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______________________________________________________________________________ 

С К У П Ш Т И Н А   О П Ш Т И Н Е____________________________________________ 

 

ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ 

 

 

Ред. 

бр. 
Н А З И В 

Број гласника/ 

страна 

1.  Програм развоја спорта општине Градишка за период 2018.-2022. 

године 
6/18 страна 39 

2.  Програм израде Основе заштите, уређења и кориштења пољопривредног 

земљишта општине Градишка 
10/18 страна 9 

3.    План мјера за отклањање недостатака по Извјештају Главне службе 

за ревизију јавног сектора Републике Српске о проведеној 

финансијској ревизији Општине Градишка за 2017. годину 
10/18 страна 24 

4.    Акциони план родне равноправности на подручју општине 

Градишка за период 2018-2020. година 
10/18 страна 39 

5.    Програм развоја цивилне заштите у области заштите и спасавања 

на подручју општине Градишка 
14/18 страна 1 

6.    План комуникација одборника Скупштине општине Градишка са 

грађанима у 2019. години 
14/18 страна 9 

7.    Акциони план енергетске ефикасности у општини Градишка за 

период 2016 – 2018. година 
14/18 страна 12 

8.   Програм рада Скупштине општине Градишка за 2019. годину 15/18 страна 1 

9.   Ребаланс Буџета општине Градишка за 2018. годину 15/18 страна 12 

10.   Стратегија развоја општине Градишка за период  2019 - 2027. 

године 
15/18 страна 58 

11.    Буџет општине Градишка за 2019. годину 15/18 страна 175 

12.    Програм подршке развоју пољопривреде у општини Градишка за 

2019. годину 
15/18 страна 205 

13.    Програм коришћења средстава остварених по основу накнада од 

пољопривредног зeмљишта у 2019. години 

15/18 страна 206 

14.  Програм подршке развоју предузетништва у општини Градишка за 

2019. годину 

15/18 страна 207 

15.    Програм подстицаја економском развоју и запошљавању у 

партнерству са МЕГ пројектом кроз финансијску подршку 

почетницима у пословању 

15/18 страна 208 

16.    Програм заједничке комуналне потрошње за 2019. годину 15/18 страна 213 

17.    Програм текућег одржавања и реконструкције локалних и 

некатегорисаних путева за 2019. годину 

15/18 страна 222 

18.    Програм текућег одржавања и реконструкције 

хидромелиорационог система за 2019. годину 

15/18 страна 223 

19.    План утрошка средстaва остварених од накнаде по основу 

кориштења шума и шумског земљишта на простору општине 

Градишка за  2019. годину 

15/18 страна 225 



Регистар прописа објављених у „Службеном гласнику општине Градишка“ у  2018. години 

 

3 

 

 

ОДЛУКЕ 

 

Ред. 

бр. 

Н А З И В Број гласника/ 

страна 

1. Одлука о усвајању Извјештаја о извршењу Програма рада 

Скупштине општине и раду сталних радних тијела Скупштине 

општине за 2017. годину 

3/18 страна 1 

2. Одлука о усвајању Програма рада Начелника општине и 

Општинске управе за 2018. годину 
3/18 страна 1 

3. Одлука о изради Стратегије развоја општине Градишка за период 

2018.-2027. године 
3/18 страна 2 

4. Одлука о комуналним таксама 3/18 страна 2 

5. Одлука о висини закупнине за пословне зграде, пословне 

просторије, друштвене домове гараже и друге непокретности у 

својини општине Градишка 

3/18 страна 7 

6. Одлука о приступању измјени дијела Урбанистичког плана 

Градишка 2005.-2020. године 
3/18 страна 8 

7. Одлука о приступању измјени дијела Регулационог плана подручја 

1,4 и 5 - западни дио градске зоне Градишка - „Градишка запад“ 
3/18 страна 9 

 

8.  Одлука о приступању измјени дијела Регулационог плана подручја 

зона 2, 7 и 8 - источни дио градске зоне Градишка „Градишка -

исток“ 

3/18 страна 10 

 

9. Одлука о допунама Одлуке о уређењу простора и грађевинском 

земљишту 
3/18 страна 11 

 

10. Одлука о издавању листа „Градишке новине“ 3/18 страна 12 

 

11. Одлука о измјенама Одлуке о платама функционера општине 

Градишка 
3/18 страна 12 

 

12. Одлука о одређивању накнаде за рад члановима Управног одбора 

„Развојна агенција Градишка“ Градишка 
3/18 страна 13 

20.  План кориштења средстава остварених од концесионе накнаде за 

2019. годину 

15/18 страна 226 

21.    Програм уређења грађевинског земљишта за 2019. годину 15/18 страна 226 

22.    Програм социјалне заштите за 2019. годину 15/18 страна 231 

23.   Програм финансирања спорта на подручју општине Градишка за 

2019. годину 

15/18 страна 240 

24.    Програм борачко – инвалидске заштите и заштите цивилних 

жртава рата за 2019. годину 

15/18 страна 245 

25.    Програм заштите од пожара у општини Градишка за 2019. годину 15/18 страна 250 

26.  План капиталних инвестиција у општини Градишка за период  

2019 - 2023. година 

15/18 страна 255 

27.  План рада ЈП „Радио Градишка“ за 2019. годину 15/18 страна 280 

28.  Програм обуке одборника Скупштине општине Градишка за 2019. 

годину 

15/18 страна 284 
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13. Одлука о измјени и допуни Одлуке о продаји грађевинског 

земљишта у оквиру Регулационог плана „Агроиндустријска зона 

Нова Топола“ 

3/18 страна 13 

14. Одлука o продаји неизграђеног грађевинског земљишта у оквиру 

Регулационог плана „Агроиндустријска зона Нова Топола“ 

Друштву са ограниченом одговорношћу за грађевинарство и проме 

„МАРКОВИЋ ИНВЕСТ - Р.М.“ Лакташи 

3/18 страна 14 

15. Одлука о усвајању Извјештаја о раду Начелника општине и 

Општинске управе Градишка 
5/18 страна 1 

16. Одлука о условима и начину обављања јавног превоза лица и 

ствари на подручју општине Градишка 
5/18 страна 1 

17. Одлука о висини накнаде за кориштење путног замљишта дуж 

локалних, некатегорисаних путева и улица на подручју општине 

Градишка за кабловске канализације за комуникационе каблове и 

системе 

5/18 страна 5 

18. Одлука о одређивању висине новчане накнаде за рад 

предсједницима савјета мјесних заједница на подручју општине 

Градишка за 2018. годину 

5/18 страна 6 

19. Одлука о одобравању исплате средстава за обнову храма Покрова 

Пресвете Богородице 
5/18 страна 7 

20. Одлука о расписивању Јавног конкурса за избор предсједника и 

чланова Одбора за жалбе Општине Градишка 
5/18 страна 7 

21. Одлука o продаји неизграђеног грађевинског земљишта у оквиру 

Регулационог плана „Агроиндустријска зона Нова Топола“ 

Привредном друштву „ELLA TEXTILE“ д.о.о.  Градишка, Нова 

Топола 

5/18 страна 8 

22. Одлука o продаји неизграђеног грађевинског земљишта у оквиру 

Регулационог плана „Агроиндустријска зона Нова Топола“ 

Друштву са ограниченом одговорношћу  за грађевинарство и 

промет „МАРКОВИЋ ИНВЕСТ - Р.М.“ Лакташи 

5/18 страна 9 

23. Одлука о издвајању средстава за повећање основног капитала 

Јавног предузећа Спортски центар „Servitium“ Градишка 
5/18 страна 10 

24. Одлука о усвајању извјештаја о извршењу Буџета oпштине 

Градишка за 2017. годину 

6/18 страна 1 

25. Одлука о усвајању извјештаја о пословању и годишњи обрачун ЈЗУ 

„Дом здравља“ Градишка за 2017. годину 

6/18 страна 26 

26. Одлука о усвајању извјештаја о пословању и годишњи обрачун ЈЗУ 

„Апотека Градишка“ Градишка за 2017. годину 

6/18 страна 26 

27. Одлука о усвајању извјештаја о пословању и годишњи обрачун ЈУ 

„Центар за социијални рад“ Градишка за 2017. годину 

6/18 страна 26 

28. Одлука о усвајању извјештаја о пословању и годишњи обрачун ЈУ 

за предшколско васпитање и образовање дјеце „Лепа Радић“ 

Градишка за 2017. годину 

6/18 страна 27 

29. Одлука о критеријумима, условима и начину утврђивања статуса 

удружења од интереса за општину Градишка 

6/18 страна 27 

30. Одлука о успостављању сарадње општине Градишка са градом 6/18 страна 30 
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Montesilvano (Италија) 

31. Одлука о проглашењу почасног грађанина општине Градишка 6/18 страна 30 

32. Одлука о додјели јавних  признања општине Градишка 6/18 страна 31 

33. Одлука о пружању услуга правне помоћи 6/18 страна 32 

34. Одлука о измјени Одлуке о комуналним дјелатностима 6/18 страна 36 

35. Одлука о приступању измјени дијела Урбанистичког пројекта 

„Мањуреви-стадион-топлана“ на подручју блока 10а у Градишци 
6/18 страна 36 

36. Одлука о давању сагласности за продужење рока извршења обавеза 6/18 страна 38 

37. Одлука о усвајању Извјештаја о пословању и годишњег обрачуна 

ЈУ „Културни центар“ за 2017. годину 
8/18 страна 1 

38. Одлука о усвајању Извјештаја о пословању и годишњег обрачуна 

ЈУ „Народна библиотека“ за 2017. годину 
8/18 страна 2 

39. Одлука о усвајању Извјештаја о пословању и годишњег обрачуна 

ЈУ „Завичајни музеј“ за 2017. годину 
8/18 страна 2 

40. Одлука о усвајању Извјештаја о пословању и годишњег обрачуна 

ЈУ „Туристичка организација општине Градишка“ за 2017. годину 
8/18 страна 2 

41. Одлука о усвајању Извјештаја о пословању и годишњег обрачуна 

ЈП „Радио Градишка“ за 2017. годину 
8/18 страна 3 

42. Одлука  о управљању, грађењу, реконструкцији, одржавању и 

заштити локалних и некатегорисаних путева, улица у насељу и 

путних објеката на подручју општине Градишка 
8/18 страна 3 

43. Одлука о измјени Одлуке о изради  Стратегије развоја општине 

Градишка за период 2018. – 2027. године 
8/18 страна 11 

44. Одлука о измјенама и допунама Одлуке о уређењу простора и 

грађевинском земљишту 
8/18 страна 12 

45. Одлука о приступању изради Урбанистичког плана за насељено 

мјесто Орахова 2019. - 2039. године 
8/18 страна 15 

46. Одлуке о доношењу измјене дијела Регулационог плана подручја 

зона 2, 7 и 8 источни дио градске зоне Градишка – „Градишка 

исток“ 
8/18 страна 16 

47. Одлука о приступању измјени дијела Регулационог плана  

стамбеног насеља „Јелшинград 1“ у Градишци 
8/18 страна 17 

48. Одлука о измјенама Одлуке о комуналној накнади 8/18 страна 19 

49. Одлука о  допуни Одлуке о начину плаћања комуналних услуга и 

накнада у Систему обједињене наплате на подручју општине 

Градишка 

8/18 страна 19 

50. Одлука о давању стана у закуп 8/18 страна 20 

51. Одлука о поништењу Одлуке о расписивању Јавног огласа за 

давање у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике 

Српске на подручју општине Градишка путем прибављања писаних 

понуда 

8/18 страна 20 

52. Одлука о додјели средстава за потребе рјешавања имовинско - 

правних односа ради изградње манастира у Кијевцима 
8/18 страна 21 

53. Одлука о давању сагласности за закључење Уговора о замјени 

некретнина са „Centrum trade“ д.о.о. Бања Лука 
8/18 страна 22 

54. Одлука о давању сагласности за упис заложног права - хипотеке 8/18 страна 23 
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Друштву са ограниченом одговорношћу „КГХ пројектовање“ 

55. Одлука о стављању ван снаге подтачака 3) и 4) Одлуке о продаји 

грађевинског земљишта у оквиру Регулационог плана 

„Агроиндустријска зона Нова Топола“ путем јавног надметања - 

лицитације (прва лицитација) „Аgrofructus“ д.о.о. Лакташи и „IPP“ 

д.о.о. Бања Лука 

8/18 страна 23 

56. Одлука о стављању ван снаге Одлуке о продаји неизграђеног 

грађевинског земљишта у оквиру Регулационог плана 

„Агроиндустријска зона Нова Топола“ „Extruder“ д.о.о. Нова 

Топола – Градишка 

8/18 страна 24 

57. Одлука о стављању ван снаге Одлуке о продаји неизграђеног 

грађевинског земљишта у оквиру Регулационог плана 

„Агроиндустријска зона Нова Топола“ Здравственој установи 

Апотеке „Профарм“ Градишка 

8/18 страна 24 

58. Одлукa о преносу права својине на згради и земљишту које се користи за 

потребе Полицијске управе Градишка 
9/18 страна 1 

59.   Одлукa о куповини пословног простора од „Крајина осигурања“ 

а.д. Бања Лука 
9/18 страна 2 

60. Одлукa о давању сагласности за закључење судског поравнања између 

општине Градишка и „Крајина осигурања“ а.д. Бања Лука 
9/18 страна 3 

61. Одлукa о давању сагласности за упис заложног права - хипотеке Друштву 

са ограниченом одговорношћу за грађевинарство и промет „МАРКОВИЋ 

ИНВЕСТ - Р.М.“ Лакташи 

9/18 страна 3 

62. Одлука о усвајању Извјештаја о извршењу Програма рада Скупштине 

општине и раду сталних радних тијела Скупштине општине за период 

јануар - јуни 2018. године 

10/18 страна 1 

63. Одлука о усвајању Извјештаја о раду ЈУ за предшколско васпитање и 

образовање дјеце „Лепа Радић“ Градишка за радну (школску) 2017/2018. 

годину 

10/18 страна 1 

64. Одлука о утврђивању статуса удружења од интереса за општину 

Градишка 
10/18 страна 2 

65. Одлука о  допуни Одлуке о комуналној накнади 10/18 страна 3 

66. Одлука о измјени Програма борачко - инвалидске заштите за 2018. 

годину 
10/18 страна 3 

67. Одлука о давању сагласности за закључење Уговора о продаји 

неизграђеног градског грађевинског земљишта непосредном погодбом са 

ГП „Артинг Инвест“ д.о.о. Градишка 

10/18 страна 4 

68. Одлука о давању сагласности за закључење Уговора о продаји 

неизграђеног градског грађевинског земљишта непосредном погодбом са 

ГП „Артинг Инвест“ д.о.о. Градишка 

10/18 страна 4 

69. Одлука о давању сагласности за закључење Уговора о продаји 

неизграђеног градског грађевинског земљишта непосредном погодбом са 

„Berza - Produkt Trading“ д.о.о. Градишка 

10/18 страна 5 

70. Одлука о давању сагласности за закључење уговора о замјени некретнина 

са Српском православном црквеном општином у Врбашкој 
10/18 страна 6 

71. Одлука о продаји неизграђеног грађевинског земљишта у оквиру 

Регулационог плана „Агроиндустријска зона Нова Топола“ Привредном 

друштву „МИЛЕНКОВАЦ“ д.о.о. Градишка 

10/18 страна 6 
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72. Одлука о давању сагласности за закључење уговора о замјени некретнина 

са Мирјанић Јеленом из Горњих Подградаца 
10/18 страна 7 

73. Одлука о изради Основе заштите, уређења и коришћења пољопривредног 

земљишта општина Градишка 
10/18 страна 8 

74. Одлука о усвајању Извјештаја о извршењу Буџета Општине Градишка за 

период јануар - јуни 2018. године 
13/18 страна 1 

75. Одлука о усвајању Извјештаја о пословању и годишњег обрачуна 

ЈП СЦ „Servitium“ Градишка за 2017. годину 

13/18 страна 29 

76. Одлука о снабдијевању топлотном енергијом и тарифним системима за 

обрачун топлотне енергије и извршених услуга на подручју општине 

Градишка 

13/18 страна 29 

77. Одлука о утврђивању мјерила и критеријума за одређивање 

локалних путева и улица у насељима на подручју општине 

Градишка 

13/18 страна 44 

78. Одлука о субвенцијама трошкова легализације објеката 13/18 страна 47 

79. Одлука о доношењу Регулационог плана дијела центра Градишке 13/18 страна 48 

80. Одлуке о доношењу измјене дијела Урбанистичког пројекта 

„Мањуреви - стадион - Tоплана“, на подручју блока 10/А 

13/18 страна 49 

81. Одлуке о давању сагласности на повећање броја дјеце у васпитним 

групама 

13/18 страна 49 

82. Одлука о продаји неизграђеног грађевинског земљишта у оквиру 

Регулационопг плана „Агроиндустријска зона Нова Топола“ 

Привредном друштву „ESINTEC INTERNACIONAL“ д.о.о. 

Градишка 

13/18 страна 50 

83. Одлука о приступању продаји земљишта 13/18 страна 51 

84. Одлука о продаји непокретности 13/18 страна 53 

85. Одлука о стављању ван снаге Одлуке о продаји неизграђеног 

грађевиснког земљишта у оквиру Регулационог плана 

„Агроиндустријска зона Нова Топола“ Привредном друштву за 

трговину и услуге „МP TEX“ д.о.о. Градишка 

13/18 страна 54 

86. Одлука о усвајању Акционог плана енергетске ефикасности у 

општини Градишка за период 2016 – 2018. година 

14/18 страна 11 

87. Одлука о усвајању нацрта Стратегије развоја општине Градишка за 

период 2019 – 2027. година 

14/18 страна 82 

88. Одлука о оснивању ЈУ „Градско позориште Градишка“ 14/18 страна 83 

89. Одлука о разврставању локалних путева и улица у насељима на 

подручју општине Градишка 

14/18 страна 85 

90. Одлука  о отпису потраживања КП „Топлана“ Градишка 14/18 страна 97 

91. Одлука о набавци путничких аутомобила за потребе Општинске 

управе Градишка 

14/18 страна 98 

92. Одлука о измјени Одлуке о пословним зградама, пословним 

просторијама, друштвеним домовима, гаражама и другим 

непокретностима у својини општине Градишка о приступању 

продаји земљишта 

14/18 страна 98 

93. Одлука Одлука о продаји путем лицитације земљишта означеног 

као к.ч. бр. 2111/16 к.о. Горњи Подградци,  Ђурић Ђури из Горњих 

Подградаца 

14/18 страна 99 
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94. Одлука о продаји путем лицитације земљишта означеног као к.ч. 

бр. 2475/25 к.о. Градишка село, Гвозден Зорану из Градишке 

14/18 страна 99 

95. Одлука о продаји путем лицитације земљишта означеног као к.ч. 

бр. 1269/3 к.о. Чатрња, Друштву са ограниченом одговорношћу 

„SEISO“ Градишка 

14/18 страна 100 

96.  Одлука о усвајању ребаланса Буџета општине Градишка за 2018. 

годину 

15/18 страна 10 

97.  Одлука о извршењу ребаланса Буџета општине Градишка за 2018. 

годину 

15/18 страна 38 

98.  Одлука о измјенама Програма заједничке комуналне потрошње за 

2018. годину 

15/18 страна 41 

99.  Одлука о измјенама Програма уређења грађевинског земљишта за 

2018. годину 

15/18 страна 41 

100. Одлука о измјенама Програма комуналне инфраструктуре за 2018. 

годину 

15/18 страна 46 

101. Одлука о измјенама Програма текућег одржавања и реконструкције 

локалних и  некатегорисаних  путева за 2018. годину 

15/18 страна 47 

102. Одлука о измјенама Програма текућег одржавања и реконструкције 

хидромелиорационог система за 2018. годину 

15/18 страна 48 

103. Одлука о измјенама Програма подршке развоју пољопривреде за 

2018. годину 

15/18 страна 49 

104. Одлука о измјенама Програма подршке развоју предузетништвa у 

општини Градишка за 2018. годину 

15/18 страна 50 

105. Одлука о измјенама Плана кориштења средстава остварених од 

концесионе накнаде за 2018. годину 

15/18 страна 50 

106. Одлука о измјенама Програма коришћења средстава од накнада за 

промјену намјене пољопривредног земљишта у непољопривредне 

сврхе и средстава од закупнине земљишта у својини Републике 

Српске за 2018. годину 

15/18 страна 51 

107. Одлука о измјенама Плана утрошка средстава остварених од 

накнаде по основу кориштења шума и шумског земљишта на 

простору општине Градишка за 2018. годину 

15/18 страна 52 

108. Одлука о измјенама Програма социјалне заштите за 2018. годину 15/18 страна 53 

109. Одлука о измјенама Програма финансирања спорта на подручју 

општине Градишка за 2018. годину 

15/18 страна 55 

110. Одлука о измјенама Програма борачко – инвалидске заштите и 

заштите цивилних жртава рата за 2018. годину 

15/18 страна 56 

111. Одлука о измјенама Програма заштите од пожара у општини 

Градишка за 2018. годину 

15/18 страна 56 

112. Одлука о усвајању Стратегије развоја општине Градишка за период 

2019 – 2027. година 

15/18 страна 57 

113. Одлука о усвајању Буџета општине Градишка за 2019. годину 15/18 страна 174 

114. Одлука о извршењу Буџета општине Градишка за 2019. годину 15/18 страна 202 

115. Одлука о утврђивању вриједности бода за обрачунавање комуналне 

накнаде за 2019. годину 

15/18 страна 221 

116. Одлука о утврђивању просјечне коначне грађевинске цијене једног 15/18 страна 229 
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квадратног метра стамбеног и пословног простора на подручју 

општине Градишка у 2018. години 

117. Одлука о утврђивању накнаде за уређење градског грађевинског 

земљишта у 2019. години 

15/18 страна 230 

118. Одлука о усвајању Програма заштите од пожара у општини 

Градишка за 2019. годину 

15/18 страна 249 

119. Одлука о усвајању Плана капиталних инвестиција у општини 

Градишка за период 2019 – 2023. година 

15/18 страна 254 

120. Одлука о усвајању Плана рада ЈП „Радио Градишка“ за 2019. 

годину 

15/18 страна 280 

121. Одлука о учешћу у финансирању примарне здравствене заштите за 

пензионере до 65 година старости 

15/18 страна 285 

122. Одлука о утврђивању пореске стопе за опорезивање непокретности 

на подручју општине Градишка за 2019. годину 

15/18 страна 286 

123. Одлука о висини закупнине за пословне зграде, пословне 

просторије, друштвене домове, гараже и друге непокретности у 

својини општине Градишка за 2019. годину 

15/18 страна 286 

124. Одлука о предаји на управљање коришћење и одржавање 

постројења за пречишћавање отпадних вода Комуналном предузећу 

„Водовод“ а. д. Градишка 

15/18 страна 287 

125. Одлука о допунама одлуке о увођењу субвенција за кориснике 

јавних водних услуга на подручју општине Градишка 

15/18 страна 288 

126. Одлука о допуни Одлуке о комуналним дјелатностима 15/18 страна 289 

127. Одлука о измјени Одлуке о платама функционера 15/18 страна 289 

128. Одлука о утврђивању висине новчане накнаде за рад предсједника 

савјета мјесних заједница на подручју општине Градишка за 2019. 

годину 

15/18 страна 290 

129. Одлука о одређивању висине новчане накнаде за рад члановима 

Управног одбора ЈУ „Градско позориште Градишка“ Градишка 

15/18 страна 290 

130. Одлука о давању сагласности за закључење Уговора о замјени 

градског грађевинског земљишта са Привредним друштвом 

„ГРАДИШКА ТРЖНИЦА“ а.д. Градишка, ради привођења 

земљишта намјени 

15/18 страна 291 

131. Одлука о расписивању јавног конкурса за избор члана Одбора за 

жалбе општине Градишка 

15/18 страна 292 

132. Одлука о измјенама Одлуке о методологији прикључења и 

искључења корисника на водоводну и канализациону мрежу и 

припадајући тарифни систем 

15/18 страна 297 

 

 

РЈЕШЕЊА 

 

Ред. 

бр. 

Н А З И В Број гласника/ 

страна 

1. Рјешење о именовању Савјета за праћење измјене Регулационог 

плана подручја зона 2, 7 и 8 – источни дио градске зоне Градишка 
3/18 страна 16 
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„Градишка-исток“ 

2. Рјешење о разрјешењу замјеника предсједника Комисије за односе 

са вјерским заједницама 
3/18 страна 17 

3. Рјешење о именовању замјеника предсједника Комисије за односе 

са вјерским заједницама 
3/18 страна 17 

4. Рјешење о разрјешењу члана Етичког одбора Скупштине општине 

Градишка 
3/18 страна 18 

5. Рјешење о именовању члана Етичког одбора Скупштине општине 

Градишка 
3/18 страна 18 

6. Рјешење о именовању Комисије за спровођење јавног конкурса за 

избор предсједника и чланова Одбора за жалбе 
5/18 страна 10 

7. Рјешење о именовању Савјета за праћење израде измјене дијела 

Урбанистичког плана    Градишке 2005.-2020. године 
5/18 страна 11 

8.   Рјешење о именовању Савјета за праћење израде измјене дијела 

Регулационог плана   подручја зона 1,4 и 5 – западни дио градске 

зоне Градишка - „Градишка-запад“ 

5/18 страна 11 

9. Рјешење о именовању Савјета за праћење израде Регулационог 

плана „Стадион“ 
5/18 страна 12 

10. Рјешење о разрјешењу  начелника Одјељења за економски развој 

Општинске управе општине Градишка 
5/18 страна 12 

11. Рјешење о именовању Савјета за праћење израде измјене дијела 

Урбанистичког пројекта – „Мањуреви-стадион-топлана“ на 

подручју блока 10а у Градишци 

6/18 страна 64 

12. Рјешење о престанку мандата Одбору за жалбе општине Градишка 6/18 страна 64 

13. Рјешење о именовању вршилаца дужности Одбора за жалбе општине 

Градишка 
6/18 страна 65 

14. Рјешење о разрјешењу директора ЈЗУ „Дом здравља“ Градишка 6/18 страна 66 

15. Рјешење о именовању в.д. директора ЈЗУ “Дом здравља“ Градишка 6/18 страна 67 

16. Рјешење о именовању Комисије за примопредају дужности 

директора ЈЗУ „Дом здравља“ Градишка 
6/18 страна 68 

17. Рјешење о  одбијању давања сагласности на цијене јавног превоза 6/18 страна 68 

18. Рјешење о разрјешењу в.д. Одбора за жалбе општине Градишка 8/18 страна 29 

19. Рјешење о именовању Одбора за жалбе општине Градишка 8/18 страна 30 

20. Рјешење о именовању Савјета за праћење израде Регулационог 

плана „Нова Топола - Исток“ и Регулационог плана „Нова Топола - 

запад“ 

8/18 страна 30 

21. Рјешење о разрјешењу замјеника Начелника општине 14/18 страна 115 

22. Избор замјеника Начелника општине 14/18 страна 115 

23. Рјешење о разрјешењу начелника Службе Начелника општине 14/18 страна 116 

24. Рјешење о именовању в.д. начелника Службе Начелника општине 14/18 страна 117 

25. Рјешење о престанку мандата члану Одбора за жалбе општине 

Градишка 

14/18 страна 117 

26. Рјешење о именовању в.д. члана Одбора за жалбе општине 

Градишка 

14/18 страна 118 

27. Рјешење о именовању в.д. директора ЈУ „Градско позориште 

Градишка“ 

14/18 страна 119 
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28. Рјешење о именовању в.д. чланова Управног одбора ЈУ „Градско 

позориште Градишка“ 

14/18 страна 120 

29. Рјешење о именовању Савјета за праћење израде измјене дијела 

Регулационог плана стамбеног насеља „Јелшинград I“ у Градишци 

14/18 страна 121 

30. Рјешење о разрјешењу представника општине Градишка у 

Скупштини ЈП „ДЕП-ОТ“ Бања Лука 

14/18 страна 121 

31. Рјешење о разрјешењу мртвозорника 14/18 страна 117 

32. Рјешење о именовању Комисије за спровођење јавног конкурса за 

избор једног члана Одбора за жалбе општине Градишка 

15/18 страна 298 

33. Рјешење о разрјешењу предсједника Комисије за разматрање 

захтјева за новчану помоћ из буџетске резерве у износу преко 

5.000,00 КМ Скупштине општине Градишка 

15/18 страна 298 

34. Рјешење о именовању предсједника Комисије за разматрање 

захтјева за новчану помоћ из буџетске резерве у износу преко 

5.000,00 КМ Скупштине општине Градишка 

15/18 страна 299 

35. Рјешење о разрјешењу предсједника Комисије за просторно 

уређење Скупштине општине Градишка 

15/18 страна 300 

36. Рјешење о именовању предсједника Комисије за просторно уређење 

Скупштине општине Градишка 

15/18 страна 300 

37. Рјешење о именовању Комисије за друштвени положај жена и 

равноправност полова Скупштине општине Градишка 

15/18 страна 300 

 

 

ЗАКЉУЧЦИ И ДРУГИ АКТИ 

 

Ред. 

бр. 

Н А З И В Број гласника/ 

страна 

1. Закључак о давању сагласности на Програм рада и Финанисијски 

план „Развојне агенције Градишка” Градишка за 2018. годину 
3/18 страна 14 

2. Закључак /формирање РЈ у КП „Градска чистоћа”  за одржавање 

гробаља/ 
3/18 страна 15 

3. Закључак /побољшање снабдијевања ел.енергијом/ 3/18 страна 15 

4. Закључак/смањење цијене закупнине тезги и штандова/ 3/18 страна 15 

5. Закључак /набавка санитетског возила Болници Градишка/ 3/18 страна 16 

6. Закључак о утврђивању Нацрта Одлуке о измјенама и допунама 

Одлуке о уређењу простора и грађевинском земљишту 
5/18 страна 10 

7. Закључак о утврђивању Нацрта измјене дијела Регулационог плана 

подручја зона 2,7 и 8 – источни дио градске зоне Градишка–

„Градишка – Исток“ 

6/18 страна 61 

8.   Закључак о давању сагласности на цјеновнике јавног превоза лица 

на подручју општине Градишка 
6/18 страна 62 

9. Закључак о усвајању Информације о стању у привреди у општини 

Градишка за 2017. годину 
8/18 страна 25 

10. Закључак о усвајању Информације о стању у пољопривреди у 

општини Градишка за 2017. годину 
8/18 страна 25 

11.   Закључак о усвајању Извјештаја о раду Начелника општине у 8/18 страна 25 
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органима предузећа која обављају комуналне дјелатности; КП 

„Водовод“ а.д. Градишка, КП „Градска чистоћа“ а.д. Градишка и 

КП „Топлана“ а.д. Градишка 

12.  Закључак о усвајању Збирног извјештаја Комисије за процјену 

штета на поплављеним подручјима општине Градишка током марта 

2018. године 

8/18 страна 26 

13.  Закључак о усвајању Информације о производњи и дистрибуцији 

топлотне енергије у систему централног гријања на подручју града 

у грејној сезони  2017/2018. години и о реализацији уговора 

закљученог између општине Градишка и ИЕЕ д.о.о. Бања Лука 

8/18 страна 26 

14.  Закључак о усвајању Информације о организовању и 

функционисању цивилне заштите на подручју општине Градишка 

за 2017. годину 

8/18 страна 26 

15.  Закључак о усвајању Информације о стању противградне 

превентиве и припремама за сезону 2018. године на подручју 

општине Градишка 

8/18 страна 27 

16.  Закључак о усвајању Информације о стању у области шумарства и 

ловства на подручју општине Градишка  за 2017. годину 
8/18 страна 27 

17.  Закључак о утврђивању нацрта измјене дијела Урбанистичког 

пројекта „Мањуреви - стадион – Топлана“ на подручју блока 10 А у 

Градишци 

8/18 страна 27 

18.  Закључак/ИЕЕ д.о.о. Бања Лука ПЈ „Топлана“ Градишка - 

омогућавање 5% попуста уредним платишама и плаћање рачуна без 

провизије 

8/18 страна 28 

19.  Закључак/спречавања реализације уговора о концесији за 

експлаорацију техничког грађевинског камена-дијабаза на 

локалитету „Вучјак“ ПЈ „Козара – Врбашка“ 

8/18 страна 29 

20.   Закључак о усвајању Плана мјера за отклањање недостатака по 

Извјештају Главне службе за ревизију јавног сектора Републике 

Српске о проведеној финансијској ревизији Општине Градишка за 

2017. годину 

10/18 страна 23 

21.   Закључак о усвајању Извјештаја о раду Одјељења за инспекција за 

период јануар-јуни 2018. године 

10/18 страна 36 

22.   Закључак о давању сагласности на Програм рада ЈУ за предшколско 

васпитање и образовање дјеце „Лепа Радић“ Градишка за радну 

(школску) 2018/2019. годину 

10/18 страна 36 

23.   Закључак о усвајању  Информације о стању у области информативне 

дјелатности на подручју општине за 2017. годину 
10/18 страна 36 

24.   Закључак о усвајању  Информације о стању у области невладиног сектора 

на подручју општине за 2017. годину 
10/18 страна 37 

25.   Закључак о усвајању  Информације о положају и статусу младих на 

подручју општине Градишка за 2017. годину 
10/18 страна 37 

26.   Закључак о усвајању  Информације о статусу и положају 

националних мањина на подручју општине за 2017. годину 

10/18 страна 37 

27.   Закључак о усвајању  Информације о стању у области спорта на 

подручју општине за 2017. годину 

10/18 страна 37 

28.   Закључак о усвајању  Информације о стању објеката и мјерама заштите од 10/18 страна 38 
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поплава на подручју општине Градишка 

29.   Закључак о усвајању  Информације о стању у стамбеној области за 2017. 

годину 
10/18 страна 38 

30.   Закључак о усвајању Програма израде Основе заштите, уређења и 

кориштења пољопривредног земљишта општине Градишка 
10/18 страна 38 

31.   Закључак о усвајању Акционог план родне равноправности на 

подручју општине Градишка за период 2018-2020. година 

10/18 страна 39 

32.   Закључак о утврђивању Нацрта измјене дијела Просторног плана 

општине Градишка 2005-2020. године 

10/18 страна 46 

33.  Закључак  о утврђивању Нацрта Регулационог плана дијела центра 

Градишке 
10/18 страна 47 

34.  Закључак о давању сагласности за комуналну услугу гријања 13/18 страна 54 

35.   Закључак о утврђивању нацрта Програма рада Скупштине општине 

Градишка за 2019. годину 

14/18 страна 101 

36.   Закључак о утврђивању нацрта ребаланса Буџета општине 

Градишка за 2018. годину 

14/18 страна 101 

37.   Закључак о утврђивању нацрта Одлуке о измјенама Програма 

подршке развоју пољопривреде за 2018. годину 

14/18 страна 102 

38.   Закључак о утврђивању нацрта Одлуке о измјенама Програма 

подршке развоју предузетништва за 2018. годину 

14/18 страна 102 

39.  Закључак о утврђивању нацрта Одлуке о измјенама Програма 

коришћења средстава од накнада за промјену намјене 

пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе и средстава 

од закупнине земљишта у својини Републике Српске за 2018. 

годину 

14/18 страна 103 

40.   Закључак о утврђивању нацрта Одлуке о измјенама Програма 

заједничке комуналне потрошње за 2018. годину 

14/18 страна 103 

41.   Закључак о утврђивању нацрта Одлуке о измјенама Програма 

комуналне инфраструктуре за 2018. годину 

14/18 страна 104 

42.   Закључак о утврђивању нацрта Одлуке о измјенама Програма 

текућег одржавања и реконструкције локалних и некатегорисаних 

путева за 2018. годину 

14/18 страна 104 

43.   Закључак о утврђивању нацрта Одлуке о измјенама Програма 

текућег одржавања и реконструкције хидромелиорационог система 

за 2018. годину 

14/18 страна 104 

44.   Закључак о утврђивању нацрта Одлуке о измјенама Плана 

кориштења средстава остварених од концесионе накнаде за 2018. 

годину 

14/18 страна 105 

45.   Закључак о утврђивању нацрта Одлуке о измјенама Плана утрошка 

средстава остварених од накнаде по основу кориштења шума и 

шумског земљишта на простору општине Градишка за 2018. годину 

14/18 страна 105 

46.   Закључак о утврђивању нацрта Одлуке о измјенама Програма 

уређења грађевинског земљишта за 2018. годину 

14/18 страна 106 

47.   Закључак о утврђивању нацрта Одлуке о измјенама и допунама 

Програма социјалне заштите за 2018. годину 

14/18 страна 106 

48.   Закључак о утврђивању нацрта Одлуке о измјенама Програма 14/18 страна 107 
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финансирања спорта на подручју општине Градишка за 2018. 

годину 

49.   Закључак о утврђивању нацрта Одлуке о измјенама Програма 

борачко – инвалидске заштите и заштите цивилних жртава рата за 

2018. годину 

14/18 страна 107 

50.   Закључак о утврђивању нацрта Одлуке о измјенама Програма 

заштите од пожара у општини Градишка за 2018. годину 

14/18 страна 108 

51.   Закључак о утврђивању нацрта Буџета општине Градишка за 2018. 

годину 

14/18 страна 108 

52.   Закључак о утврђивању нацрта Програма подршке развоју 

пољопривреде за 2019. годину 

14/18 страна 109 

53.   Закључак о утврђивању нацрта Програма коришћења средстава од 

накнада за промјену намјене пољопривредног земљишта за 2019. 

годину 

14/18 страна 109 

54.   Закључак о утврђивању нацрта Програма подршке развоју 

предузетништва за 2019. годину 

14/18 страна 109 

55.   Закључак о утврђивању нацрта Програма подстицаја економском 

развоју и запошљавању у партнерству са МЕГ пројектом кроз 

финансијску подршку почетницима у пословању за 2019. годину 

14/18 страна 110 

56.   Закључак о утврђивању нацрта Програма заједничке комуналне 

потрошње за 2019. годину 

14/18 страна 110 

57.   Закључак о утврђивању нацрта Програма текућег одржавања и 

реконструкције локалних и некатегорисаних путева за 2019. годину 

14/18 страна 111 

58.   Закључак о утврђивању нацрта Програма текућег одржавања и 

реконструкције хидромелиорационог система за 2019. годину 

14/18 страна 111 

59.   Закључак о утврђивању нацрта Програма уређења грађевинског 

земљишта за 2019. годину 

14/18 страна 112 

60.   Закључак о утврђивању нацрта Плана утрошка средстава 

остварених од накнаде по основу кориштења шума и шумског 

земљишта на простору општине Градишка за 2019. годину 

14/18 страна 112 

61.   Закључак о утврђивању нацрта Плана кориштења средстава 

остварених од концесионе накнаде за 2019. годину 

14/18 страна 112 

62.   Закључак о утврђивању нацрта Програма социјалне заштите за 

2019. годину 

14/18 страна 113 

63.   Закључак о утврђивању нацрта Програма борачко – инвалидске 

заштите и заштите цивилних жртава рата за 2019. годину 

14/18 страна 113 

64.   Закључак о утврђивању нацрта Програма финансирања спорта на 

подручју општине Градишка за 2019. годину 

14/18 страна 114 

65.   Закључак о утврђивању нацрта Програма заштите од пожара у 

општини Градишка за 2019. годину 

14/18 страна 114 

66.   Закључак о давању сагласности на Програм рада и финансијски 

план ЈУ „Културни центар“, Градишка 

15/18 страна 293 

67.   Закључак о давању сагласности на Програм рада и финансијски 

план ЈУ „Завичајни музеј“, Градишка 

15/18 страна 293 

68.  Закључак о давању сагласности на Програм рада и финансијски 

план ЈУ „Народна библиотека“, Градишка 

15/18 страна 294 
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69.  Закључак о давању сагласности на Програм рада и финансијски 

план ЈЗУ „Дом здравља“, Градишка 

15/18 страна 294 

70.  Закључак о давању сагласности на Програм рада и финансијски 

план ЈЗУ „Апотека Градишка“, Градишка 

15/18 страна 295 

71.  Закључак о давању сагласности на финансијски план ЈУ за 

предшколско васпитање и образовање дјеце „Лепа Радић“ 

Градишка 

15/18 страна 295 

72.  Закључак о давању сагласности на Програм рада и финансијски 

план ЈУ „Центар за социјални рад“, Градишка 

15/18 страна 295 

73.  Закључак о давању сагласности на Програм рада и финансијски 

план ЈУ „Туристичка организација општине Градишка“ 

15/18 страна 296 

74.  Закључак о давању сагласности на Програм рада и финансијски 

план ЈУ „Развојна агенција Градишка - РАГА“ 

15/18 страна 296 

75.  Закључак о давању сагласности на Одлуку о измјенама Одлуке о 

методологији прикључења и искључења корисника на водоводну и 

канализациону мрежу и припадајући тарифни систем 

15/18 страна 296 

76.  Закључак о усвајању Извјештаја Одбора за жалбе општине 

Градишка 

15/18 страна 302 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Регистар прописа објављених у „Службеном гласнику општине Градишка“ у  2018. години 

 

16 

 

______________________________________________________________________________ 

Н А Ч Е Л Н И К   О П Ш Т И Н Е_______________________________________________  

 

ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ 

 

Ред. 

бр. 

Н А З И В Број гласника/ 

страна 
1. Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних 

мјеста Општинске управе општине Градишка 
2/18 страна 4 

2. Правилник о расподјели средстава резерве за стипендирање 

студената 
3/18 страна 19 

3. Правилник о начину и условима расподјеле средстава за подршку 

развоју пољопривреде за 2018. годину 
4/18 страна 1 

4. Правилник о условима и поступку одобравања средстава помоћи у 

области борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних жртава 

рата 

4/18 страна 8 

5. Правилник о условима и критеријумима суфинансирања удружења 

из области борачко-инвалидске заштите 
4/18 страна 10 

6. Правилник о додјели новчаних помоћи намјењених за рјешавање 

стамбених питања породица погинулих и несталих бораца, 

породица умрлих војних инвалида и умрлих бораца, ратних војних 

инвалида и бораца 

4/18 страна 13 

7. Правилник о измјенама и допуни Правилника о унутрашњој 

организацији и систематизацији радних мјеста у Професионалној 

ватрогасној јединици Градишка  

- Мишљење Одјељења за експлозивне материје и послове заштите 

од пожара МУП-а Републике Српске 

4/18 страна 17 

 

 

4/18 страна 18 

8.   Упутство о поступању по пријавама путем Апликације за пријаву 

сумње на корупцију и друге неправилности - АПК 
4/18 страна 19 

 

9.  Програм манифестација од значаја за општину Градишка у 2018. 

години 
4/18 страна 21 

 

10.  Правилник о субвенционирању превоза ученика основних и 

средњих школа с подручја општине Градишка 
5/18 страна 15 

 

11.  Правилник о измјени Правилника о додјели једнократне новчане 

помоћи за обављање асистиране репродукције-вантјелесне оплодње 
5/18 страна 16 

 

12.  Правилник о допуни Правилника о коришћењу средстава која се 

признају као трошкови репрезентације 
5/18 страна 16 

 

13.  Правилник о трошковима техничког прегледа објеката 6/18 страна 70 

14.  Правилник о критеријумима и поступку за додјелу средстава гранта 

удружењима од интереса за општину Градишка 
6/18 страна 72 

15.  Правилник о усклађивању и регистрацији редова вожње 6/18 страна 82 

16.  Правилник о поступку додјеле и исплате средстава из Програма подршке 

развоју предузетништва у општини Градишка за 2018. годину 
7/18 страна 1 

17.  Правилник о канцеларијском пословању Општинске управе 

општине Градишка 
9/18 страна 4 

18.  Правилник о заштити на раду Општинске управе општине 10/18 страна 48 
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Градишка 

19.  Правилник о условима и начину коришћења путничких аутомобила 12/18 страна 1 

20.   Правилник о измјенама Правилника о начину и условима 

расподјеле средстава за подршку развоју пољопривреде за 2018. 

годину 

12/18 страна 6 

21.   Правилник о измјенама и допунама Правилника о унутрашњој 

организацији и систематизацији радних мјеста Општинске управе 

општине Градишка 

13/18 страна 63 

22.   Правилник о измјени Правилника о додјели једнократне новчане 

помоћи за обављање асистиране репродукције - вантјелесне 

оплодње 

13/18 страна 67 

23.   Правилник о измјенама  Правилника о унутрашњој организацији  и 

систематизацији радних мјеста Општинске управе општине 

Градишка 

14/18 страна 123 

24.   Правилник о додјели награда најбољим просвјетним радницима 14/18 страна 125 

25.   Правилник о раду Радног тима за израду Плана капиталних 

инвестиција 

14/18 страна 127 

26.  Правилник о измјени Правилника о унутрашњој организацији и 

систематизацији радних мјеста у Професионалној ватрогасној јединици 

Градишка 

15/18 страна 303 

 

 

ОДЛУКЕ 

 

Ред. 

бр. 

Н А З И В Број 

гласника/ 

страна 

1. Одлука о висини закупа грађевинског земљишта ради продаје 

штампе, књига и других публикација за 2018.годину 
1/18 страна 1 

2. Одлука о признавању дневних трошкова репрезентације за 

функционере општине и запослене у Општинској управи 
1/18 страна 2 

3. Одлука  о измјенама  Правилника о расподјели финансијских 

средстава за спорт на простору општине Градишка 
1/18 страна 3 

4. Одлука о усвајању Прегледа расподјеле финансијских средстава за 

спорт у 2018. години 

- Преглед расподјеле средстава за спорт у 2018. години 

1/18 страна 3 

 

1/18 страна 4 

5. Одлука о попису и образовању Комисије за попис 1/18 страна 6 

6. Одлука о давању сагласности на Правилник о унутрашњој 

организацији и систематизацији радних мјеста у ЈУ „Културни 

центар“ Градишка 

1/18 страна 7 

7. Одлука о давању сагласности на Правилник о платама у ЈУ 

„Културни центар“ Градишка 
1/18 страна 7 

8. Одлука о давању сагласности на Правилник о унутрашњој 

организацији и систематизацији радних мјеста „Развојне агенције 

Градишка” Градишка 

1/18 страна 7 

9. Одлука о давању сагласности на Правилник о платама у „Развојној 1/18 страна 7 
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агенцији Градишка” Градишка 

10. Одлука о додјели средстава Фонду солидарности за дијагностику и 

лијечење обољења, стања и повреда дјеце у иностранству, у сврху 

манифестације „С љубављу храбрим срцима” 

1/18 страна 8 

11. Одлука о додјели средстава Удружењу воћара Републике  Српске 1/18 страна 8 

12. Одлука о додјели гранта – подршка наталитету (поклон честитка за 

новорођено дијете децембар 2017. године) 
1/18 страна 9 

13. Одлука о оснивању Општинске  управе општине Градишка 2/18 страна 1 

14. Одлука о давању сагласности на Статут „Развојне агенције 

Градишка“ Градишка 
2/18 страна 80 

15. Одлука о усвајању Плана рада интерне ревизије 3/18 страна 19 

16. Одлука о усвајању Оквирног стратешког плана за активности 

интерне ревизије за период 2018.- 2020. године 
3/18 страна 20 

17. Одлука о условима и начину додјеле једнократних новчаних помоћи 

социјално угроженим грађанима 
5/18 страна 17 

18. Одлука о висини мјесечног износа поклон честитке за новорођено 

дијете у 2018. години 
5/18 страна 18 

19. Одлука о успостављању Центра за бирачки списак 5/18 страна 18 

20. Одлука о осигурању неосигураних лица 6/18 страна 89 

21. Одлука о давању сагласности на Правилник о измјени Правилника о 

унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у ЈУ 

„Туристичка организација општине Градишка“ 

6/18 страна 89 

22. Одлука о давању сагласности на Правилник о измјени Правилника о 

платама у ЈУ „Туристичка организација општине Градишка“ 
6/18 страна 90 

23. Одлука о давању сагласности на  Колективни уговор за запослене у 

ЈУ за предшколско васпитање и образовање дјеце „Лепа Радић“  

Градишка 

6/18 страна 90 

24. Oдлука о давању сагласности на Правилник о платама и другим 

примањима радника у ЈУ за прешколско васпитање и образовање 

дјеце „Лепа Радић“ Градишка 

6/18 страна 90 

25. Oдлука о давању сагласности на Правилник о јавним набавкама у ЈУ 

за прешколско васпитање и образовање дјеце „Лепа Радић“ 

Градишка 

6/18 страна 91 

26. Одлука о исплати средстава (Православна црква) 6/18 страна 92 

27. Одлука о додјели средстава „Развојној агенцији Градишка - РАГА“ 

(трошкови пословања за фебруар 2018. године) 
6/18 страна 92 

28. Одлука о додјели средстава „Развојној агенцији Градишка - РАГА“ 

(посјета Регионалној развојној агенцији Славоније и Барање у 

Осијеку) 

6/18 страна 93 

29. Одлука о додјели средстава „Развојној агенцији Градишка - РАГА“ 

(трошкови пословања за март 2018. године) 
6/18 страна 93 

30. Одлука о додјели гранта - подршка наталитету (поклон честитка за 

новорођено дијете за мјесец јануар 2018. године) 
6/18 страна 94 

31. Одлука о додјели гранта - подршка наталитету (поклон честитка за 

новорођено дијете за мјесец фебруар 2018. године) 
6/18 страна 95 

32. Одлука о додјели гранта - подршка наталитету (поклон честитка за 6/18 страна 95 
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новорођено дијете за мјесец март 2018. године) 

33. Одлука о висини закупа за постављање садржаја на јавним и другим 

површинама за које се не може наплаћивати комунална такса за 2018. 

годину 

7/18 страна 22 

34. Одлука о оснивању Привредног савјета општине Градишка 7/18 страна 23 

35. Одлука о измјени Одлуке о начину организовања Трезора општине 

Градишка 
7/18 страна 23 

36. Одлука о давању сагласности на Правилник о измјени Правилника о 

унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста „Развојне 

агенције Градишка“ 

7/18 страна 24 

37. Одлука о давању сагласности на Правилник о измјени Правилника о 

платама у „Развојној агенцији Градишка“ 
7/18 страна 25 

38. Одлука о додјели средстава „Развојној агенцији Градишка - РАГА“ 

трошкови пословања за мјесец април 2018. године 
7/18 страна 25 

39. Одлука о додјели гранта - подршка наталитету (поклон честитка за 

новорођено дијете за мјесец април 2018. године) 
7/18 страна 25 

40. Одлука о именовању Радне групе за израду Акционог плана родне 

равноправности на подручју општине Градишка 
7/18 страна 26 

41. Одлука о висини благајничког максимума за 2018. годину 8/18 страна 32 

42. Одлука о додјели средстава „Развојној агенцији Градишка“ - 

трошкови пословања за мјесец MAJ 2018. године 
8/18 страна 32 

43. Одлука о додјели гранта - подршка наталитету (поклон честитка за 

новорођено дијете за мјесец МAJ 2018. године) 
8/18 страна 33 

44. Одлука о именовању чланова Комисије за мониторинг одобрених 

приједлога пројеката по ЛОД методологији који учествују у развоју 

локалне заједнице 

8/18 страна 33 

45. Одлука о именовању Комисије за сарадњу са невладиним 

организацијама и расподјелу средстава за пројекте невладиних 

организација 

8/18 страна 34 

46. Одлука о радном времену запослених у Општинској управи 

општине Градишка 
9/18 страна 21 

47. Oдлука о додјели гранта - подршка наталитету (поклон честитка за 

новорођено дијете за мјесец ЈУН 2018. године) 
9/18 страна 36 

48. Одлука о давању сагласности на Правилник о измјенама 

Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних 

мјеста у ЈПУ „Лепа Радић“ Градишка 

10/18 страна 59 

49. Одлука о давању сагласности на Правилник о измјенама 

Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних 

мјеста у ЈЗУ „Дом здравља“ Градишка 

10/18 страна 59 

50. Одлука о додјели средстава „Развојној агенцији Градишка“- 

трошкови пословања за мјесец JУН 2018. године 

10/18 страна 60 

51. Одлука о приступању изради Плана капиталних инвестиција на 

подручју општине Градишка за период 2019-2023. године и 

именовању Радног тима 

11/18 страна 1 

52. Одлука о додјели гранта – подршка наталитету (поклон честитка за 

новорођено дијете) Јул 2018. године 

11/18 страна 3 

53. Одлука о додјели средстава „Развојној агенцији Градишка“- 11/18 страна 4 
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трошкови пословања за мјесец JУЛ 2018. године 

54. Одлука о именовању члана Координационог тијела за праћење 

кретања илегалних миграната преко територије Републике Српске 

11/18 страна 4 

55. Одлука о именовању члана Мреже координатора мјесних заједница 11/18 страна 5 

56. Одлука о исплати средстава (Владо Борковић) 11/18 страна 5 

57. Одлука о износу новчане накнаде матичарима за закључење брака у 

нерадне дане и у дане празника 

12/18 страна 8 

58. Одлука о давању сагласности на Правилник о измјенама 

Правилника о платама у ЈУ „Туристичка организација општине 

Градишка“ 

12/18 страна 9 

59. Одлука о давању сагласности на Правилник о платама у ЈУ „Центар 

за социјални рад“ Градишка 

12/18 страна 10 

60. Одлука о додјели средстава „Развојној агенцији Градишка“- 

трошкови пословања за мјесец август 2018 

12/18 страна 10 

 

61. Oдлука о додјели гранта - подршка наталитету (поклон честитка за 

новорођено дијете за мјесец август 2018. године) 

12/18 страна 11 

 

62. Одлука о додјели средстава „Развојној агенцији Градишка“- 

трошкови пословања за мјесец септембар 2018. године 

13/18 страна 67 

 

63. Oдлука о додјели гранта - подршка наталитету (поклон честитка за 

новорођено дијете за мјесец септембар 2018. године) 

13/18 страна 68 

64. Одлука о додјели средстава КП „Градска чистоћа“ Градишка 13/18 страна 68 

65. Одлука о критеријумима рангирања инвестиционих пројеката за 

израду Плана капиталних инвестиција 

14/18 страна 128 

66. Одлука о начелу и начину подношења приједлога за инверстирање 

за План капиталних инвестиција 

14/18 страна 131 

67. Одлука о усвајању Правила за управљање ризицима у Општинској 

управи Градишка 

14/18 страна 131 

68. Одлука о измјенама Правилника о расподјели финансијских 

средстава за спорт на простору општине Градишка 

14/18 страна 150 

69. Oдлука о додјели гранта - подршка наталитету (поклон честитка за 

новорођено дијете за мјесец OKTOБАР 2018. године) 

14/18 страна 150 

70. Одлука о додјели средстава „Развојној агенцији Градишка“- 

трошкови пословања за мјесец ОКТОБАР 2018. године 

14/18 страна 151 

71. Одлука о оснивању Оперативно - комуникативног центра општине 

Градишка 

14/18 страна 152 

72. Одлука о висини закупа за постављање садржаја на јавним и другим 

површинама за које се не може наплаћивати комунална такса за 

2019. годину 

15/18 страна 303 

73. Одлука о измјени Одлуке о начину организовања трезора  

општине Градишка 

15/18 страна 304 

74. Oдлука о исплати средстава у сврху подршке хуманитарне акције „С 

љубављу храбрим срцима“ 

15/18 страна 305 

75. Oдлука о додјели гранта - подршка наталитету (поклон честитка за 

новорођено дијете за мјесец НОВЕМБАР 2018. године) 

15/18 страна 306 

76. Одлука о додјели средстава Синдикалној организацији Општинске 

управе Градишка, на име помоћи пензионерима Општинске управе 

15/18 страна 306 
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општине Градишка 

77. Одлука о додјели средстава „Развојној агенцији Градишка“ - 

трошкови пословања за мјесец НОВЕМБАР 2018. године 

15/18 страна 307 

78. Одлука о додјели средстава „Развојној агенцији Градишка“ - 

трошкови пословања за мјесец ДЕЦЕМБАР 2018. године 

15/18 страна 307 

79. Одлука о oдређивању намјене земљишта 15/18 страна 308 

 

У П У Т С Т В А 

 

Ред. 

бр. 
Н А З И В 

Број 

гласника/ 

страна 

1. Упутство о поступању службеника приликом пријема захтјева за 

рјешавање у административним поступцима у Општинској управи 

Градишка 

3/18 страна 23 

2.  Упутство за спровођење Одлуке о управљању јавним просторима за 

паркирање моторних возила на подручју општине Градишка 
6/18 страна 86 

3.  Упутство о начину спровођења Одлуке о утврђивању комуналне 

дјелатности од посебног друштвеног интереса - одржавање 

стајалишта за теретна моторна возила 

12/18 страна 7 

 

 

РЈЕШЕЊА 

 

Ред. 

бр. 

Н А З И В Број 

гласника/ 

страна 

1. Рјешење о именовању Комисије  за избор службеника по јавном 

конкурсу за извршилачка радна мјеста у Општинској управи 

општине Градишка 

1/18 страна 9 

2. Рјешење о давању овлашћења за за вођење евиденције о важећим 

печатима и штамбиљима /Мирјана Илинчић/ 
1/18 страна 10 

3. Рјешење именовању службеника за поступање по пријавама 

корупције /Драган Ђаковић/ 
1/18 страна 10 

4. Рјешење о именовању Комисије за процјену вриједности 

грађевинског земљишта 
1/18 страна 11 

5. Рјешење о именовању надзорног органа /Бранислав Савић- црпна 

станица „Кеј“/ 
1/18 страна 11 

6. Рјешење о именовању координатора пројекта (Верица Вујат МОС 

ЛЕР) 
2/18 страна 88 

7. Рјешење о именовању Комисије за процјену непокретности 3/18 страна 24 

8. Рјешење о именовању Радне групе /евиденција мајдана на подручју 

општине/ 
3/18 страна 25 

9. Рјешење о одређивању службеника за успостављање, спровођење и 

развој финансијског управљања и контроле у Општинској управи 

Градишка /Дејана Јандрић/ 

3/18 страна 25 
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10. Рјешење о давању овлашћења за вођење регистра мјесних заједница 

на подручју општине Градишка/ Златко Трнинић/ 
3/18 страна 26 

11. Рјешења о одобрењу реалокације средстава у Буџету општине 

Градишка за 2017. годину 
3/18 страна 26 

12. Рјешење о именовању чланова Радног тима за израду Стратегије 

развоја општине Градишка за период од 2018. до 2017. године 
4/18 страна 23 

13. Рјешење о именовању координатора пројекта, Дарко Врховац -

Пројекат Партнерство за одрживи трансфер знања локалног 

економског развоја 

4/18 страна 24 

14. Рјешење о именовању координатора пројекта, Данка Поповић - 

Интегрисани економски развој и промоција регије - Sava garden 
4/18 страна 24 

15. Рјешење о именовању координатора пројекта, Данка Поповић, 

Пројекат Јачања екстерне и интерне инфраструктуре квалитета MSP 
4/18 страна 24 

16. Рјешење о именовању Комисије за рјешавање стамбених питања 

породица погинулих бораца, породица умрлих ратних војних 

инвалида и умрлих бораца, ратних војних инвалида и бораца 

Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске 

4/18 страна 25 

17. Рјешење о именовању тима за рад на пројекту, Пројекат SMILE 4/18 страна 25 

18. Рјешење о именовању тима за рад на пројекту, Пројекат BEGIN 4/18 страна 26 

19. Рјешење о именовању Одбора за израду Монографије погинулим 

борцима Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске 
4/18 страна 26 

20. Рјешење о образовању Комисије за утврђивање стања у друштвеним 

домовима и мјесним канцеларијама на подручју општине Градишка 
4/18 страна 27 

21. Рјешење о именовању Комисије за утврђивање испуњености услова 

за додјелу средстава из Програма подршке развоју пољопривреде за 

2018. годину 

5/18 страна 20 

22. Рјешење о именовању тима за рад на пројекту (Пројекат SMILE) 5/18 страна 20 

23. Рјешење о именовању тима за рад на пројекту (Пројекат BEGIN) 5/18 страна 21 

24. Рјешење о именовању Редакцијског одбора за израду Монографије 

погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата са подручја 

општине Градишка 

5/18 страна 21 

25.   Рјешење о именовању Комисије за одабир пројеката из области 

културе за 2018. годину 
5/18 страна 22 

26. Рјешење о именовању Тима енергетске ефикасности општине 

Градишка 
5/18 страна 22 

27. Рјешење о именовању Комисије за процјену потреба и  усмјеравање 

дјеце и омладине са сметњама у развоју 
5/18 страна 23 

28.   Рјешење о именовању службеника за надзор /Владимир Грабеж - 

Пројекат „Јачање улоге МЗ“/ 
5/18 страна 24 

29. Рјешење о  образовању Комисије за утврђивање стања у 

друштвеним домовима и мјесним канцеларијама на подручју 

општине Градишка 

5/18 страна 24 

30. Рјешење о реалокацији средстава у Буџету општине Градишка за 

2017. годину 
5/18 страна 25 

31. Рјешења о реалокацији средстава у Буџету општине Градишка за 

2018. годину 
5/18 страна 25 
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32. Рјешење о давању сагласности за колективни годишњи одмор ЈУ за 

прешколско васпитање и образовање дјеце „Лепа Радић“ Градишка 
6/18 страна 91 

33. Рјешење о именовању Комисије за процјену штете на поплављеним 

подручјима општине Градишка 
6/18 страна 96 

34. Рјешење о давању овлашћења (Јелена Лазић и Душко Мркоњић - 

комунална накнада) 
6/18 страна 97 

35. Рјешење о давању овлашћења (Невен Зељковић - комунална 

накнада) 
6/18 страна 97 

36. Рјешење о именовању Привредног савјета општине Градишка 7/18 страна 27 

37. Рјешење о именовању Комисије за усклађивање редова вожње у 

приградском саобраћају на подручју општине Градишка за период од 

01.06.2018. - 31.05.2019. године 

7/18 страна 27 

38. Рјешење о давaњу овлашћења (Горан Делибашић - МЗ Бок Јанковац-

комунална накнада) 
7/18 страна 28 

39. Рјешење о давaњу овлашћења (Тања Качавенда - МЗ Брезик Ламинци, 

комунална накнада) 
7/18 страна 29 

40. Рјешење о давaњу овлашћења (Павле Мирошљевић – МЗ Центар, 

комунална накнада) 
7/18 страна 29 

41. Рјешење о давaњу овлашћења (Жарко Галић - МЗ Драгељи, комунална 

накнада) 
7/18 страна 30 

42. Рјешење о давaњу овлашћења (Драгица Васиљевић - МЗ Елезагићи, 

комунална накнада) 
7/18 страна 30 

43. Рјешење о давaњу овлашћења (Јела Лалош - МЗ Горња Јурковица, 

комунална накнада) 
7/18 страна 31 

44. Рјешење о давaњу овлашћења (Ђурица Стајчић - МЗ Горњи Карајзовци, 

комунална накнада 
7/18 страна 31 

45. Рјешење о давaњу овлашћења (Милана Малетић и Божана Шмитран - МЗ 

Горњи Подградци, комунална накнада) 
7/18 страна 32 

46. Рјешење о давaњу овлашћења (Миодраг Звијерац - МЗ Гашница, 

комунална накнада) 
7/18 страна 32 

47. Рјешење о давaњу овлашћења (Драгољуб Гајић - МЗ Доња Јурковица и 

Сања Савановић – МЗ Средња Јурковица, комунална накнада) 
7/18 страна 33 

48. Рјешење о давaњу овлашћења (Драшко Бабић и Немања Бабић - МЗ 

Козинци, комунална накнада) 
7/18 страна 33 

49. Рјешење о давaњу овлашћења (Стеван Никић - МЗ Крушкик, комунална 

накнада) 
7/18 страна 34 

50. Рјешење о давaњу овлашћења (Бранка Марјановић - МЗ Ламинци, 

комунална накнада) 
7/18 страна 34 

51. Рјешење о давaњу овлашћења (Адмир Шкодрић - МЗ Лисковац, 

комунална накнада) 
7/18 страна 35 

52. Рјешење о давaњу овлашћења (Горан Перић - МЗ Мачковац, комунална 

накнада) 
7/18 страна 35 

53. Рјешење о давaњу овлашћења (Драгица Васиљевић - МЗ Рогољи, 

комунална накнада) 
7/18 страна 36 

54. Рјешење о давaњу овлашћења (Ђуро Зец и Асим Гргић - МЗ Ровине, 

комунална накнада) 
7/18 страна 36 

55. Рјешење о давaњу овлашћења (Драгољуб Сабљић - МЗ Сеферовци, 

комунална накнада) 
7/18 страна 37 

56. Рјешење о давaњу овлашћења (Гордана Гвозден и Јелена Ратковић - МЗ 7/18 страна 37 
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Трошељи, комунална накнада) 

57. Рјешење о давaњу овлашћења (Милош Шокчевић - МЗ Турјак, комунална 

накнада) 
7/18 страна 38 

58. Рјешење о давaњу овлашћења (Бојана Илишевић - МЗ Доњи Подградци, 

комунална накнада) 
7/18 страна 38 

59. Рјешење о повлачењу овлашћења (Миодраг Звијерац - МЗ Гашница, 

комунална накнада) 
7/18 страна 39 

60. Рјешење о повлачењу овлашћења (Милош Шокчевић - МЗ Турјак, 

комунална накнада) 
7/18 страна 39 

61. Рјешење о именовању Општинског штаба за ванредне ситуације 

општине Градишка 
8/18 страна 34 

62. Рјешење о именовању Радне групе за израду приједлога допуне 

Пројекта туристичке сигнализације на подручју општине Градишка 
8/18 страна 35 

63. Рјешење о именовању Комисије за случај настанка штета на 

пољопривредним усјевима 
8/18 страна 36 

64. Рјешење о измјени Рјешења о оснивању Савјета за образовање и 

запошљавање општине Градишка 
8/18 страна 36 

65. Рјешење о именовању Комисије за рјешавање захтјева физичких 

лица за текуће помоћи 
8/18 страна 37 

66. Рјешење о именовању члана Комисије за јавне набавке ПИУ РС 

испред Општине Градишка (Гордана Николић) 
8/18 страна 37 

67. Рјешење о измјени Рјешења о именовању Комисије за процјену 

грађевинског земљишта 
8/18 страна 38 

68. Рјешење о давaњу овлашћења (Лука Суботић - комунална накнада) 8/18 страна 38 

69. Рјешење о давaњу овлашћења (Страживук Дарко - комунална 

накнада) 
8/18 страна 39 

70. Рјешење о давaњу овлашћења (Вуцеља Јевто - комунална накнада) 8/18 страна 39 

71. Рјешење о давaњу овлашћења (Б. Латинчић и Б. Петровић - 

комунална накнада) 
8/18 страна 40 

72. Рјешење о давaњу овлашћења (Никола Стојановић - комунална 

накнада) 
8/18 страна 40 

73. Рјешење о давaњу овлашћења (Един Кахрић - комунална накнада) 8/18 страна 41 

74. Рјешење о повлачењу овлашћења, (Един Кахрић - комунална 

накнада) 
8/18 страна 41 

75. Рјешење о давању овлашћења за потписивање аката 9/18 страна 37 

76. Рјешење о именовању Радног тима за израду Стратегије развоја 

општине Градишка за период од 2019. до 2027. године 
9/18 страна 38 

77. Рјешење о образовању Комисије за пријем и пребројавање новца 

прикупљеног наплатом комуналне накнаде за стајалишта за моторна 

возила и наплатом паркинга 

9/18 страна 38 

78. Рјешење о образовању Комисије за провођење активности на 

утврђивању вриједности општинске имовине предложене за отпис и 

имовине која нема књиговодствену вриједност 

9/18 страна 39 

79. Рјешење о именовању представника општине Градишка (Гордана 

Николић - послови обиласка потенцијалних нових корисника у 

оквиру под-пројекта БХ4К1 Регионалног стамбеног програма 

9/18 страна 39 
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80. Рјешење о именовању Комисије за додјелу и исплату средстава из 

Програма подршке развоју предузетништва у општини Градишка за 

2018. годину 

9/18 страна 41 

81. Рјешење о давaњу овлашћења (Шејла Цимиротић - комунална 

накнада) 
9/18 страна 41 

82. Рјешење о давaњу овлашћења (Ђорђе Стојановић - комунална 

накнада) 
9/18 страна 41 

83. Рјешење о давaњу овлашћења (Ђорђе Латинчић - комунална 

накнада) 
9/18 страна 42 

84. Рјешење о давaњу овлашћења (Мајданац Горан - комунална накнада) 9/18 страна 42 

85. Рјешење о давaњу овлашћења (Николина Фотић - комунална 

накнада) 
9/18 страна 43 

86. Рјешење о давaњу овлашћења (Наташа Савић - комунална накнада) 9/18 страна 43 

87. Рјешење о именовању Организационог одбора за организацију 

Манифестације „Градишка јесен 2018“ 

10/18 страна 60 

88. Рјешење о одобрењу реалокације средстава у буџету општине 

Градишка за 2018. годину 

10/18 страна 61 

89. Рјешење о именовању Комисије за додјелу средстава из Програма 

подстицаја економском развоју и запошљавању у партнерству са 

МЕГ пројектом кроз финансијску подршку почетницима у 

пословању 

12/18 страна 11 

90. Рјешење о именовању чланова тима за управљање пројектом 

„Сакупљање и пречишћавање отпадних вода општине Градишка“ 

12/18 страна 12 

91. Рјешење о именовању надзорног органа /Бранислав Савић - 

изградња тротоара на подручју општине Градишка/ 

12/18 страна 13 

92. Рјешење о именовању надзорног органа /Бранислав Савић - 

асфалтирање локалних и некатегорисаних путева на подручју 

општине Градишка/ 

12/18 страна 13 

93. Рјешење о именовању надзорног органа /Ведран Кнежевић - 

адапатација друштвеног дома у МЗ Врбашка 

12/18 страна 14 

94. Рјешење о именовању надзорног органа /Бранислав Савић - радови 

на довршетку одводње фекалних вода у Агроиндустијској зони Нова 

Топола/ 

12/18 страна 14 

95. Рјешење о именовању надзорног органа /Бранислав Савић - радови 

на оборинској канализацији у Агроиндустријској зони Нова Топола/ 

12/18 страна 15 

96. Рјешење о именовању координатора /Ведран Кнежевић - 

реконструкција дома културе у мјесној заједници Нова Топола/ 

12/18 страна 15 

97. Допунско рјешење (Гојко Ђурић) 12/18 страна 58 

98. Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности директора „Развојне 

агенције Градишка“ Градишка 

12/18 страна 58 

99. Рјешење о разрјешењу в.д. члана Управног одбора „Развојне 

агенције Градишка“ Градишка 

12/18 страна 59 

100. Рјешење о именовању вршиоца дужности директора „Развојне 

агенције Градишка“ Градишка 

12/18 страна 60 

101. Рјешење о именовању в.д. члана Управног одбора „Развојне 

агенције Градишка“ Градишка 

12/18 страна 61 
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102. Рјешење о именовању Комисије за примопредају дужности в.д. 

директора „Развојне агенције Градишка“ Градишка 

12/18 страна 62 

103. Рјешење о именовању Радне групе за реализацију манифестације 

„Дани Градишке у Србији“ 

13/18 страна 69 

104. Рјешење о именовању Радне групе за организацију манифестације 

„Градишка зима 2018/2019“ 

13/18 страна 70 

105. Рјешење о именовању повјереникка Цивилне заштите општине 

Градишка 

13/18 страна 70 

106. Рјешење о измјени Рјешења о именовању Општинског штаба за 

ванредне ситуације општине Градишка 

13/18 страна 71 

107. Рјешење о именовању надзорног органа /Бранислав Савић - санација 

клизишта/ 

13/18 страна 72 

108. Рјешење о именовању надзорног органа /Бранислав Савић - 

реконструкција улице И.Г. Ковачића/ 

13/18 страна 72 

109. Рјешење о именовању надзорног органа /Бранислав Савић - 

реконструкција улица у МЗ Милошево Брдо/ 

13/18 страна 73 

110. Рјешење о именовању надзорног органа /Бранислав Савић - санација 

саобраћајних објеката на улицама  у МЗ Горњи Подградци/ 

13/18 страна 73 

111. Рјешење о именовању надзорног органа /Бранислав Савић - санација  

канала на улицама у МЗ Јабланица 

13/18 страна 74 

112. Рјешење о именовању надзорног органа /Ведран Кнежевић - 

изградња резервоара у МЗ Орахова/ 

13/18 страна 75 

113. Рјешење о именовању Комисије за утврђивање дефицитарних 

занимања на подручју Општине Градишка у академској 2018/2019. 

години 

13/18 страна 75 

114. Рјешење о давању овлашћења /Милан Шкондрић - праћење 

реализације уговорних обавеза са „Пештан“ д.о.о. Лакташи/ 

13/18 страна 76 

115. Рјешење о именовању Комисије за излучивање безвриједне 

документарне грађе Општинске управе општине Градишка 

13/18 страна 76 

116. Рјешење о одобравању издавања годишње паркинг карте за 

службена возила Основног суда Градишка 

13/18 страна 77 

117. Рјешења о реалокацији средстава у Буџету општине Градишка за 

2018. годину 

13/18 страна 77 

118. Рјешење о именовању Радне групе за припрему приједлога јавног 

огласа за додјелу пољопривредног земљишта у својини Републике 

Српске путем закупа 

14/18 страна 152 

119. Рјешење о именовању Комисије за утврђивање постојања услова за 

раскид уговора о продаји грађевинског земљишта у 

Агроиндустријској зони Нова Топола са „MVM ENERGY“ д.о.о. 

Градишка 

14/18 страна 153 

120. Рјешење о именовању надзорног органа /Бранислав Савић - санација 

путне инфраструктуре у МЗ Грбавци/ 

14/18 страна 154 

121. Рјешење о именовању надзорног органа /Бранислав Савић - ископ 

канала у МЗ Требовљани/ 

14/18 страна 154 

122. Рјешење о именовању надзорног органа /Бранислав Савић - 14/18 страна 155 
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одржавање каналске мреже/ 

123. Рјешење о именовању надзорног органа /Бранислав Савић - земљани 

радови на улицама у МЗ Грбавци/ 

14/18 страна 155 

124. Рјешење о именовању Комисије за постављање привремене 

саобраћајне сигнализације на локалним путевима и улицама на 

подручју општине Градишка 

15/18 страна 309 

125. Рјешење о именовању Комисије за додјелу једнократне новчане 

помоћи 

15/18 страна 309 

126. Рјешење о измјени Рјешење о именовању Пројектног 

имплементационог тима 

15/18 страна 310 

127. Рјешење о именовању надзорног органа (Бранислав Савић - санација 

каналске мреже) 

15/18 страна 310 

128. Рјешење о именовању надзорног органа (Бранислав Савић - 

реконструкција канала у МЗ Совјак) 

15/18 страна 310 

 

 

ОСТАЛИ АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ 

 

Ред. 

бр. 
Н А З И В 

Број гласника/ 

страна 

1. Оглас о регистрацији ЗЕВ стамбене  зграде, улица Видовданска 

89, Ламела Л5 
1/18 страна 12 

2. Оглас о регистрацији ЗЕВ стамбене зграде у  Улици 

Видовданска број 5 улаз А 
 1/18 страна 12 

3. Оглас о промјени лица овлаштених за заступање ЗЕВ стамбене 

зграде у Ул. Митрополита Георгија Николајевича број 2-4 
1/18 страна 13 

4. Оглас о промјени лица овлаштених за заступање ЗЕВ стамбене 

зграде у Ул. Војводе Живојина Мишића број 56, улаз Ц 
1/18 страна 13 

5. Статут „Развојне  агенције Градишка“ Градишка 2/18 страна 80 

6. Оглас о регистрацији ЗЕВ стамбене зграде у Улици 

Видовданска број 28 
2/18 страна 88 

7. Оглас о промјени лица овлаштених за заступање ЗЕВ стамбене 

зграде у Ул. Видовданска 58/А 
2/18 страна 89 

8. Повеља Интерне ревизије општине Градишка 3/18 страна 20 

9. Оглас о регистрацији ЗЕВ зграде у улици др Младена 

Стојановића бр. 2 
4/18 страна 29 

10. Оглас ЗЕВ у улици Обала војводе Степе „Кеј“ бр.6 10/18 страна 71 

11. Оглас о регистрацији ЗЕВ стамбене зграде у Улици „Руђера 

Бошковића“ 1А 
12/18 страна 16 

12. Оглас о регистрацији ЗЕВ стамбене зграде Трг светог Ђакона 

Авакума 4/5 
13/18 страна 93 

13. Правила за управљање ризицима у Општинској управи 

Градишка 
14/18 страна 133 

14. Оглас о промјени лица овлаштених за заступање ЗЕВ зграде у 

Ул.“ Видовданска 81 - Крошња“ 
15/18 страна 311 
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______________________________________________________________________________ 

О Д Б О Р   З А   Ж А Л Б Е_____________________________________________________ 

 

Ред. 

бр. 
Н А З И В 

Број гласника/ 

страна 

1. Пословник о раду Одбора за жалбе општине Градишка 3/18 страна 42 

 

______________________________________________________________________________ 

РЕГУЛАТОРНО ТИЈЕЛО НАДЛЕЖНО ЗА ВОЂЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ РЕГИСТРА 

АДМИНИСТРАТИВНИХ ПОСТУПАКА ОПШТИНЕ ГРАДИШКА________________  

Ред. 

бр. 
Н А З И В 

Број гласника/ 

страна 

1. Одлука о исправци административног поступка Одјељења за 

општу управу 
4/18 страна 27 

2. Одлука о преиспитивању административних поступака 

организационих јединица 
11/18 страна 8 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________ 

СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ  

ОПШТИНЕ ГРАДИШКА И НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ____________________________ 

 

Ред. 

бр. 
Н А З И В 

Број гласника/ 

страна 

1. Измјене и допуне Колективног уговора за запослене у 

Општинској управи општине Градишка 
4/18 страна 28 

2. Измјене и допуне Колективног уговора за запослене у 

Општинској управи општине Градишка 
11/18 страна 6 

3. Измјене и допуне Колективног уговора за запослене у 

Општинској управи општине Градишка 
12/18 страна 16 

4. Исправка Измјене и допуне Колективног уговора за запослене у 

Општинској управи општине Градишка 
12/18 страна 18 

 

______________________________________________________________________________ 

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ СПОРТСКИ ЦЕНТАР „SERVITIUM” ГРАДИШКА__________ 

 

Ред. 

бр. 
Н А З И В 

Број гласника/ 

страна 

1. Одлука о измјени Одлуке о организовању и усклађивању аката 

Јавног предузећа Спортски центар „Servitium“ Градишка 
5/18 страна 13 

2. Статутарна одлука о измјени Статута Јавног предузећа Спортски 5/18 страна 13 
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центар „Servitium“ Градишка 

3. Одлука о повећању основног капитала Јавног предузећа 

Спортски центар „Servitium“ Градишка 
5/18 страна 14 

 

______________________________________________________________________________ 

УРЕЂИВАЧКИ ОДБОР „СЛУЖБЕНОГ ГЛАСНИКА ОПШТИНЕ ГРАДИШКА“____ 

 

 

Ред. 

бр. 
Н А З И В 

Број гласника/ 

страна 

1. Исправка 6/18 страна 98 

 


