 

     
 

Начин 
 ДРУГА ГРУПА: КОШАРКА годишњи износ проценат 
 

    исплате 
 

1. ЖКК "Козара" Градишка -1.лига РС 17,700.00 46% мјесечно 
 

2. KK "Kозара 1980"-2.лига РС-запад 6,900.00 17.97% квартално 
 

3. ОKК "Козара" Градишка -2.лига РС-запад 6,900.00 17,97% квартално 
 

4. КК "Лијевче" Нова Топола-2.лига РС-запад 6,900.00 17.97% квартално 
 



Број   1                    „Службени гласник општине Градишка“                                          Страна     75 

     
 

Начин 
 

ТРЕЋА ГРУПА: ОДБОЈКА Годишњи износ проценат 
 

    исплате 
 

1. ОК "Градишка" Градишка-1.лига РС 9,315.00 45% мјесечно 
 

2. ОК "Servitium" Градишка-2.лига РС 5,692.50 27.50% квартално 
 

3. ЖОК "Козара" Градишка-2.лига РС 5,692.50 27.50% квартално 
 

     
 

Начин 
 ЧЕТВРТА ГРУПА: РУКОМЕТ годишњи износ проценат 
 

    исплате 
 

1. OРК "Kozara" Градишка - 2.лига РС 9,800.00 100% квартално 
 

     
 

Начин 
 ПЕТА ГРУПА: ОСТАЛИ КЛУБОВИ годишњи износ проценат 
 

    исплате 
 

1. Куглашки клуб "Козара" Градишка-Премијер лига БиХ 11,500.00 26% мјесечно 
 

2. Куглашки клуб "Градишка" Градишка-Премијер лига БиХ 4,500.00 10% квартално 
 

3. Куглашки клуб "Лијевче" Нова Топола-1.лига РС 3,500.00 8% квартално 
 

4. Куглашки клуб "Посавина" Градишка 1,000.00 2% квартално 
 

5. ШК "Лијевче" Нова Топола-2.лига РС 2,100.00 5% квартално 
 

6 ШК "Козара" Градишка-2.лига РС 2,100.00 5% квартално 
 

7. Карате клуб "Соко" Градишка 1,800.00 4% квартално 
 

8. Клуб борилачких вјештина "Нитен" Градишка 3,000.00 7% квартално 
 

9. Џиу-џицу клуб "Самурај" Градишка 1,800.00 4% квартално 
 

10. Карате клуб "Sansei karate do" Нова Топола 1,800.00 4% квартално 
 

11. Кајак кану клуб "Сава" Градишка 3,000.00 7% квартално 
 

12. Кошаркашки клуб инвалида"Козара"Градишка (1.лига РС) 2,185.00 5% квартално 
 

13. "Топбаскет" Нова Топола (омладинска лига) 2,000.00 5% квартално 
 

14. Кошаркашки клуб "Лидер" (млађе селекције) 1,491.00 3% квартално 
 

15. Фудбалски клуб "Старс" Градишка (млађе селекције) 874.00 2% квартално 
 

16. Спортско-планинарско друштво "Патрија" Градишка 525.00 1% квартално 
 

17. Клуб подводних активности "Свети Никола" Градишка 525.00 1% квартално 
 

       Зоран Аџић  

На основу члана 10. и 11.  Одлуке о 

извршењу буџета општине Градишка за 2015. 
годину („Службени гласник општине Гради-

шка“, број 10/14) и члана 73. Статута општи-

не Градишка  („Службени гласник општине 
Градишка“, број 03/14), Начелник Општине 

Градишка, д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 

о одобрењу реалокације средстава 
у оперативном финансијском плану за период 

привременог финансирања  

01.07 – 31.12.2016. године  
 

1. Одобрава се реалокација средстава у 

оквиру оперативне јединице Општинска 
управа  општине Градишка (орг. код 0008120 

Кабинет начелника општине и орг. код 

0008140 Одјељење за финансије, орг. код 
0008150 Одјељење за привреду и пољопри-

вреду) 

 

 
 

-са позиције 412900 (140) Остали 

непоменути расходи износ од 20.000,00 КМ 

- на позицију 412700 (120) Расходи за 

стручне услуге износ од 20.000,00 КМ  

- са позиције 511100 (150) Издаци за 

изградњу и прибављање зграда и објеката 
износ од 40.000,00 КМ 

- на позицију 511200 (120) Издаци за 

инвестиционо одржавање, реконтрукцију и 
адаптацију зграда и објеката износ од 

40.000,00 КМ.  
 

2. За извршење овог рјешења задужује 

се Одјељење за финансије општине Градишка 
 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гла-
снику општине Градишка“. 
 

Број:  02-400-136/16 

Датум: 16.11.2016. године 

Градишка     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                Зоран Аџић с.р.   
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На основу члана 10. и 11.  Одлуке о 

извршењу буџета општине Градишка за 2015. 

годину („Службени гласник општине Гра-

дишка“, број 10/14) и члана 73. Статута 

општине Градишка („Службени гласник 
општине Градишка“, број 03/14), Начелник 

Општине Градишка, д о н и о  ј е 

 
РЈЕШЕЊЕ 

о одобрењу реалокације средстава 

у оперативном финансијском плану за период 

привременог финансирања  

01.07 – 31.12.2016. године  
 

1. Одобрава се реалокација средстава у 

оквиру оперативне јединице Општинска 

управа  општине Градишка (орг. код 0008120 
Кабинет начелника општине и орг. код 

0008180 Одјељење за борачко-инвалидску 

заштиту) 
- са позиције 511100 (180) Издаци за 

изградњу и прибављање зграда и објеката 

износ од 20.000,00 КМ 

- на позицију 416100 (180) Остале 

помоћи појединцима износ од 10.000,00 КМ  

- на позицију 415200 (120) Грантови у 

земљи износ од 10.000,00 КМ.  
 

2. За извршење овог рјешења задужује 

се Одјељење за финансије општине Градишка 
 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Градишка“. 
 

Број:  02-400-137/16 

Датум: 22.11.2016. године 

Градишка  

                                   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

     Зоран Аџић с.р. 

   

 
 

На основу члана 10. и 11.  Одлуке о 
извршењу буџета општине Градишка за 2015. 

годину („Службени гласник општине 

Градишка“, број 10/14) и члана 73. Статута 
општине Градишка  („Службени гласник 

општине Градишка“, број 03/14), Начелник 

Општине Градишка, д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 

о одобрењу реалокације средстава 
у оперативном финансијском плану за период 

привременог финансирања  

01.07 – 31.12.2016. године  
 

1. Одобрава се реалокација средстава у 
оквиру оперативне јединице Општинска 

управа  општине Градишка (орг. код 0008110 

Стручна служба СО-е, орг. код 0008120 Каби-

нет начелника општине, орг. код 0008170 

Одјељење за урбанизам, грађење, комуналне 

и стамбене послове  и орг. код 0008190 

Остала буџетска потрошња) 
- са позиције 621300 (190) Издаци за 

отплату главница примљених зајмова у 

земљи износ од 166.600,00 КМ 
- на позицију 412900 (110) Расходи 

за бруто накнаде скупштинским одборни-

цима износ од 150.000,00 КМ  

- на позицију 511100 (120) Издаци за 

изградњу и прибављање зграда и објеката 

износ од 11.400,00 КМ 

- на позицију 412500 (170) Расходи 

за текуће одржавање износ од 5.200,00 КМ  
 

2. За извршење овог рјешења задужује 

се Одјељење за финансије општине Градишка 
 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гла-
снику општине Градишка“. 
 

Број:  02-400-138/16 

Датум: 28.11.2016. године 

Градишка  

                                   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

       Зоран Аџић с.р. 

 
 

 

 

 

На основу члана 10. и 11.  Одлуке о 

извршењу буџета општине Градишка за 2015. 

годину („Службени гласник општине 

Градишка“, број 10/14) и члана 73. Статута 

општине Градишка  („Службени гласник 

општине Градишка“, број 03/14), Начелник 
Општине Градишка, д о н и о  ј е 

 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у оперативном финансијском плану за период 

привременог финансирања  
01.07 – 31.12.2016. године  

 

1.  Одобрава се реалокација средстава у 

оквиру оперативне јединице  Остали буџе-

тски корисници  (орг. код 0008520 Културни 

центар) 

- са позиције 412500 Расходи за 

текуће одржавање износ од 850,00 КМ 
на позицију 412700 Расходи за стручне 

услуге износ од 550,00 КМ 

- на позицију 412900 Остали непо-

менути расходи износ од 300,00 КМ 
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- са позиције 412600 Расходи по 

основу путовања и смјештаја износ од 365,00 
КМ 

- на позицију 517100 Издаци по 

основу пореза на додату вриједност износ од 

365,00 КМ 
 

2.За извршење овог рјешења задужује 

се Одјељење за финансије општине Градишка   
 

3.Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Градишка“. 
 

Број: 02-400-139/16  

Датум: 28.11.2016. године 

Градишка    

                                   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

      Зоран Аџић с.р. 
 

 

 
 

На основу члана 10. и 11.  Одлуке о 

извршењу буџета општине Градишка за 2015. 
годину („Службени гласник општине 

Градишка“, број 10/14) и члана 73. Статута 

општине Градишка  („Службени гласник 

општине Градишка“, број 03/14), Начелник 

Општине Градишка, д о н и о  ј е 

 
РЈЕШЕЊЕ 

о одобрењу реалокације средстава 

у оперативном финансијском плану за период 
привременог финансирања  

01.07 – 31.12.2016. године  
 

1. Одобрава се реалокација средстава у 

оквиру оперативне јединице Општинска 
управа општине Градишка (орг. код 0008190 

Остала буџетска потрошња) 

- са позиције 621300 Издаци за 

отплату главница примљених зајмова у 

земљи износ од 1.445,00 КМ 

- на позицију 621900 Издаци за 

отплату неизмирених обавеза из ранијих 

година износ од 1.445,00 КМ 
 

2. За извршење овог рјешења задужује 

се Одјељење за финансије општине Градишка  
 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Градишка“. 
 

Број:  02-400-140/16 

Датум: 30.11.2016. године 

Градишка  
                                   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

     Зоран Аџић с.р. 

  На основу члана 10. и 11.  Одлуке о 

извршењу буџета општине Градишка за 2015. 

годину („Службени гласник општине 

Градишка“, број 10/14) и члана 73. Статута 

општине Градишка  („Службени гласник 
општине Градишка“, број 03/14), Начелник 

Општине Градишка, д о н и о  ј е 

 
РЈЕШЕЊЕ 

о одобрењу реалокације средстава 

у оперативном финансијском плану за период 

привременог финансирања  

01.07 – 31.12.2016. године  

 

1. Одобрава се реалокација средстава у 

оквиру оперативне јединице Општинска 

управа  општине Градишка (орг. код 0008120 

Кабинет начелника општине) 
- са позиције 511200 Издаци за инве-

стиционо одржавање, реконтрукцију и ада-

птацију зграда и објеката износ од 650,00 КМ 

- на позицију 511100 Издаци за 

изградњу и прибављање зграда и објеката 

износ од 650,00 КМ. 

 

2. За извршење овог рјешења задужује 

се Одјељење за финансије општине Градишка  
 

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

гласнику општине Градишка“. 
 

Број: 02-400-141/16  

Датум: 01.12.2016. године 
Градишка 

                                   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

     Зоран Аџић с.р. 

    

 

 

На основу члана 10. и 11.  Одлуке о 
извршењу буџета општине Градишка за 2015. 

годину („Службени гласник општине 

Градишка“, број 10/14) и члана 73. Статута 
општине Градишка  („Службени гласник 

општине Градишка“, број 03/14), Начелник 

Општине Градишка, д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 

о одобрењу реалокације средстава 

у оперативном финансијском плану за период 

привременог финансирања  
01.07 – 31.12.2016. године  

 

1. Одобрава се реалокација средстава у 

оквиру оперативне јединице Општинска 

управа  општине Градишка (орг. код 0008120 
Кабинет начелника општине и орг. код 

0008190 Остала буџетска потрошња) 
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- са позиције 621300 Издаци за 

отплату главница примљених зајмова у 

земљи износ од 10.000,00 КМ 

- са позиције 511200 Издаци за 

инвестиционо одржавање, реконтрукцију и 
адаптацију зграда и објеката за износ од 

650,00 КМ 

- на позицију 511100 Издаци за 
изградњу и прибављање зграда и објеката 

износ од 5.050,00 КМ 

- на позицију 513100 Издаци за 

прибављање земљишта износ од 5.600,00 КМ 

- са позиције 413300 Расходи по 

основу камата на примљене зајмове у земљи 

износ од 4.040,00 КМ 

- на позицију 413900 расходи по 

основу затезних камата износ од 4.040,00 КМ 
 

2. За извршење овог рјешења задужује 

се Одјељење за финансије општине Гради-
шка.   

 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Градишка“. 
 

Број: 02-400-142/16  

Датум: 02.12.2016. године 

Градишка 

                                 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
     Зоран Аџић с.р. 

    

 

  

 

 

На основу члана 10. и 11.  Одлуке о 

извршењу буџета општине Градишка за 2015. 

годину („Службени гласник општине 

Градишка“, број 10/14) и члана 73. Статута 
општине Градишка  („Службени гласник 

општине Градишка“, број 03/14), Начелник 

Општине Градишка, д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у оперативном финансијском плану за период 

привременог финансирања  

01.07 – 31.12.2016. године  
 

1. Одобрава се реалокација средстава у 

оквиру оперативне јединице Општинска 

управа  општине Градишка (орг. код 0008130 

Одјељење за општу управу) 

- са позиције 412700 Расходи за 

стручне услуге износ од 5.000,00 КМ 

-на позицију 511300 Издаци за набавку 
постројења и опреме износ од 5.000,00 КМ. 

 

2. За извршење овог рјешења задужује 

се Одјељење за финансије општине Градишка 
 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Градишка“. 
 

Број:  02-400-143/16 

Датум: 08.12.2016. године 

Градишка 

                                  НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

     Зоран Аџић с.р. 

 

 

 

 
 

 

На основу члана 10. и 11.  Одлуке о 
извршењу буџета општине Градишка за 2015. 

годину („Службени гласник општине 

Градишка“, број 10/14) и члана 73. Статута 
општине Градишка  („Службени гласник 

општине Градишка“, број 03/14), Начелник 

Општине Градишка, д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 

о одобрењу реалокације средстава 

у оперативном финансијском плану за период 

привременог финансирања  
01.07 – 31.12.2016. године  

 

1. Одобрава се реалокација средстава у 
оквиру оперативне јединице Општинска 

управа  општине Градишка (орг. код 0008120 

Кабинет начелника општине) 

- са позиције 511200 Издаци за инве-

стиционо одрж., реконструкцију и адаптацију 

зграда и објеката износ од 1.050,00 КМ 

- на позицију 511100 Издаци за изгра-

дњу и прибављање зграда и објеката износ од 

150,00 КМ 
- на позицију 513100 Издаци за 

прибављање земљишта износ од 900,00 КМ. 
 

2. За извршење овог рјешења задужује 

се Одјељење за финансије општине Градишка 
 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Градишка“. 
 

Број:02-400-144/16 

Датум: 08.12.2016. године 

Градишка                   
                                НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                         Зоран Аџић с.р. 
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 На основу члана 10. и 11.  Одлуке о 

извршењу буџета општине Градишка за 2015. 

годину („Службени гласник општине 

Градишка“, број 10/14) и члана 73. Статута 

општине Градишка  („Службени гласник 
општине Градишка“, број 03/14), Начелник 

Општине Градишка, д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 

о одобрењу реалокације средстава 

у оперативном финансијском плану за период 

привременог финансирања  

01.07 – 31.12.2016. године  
 

1. Одобрава се реалокација средстава у 

оквиру оперативне јединице Општинска 
управа  општине Градишка (орг. код 0008170 

Одјељење за урбанизам, грађење, комуналне 

и стамбене послове) 
- са позиције 511200 Издаци за инве-

стиционо одрж, реконструкцију и адаптацију 

зграда и објеката износ од 2.600,00 КМ 
- на позицију 511100 Издаци за 

изградњу и прибављање зграда и објеката 

износ од 2.600,00 КМ 
 

2. За извршење овог рјешења задужује 

се Одјељење за финансије општине Градишка 
 

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

гласнику општине Градишка“. 
 

Број:  02-400-145/16 

Датум: 12.12.2016. године 

Градишка  

                                   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

     Зоран Аџић с.р. 

   

 

 
  

 

На основу члана 10. и 11.  Одлуке о 

извршењу буџета општине Градишка за 2015. 

годину („Службени гласник општине 
Градишка“, број 10/14) и члана 73. Статута 

општине Градишка  („Службени гласник 

општине Градишка“, број 03/14), Начелник 

Општине Градишка, д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 

о одобрењу реалокације средстава 

у оперативном финансијском плану за период 
привременог финансирања  

01.07 – 31.12.2016. године  
 

1. Одобрава се реалокација средстава у 

оквиру оперативне јединице Остали буџетски 

корисници  (орг. код 0008300 Центар за 

социјални рад) 

- са позиције 412700 Расходи за 

стручне услуге износ од 200,00 КМ 

- на позицију 412300 Расходи за 

режијски материјал износ од 200,00 КМ. 
 

2. За извршење овог рјешења задужује 

се Одјељење за финансије општине Градишка 
 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Градишка“. 

 

Број:  02-400-146/16 

Датум: 15.12.2016. године 

Градишка 

                                   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

     Зоран Аџић с.р. 
    

 

 
 

    

На основу члана 10. и 11.  Одлуке о 
извршењу буџета општине Градишка за 2015. 

годину („Службени гласник општине 

Градишка“, број 10/14) и члана 73. Статута 

општине Градишка  („Службени гласник 

општине Градишка“, број 03/14), Начелник 

Општине Градишка, д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 

о одобрењу реалокације средстава 
у оперативном финансијском плану за период 

привременог финансирања  

01.07 – 31.12.2016. године  
 

1. Одобрава се реалокација средстава у 

оквиру оперативне јединице Остали буџетски 

корисници  (орг. код 0008510 Завичајни 

музеј) 

- са позиције 412300 Расходи за 

режијски материјал износ од 50,00 КМ 

- на позицију 412900 Остали непоме-

нути расходи износ од 50,00 КМ. 
 

2. За извршење овог рјешења задужује 

се Одјељење за финансије општине Градишка 
 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Градишка“. 
 

Број: 02-400-147/16  

Датум: 15.12.2016. године 

Градишка 

                                   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

     Зоран Аџић с.р. 
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  На основу члана 10. и 11.  Одлуке о 

извршењу буџета општине Градишка за 2015. 

годину („Службени гласник општине 

Градишка“, број 10/14) и члана 73. Статута 

општине Градишка  („Службени гласник 
општине Градишка“, број 03/14), Начелник 

Општине Градишка, д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 

о одобрењу реалокације средстава 

у оперативном финансијском плану за период 

привременог финансирања  

01.07 – 31.12.2016. године  
 

1. брава се реалокација средстава у 

оквиру оперативне јединице Остали буџетски 
корисници  (орг. код 0008400 ЈПУ „Лепа 

Радић“) 

- са позиције 412400 Расходи за мате-

ријал за посебне намјене износ од 10,00 КМ 

- на позицију 511300 Издаци за набавку 

постројења и опреме износ од 10,00 КМ 
- са позиције 412500 Расходи за текуће 

одржавање износ од 1.310,00 КМ 

- на позицију 412200 Расходи по 

основу утрошка енергије, комуналних, кому-

никационих и транспортних услуга износ од 

1.310,00 КМ 
 

2. За извршење овог рјешења задужује 

се Одјељење за финансије општине Градишка   
 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Градишка“. 
 

Број:02-400-148/16 

Датум: 15.12.2016. године 
Градишка  

         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

     Зоран Аџић с.р. 

   
 

 
  

На основу члана 10. и 11.  Одлуке о 

извршењу буџета општине Градишка за 2015. 

годину („Службени гласник општине Гра-
дишка“, број 10/14) и члана 73. Статута 

општине Градишка  („Службени гласник 

општине Градишка“, број 03/14), Начелник 
Општине Градишка, д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 

о одобрењу реалокације средстава 

у оперативном финансијском плану за период 

привременог финансирања  

01.07 – 31.12.2016. године  
 

1. Одобрава се реалокација средстава у 

оквиру оперативне јединице Остали буџетски 

корисници  (орг. код 0815015 Гимназија) 

- са позиције 412500 Расходи за 

текуће одржавање износ од 1.852,00 КМ 
- на позицију 412200 Расходи по 

основу утрошка енергије, комуналних, 

комуникационих и транспортних услуга 
износ од 724,00 КМ 

- на позицију 412300 Расходи за 

режијски материјал износ од 872,00 КМ 

- на позицију 511300 Издаци за набавку 

постројења и опреме износ од 256,00 КМ. 
 

2. За извршење овог рјешења задужује 

се Одјељење за финансије општине Гради-

шка. 
 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Градишка“. 
 

Број:02-400-149/16 

Датум: 15.12.2016. године 
Градишка 

                                   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

     Зоран Аџић с.р. 
    

 

 

 
  

На основу члана 10. и 11.  Одлуке о 

извршењу буџета општине Градишка за 2015. 

годину („Службени гласник општине 

Градишка“, број 10/14) и члана 73. Статута 

општине Градишка  („Службени гласник 

општине Градишка“, број 03/14), Начелник 

Општине Градишка, д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 

о одобрењу реалокације средстава 

у оперативном финансијском плану за период 

привременог финансирања  

01.07 – 31.12.2016. године  
 

1. Одобрава се реалокација средстава у 

оквиру оперативне јединице Остали буџетски 

корисници  (орг. код 0815016 Техничка 
школа) 

- са позиције 411200 Расходи за бруто 

накнаде трошкова и осталих личних примања 

запослених износ од 1.525,00 КМ 

- на позицију 412400 Расходи за мате-

ријал за посебне намјене износ од 1.525,00 
КМ 

 

2. За извршење овог рјешења задужује 

се Одјељење за финансије општине Градишка 
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3. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гла-

снику општине Градишка“. 
 

Број: 02-400-150/16 

Датум: 15.12.2016. године 

Градишка 

                                   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
     Зоран Аџић с.р. 

    

 

 

На основу члана 10. и 11.  Одлуке о 

извршењу буџета општине Градишка за 2015. 
годину („Службени гласник општине 

Градишка“, број 10/14) и члана 73. Статута 

општине Градишка  („Службени гласник 
општине Градишка“, број 03/14), Начелник 

Општине Градишка, д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 

о одобрењу реалокације средстава 
у оперативном финансијском плану за период 

привременог финансирања  

01.07 – 31.12.2016. године  
 

1.Одобрава се реалокација средстава у 

оквиру оперативне јединице Остали буџетски 

корисници  (орг. код 0008520 Културни 

центар) 
- са позиције 412200 Расходи по основу 

утрошка енергије, комуналних, комуникаци-

оних и транспортних услуга износ од 

8.167,00 КМ 

- са позиције 412500 Расходи за текуће 

одржавање износ од 680,00 КМ 

- на позицију 412300 Расходи за 

режијски материјал износ од 132,00 КМ 

- на позицију 412700 Расходи за 

стручне услуге износ од 3.618,00 КМ 

- на позицију 412900 Остали непоме-

нути расходи износ од 2.195,00 КМ 

- на позицију 511300 Издаци за набавку 

постројења и опреме износ од 2.902,00 КМ 

- са позиције 412600 Расходи по основу 

путовања и смјештаја износ од 1.300,00 КМ 

- на позицију 412900 Остали непоме-

нути расходи износ од 1.300,00 КМ. 
 

2. За извршење овог рјешења задужује 

се Одјељење за финансије општине Градишка  
 

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

гласнику општине Градишка“. 
 

Број: 02-400-151/16  

Датум: 15.12.2016. године 
Градишка                  НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                           Зоран Аџић с.р. 

На основу члана 10. и 11.  Одлуке о 

извршењу буџета општине Градишка за 2015. 

годину („Службени гласник општине 

Градишка“, број 10/14) и члана 73. Статута 

општине Градишка  („Службени гласник 
општине Градишка“, број 03/14), Начелник 

Општине Градишка, д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 

о одобрењу реалокације средстава 

у оперативном финансијском плану за период 

привременог финансирања  

01.07 – 31.12.2016. године  
 

1. Одобрава се реалокација средстава у 

оквиру оперативне јединице Општинска 
управа  општине Градишка (орг. код 0008120 

Кабинет начелника општине и орг. код 

0008190 Остала буџетска потрошња) 
- са позиције 621300 (190) Издаци за 

отплату главница примљених зајмова у 

земљи износ од 7.900,00 КМ 
- на позицију 513100 (120) Издаци за 

прибављање земљишта износ од 7.900,00 КМ 
 

2. За извршење овог рјешења задужује 

се Одјељење за финансије општине Градишка 
 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном 

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

Број: 02-400-152/16  

Датум: 23.12.2016. године 

Градишка 

                                   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

     Зоран Аџић с.р. 

    

 

 

  
 

На основу члана 10. и 11.  Одлуке о 

извршењу буџета општине Градишка за 2015. 
годину („Службени гласник општине 

Градишка“, број 10/14) и члана 73. Статута 

општине Градишка  („Службени гласник 
општине Градишка“, број 03/14), Начелник 

Општине Градишка, д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 

о одобрењу реалокације средстава 

у оперативном финансијском плану за период 
привременог финансирања  

01.07 – 31.12.2016. године  
 

1. Одобрава се реалокација средстава у 

оквиру оперативне јединице Општинска 
управа  општине Градишка (орг. код 0008120 

Кабинет начелника општине, орг. код 
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0008170 Одјељење за урбанизам, орг. код 

0008190 Остала буџетска потрошња и орг.код 

0008220 Одсјек за инспекције) 

- са позиције 412900 (190) Остали 

непоменути расходи износ од 85.000,00 КМ 
- са позиције 621600 (190) Издаци за 

отплату дуга по зајмовима у земљи који се 

рефундирају износ од 62.903,00 КМ 
- на позицију 412700 (120) Расходи за 

стручне услуге износ од 14.500,00 КМ 

- на позицију 511100 (120) Издаци за 

изградњу и прибављање зграда и објеката 

износ од 129.000,00 КМ 

- на позицију 412500 (170) Расходи за 

текуће одржавање износ од 4.300,00 КМ 

- на позицију 412700 (220) Расходи за 

остале стручне услуге износ од 103,00 КМ. 
 

2. За извршење овог рјешења задужује 

се Одјељење за финансије општине Градишка  
 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном гла-

снику општине Градишка“. 
 

Број: 02-400-153/16 

Датум: 23.12.2016. године 

Градишка 

                                   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

     Зоран Аџић с.р. 
    

 

  

 

На основу члана 10. и 11.  Одлуке о 

извршењу буџета општине Градишка за 2015. 

годину („Службени гласник општине 

Градишка“, број 10/14) и члана 73. Статута 

општине Градишка  („Службени гласник 

општине Градишка“, број 03/14), Начелник 
Општине Градишка, д о н и о  ј е 

 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у оперативном финансијском плану за период 

привременог финансирања  
01.07 – 31.12.2016. године  

 

1. Одобрава се реалокација средстава у 

оквиру оперативне јединице Остали буџетски 

корисници  (орг. код 0008510 Завичајни 

музеј) 

- са позиције 412900 Остали непоме-

нути расходи износ од 907,00 КМ 
- на позицију 412200 Расходи по осно-

ву утрошка енергије, комуналних, комуника-

ционих и транспортних услуга износ од 
907,00 КМ. 

2. За извршење овог рјешења задужује 

се Одјељење за финансије општине Градишка   
 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Градишка“. 
 

Број: 02-400-154/16  

Датум: 23.12.2016. године 

Градишка 

                                  НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

      Зоран Аџић с.р. 

    

 

 
  

На основу члана 10. и 11.  Одлуке о 

извршењу буџета општине Градишка за 2015. 
годину („Службени гласник општине Гради-

шка“, број 10/14) и члана 73. Статута општи-

не Градишка  („Службени гласник општине 
Градишка“, број 03/14), Начелник Општине 

Градишка, д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 

о одобрењу реалокације средстава 

у оперативном финансијском плану за период 

привременог финансирања  

01.07 – 31.12.2016. године  
 

1. Одобрава се реалокација средстава у 

оквиру оперативне јединице Остали буџетски 
корисници (орг. код 0008520 Културни 

центар) 

- са позиције 411200 Расходи за бруто 

накнаде трошкова и осталих личних примања 

запослених износ од 2.904,00 КМ 

- на позицију 412200 Расходи по 

основу утрошка енергије, комуналних, кому-

никационих и транспортних услуга износ од 

2.641,00 КМ 

- на позицију 412300 Расходи за 

режијски материјал износ од 33,00 КМ 

- на позицију 412600 Расходи по 

основу путовања и смјештаја износ од 113,00 

КМ 

- на позицију 412900 Остали непоме-
нути расходи износ од 117,00 КМ. 

 

2. За извршење овог рјешења задужује 

се Одјељење за финансије општине Градишка 
 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Градишка“. 
 

Број:  02-400-155/16 
Датум: 23.12.2016. године 

Градишка          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

         Зоран Аџић с.р. 
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  На основу члана 10. и 11.  Одлуке о 

извршењу буџета општине Градишка за 2015. 

годину („Службени гласник општине 

Градишка“, број 10/14) и члана 73. Статута 

општине Градишка  („Службени гласник 
општине Градишка“, број 03/14), Начелник 

Општине Градишка, д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 

о одобрењу реалокације средстава 

у оперативном финансијском плану за период 

привременог финансирања  

01.07 – 31.12.2016. године  
 

1. Одобрава се реалокација средстава у 

оквиру оперативне јединице Остали буџетски 
корисници  (орг. код 0815015 Гимназија) 

- са позиције 412600 Расходи по основу 

путовања и смјештаја износ од 1.032,00 КМ 

- на позицију 412200 Расходи по основу 

утрошка енергије, комуналних, комуника-

ционих и транспортних услуга износ од 
828,00 КМ 

- на позицију 412300 Расходи за 

режијски материјал износ од 204,00 КМ 
 

2. За извршење овог рјешења задужује 
се Одјељење за финансије општине Градишка 

 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Градишка“. 
 

Број: 02-400-156/16  

Датум: 23.12.2016. године 

Градишка  

                                   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

     Зоран Аџић с.р. 
   

 

 

       

На основу члана 10. и 11.  Одлуке о 
извршењу буџета општине Градишка за 2015. 

годину („Службени гласник општине Гради-

шка“, број 10/14) и члана 73. Статута општи-
не Градишка  („Службени гласник општине 

Градишка“, број 03/14), Начелник Општине 

Градишка, д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 

о одобрењу реалокације средстава 

у оперативном финансијском плану за период 

привременог финансирања  

01.07 – 31.12.2016. године  
 

1.    Одобрава се реалокација средстава 
у оквиру оперативне јединице Остали буџе-

тски корисници  (орг. код 0008300 Центар за 

социјални рад) 

- са позиције 412500 Расходи за текуће 

одржавање износ од 15,00 КМ 
- на позицију 412300 Расходи за 

режијски материјал износ од 15,00 КМ 
 

2. За извршење овог рјешења задужује 

се Одјељење за финансије општине Градишка  
 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гла-
снику општине Градишка“. 
 

Број: 02-400-157/16 

Датум: 23.12.2016. године 

Градишка  

                                   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

     Зоран Аџић с.р. 

 

 

 

 
На основу члана 10. и 11.  Одлуке о 

извршењу буџета општине Градишка за 2015. 

годину („Службени гласник општине 
Градишка“, број 10/14) и члана 73. Статута 

општине Градишка  („Службени гласник 

општине Градишка“, број 03/14), Начелник 

Општине Градишка, д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 

о одобрењу реалокације средстава 

у оперативном финансијском плану за период 

привременог финансирања  
01.07 – 31.12.2016. године  

 

1. Одобрава се реалокација средстава у 

оквиру оперативне јединице Остали буџетски 

корисници  (орг. код 0818004 Народна 

библиотека) 

- са позиције 412200 Расходи по основу 

утрошка енергије, комуналних, комуникаци-
оних и транспортних услуга износ од 164,00 

КМ 

- на позицију 412500 Расходи за текуће 

одржавање износ од 54,00 КМ 

- на позицију 412600 Расходи по осно-

ву путовања и смјештаја износ од 110,00 КМ. 
 

2. За извршење овог рјешења задужује 
се Одјељење за финансије општине Градишка 

 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Градишка“. 
 

Број: 02-400-158/16 

Датум: 23.12.2016. године 
Градишка 

                                   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

     Зоран Аџић с.р. 
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 На основу члана 10. и 11.  Одлуке о 

извршењу буџета општине Градишка за 2015. 

годину („Службени гласник општине 

Градишка“, број 10/14) и члана 73. Статута 

општине Градишка  („Службени гласник 
општине Градишка“, број 03/14), Начелник 

Општине Градишка, д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 

о одобрењу реалокације средстава 

у оперативном финансијском плану за период 

привременог финансирања  

01.07 – 31.12.2016. године  
 

1. Одобрава се реалокација средстава у 

оквиру оперативне јединице Општинска 
управа  општине Градишка (орг. код 0008150 

Одјељење за привреду и пољопривреду, орг. 

код 0008170 Одјељење за урбанизам, грађе-
ње, комуналне и стамбене послове и орг. код 

0008190 Остала буџетска потрошњa) 

- са позиције 511100 (150) Издаци за 
изградњу и прибављање зграда и објеката 

износ од 100.000,00  КМ 

- са позиције 412800 (170) Расходи за 

услуге одржавања јавних површина и зашти-

те животне средине износ од 131.929,00 КМ 

- на позицију 412500 (130) Расходи за 

текуће одржавање  износ од 600,00  КМ 

- на позицију 511300 (130) Издаци за 

набавку постројења и опреме износ од 600,00 
КМ  

- на позицију 621300 (190) Издаци за 

отплату главница примљених зајмова у 
земљи износ од 230.729,00 КМ 

- са позиције 412900 Остали непоме-

нути расходи износ од 106,00  КМ 

- на позицију 413900 Расходи по 

основу зат. кам. износ од 106,00  КМ. 
 

2. За извршење овог рјешења задужује 

се Одјељење за финансије општине Градишка 

 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Градишка“. 
 

Број:02-400-159/16  

Датум: 26.12.2016. године 

Градишка  

                                   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

     Зоран Аџић с.р. 
 

 

 
 

 

 
 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ 

И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ 
 

 

О Г Л А С 

 

            Одјељење за комуналне и стамбене 
послове, Општине Градишка, на основу рје-

шења број 04-372-137/16 од 23.12.2016. годи-

не, извршило је  у регистарском листу број: 

58/10-16 упис промјене лица овлаштеног за 

заступање Заједнице етажних власника 

стамбене зграде Бр.167 у Горњим Подградци-

ма, Улица Пиланска број 79 и 81, са сљеде-

ћим подацима:   
 

    Лице овлашћено за заступање и предста-

вљање заједнице је:  
   Жељко Борковић    ЈМБГ:2710975101465 

 

 -бришу се имена ранијих овлаштених лица 

и то: Милан Вјештица и Драгољуб 

Борјановић. 

            

Број:04-372-137/16  
Дана:23.12. 2016. године     

          В.Д. НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА 

                   Бранислав Савић с.р. 

 

 

 

 О Г Л А С 

 
            Одјељење за комуналне и стамбене 

послове, Општине Градишка, на основу рје-

шења број 04-372-139/16 од 27.12.2016. годи-
не, извршило је  у регистарском листу број: 

9/06-16 упис промјене лица овлаштеног за 

заступање Заједнице етажних власника ста-
мбене зграде ”Угловница-1”, Улица “Видо-

вданска број64/1, са сљедећим подацима:   
 

    Лице овлашћено за заступање и предста-

вљање заједнице је:  

Гвозденовић Марко   ЈМБГ 0203987312201 

 

 -бришу се имена ранијих овлаштених лица 
и то: Илинчић Љубомир и Гвозденовић 

Љиљана. 

            
Број:04-372-139/16  

Дана:27.12. 2016. године     

          В.Д. НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА 
                   Бранислав Савић с.р. 
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