
На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 97/16), члана 27. Статута ЈП „Радио Градишка“ Градишка („Службени 
гласник општине Градишка“, број 8/09, 3/10 и 8/11)     и члана  87. Статута општине Гради-
шка („Службени гласник општине Градишка“, број  4/17), Скупштина општине Градишка 
у функцији Скупштине ЈП „Радио Градишка“ Градишка, на сједници одржаној 22.02. 2018. 
године,  д о н и ј е л а   је 
 
 

О Д Л У К У 
 

о издавању листа „Градишке новине“ 
 
 
I 

Овом одлуком одређује се  издавач листа „Градишке новине“ и прописује обавезе 
издавача. 
 

II 
ЈП „Радио Градишка“ Градишка ће издавати лист „Градишке новине“. 

 
 

III 
„Градишке новине“ ће се издавати три пута годишње у тиражу од 2000 примјерака. 

 
IV  

Надзорни одбор ЈП „Радио Градишка“ Градишка ће именовати  главног и 
одговорног уредника и редакцију листа. 

 
V 

Главни и одговорни уредник ће уз сагласност начелника општине утврдити идејну 
концепцију листа и План финасирања. 

 
 VI 

Финансирање листа у  ће се вршити на терет Буџета Општине. 
 

VII 
За извршење ове одлуке задужују се  Надзорни одбор и директор ЈП „Радио 

Градишка“ Градишка. 
 

 VIII 
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи одлука о издавању листа „Градишке 

новине“ („Службени гласник општине Градишка“, број 2/17) 
 

  IX  
Одлука ступа на снагу осмог  дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Градишка“. 
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                       ПРЕДСЈЕДНИК 

     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
 
                                         Миленко Павловић 



 
 
 

ПРАВНИ ОСНОВ 
 
Правни основ за доношење Одлуке о издавању листа „Градишке новине“ утврђен 
је на основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број 97/16), члана 27. Статута ЈП „Радио Градишка“ Градишка 
(„Службени гласник општине Градишка“, број 8/09, 3/10 и 8/11)     и члана  87. 
Статута општине Градишка („Службени гласник општине Градишка“, број  4/17). 
 
РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ 
 
Издавање листа „Градишке новине“ до сада је било регулисано Одлуком 
начелника општине. 
Предложеном одлуком издавање листа се преноси на ЈП „Радио Градишка“ 
Градишка. Наведено предузеће се финасира у дијелу плата запослених из Буџета 
Општине. Предузеће има људске ресурсе за припрему листа, а користиће  и 
спољне сараднике. Финасирање листа ће се вршити из Буџета Општине 
(трошкови рада спољних сарадника и трошкови штампања листа). 
 
 
ПРИЈЕДЛОГ 
Предлаже се Скупштини општине Градишка да Одлуку  о издавању листа 
„Градишке новине“ усвоји у предложеном тексту. 
  
 


