
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

ГРАДИШКА 

ОЈП: 567-323-10000645-84 

Код „Sberbank“ а.д. Б.Лука и 

РЈП:555-007-050348883-60 

„Нова банка” а.д. Бања Лука 

Година XLVI 

 

Број: 7/18 

 

17.05.2018. године 

Уређује редакциони одбор 

Главни и одговорни уредник 

Немања Панић 

Штампа: Стручна служба 

Скупштине општине Градишка 

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

 

 

На основу члана 82. став 3. Закона о 

локалној самоуправи (,,Службени гласник 

Републике Српске”, број 97/16), члана 88. 

Статута општине Градишка („Службени 

гласник општине Градишка“, број 4/17) и 

Програма подршке развоју предузетништва у 

општини Градишка за 2018. годину 

(„Службени гласник општине Градишка“, 

број 11/17), Начелник општине доноси 

 

П Р А В И Л Н И К 

о поступку додјеле и исплате средстава из 

Програма подршке развоју 

предузетништва у општини Градишка за 

2018. годину 

 

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

 Овим правилником уређује се начин, 

услови, критерији и поступак додјеле и 

исплате средстава из Програма подршке 

развоју предузетништва у општини Градишка 

за 2018. годину (у даљем тексту: Програм). 

Члан 2. 

 (1) Право на додјелу средстава из 

Програма имају привредна друштва и 

самостални предузетници (у даљем тексту: 

корисници) који испуњавају сљедеће опште 

услове: 

1) имају сједиште на подручју 

општине Градишка, 

2) регистровани су код надлежног 

органа најкасније до 31.12.2016. 

године, 

3) имају статус малих и средњих 

предузећа, 

4) немају доспјелих а неизмирених 

пореских обавеза закључно са 

31.12.2017. године, 

5) нису у текућој години остварили 

бесповратна средства из других 

извора по истом основу. 

 (2) Kорисници који су у поступку 

привремене или трајне одјаве, стечаја, 

принудног поравнања или ликвидације 
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немају право на додјелу средстава из 

Програма. 

Члан 3. 

 (1) Средства из Програма се 

додјељују као подстицаји за сљедеће 

активности: 

1) набавка опреме или софтвера 

за унапређење технолошке опремљености, у 

укупном износу до 90.000,00 КМ, 

2) пословно повезивање, 

организација студијских посјета и учешће на 

сајмовима у иностранству, у укупном износу 

до 30.000,00 КМ, 

3) пословно савјетовање и 

увођење стандарда, у укупном износу до 

30.000,00 КМ. 

 (2) Средства из Програма су 

бесповратна и додјељују се само за 

активности из става 1. овог члана. 

 (3) Корисници могу остварити право 

на средства из Програма само по основу једне 

врсте подстицаја и само једном у току 

календарске године. 

Члан 4. 

 (1) Додијељена средства из члана 3. 

став 1. тачка 1. овог правилника не могу бити 

већа од 20% вриједности предмета подстицаја 

и максимално 10.000,00 КМ по кориснику. 

 (2) Додијељена средства из члана 3. 

став 1. тачка 2. овог правилника не могу бити 

већа од 50% вриједности предмета подстицаја 

и максимално 5.000,00 КМ по кориснику. 

 (3) Додијељена средства из члана 3. 

став 1. тачка 3. овог правилника не могу бити 

већа од 50% вриједности предмета подстицаја 

и максимално 5.000,00 КМ по кориснику. 

II ПОСЕБНИ УСЛОВИ И КРИТЕРИЈИ ЗА 

ОЦЈЕЊИВАЊЕ КОРИСНИКА 

Члан 5. 

 Поред општих услова из члана 2. овог 

правилника, у зависности од врсте подстицаја 

за који подносе пријаву, корисници морају 

испуњавати и посебне услове: 

 (1) Право на подстицај за набавку 

опреме или софтвера имају корисници који су 

извршили или ће извршити набавку опреме 

или софтвера у текућој години. Средства се 

додјељују на основу предрачуна или рачуна, 

а исплаћују као надокнада дијела насталих 

трошкова, по завршетку набавке (ако је 

приложен предрачун) и достављању 

докумената којима се то доказује (оригинал 

или овјерене копије рачуна и извода из 

банке). 

 (2) Право на подстицај за активности 

пословног повезивања, организације 

студијских посјета и учешћа на сајмовима у 

иностранству имају корисници који као вођа 

групе од минимално 3 члана (привредно 

друштво или самостални предузетник), након 

објаве јавног позива, организују учешће 

групе у пословном повезивању, студијској 

посјети или сајму у иностранству. Средства 

се додјељују на основу планског буџета који 

је саставни дио пријавног обрасца, а 

исплаћују кориснику (вођи групе) као 

надокнада дијела насталих трошкова, по 

завршетку предметне активности и 

достављању докумената којима се то доказује 

(оригинал или овјерене копије рачуна и/или 

извода из банке). Износ исплаћених средстава 

се одређује на основу достављених доказа о 

насталим трошковима до износа предвиђеног 

планским буџетом. Рок за достављање доказа 

је 15 дана од дана завршетка предметне 

активности. 

 (3) Право на подстицај за активност 

пословног савјетовања имају корисници који 

након објаве јавног позива ангажују 

консултанта (привредно друштво или 

самостални предузетник) за услуге пословног 

савјетовања под којом се подразумијева 

израда пословног или маркетинг плана, 

студије изводљивости, проведба стратешког 

планирања, истраживање тржишта, 

унапређење организације, провођење обука и 

тренинга за запослене, развој нових 

производа, услуга или технолошких процеса, 

брендирање производа или услуга, припрема 

за процес сертификације или 

ресертификације стандарда квалитета. 
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Средства се додјељују на основу оригинала 

или овјерених копија предрачуна и уговора са 

консултантом, а исплаћују као надокнада 

дијела насталих трошкова, по завршетку неке 

од наведене активности и достављању 

докумената којима се то доказује (оригинал 

или овјерене копије рачуна и/или извод из 

банке и извјештај о извршеним 

консултантским услугама на прописаном 

обрасцу који се налази у Прилогу 4 овог 

правилника и чини његов саставни дио). Рок 

за достављање доказа је 15 дана од завршетка 

неке од наведене активности. 

 (4) Право на подстицај за активност 

увођења стандарда квалитета имају 

корисници су у текућој години провели или 

ће провести процес сертификације или 

ресертификације стандарда квалитета (9001, 

14001, FSC CoC, CE, 17020 и др.). Средства 

се додјељују и исплаћују на основу оригинала 

или овјерених копија рачуна или предрачуна 

и уговора са сертификационом кућом. 

Корисник коме се исплате средства за ову 

намјену мора најкасније 30 дана од дана 

завршетка процеса сертификације или 

ресертификације, а прије објаве јавног позива 

у наредној години, доставити доказ о 

утрошку додијељених и исплаћених 

средстава (оригинал извод из банке и 

овјерена копија сертификата), у противном 

губи право на средства из Програма у 

наредних 5 година. 

Члан 6. 

 (1) Корисници се оцјењују по систему 

бодовања који је дефинисан у Прилогу 1 овог 

правилника (табеле: 1, 2, 3.1 и 3.2) и чини 

његов саставни дио. Систем бодовања садржи 

сљедеће критерије: 

1) Раст броја запослених радника у 

2017. у односу на 2016. годину, 

2) Раст извоза у 2017. у односу на 

2016. годину, 

3) Раст добитка у 2017. у односу на 

2016. годину, 

4) Усклађеност пријаве са општим и 

специфичним циљевима Програма, 

5) Очекивани ефекти као посљедица 

спроведене активности и 

додјељивања подстицајних 

средстава, 

6) Вриједност набављене опреме или 

софтвера (за подстицај из члана 3. 

став 1. тачка 1.), 

7) Релевантност консултанта (за 

подстицај из члана 3. став 1. тачка 

3. у случају подстицаја за пословно 

савјетовање - на основу референтне 

листе најважнијих клијената и 

спроведених услуга за одабраног 

консултанта на прописаном 

обрасцу који се налази у Прилогу 3 

овог правилника и чини његов 

саставни дио), 

8) Релевантност стандарда (за 

подстицај из члана 3. став 1. тачка 

3. у случају подстицаја за процес 

сертификације или ресертификације 

стандарда квалитета). 

 (2) Да би корисник остварио право на 

додјелу средстава из Програма мора по 

систему бодовања имати више од 50 бодова. 

III ПОСТУПАК ДОДЈЕЛЕ И ИСПЛАТЕ 

СРЕДСТАВА 

Члан 7. 

 

 (1) Средства се додјељују и исплаћују 

путем јавног позива којег расписује Начелник 

општине. 

 (2) Јавни позив ће бити објављен у 

средствима јавног информисања, на интерент 

страници и огласној плочи Општине 

Градишка. Трајање јавног позива је 

минимално 30 дана. 

 (3) Пријава на јавни позив се подноси 

на прописаним обрасцима, који се налазе у 

Прилогу 2 овог правилника, који чини његов 

саставни дио. Обрасци пријаве садрже списак 

пратеће документације, у зависности од врсте 

подстицаја за који се подноси. Обрасци ће 

бити доступни у шалтер сали (шалтер број 7) 

и на интернет страници Општине Градишка. 

 (4) Корисници подносе пријаву са 

пратећом документацијом у затвореној 

коверти лично у канцеларији 7 Општине 

Градишка или поштом на адресу: Општина 

Градишка, Видовданска 1а, 78400 Градишка. 

На коверти је потребно навести пословно име 



Број 7/18                             „Службени гласник општине Градишка“                          Страна 4 

и адресу подносиоца пријаве и нагласити „НЕ 

ОТВАРАТИ - ПРИЈАВА НА ЈАВНИ ПОЗИВ 

ЗА ДОДЈЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ ПРОГРАМА 

ПОДРШКЕ РАЗВОЈУ ПРЕДУЗЕТНИШТВА 

У ОПШТИНИ ГРАДИШКА ЗА 2018. 

ГОДИНУ“. 

 (5) Корисник може поднијети пријаву 

само за једну врсту подстицаја. 

Члан 8. 

 (1) Поступак додјеле и исплате 

средстава из члана 3. овог правилника 

спроводи Комисија за додјелу и исплату 

средстава из Програма подршке развоју 

предузетништва у општини Градишка за 

2018. годину (у даљем тексту: Комисија), коју 

именује Начелник општине. 

 (2) Комисија се састоји од 

предсједника и најмање два члана. 

Члан 9. 

 Задаци Комисије су да: 

1) разматра достављене пријаве и 

утврђује да ли су поднесене 

благовремено, 

2) утврђује да ли је уз пријаву 

достављена сва пратећа 

документација којом се доказује 

испуњеност општих и посебних 

услова, 

3) одбацује све неблаговремене и 

непотпуне пријаве, 

4) на основу пријаве и пратеће 

документације оцјењује сваког 

корисника појединачно, 

5) на основу појединачних оцјена 

корисника утврђује бодовну листу 

корисника по врстама подстицаја са 

износима додијељених средстава за 

сваког корисника, 

6) утврђује да ли су достављени сви 

тражени докази за исплату 

средстава у складу са чланом 5. 

овог правилника, 

7) писмено обавјештава сваког 

корисника који није остварио право 

на додјелу и исплату средстава. 

 

Члан 10. 

 На основу утврђене бодовне листе 

корисника у складу са чланом 9. став 1. тачка 

5. овог правилника и достављених доказа за 

исплату средстава у складу са чланом 5. овог 

правилника, Начелник општине доноси 

одлуку о исплати средстава за сваког 

корисника појединачно. 

IV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 11. 

 За спровођење овог правилника 

задужује се Одјељење за привреду и 

пољопривреду.  

Члан 12. 

 Начелник општине задржава право да 

у било ком дијелу поступка поништи јавни 

позив са образложењем. 

Члан 13. 

 Овај правилник ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику општине Градишка“. 

Број: 02-022-251/18 

Датум: 15.05.2018. 

      

  НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                         Зоран Аџић с.р. 
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Прилог 1. СИСТЕМ БОДОВАЊА 

 

Табела 1. НАБАВКА ОПРЕМЕ ИЛИ СОФТВЕРА 

 

Подносилац пријаве 
 

 
(пословно име) 

Број Критериј Опис 
Број 

бодова 

1 
Раст броја запослених радника у 2017. у 

односу на 2016. годину 

- без раста 

- до 5% 

- више од 5% 

5 

10 

15 

2 
Раст извоза у 2017. у односу на 2016. 

годину 

- без раста 

- до 10% 

- више од 10% 

1 

5 

10 

3 
Раст добитка у 2017. у односу на 2016. 

годину 

- без раста 

- до 10% 

- више од 10% 

1 

5 

10 

4 
Усклађеност пријаве са општим и 

специфичним циљевима Програма 

- незадовољавајућа 

- задовољавајућa 

- добрa 

- одлична 

0 

5 

10 

15 

5 

Очекивани ефекти као посљедица 

спроведене активности и додјељивања 

подстицајних средстава 

- незадовољавајући 

- задовољавајући 

- добри 

- одлични 

0 

10 

15 

25 

6 
Вриједност набављене опреме или 

софтвера 

- нижа од 10.000,00 КМ 

- од 10.000,00 до 50.000,00 КМ 

- виша од 50.000,00 КМ 

5 

15 

25 

УКУПНО  

 

 

Датум: _____________________ Комисија: 

1. ___________________________, предсједник 

2. ___________________________, члан 

3. ___________________________, члан 
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Табела 2. УЧЕШЋЕ У ПОСЛОВНОМ ПОВЕЗИВАЊУ, СТУДИЈСКОЈ ПОСЈЕТИ ИЛИ 

  САЈМУ У ИНОСТРАНСТВУ 

 

Подносилац пријаве 

 

 
(пословно име) 

Број Критериј Опис 
Број 

бодова 

1 
Раст броја запослених радника у 2017. у 

односу на 2016. годину 

- без раста 

- до 5% 

- више од 5% 

5 

10 

20 

2 
Раст извоза у 2017. у односу на 2016. 

годину 

- без раста 

- до 10% 

- више од 10% 

2 

7 

15 

3 
Раст добитка у 2017. у односу на 2016. 

годину 

- без раста 

- до 10% 

- више од 10% 

3 

8 

15 

4 
Усклађеност пријаве са општим и 

специфичним циљевима Програма 

- незадовољавајућа 

- задовољавајућa 

- добрa 

- одлична 

0 

5 

10 

20 

5 

Очекивани ефекти као посљедица 

спроведене активности и додјељивања 

подстицајних средстава 

- незадовољавајући 

- задовољавајући 

- добри 

- одлични 

0 

7 

15 

30 

УКУПНО  

 

Датум: _____________________ Комисија: 

1. ___________________________, предсједник 

2. ___________________________, члан 

3. ___________________________, члан 
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Табела 3.1 ПОСЛОВНО САВЈЕТОВАЊЕ 

 

Подносилац пријаве 

 

 
(пословно име) 

Број Критериј Опис 
Број 

бодова 

1 
Раст броја запослених радника у 2017. у 

односу на 2016. годину 

- без раста 

- до 5% 

- више од 5% 

5 

10 

15 

2 
Раст извоза у 2017. у односу на 2016. 

годину 

- без раста 

- до 10% 

- више од 10% 

1 

5 

10 

3 
Раст добитка у 2017. у односу на 2016. 

годину 

- без раста 

- до 10% 

- више од 10% 

1 

5 

10 

4 
Усклађеност пријаве са општим и 

специфичним циљевима Програма 

- незадовољавајућа 

- задовољавајућa 

- добрa 

- одлична 

0 

5 

10 

15 

5 

Очекивани ефекти као посљедица 

спроведене активности и додјељивања 

подстицајних средстава 

- незадовољавајући 

- задовољавајући 

- добри 

- одлични 

0 

10 

20 

25 

6 Релевантност консултанта 
- задовољавајућа 

- добра 

- одлична 

5 

15 

25 

УКУПНО  

 

 

Датум: _____________________ Комисија: 

1. ___________________________, предсједник 

2. ___________________________, члан 

3. ___________________________, члан 
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Табела 3.2 СЕРТИФИКАЦИЈА ИЛИ РЕСЕРТИФИКАЦИЈА 

 

Подносилац пријаве 

 

 
(пословно име) 

Број Критериј Опис 
Број 

бодова 

1 
Раст броја запослених радника у 2017. у 

односу на 2016. годину 

- без раста 

- до 5% 

- више од 5% 

5 

10 

15 

2 
Раст извоза у 2017. у односу на 2016. 

годину 

- без раста 

- до 10% 

- више од 10% 

1 

5 

10 

3 
Раст добитка у 2017. у односу на 2016. 

годину 

- без раста 

- до 10% 

- више од 10% 

1 

5 

10 

4 
Усклађеност пријаве са општим и 

специфичним циљевима Програма 

- незадовољавајућа 

- задовољавајућa 

- добрa 

- одлична 

0 

5 

10 

15 

5 

Очекивани ефекти као посљедица 

спроведене активности и додјељивања 

подстицајних средстава 

- незадовољавајући 

- задовољавајући 

- добри 

- одлични 

0 

10 

20 

25 

6 Релевантност стандарда 
- задовољавајућа 

- добра 

- одлична 

5 

15 

25 

УКУПНО  

 

Датум: _____________________ Комисија: 

1. ___________________________, предсједник 

2. ___________________________, члан 

3. ___________________________, члан 
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Прилог 2. ОБРАСЦИ ЗА ПРИЈАВУ НА ЈАВНИ ПОЗИВ 

Образац 1 - НАБАВКА ОПРЕМЕ ИЛИ СОФТВЕРА 

П Р И Ј А В А 

на Јавни позив за додјелу средстава из Програма подршке развоју 

предузетништва у општини Градишка за 2018. годину 

I ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ПРИЈАВЕ 

Пословно име 
 

 

Сједиште (адреса) 
 

 

Eлектронска пошта  

Факс  

Телефон  

Датум регистрације  

ЈИБ  

Интернет страница  

Назив банке за главни рачун главног 

рачуна 

 

Број трансакционог рачуна  

Законски заступник/ици 
 

 

Контакт особа по питању пријаве 

(име и презиме, контакт телефон и 

адреса електронске поште) 

 

 

Предмет подстицаја (назив и 

вриједност опреме или софтвера) 

 

 

Датум рачуна / предрачуна  

Број запослених радника 
31.12.2016. 31.12.2017. 31.12.2018. (план) 

   

Остварен извоз 
31.12.2016. 31.12.2017. 31.12.2018. (план) 

   

Остварен добитак 
31.12.2016. 31.12.2017. 31.12.2018. (план) 
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II ОПИС НАМЈЕНЕ И ОЧЕКИВАНИХ ЕФЕКАТА АКТИВНОСТИ 

НАБАВКЕ ОПРЕМЕ ИЛИ СОФТВЕРА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III ПРАТЕЋА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

1. Рјешење о регистрацији код надлежног органа (копија); 

2. Увјерење Пореске управе Републике Српске о измиреним пореским обавезама закључно са 

31.12.2017. године (оригинал или овјерена копија); 

3. Биланс успјеха за 2017. годину овјерен од стране АПИФ-а односно прописани обрасци за 

предузетнике и мале предузетнике за 2016. и 2017. годину овјерени од стране Пореске 

управе Републике Српске (копија); 

4. Потврда о ликвидности транскационог рачуна у банци (оригинал или овјерена копија); 

5. Докази за додјелу и исплату средстава*; 

*Напомена: Средства се додјељују на основу предрачуна или рачуна, а исплаћују као 

надокнада дијела насталих трошкова, по завршетку набавке (ако је приложен предрачун) и 

достављању докумената којима се то доказује (оригинал или овјерене копије рачуна и извода 

из банке). Комисија задржава право затражити додатну документацију и образложење. 

Датум пријаве  

 

Потпис и печат 
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Образац 2. УЧЕШЋЕ У ПОСЛОВНОМ ПОВЕЗИВАЊУ, СТУДИЈСКОЈ ПОСЈЕТИ ИЛИ 

  САЈМУ У ИНОСТРАНСТВУ 

 

П Р И Ј А В А 

на Јавни позив за додјелу средстава из Програма подршке развоју 

предузетништва у општини Градишка за 2018. годину 

 

I ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ПРИЈАВЕ 

(ВОЂИ ГРУПЕ) 

 

Пословно име 
 

 

Сједиште (адреса)  

Eлектронска пошта  

Факс  

Телефон  

Датум регистрације  

ЈИБ  

Интернет страница  

Назив банке за главни рачун  

Број трансакционог рачуна  

Законски заступник/ици 
 

 

Контакт особа по питању пријаве (име 

и презиме, контакт телефон и адреса 

електронске поште) 

 

Број запослених радника 
31.12.2016. 31.12.2017. 31.12.2018. (план) 

   

Остварен извоз 
31.12.2016. 31.12.2017. 31.12.2018. (план) 

   

Остварен добитак 
31.12.2016. 31.12.2017. 31.12.2018. (план) 

   

 

II ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОСТАЛИМ ЧЛАНОВИМА ГРУПЕ* 

Број Пословно име ЈИБ 

1   

2   
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3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

*Напомена: Чланови групе морају да испуњавају опште услове Програма. 

III ПЛАНСКИ БУЏЕТ АКТИВНОСТИ 

Број Категорија / опис трошка Износ 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

УКУПНО  

 

IV ОПИС НАМЈЕНЕ И ОЧЕКИВАНИХ ЕФЕКАТА АКТИВНОСТИ 
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V ПРАТЕЋА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

За вођу групе 

1. Рјешење о регистрацији код надлежног органа (копија); 

2. Увјерење Пореске управе Републике Српске о измиреним пореским обавезама закључно са 

31.12.2017. године (оригинал или овјерена копија); 

3. Биланс успјеха за 2017. годину овјерен од стране АПИФ-а односно прописани обрасци за 

предузетнике и мале предузетнике за 2016. и 2017. годину овјерени од стране Пореске 

управе Републике Српске (копија); 

4. Потврда о ликвидности транскационог рачуна у банци (оригинал или овјерена копија); 

5. Докази за додјелу и исплату средстава*; 

За остале чланове групе 

1. Рјешење о регистрацији код надлежног органа (копија); 

2. Увјерење Пореске управе Републике Српске о измиреним пореским обавезама закључно са 

31.12.2017. године (оригинал или овјерена копија); 

3. Биланс успјеха за 2017. годину овјерен од стране АПИФ-а односно прописани обрасци за 

предузетнике и мале предузетнике за 2016. и 2017. годину овјерени од стране Пореске 

управе Републике Српске (копија); 

*Напомена: Средства се додјељују на основу планског буџета који је саставни дио пријавног 

обрасца, а исплаћују кориснику (вођи групе) као надокнада дијела насталих трошкова, по 

завршетку предметне активности и достављању докумената којима се то доказује (оригинал 

или овјерене копије рачуна и/или извода из банке). Износ исплаћених средстава се одређује 

на основу достављених доказа о насталим трошковима до износа предвиђеног планским 

буџетом. Рок за достављање доказа је 15 дана од дана завршетка предметне активности. 

Комисија задржава право затражити додатну документацију и образложење. 

Датум пријаве  

 

Потпис и печат вође групе 

 

 

 

Потпис и печат члана групе 

 

 

 

Потпис и печат члана групе 

 

 

 

Потпис и печат члана групе 

 

 

 

Потпис и печат члана групе 

 

 

 

Потпис и печат члана групе 

 

 

 

Потпис и печат члана групе 

 

 

 

Потпис и печат члана групе 
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Образац 3.1 ПОСЛОВНО САВЈЕТОВАЊЕ 

П Р И Ј А В А 

на Јавни позив за додјелу средстава из Програма подршке развоју 

предузетништва у општини Градишка за 2018. годину 

 

I ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ПРИЈАВЕ 

Пословно име 
 

 

Сједиште (адреса)  

Eлектронска пошта  

Факс  

Телефон  

Датум регистрације  

ЈИБ  

Интернет страница  

Назив банке за главни рачун  

Број трансакционог рачуна  

Законски заступник/ици  

Контакт особа по питању пријаве (име 

и презиме, контакт телефон и адреса 

електронске поште) 

 

Број запослених радника 
31.12.2016. 31.12.2017. 31.12.2018. (план) 

   

Остварен извоз 
31.12.2016. 31.12.2017. 31.12.2018. (план) 

   

Остварен добитак 
31.12.2016. 31.12.2017. 31.12.2018. (план) 

   

 

II ОСНОВНИ ПОДАЦИ О КОНСУЛТАНТУ 

(ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ИЛИ САМОСТАЛНИ ПРЕДУЗЕТНИК) 
 

Пословно име  

Сједиште (адреса)  

Eлектронска пошта  

Факс  

Телефон  
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ЈИБ  

Законски заступник/ици  

 

III ОПИС ЦИЉЕВА И ОЧЕКИВАНИХ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВНОГ САВЈЕТОВАЊА 

Циљеви Резултати 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV ПРАТЕЋА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

1. Рјешење о регистрацији код надлежног органа (копија); 

2. Увјерење Пореске управе Републике Српске о измиреним пореским обавезама закључно са 

31.12.2017. године (оригинал или овјерена копија); 

3. Биланс успјеха за 2017. годину овјерен од стране АПИФ-а односно прописани обрасци за 

предузетнике и мале предузетнике за 2016. и 2017. годину овјерени од стране Пореске 

управе Републике Српске (копија); 

4. Потврда о ликвидности транскационог рачуна у банци (оригинал или овјерена копија); 

5. Три понуде за избор консултанта за реализацију активности; 

6. Референтна листа најважнијих клијената и спроведених услуга за одабраног консултанта на 

прописаном обрасцу који се налази у Прилогу 3 овог правилника и чини његов саставни 

дио; 

7. Докази за додјелу и исплату средстава*; 

*Напомена: Средства се додјељују на основу оригинала или овјерених копија предрачуна и 

уговора са консултантом, а исплаћују као надокнада дијела насталих трошкова, по завршетку 

неке од наведене активности и достављању докумената којима се то доказује (оригинал или 

овјерене копије рачуна и/или извод из банке и извјештај о извршеним консултантским 

услугама на прописаном обрасцу који се налази у Прилогу 4 овог правилника и чини његов 

саставни дио). Рок за достављање доказа је 15 дана од завршетка неке од наведене активности. 

Комисија задржава право затражити додатну документацију и образложење. 

Датум пријаве  

 

Потпис и печат 
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Образац 3.2 СЕРТИФИКАЦИЈА ИЛИ РЕСЕРТИФИКАЦИЈА 

 

П Р И Ј А В А 

на Јавни позив за додјелу средстава из Програма подршке развоју 

предузетништва у општини Градишка за 2018. годину 

 

I ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ПРИЈАВЕ 

 

Пословно име 
 

 

Сједиште (адреса)  

Eлектронска пошта  

Факс  

Телефон  

Датум регистрације  

ЈИБ  

Интернет страница  

Назив банке за главни рачун  

Број трансакционог рачуна  

Законски заступник/ици 
 

 

Контакт особа по питању пријаве (име 

и презиме, контакт телефон и адреса 

електронске поште) 

 

Број запослених радника 
31.12.2016. 31.12.2017. 31.12.2018. (план) 

   

Остварен извоз 
31.12.2016. 31.12.2017. 31.12.2018. (план) 

   

Остварен добитак 
31.12.2016. 31.12.2017. 31.12.2018. (план) 

   

 

II ОСНОВНИ ПОДАЦИ О СТАНДАРДУ КВАЛИТЕТА И СЕРТИФИКАЦИОНОЈ КУЋИ 

 

Назив стандарда 
 

 

Сертификациона кућа (пословно име)  

Сертификациона кућа (ЈИБ)  
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III ОПИС НАМЈЕНЕ И ЕФЕКАТА АКТИВНОСТИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV ПРАТЕЋА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

1. Рјешење о регистрацији код надлежног органа (копија); 

2. Увјерење Пореске управе Републике Српске о измиреним пореским обавезама закључно са 

31.12.2017. године (оригинал или овјерена копија); 

3. Биланс успјеха за 2017. годину овјерен од стране АПИФ-а односно прописани обрасци за 

предузетнике и мале предузетнике за 2016. и 2017. годину (копија); 

4. Потврда о ликвидности транскационог рачуна у банци (оригинал или овјерена копија); 

5. Докази за додјелу и исплату средстава*; 

*Напомена: Средства се додјељују и исплаћују на основу оригинала или овјерених копија 

рачуна или предрачуна и уговора са сертификационом кућом. Корисник коме се исплате 

средства за ову намјену мора најкасније 30 дана од дана завршетка процеса сертификације или 

ресертификације, а прије објаве јавног позива у наредној години, доставити доказ о утрошку 

додијељених и исплаћених средстава (оригинал извод из банке и овјерена копија сертификата), 

у противном губи право на средства из Програма у наредних 5 година. Комисија задржава 

право затражити додатну документацију и образложење. 

Датум пријаве  

 

Потпис и печат 
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Прилог 3. РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА НАЈВАЖНИЈИХ КЛИЈЕНАТА И 

 СПРОВЕДЕНИХ УСЛУГА ЗА ОДАБРАНОГ КОНСУЛТАНТА 

 

I ОСНОВНИ ПОДАЦИ О КОНСУЛТАНТУ 

 

Пословно име 
 

 

Сједиште (адреса) 
 

 

Eлектронска пошта  

Факс  

Телефон  

Датум регистрације  

ЈИБ  

Интернет страница  

Законски заступник/ици  

Контакт носиоца активности 

пословног савјетовања (име и 

презиме, контакт телефон и адреса 

електронске поште) 

 

Број запослених радника 
31.12.2016. 31.12.2017. 31.12.2018. (план) 

   

Структура запослених радника 
ССС ВСС Остало 

   

 

II ПРОФЕСИОНАЛНО ИСКУСТВО КОНСУЛТАНТА 

 

Клијент / корисник услуге 
 

 

Контакт подаци клијента 

Име и презиме контакт особе  

Телефон  

Електронска пошта  

Период спровођења услуге  

Опис услуге (циљ и резултати) 
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Клијент / корисник услуге 
 

 

Контакт подаци клијента 

Име и презиме контакт особе  

Телефон  

Електронска пошта  

Период спровођења услуге  

Опис услуге (циљ и резултати) 

 

 

 

 

 

Клијент / корисник услуге 
 

 

Контакт подаци клијента 

Име и презиме контакт особе  

Телефон  

Електронска пошта  

Период спровођења услуге  

Опис услуге (циљ и резултати) 

 

 

 

 

 

Клијент / корисник услуге 
 

 

Контакт подаци клијента 

Име и презиме контакт особе  

Телефон  

Електронска пошта  

Период спровођења услуге  

Опис услуге (циљ и резултати) 

 

 

 

 

 

 

Датум   

Потпис и печат консултанта 
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Прилог 4. ИЗВЈЕШТАЈ О ИЗВРШЕНИМ КОНСУЛТАНТСКИМ УСЛУГАМА 

 

Попуњава пружалац услуге / консултант 

 

Број уговора 

 

 

Датум уговора 
 

 

 

I ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРУЖАОЦУ УСЛУГЕ / КОНСУЛТАНТУ 

 

Пословно име 
 

 

Eлектронска пошта  

ЈИБ  

Контакт носиоца активности 

пословног савјетовања (име и презиме, 

контакт телефон и адреса електронске 

поште) 

 

 

II ОСНОВНИ ПОДАЦИ О КОРИСНИКУ УСЛУГЕ / ПОДСТИЦАЈА 

 

Пословно име 
 

 

ЈИБ  

 

III ЦИЉЕВИ И ОСТВАРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ПОСЛОВНОГ САВЈЕТОВАЊА 

 

Циљеви пословног савјетовања 

 

 

 

Остварени резултати 
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III ПРЕГЛЕД СПРОВЕДЕНИХ АКТИВНОСТИ И ИЗРАЂЕНИХ ДОКУМЕНАТА 

 

Активности 
Период 

спровођења 

Број 

дана 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

Документи (пословни план, студија изводљивости,  

брендирање и сл.) 

Датум завршетка  

документа 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

 

IV ОЦЈЕНА АКТИВНОСТИ ПОСЛОВНОГ САВЈЕТОВАЊА / УСЛУГЕ 

 

Општи дојам о процесу савјетовања 1 2 3 4 5 

Општи дојам о кориснику услуга 1 2 3 4 5 

Разумијевање проблема од стране корисника 1 2 3 4 5 

Техничка оспособљеност корисника 1 2 3 4 5 

Пословна оспособљеност корисника 1 2 3 4 5 

Реакција и способност учења корисника 1 2 3 4 5 

 

 

Датум подношења извјештаја  

Потпис и печат пружаоца услуге 

/ консултанта 
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На основу члана 34. ст. 2. Одлуке о 

уређењу простора и грађевинском земљишту 

(„Службени гласник општине Градишка”; 

број 6/14,1/17, 7/17 и 3/18) а у вези са чланом 

3. став 1. тачка а. и в. Закона о комуналним 

таксама („Службени гласник Републике 

Српске”; број 4/12) и члана 88. Статута 

општине Градишка („Службени гласник 

општине Градишка“ број: 4/17) Начелник 

општине д о н о с и: 

 

О Д Л У К У 

                  

о висини закупа за постављање садржаја 

на јавним и другим површинама за које се 

не може наплаћивати комунална такса 

за 2018 годину 

 

 

Члан 1. 
 

Овом Одлуком утврђује се висина закупа за 

постављање штандова и полица за продају 

књига, штампе и других публикација на 

јавним површинама, коришћење стубова 

јавне расвјете дуж магистралних и 

регионалних путева за постављање  

бандерола и панела на које се постављају 

рекламе 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 

становања (изграђено градско грађевинско 

земљиште). 

                                                           

Члан 3. 
                                                        

(1) Закупнина за садржаје из члана 1. ове 

Одлуке утврђује  се за садржаје на 

изграђеном градском грађевинском 

земљишту 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 простора и 

грађевинском земљишту како слиједи:  

 

 - За постављање продајних столова  и полица 

за садржаје из члана 1. ове Одлуке 

закупнина се одређује у мјесечном износу без 

обзира на заузету површину и износи:  

у I зони 100,00КМ, у II зони 70,00 КМ, у III и 

осталим зонама 50,00 КМ. 

 

Максимална величина штанда, односно 

полице код мјесечног заузимања јавне 

површине за садржаје из члана 1. може бити 

до 4,00 м2 по штанду односно полици. 

 

(2) Висина закупнине за дневно заузимање 

изграђеног градског грађевинског земљишта 

за један дан закупа за исте садржаје без 

обзира на зону износи: 

- за површину до 20 m²   -15,00 КМ/m² 

- за површину 20 - 50 m² -10,00 КМ/m² 

- за површину 50-100 m² - 6,00 КМ/m² 

- за површину преко 100,00 m² - 3,00 КМ/m² 

 

(3) Закупнина за коришћење стубова јавне 

расвјете дуж магистралних и регионалних 

путева утврђује се мјесечно по постављеној 

бандероли односно панелу у износу од: 

 

- 30.00 КМ по бандероли постављеној на стуб 

јавне расвјете.  

 

(4) Износи закупнина увећавају се по основу 

пореза на додану вриједност. 

                                                                  

                                                                       

Члан 5. 
 

Ова Одлука ће служити као основ за 

утврђивање висине закупа у периоду од 

01.01.2018 до 31.12.2018. године. 

                                                                

Члан 6. 
 

Овлашћује се начелник Одјељења за 

комуналне и стамбене послове да у име 

Општине потписује уговоре о закупу за 

садржаје наведене у члану 1. ове Одлуке.                                                         
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Члан 7. 
 

(1) Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да 

важи Одлука о висини закупа грађевинског 

земљишта ради продаје штампе књига и 

других публикација за 2018. годину 

(„Службени гласник општине Градишка“ 

број: 1/18). 

 

Члан 8. 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а 

објавиће се у «Службеном гласнику општине 

Градишка». 

 

 

Број: 02-022-209/18 

Дана: 20.04.2018. године 

 

                               НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                           Зоран Аџић с.р. 

 

 _______________________________________      

                                                                                                                                                                                                         

 

На основу члана 82. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16), члана 88. Статута 

општине Градишка (''Службени гласник 

општине Градишка'', број 4/17), Начелник 

општине, доноси 

 

О Д Л У К У 

о оснивању Привредног савјета општине 

Градишка 

 

Члан 1. 

 

 Овом одлуком оснива се Привредни 

савјет општине Градишка (у даљем тексту: 

Привредни савјет). 

Члан 2. 

 

 Привредни савјет из члана 1. ове 

одлуке обавља послове у складу са одредбама 

Правилника о успостављању и вођењу јавно-

приватног дијалога у општини Градишка број 

02-022-290/14 од 23.01.2015. године. 

 

 

 

Члан 3. 

 

 Чланови Привредног савјета именују 

се рјешењем Начелника општине. 

 

Члан 4. 

 

 Привредни савјет ће на првој радној 

сједници усвојити пословник о раду, којим се 

регулише сазивање, начин рада и одлучивањa 

Привредног савјета. 

 

Члан 5. 

 

 Ступањем на снагу ове одлуке 

престаје да важи Одлука о оснивању 

Привредног савјета општине Градишка број 

02-022-290/14 од 09.12.2014. године и Одлука 

о измјени одлуке о оснивању Привредног 

савјета општине Градишка број 02-022-91/17 

од 07.03.2017. године. 

 

Члан 6. 

 

 Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у ,,Службеном 

гласнику општине Градишка“. 

 

Број: 02-022-243/18 

Датум: 10.05.2018. године 

 

                          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                         Зоран Аџић с.р. 

 

 

______________________________________ 

 

 

На основу чл. 59 и 82. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“ број 97/16), чл. 3. и 4. 

Закона о трезору  („Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 28/13 и 103/15 и 

члана 88. Статута општине Градишка 

(„Службени гласник општине Градишка“, 

број 4/17), Начелник општине Градишка дана 

27.04.2018. године д о н о с и   
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       ОДЛУКУ  

О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О НАЧИНУ 

ОРГАНИЗОВАЊА ТРЕЗОРА ОПШТИНЕ 

ГРАДИШКА 

 

I 

 

У Одлуци о начину организовања 

трезора општине Градишка („Службени 

гласник општине Градишка“, број 1/17) тачка 

III мијења се и гласи: 

 

„Оперативну јединицу „Општина 

Градишка“ чине сљедећи организациони 

дијелови: 

 

• Стручна служба Скупштине 

општине, 

• Служба Начелника општине, 

• Буџетска резерва, 

• Професионална ватрогасна 

јединица,  

• Одјељење за општу управу, 

• Одјељење за финансије, 

• Одјељење за привреду и 

пољопривреду, 

• Одјељење за друштвене 

дјелатности, 

• Одјељење за просторно уређење 

и грађење, 

• Одјељење за комуналне и 

стамбене послове,  

• Одјељење за борачко-инвалидску 

заштиту, 

• Остала буџетска потрошња, 

• Одјељење за инспекције, 

• Јединица за интерну ревизију и  

• Мјесне заједнице“. 
 

II 

Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Градишка“. 

 

 

Број: 02-022-231/18 

Датум: 27.04.2018. године 

Градишка  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Зоран Аџић с.р. 

 

 

_____________________________________ 

 

 

На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16) и члана 88. Статута 

општине Градишка („Службени гласник 

општине Градишка“, број 4/17), а по захтјеву 

в.д. директора „Развојне агенције Градишка“ 

Градишка Начелник општине доноси  

 

 

ОДЛУКУ 

о давању сагласности на  Правилник  о 

измјени Правилника о унутрашњој 

организацији и систематизацији радних 

мјеста „Развојне агенције Градишка“ 

Градишка 
 

 

I 
 

Даје се сагласност на Правилник о измјени 

Правилника о  унутрашњој организацији и 

систематизацији радних мјеста „Развојне 

агенције Градишка“ Градишка број:75/18 од 

25. 04. 2018. године, усвојен од стране в.д. 

директора Агенције. 

 

 

 

II 
 

Одлука ступа на снагу наредног дана од дана 

доношења, а објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Градишка“. 

 

Број: 02-023-10/18 

Датум: 27.04.2018. године 

 

                            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                            Зоран Аџић с.р. 
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_____________________________________ 

 

На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16) и члана 88. Статута 

општине Градишка („Службени гласник 

општине Градишка“, број 4/17), а по захтјеву 

в.д. директора „Развојне агенције Градишка“ 

Градишка Начелник општине доноси  

 

 

ОДЛУКУ 

о давању сагласности на  Правилник  о 

измјени Правилника о платама  у 

„Развојној  агенцији Градишка“ Градишка 
 

 

I 
 

Даје се сагласност на Правилник о измјени 

Правилника о  платама у  „Развојној агенцији 

Градишка“ Градишка број:76/18 од 25. 04. 

2018. године, усвојен од стране в.д. директора 

Агенције. 

 

 

II 
 

Одлука ступа на снагу наредног дана од дана 

доношења, а објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Градишка“. 

 

Број: 02-023-11/18 

Датум: 27.04.2018. године 

 

                             НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                             Зоран Аџић с.р. 

 

____________________________________ 

 

 

На основу члана 59.  став (1) тачка 18)  

и члана 82. став (3) Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број  97/16) и члана 68. став (1) 

тачка 21), члана 88.Статута Општине 

Градишка  („Службени гласник општине 

Градишка“, број  4/17), члана VI став 2. 

Одлуке о оснивању „Развојне агенција 

Градишка“ - „РАГА“ („Службени гласник 

општине Градишка“ број 11/17) Начелник 

општине Градишка  д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

 

о додјели средстава “Развојној агенцији 

Градишка-РАГА” 

 
I 

 

Одобравају се средства у износу од 

12.851,96 КМ (словима: 

дванаестхиљадаосамстопедесеједна и 

96/100КМ) „Развојној агенцији Градишка - 

РАГА“, Ул. „Видовданска“ 7, Градишка, на 

име трошкова пословања за мјесец април 

2018. године.  

 

II 

 

 Средства из тачке I ове одлуке 

обезбиједиће се из Буџета општине Градишка 

за 2018. годину са позиције 415 200 - 

грантови у земљи, преносом средстава на 

жиро рачун „ Развојне агенције Градишјка-

РАГА“ број 5551000037101110 код Нове 

банке , а.д. Бања Лука, Филијала Градишка 

 

III 

 

О извршењу ове одлуке стараће се  

Одјељење за финансије. 

 

IV 

 

Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном 

гласнику“ општине Градишка. 

 

Број: 02-022-236/18 

Датум: 04.05.2018. године 

 

                                  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 88. Статута општине Градишка (''Службени 
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гласник општине Градишка'', број 4/17) и 

тачке II Одлуке о висини мјесечног износа 

поклон честитке за новорођенче у 2018. 

години број:02-022-71/18 од 08.02.2018. 

године, 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  4.950,00 КМ  (словима: 

четирихиљадедеветстотинапедесет и 

00/100КМ). 

 

II 
 

Уплату средстава из тачке I ове одлуке, за 

свако новорођено дијете у априлу 2018. 

године у износу од 150,00 КМ 

(словима:стотинупедесетконвертибилнихмар

ака и 00/100), вршиће се на текући рачун 

родитеља дјетета. 
  

III 
 

Саставни дио ове одлуке је списак 

новорођене дјеце у априлу 2018. године и 

изводи из МК за свако новорођенче. 
 

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: 02-022-244/18                                                                            

Датум:08.05.2018. 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) и члана 88. 

Статута Општине Градишка ("Службени 

гласник општине Градишка", број 4/17), 

Начелник општне Градишка д о н о с и  

 

О  Д   Л  У  К  У  

 

о именовању Радне групе за израду 

Акционог плана родне равноправности на 

подручју оштине Градишка 

 

I 

 Именује се Радна група за израду 

Акционог плана родне равноправности на 

подручју оштине Градишка (у даљем тексту: 

Радна група), у саставу: 

  

1. Ранка Перић Ромић, предсједница 

Комисије за друштвени положај жена 

и равноправност полова, 

предсједница 

2. Љиљана Гвозден, одборница у 

Скупштини општине, чланица 

3. Вања Стојнић, одборница у 

Скупштини општине, чланица 

4. Обренка Балта, ЈУ Завод за 

запошљавање РС - Биро Градишка, 

чланица 

5. Владимир Тривић, ЈУ Центар за 

социјални рад Градишка, члан 

6. Александра Стојановић, ЈП Радио 

Градишка, чланица 

7. Десанка Рађевић, Удружење: „ Жена 

и породица“ Градишка, чланица   

8. Милена Врховац, Привредно друштво 

„Бор“ д.о.о. Градишка, чланица 

9. Данијела Раца Нежић, Женски 

кошаркашки клуб „Козара“ 

Градишка, чланица 

10. Немања Панић, секретар Скупштине 

општине, члан 

11. Дарко Врховац, Одјељење за 

финансије, члан 

12. Бранко Стојнић, Одјељење за 

привреду, члан 

13. Верица Вујат, Одсјек за локални 

економски развој, чланица 
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14. Данијела Росић Малиновић, 

Одјељење за друштвене дјелатности, 

чланица  

 

II 

 Радна група има задатак да  изради 

Акциони план родне равноправности на по-

дручју општине Градишка (у даљем тексту: 

Акциони план), те исти упути Скупштини 

општине на усвајање. 

 

III 

Акциони план ће бити израђен у 

складу са законским актима и стратешким 

документима из области равноправности 

полова, а доноси се за трогодишњи период 

(2018-2020). 
  

IV 

Рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Градишка“. 

 

Број: 02-111-117/18  

Дана: 10. мај  2018. Године 

 

                                НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                 Зоран Аџић с.р. 

 

_____________________________________ 

 

На основу члана 82. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16), члана 88. Статута 

општине Градишка (''Службени гласник 

општине Градишка'', број 4/17) и члана 3. 

Одлуке о оснивању Привредног савјета 

општине Градишка, број 02-022-243/18 од 

10.05.2018. године, Начелник општине, 

доноси 

 

 

Р J E Ш E Њ E 

о именовању чланова Привредног савјета 

општине Градишка 

 

I 

 

 У Привредни савјет општине 

Градишка именују се: 

  

1. Зоран Аџић, јавни сектор, 

2. Миленко Павловић, јавни сектор, 

3. Бранко Стојнић, јавни сектор, 

4. Саша Суботић, јавни сектор, 

5. Владо Томић, јавни сектор, 

6. Жељко Билбија, јавни сектор, 

7. Милена Врховац, приватни сектор, 

8. Александар Микић, приватни сектор, 

9. Крешимир Бодрожић, приватни сектор, 

10. Бранислав Бањац, приватни сектор, 

11. Данијел Гончин, приватни сектор, 

12. Стево Ристић, приватни сектор, 

13. Данило Вујат, приватни сектор, 

14. Данило Гајевић, приватни сектор и 

15. Мулага Цимиротић, приватни сектор, 

16. Марија Осмић Ковачевић, приватни 

сектор, 

17. Данило Кесеровић, приватни сектор и 

18. Предраг Боројевић, цивилни сектор. 

 

II 

 

 Мандат чланова Привредног савјета 

из тачке I овог рјешења траје до истека 

мандата начелника општине Градишка. 

 

III 

 

 Ступањем на снагу овог рјешења 

престаје да важи Рјешење o имeнoвaњу 

Привредног савјета општине Градишка број 

02-111-51/17 од 08.03.2017. године. 

 

IV 

 

 Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у ,,Службеном 

гласнику општине Градишка“. 

 

Број: 02-111-113/18 

Датум: 11.05.2018. године 

 

                                 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                Зоран Аџић с.р. 

 

 ___________________________________ 

На основу члана 7. Одлуке о условима 

и начину обављања јавног превоза лица и 

ствари на подручју општине Градишка 

(''Службени  гласник општине Градишка'' 
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број: 5/18), члана 3. став 2.  Правилника о 

усклађивању и регистрацији редова вожње 

(''Службени гласник општине Градишка'' 

број: 6/18) и члана 88. Статута општине 

Градишка (''Службени гласник општине 

Градишка'' број:4/17) Начелник општине 

доноси: 

 

                                               

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

                              

о именовању Комисије за усклађивање редова 

вожње у приградском саобраћају на подручју 

општине Градишка за период од 01.06.2018-

31.05.2019. године. 

 

 

Именује се Комисија за усклађивање и 

регистрацију редова вожње у саставу: 

 

                    Александар Бакић, предсједник, 

Владимир Грабеж  члан, 

Јасминка Калајџија члан, 

Славко Калинић члан и 

Немања Вукелић члан. 

 

 

Задатак комисије је да проведе поступак 

усклађивања редова вожње у складу са 

Законом о превозу у друмском саобраћају и 

Правилником о усклађивању и регистрацији    

редова вожње аутобуских линија у 

приградском саобраћају општине Градишка. 

 

 

Административне послове за потребе 

комисије обавиће Одјељење за комуналне и 

стамбене послове. 

 

 

Ово рјешење ступа на снагу даном доношења 

и објавиће се у ''Службеном гласнику 

општине Градишка'' 

 

Број:02-111-105/18 

Датум: 25.04.2018. године 

 

                               НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                Зоран Аџић с.р. 

 

 

На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, бр. 97/16) и члана 88. Статута 

Општине Градишка („Службени гласник 

општине Градишка“, број 4/17),  Начелник 

општине  д о н о с и: 

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о давању овлашћења 

 

 

I 
 

Овлашћујe се Горан Делибашић, ЈМБ 

0812964172654 из Бок Јанковца, да за потребе 

одређивања комуналне накнаде у смислу 

одредаба Закона о комуналним дјелатностима 

и Одлуке о комуналној накнади на подручју 

МЗ Бок Јанковац изврши, утврђивање 

корисне површине код корисника других 

комуналних услуга који до сада нису били у 

систему комуналне накнаде, утврди положај 

обвезника према зони градског грађевинског 

земљишта, те опремљеност објектима и 

уређајима заједничке комуналне потрошње. 

 

II 
 

О утврђеним чињеницама лице из тачке I 

дужно је сачинити записнике и исте 

доставити у Одјељење за комуналне и 

стамбене послове. 

 

                                                                   

III 
 

Ово рјешење ступа на снагу даном доношења 

и објавиће се у  „Службеном гласнику 

општине Градишка“. 

 
Број: 02-111-56/18 

Дана: 29.03.2018. године 

 

                                  НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                Зоран Аџић с.р. 
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На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, бр. 97/16) и члана 88. Статута 

Општине Градишка („Службени гласник 

општине Градишка“, број 4/17),  Начелник 

општине  д о н о с и: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о давању овлашћења 

 

 

I 
 

Овлашћујe се Тања Качавенда, ЈМБ 

1302989106465 из Брезик Ламинаца, да за 

потребе одређивања комуналне накнаде у 

смислу одредаба Закона о комуналним 

дјелатностима и Одлуке о комуналној 

накнади на подручју МЗ Брезик Ламинци 

изврши, утврђивање корисне површине код 

корисника других комуналних услуга који до 

сада нису били у систему комуналне накнаде, 

утврди положај обвезника према зони 

градског грађевинског земљишта, те 

опремљеност објектима и уређајима 

заједничке комуналне потрошње. 

 

II 
 

О утврђеним чињеницама лице из тачке I 

дужно је сачинити записнике и исте 

доставити у Одјељење за комуналне и 

стамбене послове. 

                                                         

III 
 

Ово рјешење ступа на снагу даном доношења 

и објавиће се у  „Службеном гласнику 

општине Градишка“. 
 

Број: 02-111-67/18 

Дана: 02.04.2018. године  

                             

                                 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                              Зоран Аџић с.р. 

 

 

 

 

 

 

На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, бр. 97/16) и члана 88. Статута 

Општине Градишка („Службени гласник 

општине Градишка“, број 4/17),  Начелник 

општине  д о н о с и: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о давању овлашћења 

 

 

I 
 

Овлашћујe се Павле Мирошљевић, ЈМБ 

1109979101479 из Градишке, да за потребе 

одређивања комуналне накнаде у смислу 

одредаба Закона о комуналним дјелатностима 

и Одлуке о комуналној накнади на подручју 

МЗ Центар изврши, утврђивање корисне 

површине код корисника других комуналних 

услуга који до сада нису били у систему 

комуналне накнаде, утврди положај 

обвезника према зони градског грађевинског 

земљишта, те опремљеност објектима и 

уређајима заједничке комуналне потрошње. 

 

II 
 

О утврђеним чињеницама лице из тачке I 

дужно је сачинити записнике и исте 

доставити у Одјељење за комуналне и 

стамбене послове. 

                                                                   

III 
 

Ово рјешење ступа на снагу даном доношења 

и објавиће се у  „Службеном гласнику 

општине Градишка“. 
 

Број: 02-111-68/18 

Дана: 02.04.2018. године 

                              

                                 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                Зоран Аџић с.р. 
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На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, бр. 97/16) и члана 88. Статута 

Општине Градишка („Службени гласник 

општине Градишка“, број 4/17),  Начелник 

општине  д о н о с и: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о давању овлашћења 

 

 

I 
 

Овлашћујe се Жарко (Драгољуб) Галић, ЈМБ 

2406988101498 из Драгеља, да за потребе 

одређивања комуналне накнаде у смислу 

одредаба Закона о комуналним дјелатностима 

и Одлуке о комуналној накнади на подручју 

МЗ Драгељи изврши, утврђивање корисне 

површине код корисника других комуналних 

услуга који до сада нису били у систему 

комуналне накнаде, утврди положај 

обвезника према зони градског грађевинског 

земљишта, те опремљеност објектима и 

уређајима заједничке комуналне потрошње. 

 

II 
 

О утврђеним чињеницама лице из тачке I 

дужно је сачинити записнике и исте 

доставити у Одјељење за комуналне и 

стамбене послове. 

                                                              

III 
 

Ово рјешење ступа на снагу даном доношења 

и објавиће се у  „Службеном гласнику 

општине Градишка“. 

 

Број: 02-111-69/18 

Дана: 02.04.2018. године   

                            

                             НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                             Зоран Аџић с.р. 

 

 

 

 

 
 

На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, бр. 97/16) и члана 88. Статута 

Општине Градишка („Службени гласник 

општине Градишка“, број 4/17),  Начелник 

општине  д о н о с и: 

 

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о давању овлашћења 

 

 

I 
 

Овлашћујe се Драгица Васиљевић, ЈМБ 

2104988196255 из Рогоља, да за потребе 

одређивања комуналне накнаде у смислу 

одредаба Закона о комуналним дјелатностима 

и Одлуке о комуналној накнади на подручју 

МЗ Елезагићи изврши, утврђивање корисне 

површине код корисника других комуналних 

услуга који до сада нису били у систему 

комуналне накнаде, утврди положај 

обвезника према зони градског грађевинског 

земљишта, те опремљеност објектима и 

уређајима заједничке комуналне потрошње. 

 

II 
 

О утврђеним чињеницама лице из тачке I 

дужно је сачинити записнике и исте 

доставити у Одјељење за комуналне и 

стамбене послове. 

                                                                   

III 
 

Ово рјешење ступа на снагу даном доношења 

и објавиће се у  „Службеном гласнику 

општине Градишка“. 

 

 

Број: 02-111-71/18 

Дана: 03.04.2018. године     
  
                            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                Зоран Аџић с.р. 

 

 

 

 



Број 7/18                             „Службени гласник општине Градишка“                          Страна 31 

 

На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, бр. 97/16) и члана 88. Статута 

Општине Градишка („Службени гласник 

општине Градишка“, број 4/17),  Начелник 

општине  д о н о с и: 

 

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о давању овлашћења 

 

I 
 

Овлашћујe се Јела Лалош, ЈМБ 

1607965105099 из Горње Јурковице, да за 

потребе одређивања комуналне накнаде у 

смислу одредаба Закона о комуналним 

дјелатностима и Одлуке о комуналној 

накнади на подручју МЗ Горња Јурковица 

изврши, утврђивање корисне површине код 

корисника других комуналних услуга који до 

сада нису били у систему комуналне накнаде, 

утврди положај обвезника према зони 

градског грађевинског земљишта, те 

опремљеност објектима и уређајима 

заједничке комуналне потрошње. 

 

II 
 

О утврђеним чињеницама лице из тачке I 

дужно је сачинити записнике и исте 

доставити у Одјељење за комуналне и 

стамбене послове. 

                                                                   

III 
 

Ово рјешење ступа на снагу даном доношења 

и објавиће се у  „Службеном гласнику 

општине Градишка“. 

 

Број: 02-111-53/18 

Дана: 29.03.2018. године  

            
                            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                              Зоран Аџић с.р. 

 

   
 
 

 

На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, бр. 97/16) и члана 88. Статута 

Општине Градишка („Службени гласник 

општине Градишка“, број 4/17),  Начелник 

општине  д о н о с и: 

 

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о давању овлашћења 

 

I 
 

Овлашћујe се Ђурица Стајчић, ЈМБ 

0309987101483 из Горњих Карајзоваца, да за 

потребе одређивања комуналне накнаде у 

смислу одредаба Закона о комуналним 

дјелатностима и Одлуке о комуналној 

накнади на подручју МЗ Горњи Карајзовци 

изврши, утврђивање корисне површине код 

корисника других комуналних услуга који до 

сада нису били у систему комуналне накнаде, 

утврди положај обвезника према зони 

градског грађевинског земљишта, те 

опремљеност објектима и уређајима 

заједничке комуналне потрошње. 

 

II 
 

О утврђеним чињеницама лице из тачке I 

дужно је сачинити записнике и исте 

доставити у Одјељење за комуналне и 

стамбене послове. 

                                                                   

III 
 

Ово рјешење ступа на снагу даном доношења 

и објавиће се у  „Службеном гласнику 

општине Градишка“. 

 

Број: 02-111-66/18 

Дана: 02.04.2018. године                              
 

                                НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                              Зоран Аџић с.р. 

                                                              
 
 
 



Број 7/18                             „Службени гласник општине Градишка“                          Страна 32 

 

На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, бр. 97/16) и члана 88. Статута 

Општине Градишка („Службени гласник 

општине Градишка“, број 4/17),  Начелник 

општине  д о н о с и: 

 

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о давању овлашћења 

 

 

I 
 

Овлашћују се Милана (Синиша) Малетић, 

ЈМБ 2307999106493 из Горњих Подградаца и 

Божана (Драгољуб) Шмитран, ЈМБ 

2612998106470 из Горњих Подградаца, да за 

потребе одређивања комуналне накнаде у 

смислу одредаба Закона о комуналним 

дјелатностима и Одлуке о комуналној 

накнади на подручју МЗ Горњи Подградци 

изврше, утврђивање корисне површине код 

корисника других комуналних услуга који до 

сада нису били у систему комуналне накнаде, 

утврде положај обвезника према зони 

градског грађевинског земљишта, те 

опремљеност објектима и уређајима 

заједничке комуналне потрошње. 

 

II 
 

О утврђеним чињеницама лица из тачке I 

дужна су сачинити записнике и исте 

доставити у Одјељење за комуналне и 

стамбене послове. 

                                                   

III 
 

Ово рјешење ступа на снагу даном доношења 

и објавиће се у  „Службеном гласнику 

општине Градишка“. 

 

 

Број: 02-111-60/18 

Дана: 29.03.2018. године  
 
                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                        Зоран Аџић с.р. 

 

На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, бр. 97/16) и члана 88. Статута 

Општине Градишка („Службени гласник 

општине Градишка“, број 4/17),  Начелник 

општине  д о н о с и: 

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о давању овлашћења 

 

 

I 
 

Овлашћујe се Миодраг (Перо) Звијерац, ЈМБ 

2606954101463 из Гашнице, да за потребе 

одређивања комуналне накнаде у смислу 

одредаба Закона о комуналним дјелатностима 

и Одлуке о комуналној накнади на подручју 

МЗ Гашница изврши, утврђивање корисне 

површине код корисника других комуналних 

услуга који до сада нису били у систему 

комуналне накнаде, утврди положај 

обвезника према зони градског грађевинског 

земљишта, те опремљеност објектима и 

уређајима заједничке комуналне потрошње. 

 

II 
 

О утврђеним чињеницама лице из тачке I 

дужно је сачинити записнике и исте 

доставити у Одјељење за комуналне и 

стамбене послове. 

 

                                                                   

III 
 

Ово рјешење ступа на снагу даном доношења 

и објавиће се у  „Службеном гласнику 

општине Градишка“. 

 

 

Број: 02-111-55/18 

Дана: 29.03.2018. године  

 
                         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                           Зоран Аџић с.р. 

 
 
 



Број 7/18                             „Службени гласник општине Градишка“                          Страна 33 

 

На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, бр. 97/16) и члана 88. Статута 

Општине Градишка („Службени гласник 

општине Градишка“, број 4/17),  Начелник 

општине  д о н о с и: 

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о давању овлашћења 
 

 

I 
 

Овлашћују се Драгољуб Гајић, ЈМБ 

0411973101463 из Доње Јурковице и Сања 

Савановић, ЈМБ 1602999106475 из Средње 

Јурковице, да за потребе одређивања 

комуналне накнаде у смислу одредаба Закона 

о комуналним дјелатностима и Одлуке о 

комуналној накнади на подручју МЗ 

Јурковица изврше, утврђивање корисне 

површине код корисника других комуналних 

услуга који до сада нису били у систему 

комуналне накнаде, утврде положај 

обвезника према зони градског грађевинског 

земљишта, те опремљеност објектима и 

уређајима заједничке комуналне потрошње. 

 

II 
 

О утврђеним чињеницама лица из тачке I 

дужна су сачинити записнике и исте 

доставити у Одјељење за комуналне и 

стамбене послове. 

                                                                   

III 
 

Ово рјешење ступа на снагу даном доношења 

и објавиће се у  „Службеном гласнику 

општине Градишка“. 

 

 

Број: 02-111-72/18 

Дана: 03.04.2018. године 

 

                                 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                Зоран Аџић с.р. 

 

 

 

На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, бр. 97/16) и члана 88. Статута 

Општине Градишка („Службени гласник 

општине Градишка“, број 4/17),  Начелник 

општине  д о н о с и: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о давању овлашћења 

 

I 
 

Овлашћују се Драшко Бабић, ЈМБ 

2102993100077 из Козинаца и Немања Бабић, 

ЈМБ 2608997101478 из Козинаца, да за 

потребе одређивања комуналне накнаде у 

смислу одредаба Закона о комуналним 

дјелатностима и Одлуке о комуналној 

накнади на подручју МЗ Козинци изврше, 

утврђивање корисне површине код корисника 

других комуналних услуга који до сада нису 

били у систему комуналне накнаде, утврде 

положај обвезника према зони градског 

грађевинског земљишта, те опремљеност 

објектима и уређајима заједничке комуналне 

потрошње. 

 

II 
 

О утврђеним чињеницама лица из тачке I 

дужна су сачинити записнике и исте 

доставити у Одјељење за комуналне и 

стамбене послове. 

                                                                   

III 
 

Ово рјешење ступа на снагу даном доношења 

и објавиће се у  „Службеном гласнику 

општине Градишка“. 

 

 

Број: 02-111-86/18 

Дана: 19.04.2018. године 

 

                          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                              Зоран Аџић с.р. 

   

 

 

 



Број 7/18                             „Службени гласник општине Градишка“                          Страна 34 

 

На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, бр. 97/16) и члана 88. Статута 

Општине Градишка („Службени гласник 

општине Градишка“, број 4/17),  Начелник 

општине  д о н о с и: 

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о давању овлашћења 

 

 

I 
 

Овлашћујe се Стеван Никић, ЈМБ 

0105992101462 из Крушкика, да за потребе 

одређивања комуналне накнаде у смислу 

одредаба Закона о комуналним дјелатностима 

и Одлуке о комуналној накнади на подручју 

МЗ Крушкик изврши, утврђивање корисне 

површине код корисника других комуналних 

услуга који до сада нису били у систему 

комуналне накнаде, утврди положај 

обвезника према зони градског грађевинског 

земљишта, те опремљеност објектима и 

уређајима заједничке комуналне потрошње. 

 

II 
 

О утврђеним чињеницама лице из тачке I 

дужно је сачинити записнике и исте 

доставити у Одјељење за комуналне и 

стамбене послове. 

 

                                                                   

III 
 

Ово рјешење ступа на снагу даном доношења 

и објавиће се у  „Службеном гласнику 

општине Градишка“. 

 

Број: 02-111-77/18 

Дана: 10.04.2018. године 

 

                          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                           Зоран Аџић с.р. 

 

 

 

 

 

На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, бр. 97/16) и члана 88. Статута 

Општине Градишка („Службени гласник 

општине Градишка“, број 4/17),  Начелник 

општине  д о н о с и: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о давању овлашћења 

 

I 
 

Овлашћују се Бранка Марјановић, ЈМБ 

0707987106464 из Ламинаца и Тамара 

Тодоровић, ЈМБ 1405997106486 из Ламинаца, 

да за потребе одређивања комуналне накнаде 

у смислу одредаба Закона о комуналним 

дјелатностима и Одлуке о комуналној 

накнади на подручју МЗ Ламинци изврше, 

утврђивање корисне површине код корисника 

других комуналних услуга који до сада нису 

били у систему комуналне накнаде, утврде 

положај обвезника према зони градског 

грађевинског земљишта, те опремљеност 

објектима и уређајима заједничке комуналне 

потрошње. 

 

II 
 

О утврђеним чињеницама лица из тачке I 

дужна су сачинити записнике и исте 

доставити у Одјељење за комуналне и 

стамбене послове. 

 

                                                                   

III 
 

Ово рјешење ступа на снагу даном доношења 

и објавиће се у  „Службеном гласнику 

општине Градишка“. 

 

 

Број: 02-111-73/18 

Дана: 03.04.2018. године      

                         

                              НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                               Зоран Аџић с.р. 

 

 

 



Број 7/18                             „Службени гласник општине Градишка“                          Страна 35 

 

На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, бр. 97/16) и члана 88. Статута 

Општине Градишка („Службени гласник 

општине Градишка“, број 4/17),  Начелник 

општине  д о н о с и: 

 

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о давању овлашћења 

 

 

I 
 

Овлашћујe се Адмир Шкодрић, ЈМБ 

3105995111966 из Лисковца, да за потребе 

одређивања комуналне накнаде у смислу 

одредаба Закона о комуналним дјелатностима 

и Одлуке о комуналној накнади на подручју 

МЗ Лисковац изврши, утврђивање корисне 

површине код корисника других комуналних 

услуга који до сада нису били у систему 

комуналне накнаде, утврди положај 

обвезника према зони градског грађевинског 

земљишта, те опремљеност објектима и 

уређајима заједничке комуналне потрошње. 

 

II 
 

О утврђеним чињеницама лице из тачке I 

дужно је сачинити записнике и исте 

доставити у Одјељење за комуналне и 

стамбене послове. 

 

                                                                   

III 
 

Ово рјешење ступа на снагу даном доношења 

и објавиће се у  „Службеном гласнику 

општине Градишка“. 

 

Број: 02-111-96/18 

Дана: 23.04.2018. године 

                                                           

                           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                              Зоран Аџић с.р. 

 

 

 

 

На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, бр. 97/16) и члана 88. Статута 

Општине Градишка („Службени гласник 

општине Градишка“, број 4/17),  Начелник 

општине  д о н о с и: 

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о давању овлашћења 

 

 

I 
 

Овлашћујe се Горан (Драган) Перић 

предсједник Савјета мјесне заједнице 

Мачковац, ЈМБ 3105986101478 из Мачковца, 

да за потребе одређивања комуналне накнаде 

у смислу одредаба Закона о комуналним 

дјелатностима и Одлуке о комуналној 

накнади на подручју МЗ Мачковац изврши, 

утврђивање корисне површине код корисника 

других комуналних услуга који до сада нису 

били у систему комуналне накнаде, утврди 

положај обвезника према зони градског 

грађевинског земљишта, те опремљеност 

објектима и уређајима заједничке комуналне 

потрошње. 

 

II 
 

О утврђеним чињеницама лице из тачке I 

дужно је сачинити записнике и исте 

доставити у Одјељење за комуналне и 

стамбене послове. 

                                                                   

III 
 

Ово рјешење ступа на снагу даном доношења 

и објавиће се у  „Службеном гласнику 

општине Градишка“. 

 

Број: 02-111-59/18 

Дана: 29.03.2018. године    

                           

                                 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                  Зоран Аџић с.р. 
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На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, бр. 97/16) и члана 88. Статута 

Општине Градишка („Службени гласник 

општине Градишка“, број 4/17),  Начелник 

општине  д о н о с и: 

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о давању овлашћења 

 

 

I 
 

Овлашћујe се Драгица Васиљевић, ЈМБ 

2104988196255 из Рогоља, да за потребе 

одређивања комуналне накнаде у смислу 

одредаба Закона о комуналним дјелатностима 

и Одлуке о комуналној накнади на подручју 

МЗ Рогољи изврши, утврђивање корисне 

површине код корисника других комуналних 

услуга који до сада нису били у систему 

комуналне накнаде, утврди положај 

обвезника према зони градског грађевинског 

земљишта, те опремљеност објектима и 

уређајима заједничке комуналне потрошње. 

 

II 
 

О утврђеним чињеницама лице из тачке I 

дужно је сачинити записнике и исте 

доставити у Одјељење за комуналне и 

стамбене послове. 

                                                                   

III 
 

Ово рјешење ступа на снагу даном доношења 

и објавиће се у  „Службеном гласнику 

општине Градишка“. 

 

Број: 02-111-54/18 

Дана: 29.03.2018. године    

                           

                          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                          Зоран Аџић с.р. 

 

 

 

 

 
На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, бр. 97/16) и члана 88. Статута 

Општине Градишка („Службени гласник 

општине Градишка“, број 4/17),  Начелник 

општине  д о н о с и: 

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о давању овлашћења 

 

 

I 
 

Овлашћују се Ђуро (Остоја) Зец, ЈМБ 

2103973102088 из Ровина и Асим (Ибро) 

Гргић, ЈМБ 1503975101474 из Ровина, да за 

потребе одређивања комуналне накнаде у 

смислу одредаба Закона о комуналним 

дјелатностима и Одлуке о комуналној 

накнади на подручју МЗ Ровине изврше, 

утврђивање корисне површине код корисника 

других комуналних услуга који до сада нису 

били у систему комуналне накнаде, утврде 

положај обвезника према зони градског 

грађевинског земљишта, те опремљеност 

објектима и уређајима заједничке комуналне 

потрошње. 

 

II 
 

О утврђеним чињеницама лица из тачке I 

дужна су сачинити записнике и исте 

доставити у Одјељење за комуналне и 

стамбене послове. 

                                                                   

III 
 

Ово рјешење ступа на снагу даном доношења 

и објавиће се у  „Службеном гласнику 

општине Градишка“. 

 

 

Број: 02-111-58/18 

Дана: 29.03.2018. године    

                           

                           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                            Зоран Аџић с.р. 
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На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, бр. 97/16) и члана 88. Статута 

Општине Градишка („Службени гласник 

општине Градишка“, број 4/17),  Начелник 

општине  д о н о с и: 

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о давању овлашћења 

 

 

I 
 

Овлашћујe се Драгољуб Сабљић, ЈМБ 

2910954101472 из Сефероваца, да за потребе 

одређивања комуналне накнаде у смислу 

одредаба Закона о комуналним дјелатностима 

и Одлуке о комуналној накнади на подручју 

МЗ Сеферовци изврши, утврђивање корисне 

површине код корисника других комуналних 

услуга који до сада нису били у систему 

комуналне накнаде, утврди положај 

обвезника према зони градског грађевинског 

земљишта, те опремљеност објектима и 

уређајима заједничке комуналне потрошње. 

 

II 
 

О утврђеним чињеницама лице из тачке I 

дужно је сачинити записнике и исте 

доставити у Одјељење за комуналне и 

стамбене послове. 

 

                                                                   

III 
 

Ово рјешење ступа на снагу даном доношења 

и објавиће се у  „Службеном гласнику 

општине Градишка“. 

 

Број: 02-111-57/18 

Дана: 29.03.2018. године  

 

                                НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                             Зоран Аџић с.р. 

 

 

 

 

 

На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, бр. 97/16) и члана 88. Статута 

Општине Градишка („Службени гласник 

општине Градишка“, број 4/17),  Начелник 

општине  д о н о с и: 

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о давању овлашћења 

 

 

I 
 

Овлашћују се Гордана Гвозден, ЈМБ 

0806981106460 из Трошеља и Јелена 

Ратковић, ЈМБ 1911989106488 из Трошеља, 

да за потребе одређивања комуналне накнаде 

у смислу одредаба Закона о комуналним 

дјелатностима и Одлуке о комуналној 

накнади на подручју МЗ Трошељи изврше, 

утврђивање корисне површине код корисника 

других комуналних услуга који до сада нису 

били у систему комуналне накнаде, утврде 

положај обвезника према зони градског 

грађевинског земљишта, те опремљеност 

објектима и уређајима заједничке комуналне 

потрошње. 

 

II 
 

О утврђеним чињеницама лица из тачке I 

дужна су сачинити записнике и исте 

доставити у Одјељење за комуналне и 

стамбене послове. 

                                                                  

III 
 

Ово рјешење ступа на снагу даном доношења 

и објавиће се у  „Службеном гласнику 

општине Градишка“. 

 

Број: 02-111-52/18 

Дана: 29.03.2018. године     

                          

                               НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                Зоран Аџић с.р. 
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На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, бр. 97/16) и члана 88. Статута 

Општине Градишка („Службени гласник 

општине Градишка“, број 4/17),  Начелник 

општине  д о н о с и: 

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о давању овлашћења 

 

 

I 
 

Овлашћујe се Милош (Драго) Шокчевић, ЈМБ 

1505990101467 из Турјака, да за потребе 

одређивања комуналне накнаде у смислу 

одредаба Закона о комуналним дјелатностима 

и Одлуке о комуналној накнади на подручју 

МЗ Турјак изврши, утврђивање корисне 

површине код корисника других комуналних 

услуга који до сада нису били у систему 

комуналне накнаде, утврди положај 

обвезника према зони градског грађевинског 

земљишта, те опремљеност објектима и 

уређајима заједничке комуналне потрошње. 

 

II 
 

О утврђеним чињеницама лице из тачке I 

дужно је сачинити записнике и исте 

доставити у Одјељење за комуналне и 

стамбене послове. 

 

                                                                   

III 
 

Ово рјешење ступа на снагу даном доношења 

и објавиће се у  „Службеном гласнику 

општине Градишка“. 

 

Број: 02-111-50/18 

Дана: 27.03.2018. године 

 

                              НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                              Зоран Аџић с.р. 

 

 

 

 

 

На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, бр. 97/16) и члана 88. Статута 

Општине Градишка („Службени гласник 

општине Градишка“, број 4/17),  Начелник 

општине  д о н о с и: 

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о давању овлашћења 

 

 

I 
 

Овлашћујe се Бојана Илишевић, ЈМБ 

2303992106476 из Доњих Подградаца, да за 

потребе одређивања комуналне накнаде у 

смислу одредаба Закона о комуналним 

дјелатностима и Одлуке о комуналној 

накнади на подручју МЗ Жеравица изврши, 

утврђивање корисне површине код корисника 

других комуналних услуга који до сада нису 

били у систему комуналне накнаде, утврди 

положај обвезника према зони градског 

грађевинског земљишта, те опремљеност 

објектима и уређајима заједничке комуналне 

потрошње. 

 

II 
 

О утврђеним чињеницама лице из тачке I 

дужно је сачинити записнике и исте 

доставити у Одјељење за комуналне и 

стамбене послове. 

                                                                   

III 
 

Ово рјешење ступа на снагу даном доношења 

и објавиће се у  „Службеном гласнику 

општине Градишка“. 

 

Број: 02-111-74/18 

Дана: 03.04.2018. године 

                              

                              НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                Зоран Аџић с.р. 
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 На основу члана 59. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 97/16) и члана 88. 

Статута Општине Градишка („Службени 

гласник општине Градишка“, број 4/17),  

Начелник општине  д о н о с и: 

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о повлачењу овлашћења 

 

 

I 

 

Повлачи се овлашћење које је дато Рјешењем 

о давању овлашћења  број:02-111-55/18 од 

29.03.2018. год. Миодрагу (Перо) Звијерац, 

ЈМБ 2606954101463 из Гашнице, да за 

потребе одређивања комуналне накнаде у 

смислу одредаба Закона о комуналним 

дјелатностима и Одлуке о комуналној 

накнади на подручју МЗ Гашница изврши, 

утврђивање корисне површине код корисника 

других комуналних услуга који до сада нису 

били у систему комуналне накнаде, утврди 

положај обвезника према зони градског 

грађевинског земљишта, те опремљеност 

објектима и уређајима заједничке комуналне 

потрошње. 

 

II 

 

Овлашћење које је дато рјешењем о давању 

овлашћења број:02-111-55/18 од 27.03.2018. 

год. се повлачи из разлога јер је именовани 

одустао од извршења послова наведених у 

претходном члану. 

                                                                   

III 

 

Ово рјешење ступа на снагу даном доношења 

и објавиће се у  „Службеном гласнику 

општине Градишка“. 

 

Број: 02-111-95/18 

Дана: 23.04.2018. године 

 

                                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                  Зоран Аџић с.р. 

На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, бр. 97/16) и члана 88. Статута 

Општине Градишка („Службени гласник 

општине Градишка“, број 4/17),  Начелник 

општине  д о н о с и: 

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о повлачењу овлашћења 

 

 

I 

 

Повлачи се овлашћење које је дато Рјешењем 

о давању овлашћења  број:02-111-50/18 од 

27.03.2018. год. Милошу (Драго) Шокчевићу, 

ЈМБ 1505990101467 из Турјака, да за потребе 

одређивања комуналне накнаде у смислу 

одредаба Закона о комуналним дјелатностима 

и Одлуке о комуналној накнади на подручју 

МЗ Турјак изврши, утврђивање корисне 

површине код корисника других комуналних 

услуга који до сада нису били у систему 

комуналне накнаде, утврди положај 

обвезника према зони градског грађевинског 

земљишта, те опремљеност објектима и 

уређајима заједничке комуналне потрошње. 

 

II 

 

Овлашћење које је дато рјешењем о давању 

овлашћења број:02-111-50/18 од 27.03.2018. 

год. се повлачи из разлога јер је именовани 

одустао од извршења послова наведених у 

претходном члану. 

 

                                                                   

III 

 

Ово рјешење ступа на снагу даном доношења 

и објавиће се у  „Службеном гласнику 

општине Градишка“. 

 

Број: 02-111-78/18 

Дана: 10.04.2018. године 

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                  Зоран Аџић с.р. 
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