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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
 

 
На основу члана 133. а у вези са 

чланом 51. став 3. Пословника о раду 
Скупштине општине Градишка 
(„Службени гласник општине Градишка“ 
број 6/17), након разматрања Извјештаја 
о извршењу Програма рада Скупштине 
општине Градишка за 2018. годину, 
Скупштина општине Градишка на својој 
21. редовној сједници одржаној 22.2.2019. 
године донијела је сљедећу  
 

О Д Л У К У 
 

I 
 
 Усваја се Извјештај о извршењу 
Програма рада Скупштине општине 
Градишка за 2018. годину. 
 
 

II 
 
Одлука ће се објавити у „Службеном 
гласнику општине Градишка“. 
 
 
Број: 01-022-85/19 
Датум: 22.2.2019. године 
Г р а д и ш к а                             

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Миленко Павловић с.р.                                                                         

На основу члана 82. став 2) 
Закона о локалној самоуправи  
(„Службени гласник Републике Српске“ 
број 97/16) и члана 87. Статута општине 
Градишка („Службени гласник општине 
Градишка“ број 4/17), након разматрања 
Програма рада Начелника општине и 
Општинске управе за 2019. годину, 
Скупштина општине Градишка на својој 
21. редовној сједници одржаној 22.2.2019. 
године донијела је сљедећу  
 

О Д Л У К У 
 
 
I 
 

 Усваја се Програм рада Начелника 
општине и Општинске управе за 2019. 
годину. 
 
 

II 
 
Годишњи план имплементације 
Стратегије развоја општине Градишка за 
период 2019 - 2027. година за 2019. 
годину је саставни дио Програма рада 
Начелника општине и Општинске управе 
за 2019. годину. 
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III 
 

Одлука ће се објавити у „Службеном 
гласнику општине Градишка“. 
 
 
Број: 01-022-86/19 
Датум: 22.2.2019. године 
Г р а д и ш к а                             

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Миленко Павловић с.р. 

___________________________________ 
 

На основу чл. 30. и 39. став 2. 
Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, 
бр. 97/16), те чл. 36. и 87. Статута 
општине Градишка („Службени гласник 
општине Градишка“, брoj 4/17), 
Скупштина општине Градишка на 
сједници одржаној дана 22.02.2019. 
године, донијела је 

 
 

О Д Л У К У 
 

о оснивању Форума за безбједност 
грађана на подручју општине 

Градишка 

       
I 

 

Овом одлуком оснива се Форум за 
безбједност грађана на подручју општине 
Градишка (у даљем тексту: Форум) као 
савјетодавно тијело Скупштине општине, 
чији је основни задатак да кроз 
заједничко дјеловање представника 
јединице локалне самоуправе, 
републичких институција, јавних 
установа, удружења грађана и 
невладиних организација, активно ради 
на превенцији и сузбијању криминалитета 
и других облика асоцијалног понашања. 
 

II 
 

Циљеви и задаци Форума су: 
 

а) заједничко дјеловање представника 
грађана, локалне заједнице, републичких 
институција, невладиних организација и 
удружења грађана на превенцији и 
сузбијању криминалитета и других облика 
асоцијалног понашања, 
 

б) идентификација и дефинисање 
безбједносних проблема на територији 
општине Градишка, те утврђивање 
конкретних задатака и активности који ће 
се проводити на координисан начин, а са 
основним циљем побољшања 
безбједности грађана на подручју 
општине Градишка, 
 

в) усвајање програма превенције с 
циљем дјеловања на уочене проблеме у 
области безбједности и додјела 
конкретних задатака појединим 
субјектима с циљем спровођења 
програма, 
 

г) подношење извјештаја о реализацији 
усвојеног програма превенције и  
 

д) приближавање рада полиције 
грађанима и повећање безбједности у 
заједници кроз јачање повјерења, 
партнерски рад и комуникацију. 
                                         

III 
 

(1) Форум за безбједност грађана на 
подручју општине Градишка чине: 
 

- начелник Полицијске управе, 
- директор ЈУ Центар за социјални 

рад, 
- шеф одсјека цивилне заштите, 
- старјешина професионалне 

ватрогасне јединце, 
- директор ЈЗУ Дом здравља, 
- Предсједници актива директора 

основних и средњих школа на 
подручју општине Градишка, 

- координатор пројекта „Рад 
полиције у заједници“ у 
Полицијској управи, 

- комунални полицајац координатор 
и  
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- представници Савјета мјесних 
заједница, до три представника. 
 

 (2) Предсједник скупштине општине и 
Начелник општине су чланови форума по 
функцији. 
 

 (3) Чланови Форума могу бити и 
стручњаци из области безбједности. 
 

 (4) Чланове Форума именује Скупштина 
општине на приједлог Начелника на 
период од четири године. 
 

(5) Мандат чланова форума везан је за 
функцију коју обављају, осим у случају  
када се ради о члановима из става 3. 
овог члана. 

IV 
 

(1) Сједнице форума одржавају се по 
потреби, а најмање два пута годишње. 
 

(2) На конститутивној сједници чланови 
бирају предсједника форума, који 
предсједава сједницама форума. 
 

(3) Форум одлучује већином гласова 
чланова који присуствују сједници 
форума. 
 

(4) Форум доноси пословник о свом раду 
којим се ближе уређују питања од значаја 
за рад форума. 
 

(5) Поред чланова форума сједницама 
форума могу на позив предсједника 
присуствовати и друга лица, 
представници општинске управе, 
невладиног сектора и други у зависности 
од дневног реда сједница форума.  
 

V 
 

(1) У вршењу послова из своје 
надлежности Форум доноси закључке, 
програме и препоруке 
 

(2) Форум може издавати саопштења за 
јавност. 
 

(3) Административно техничке послове за 
потребе форума обавља Стручна служба 
Скупштине општине. 

 

(4)  Средства за рад форума обезбјеђују 
се у буџету општине Градишка. 
 

VI 
 

О свом раду форум извјештава 
скупштину најмање једном годишње, а по 
потреби и чешће у зависности од значаја 
питања која су предмет разматрања на 
сједницама. 

VII 
 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном 
гласнику општине Градишка“. 
 
 
Број: 01-022-87/19 
Датум: 22.02.2019. године   
Градишка   

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Миленко Павловић с.р. 

 ___________________________________         

На основу члана 39. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број 97/16), члана 73. 
Правилника о рачуноводству, 
рачуноводственим политикама и 
рачуноводственим процјенама за 
буџетске кориснике („Службени гласник 
Републике Српске“, број 115/17) и чл. 36. 
и 87. Статута општине Градишка 
(„Службени гласник  општине Градишка“, 
број 4/17) Скупштина oпштине Градишка 
на сједници одржаној дана 22.02.2019. 
године, донијела је  

 
О Д Л У К У 

 
о отпису потраживања од КП 

„Топлана“ а.д. Градишка 
 
 

 
I 
 

Овом одлуком се отписује ненаплативо 
потраживање од КП „Топлана“ а.д. 
Градишка, настало у периоду од 2003. до 
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2015. године по основу отплате кредита 
КП „Топлана“ а.д. Градишка,  а на основу 
уговора о јемству потписаних од Општине 
Градишка. 

 
II 
 

Отпис потраживања из претходне тачке 
врши се у укупном износу од 3.392.896,88 
KM. 
 

III 
 

Износ потраживања из тачке II утврђен је 
на основу евиденције коју води 
Одјељење за финансије Општинске 
управе Градишка.  

 
IV 
 

За извршење ове одлуке задужује се 
Начелник општине. 

 
V 
 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје 
да важи Одлука о  отпису потраживања 
од КП „Топлана“  а.д. Градишка број: 01-
022-509/18 од 29.11.2018. године 
(„Службени гласник општине Градишка“  
број 14/18).  
 

VI 
 

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

 
 
Број: 01-022-88/19     
Датум: 22.02.2019. године        
Градишка     

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Миленко Павловић с.р. 

 
 
 
 
 

На основу члана 39. и 82. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број 97/16) и члана  
87. Статута општине Градишка 
(„Службени гласник општине Градишка“, 
број  4/17), Скупштина општине Градишка  
на сједници одржаној 22.02.2019. године,  
д о н и ј е л а   је 

 

 

ОДЛУКУ 
 

о прихватању улагања привредног 
друштва ИЕЕ д.о.о. Бања Лука РЈ 

Градишка у комуналне објекте и уређаје 
КП „Топлана“ а.д. Градишка по уговору 

број: 02-022-164/13 од 11.10.2013. године  
 

 

I 
 

Скупштина општине Градишка прихвата 
улагање привредног друштва ИЕЕ д.о.о. 
Бања Лука РЈ Градишка у комуналне 
објекте и уређаје КП „Топлана“ а.д. 
Градишка по уговору број: 02-022-164/13 
од 11.10.2013. године.  
 

 
II 
 

Улагање привредног друштва ИЕЕ д.о.о. 
Бања Лука РЈ Градишка у комуналне 
објекте и уређаје КП „Топлана“ а.д. 
Градишка по уговору број: 02-022-164/13 
од 11.10.2013. године је у укупном износу 
од 2.886.107,44 КМ. 
 
 

III 
 

Прилог овој одлуци је Извјештај о 
улагањима израђен од стране 
овлашћеног привредног друштва „Келвис 
ДС“ д.о.о. Лакташи и Записник Комисије 
за утврђивање улагања од 06. 02. 2019. 
године. 
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IV 
 

За извршење ове одлуке задужују се 
Начелник општине и в.д. директора КП 
„Топлана“ а.д. Градишка. 
 

V 
 

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

 
Број: 01-022-89/19 
Датум: 22.02.2019. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Миленко Павловић с.р. 

___________________________________ 
 

На основу чл. 65. став 3.,  69. став 
1. и 134. став 2. Закона о уређењу 
простора и грађењу („Службени гласник 
Републике Српске“ бр. 40/13, 2/15, 106/15, 
3/16 и 104/18), члана 39. став 2. т. 2. и 13. 
Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, 
број 97/16), те чл. 36. и 87. Статута 
општине Градишка („Службени гласник 
општине Градишка'', брoj 4/17), 
Скупштина општине Градишка на 
сједници одржаној дана 22.02.2019. 
године,  донијела је 

    
 

О Д Л У К У 
 

о допуни Одлуке o уређењу простора 
и грађевинском земљишту 

 

 

Члан 1. 
 
У Одлуци о уређењу простора и 
грађевинском земљишту („Службени 
гласник општине Градишка“, бр. 6/14, 
1/17, 7/17, 3/18 и 8/18)  у члану 28. иза 
става 3. додаје се нови став 4. који гласи: 
   

„(4) Уколико тржничку дјелатност обавља 
комунално предузеће чији је оснивач 
општина  висина мјесечне закупнине за 
1m² грађевинског земљишта које се 
користи за тржничку дјелатност утврђује 
се у износу од 0,20 КМ/m²  за пијаце у 
насељеном мјесту Градишка и 0,10 КМ/m² 
у осталим насељеним мјестима.“ 
                                                                                                            
 

Члан 2. 
 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном 
гласнику општине Градишка“.  
 
 
Број: 01-022-90/19 
Датум: 22.02.2019. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Миленко Павловић с.р. 

___________________________________ 
 

   На основу члана 39. став 2. 
тачка 13. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, 
број 97/16), члана 22. Закона о стварним 
правима  („Службени гласник Републике 
Српске“, бр. 124/08, 58/09, 95/11, 60/15 и 
18/16) и чл. 36. и 87. Статута општине 
Градишка („Службени гласник oпштине 
Градишка“, број 4/17) Скупштина општине 
Градишка  на сједници одржаној дана 
22.02.2019. доноси: 
 

 

О Д Л У К У 
 

o измјени и допуни Oдлуке о 
пословним зградама, пословним 

просторијама, друштвеним домовима, 
гаражама и другим непокретностима у 

својини општине Градишка 

 

 

Члан 1. 
 

(1) У Oдлуци о пословним зградама, 
пословним просторијама, друштвеним 
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домовима, гаражама и другим 
непокретностима у својини општине 
Градишка („Службени гласник oпштине 
Градишка, бр. 10/17 и 14/18)  у члану 29. 
став 1. иза алинеје алинеје 1. додаје се 
нова алинеја 2. која гласи: 
 
„- установама и организацијама чији је 
оснивач општина Градишка“ 
 
(2) Досадашње алинеје 2. и 3. постају 
алинеје 3. и 4. 
 
(3) У  истом члану став 2. мјења се и 
гласи: 
 
„(2) О условима и начину коришћења 
некретнина са корисником из става један 
алинеје 1., 2., 3. и 4. овог члана сачињава 
се посебан уговор, који у име општине 
закључује Начелник општине.“ 
                                                       

Члан 2. 
 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном 
гласнику општине Градишка“. 
 
 
Број: 01-022-91/19 
Дана: 22.02.2019. године                                                             
Градишка   

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Миленко Павловић с.р. 

___________________________________ 
 

На основу члана 39. став 2. т. 13. 
Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, 
бр. 97/16), чл. 5. став 2. и 29. Одлуке о 
пословним зградама, пословним 
просторијама, друштвеним домовима, 
гаражама и другим непокретностима у 
својини општине Градишка („Службени 
гласник општине Градишка'', бр. 10/17 и 
14/18) те чл. 36. и 87. Статута oпштине 
Градишка („Службени гласник општине 
Градишка'', брoj 4/17), Скупштина 
општине Градишка на сједници одржаној 
дана 22.02.2019. донијела је 

О Д Л У К У 
 

о  уступању на коришћење земљишта 
без накнаде Удружењу ратних војних 
инвалида одбрамбено - отаџбинског 

рата 
 
I 

 
Овом одлуком уступа се на привремено 
коришћење без накнаде дио парцеле 
означене као к. ч. 2524/33 К. О. Градишка 
1 у површини од 1459,00 m² Удружењу 
Ратних војних инвалида одбрамбено-
отаџбинског рата.  
 

II 
 
Парцела из тачке I уступа се ради 
организације и наплате паркирања 
моторних возила, а са циљем 
прикупљања новчаних средстава за 
потребе рада Удружења Ратних војних 
инвалида одбрамбено-отаџбинског рата. 
                                                                   

III 

 
Уступање парцеле из тачке I врши се 
на период од jeдне године од ступања 
на снагу ове Одлуке. 
 

IV 
Начелник општине ће са корисником 
земљишта закључити посебан уговор о 
начину и условима коришћења земљишта 
из тачке I ове Одлуке. 

 
V 

 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном 
гласнику општине Градишка“. 
 
Број: 01-022-92/19 
Датум: 22.02.2019. године                                                                         
Градишка 

 ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Миленко Павловић с.р. 



28.02.2019.                             „Службени гласник општине Градишка“ – број 02/19                                    страна    7 

 

 На основу 13. Закона о 
приватизацији државних станова 
(„Службени гласник Републике Српске“, 
бр. 118/11, 67/13 и 60/15) члана 39. став 
2. тачка 13. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број 97/16) и чл. 36. и 
87. Статута општине Градишка 
(„Службени гласник општине Градишка“, 
број 4/17) Скупштина општине Градишка  
на сједници одржаној дана 22.02.2019. 
доноси: 
 

О Д Л У К У 
 

о измјени Одлуке о приватизацији 
државних станова 

 

 

Члан 1. 
 

У одлуци о приватизацији држаних 
станова („Службени гласник општине 
Градишка“, број 5/07)  у члану 1. алинеја 
8. иза ријечи: „површине 58 m²“ ставља се 
тачка, а преостали дио текста брише се. 
 
                                                       

Члан 2. 
 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном 
гласнику општине Градишка“. 
 
 
Број: 01-022-93/19 

Дана: 22.02.2019. године                                                              
Градишка     

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Миленко Павловић с.р. 

___________________________________ 
 

  На основу члана 348. ст. 4. 
Закона о стварним правима („Сл. гласник 
Републике Српске“, бр. 124/08, 58/09, 
95/11 и 60/15), члана  36. Статута 
општине Градишка („Сл. гласник општине 
Градишка“, бр. 4/17) и члана 14. Одлуке о 
уређењу простора и грађевинском 
земљишту („Сл. гласник општине 

Градишка“, бр. 6/2014, 1/17), 7/17, 3/18 и 
8/18), рјешавајући по захтјеву привредног 
друштва „CENTRUM TRADE“ д.о.о. 
Бањалука, за замјену градског 
грађевинског земљишта, ради привођења 
земљишта намјени, Скупштина општине 
Градишка, на сједници одржаној дана 
22.02.2019. године, донијела je 

 
 

О Д Л У К У 

 
о давању сагласности за закључење 

Уговора о замјени градског 
грађевинског земљишта са 

привредним друштвом „CENTRUM 
TRADE“ д.о.о. Бањалука,  ради 
привођења земљишта намјени 

 
I 

 
 Даје се сагласност за закључење 
Уговора о замјени непокретности са 
привре-дним друштвом „CENTRUM 
TRADE“ д.о.о. Бањалука, којим Општина 
Градишка даје у замјену привредном 
друштву „CENTRUM TRADE“ д.о.о. 
Бањалука, ради привођења земљишта 
намјени,  градско грађевинско земљиште, 
означено као: 

-к.ч. бр. 498/48 КРОШЊА, 
градилиште у пов. 446 m² уписана у лист 
непокретности бр. 1912, к.о. Градишка 1, 
право коришћења Општина Градишка, са 
1/1 дијела, новог премјера што одговара 

- к.ч. бр. 676/17,, КРОШЊА, 
градилиште у пов. од 254 m² , уписана у 
п.л. бр. 646, к.о. Бок Јанковац, посјед 
Општина Градишка, са 1/1 дијела, старог 
премјера  и  

-к.ч. бр. 688/53 КРОШЊА, 
градилиште у пов. 190 m², уписана у п.л. 
бр. 192, к.о. Бок Јанковац, посјед 
Општина Градишка, са 1/1 дијела, старог 
премјера 

а „CENTRUM TRADE“ д.о.о. 
Бањалука, даје у замјену Општини 
Градишка градско грађевинско 
земљиште, означено као: 

-к.ч. бр. 3457/2  УЛ. СВЕТОЗАРА 
МАРКОВИЋА, улица у пов. од 441 m², 
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уписана у л.н. бр. 494, к.о. Градишка 1, 
право коришћења „CENTRUM TRADE“ 
д.о.о. Бањалука, са 1/1 дијела, новог 
премјера , што одговара к.ч. бр. 1862/85,  
пов. од 450 m² уписана у зк. ул. бр. 15, 
к.о. Градишка-село, власништво 
„CENTRUM TRADE“ д.о.о. Бањалука, са 
1/1 дијела старог премјера. 

 
II 

 
Обзиром да је разлика у површини 

непокретности које су предмет замјене 
5,00 m², Општина Градишка се обавезује 
да „CENTRUM TRADE“ д.о.о. Бањалука, 
за ту разлику у површини исплати износ 
од 175,00 КМ (према процјени Комисије 
за процјену вриједности грађевинског 
земљишта тржишна цијена земљишта 
које је предмет замјене је 35,00  КМ/m²). 

 
III 

  

 Овлашћује се начелник Општине 
Градишка да у име Општине Градишка 
закључи уговор из тачке I ове одлуке са 
„CENTRUM TRADE“ д.о.о. Бањалука. 
 

IV 

 
 Ступањем на снагу ове одлуке 
ставља се ван снаге одлука број: 01-022-
300/18 од 14.06.2018.године („ Службени 
гласник општине Градишка“ број: 8/18). 

 
  V 

 
Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављена у 
„Службеном гласнику општине 
Градишка“. 
 

 
Број: 01-022-94/19   
Дана: 22.02.2019. године  
Градишка     

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Миленко Павловић с.р. 

 

На основу члана 348. ст. 4. Закона 
о стварним правима („Сл. гласник 
Републике Српске“, бр. 124/08, 58/09, 
95/11 и 60/15), члана  36. Статута 
општине Градишка („Сл. гласник општине 
Градишка“, бр. 4/17) и члана 14. Одлуке о 
уређењу простора и грађевинском 
земљишту („Сл. гласник општине 
Градишка“, бр. 6/2014, 1/17), 7/17, 3/18 и 
8/18), рјешавајући по захтјеву Хаџовић 
Хамде, сина Незира, заступаног по 
пуномоћнику Плотан Ненаду, адвокату из 
Градишке, у предмету комплетирања 
грађевинске парцеле, Скупштина 
општине Градишка, на сједници одржаној 
дана 22.02.2019. године, донијела je 

 
 

О Д Л У К У 

 
о давању сагласности за закључење 

Уговора о продаји грађевинског 
земљишта непосредном погодбом са 

Хаџовић Хамдом, сином Незира из 
Барица, општина Живинице, ради 

комплетирања грађевинске парцеле 

 
 

I 
 

 Даје се сагласност за закључење 
Уговора о продаји грађевинског 
земљишта непосредном погодбом, са 
Хаџовић Хамдом, сином Незира из 
Барица, општина Живинице, ради 
комплетирања грађевинске парцеле, 
означеног као: 

-к.ч. бр. 1136/101 ПУТ, пашњак 3. 
кл. у пов. од 119 m2, уписана у л.н. 
бр. 1912  к.о. Градишка 1, корисник 
Општина Градишка, са 1/1 дијела. 
 
 

II 
 
Хаџовић Хамдо, син Незира из 

Барица, општина Живинице, дужан је 
платити накнаду за продано грађевинско 
из тачкe I по тржишној цијени у износу од 
50,00 КМ/m², што за 119 m2  износи 
5.950,00 КМ.  
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III 
  

 Овлашћује се начелник општине 
Градишка да у име општине Градишка 
закључи уговор из тачке I ове одлуке са 
Хаџовић Хамдом, сином Незира из 
Барица, општина Живинице. 

 
IV 

 
 Ова одлука ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављена у 
„Службеном гласнику општине 
Градишка“. 
 
 
Број: 01-022-95/19    
Дана: 22.02.2019. године  
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Миленко Павловић с.р. 

 
___________________________________ 
 

На основу члана 348. став 1. 
Закона о стварним правима („Службени 
гласник Републике Српске“, број 124/08, 
58/09, 95/11 и 60/15), чл. 4. и 15. 
Правилника о поступку јавног конкурса за 
располагање непокретностима у својини 
Републике Српске и јединица локалне 
самоуправе („Службени гласник 
Републике Српске“, број 20/12) и чл. 36. и 
87. Статута општине Градишка 
(„Службени гласник општине 
Градишка“,број 4/17), Скупштина општине 
Градишка на сједници одржаној 
22.02.2019. године, доноси 
 

О Д Л У К У  
 

о приступању продаји земљишта 
означеног као к.ч. бр. 254/2 к.о. Горњи 

Подградци 

 

I 
       Приступа се продаји земљишта у 
власништву Општине Градишка путем 
лицитације ради привођења трајној 
намјени и то: 

 
Катастарска честица број 254/2 ЊИВСКИ 
ПУТ, приступни пут, површине 140 m2 , 
уписана у п.л. број 326/27 к.о. Горњи 
Подградци по почетној продајној цијени 
od 8 КМ/ m2

 

 
II 

Продаја земљишта из претходне 
тачке се врши путем усменог јавног 
надметања - лицитацијом. 
       Поступак лицитације проводи 
Комисија за спровођење јавног 
надметања за продају неизграђеног 
грађевинског земљишта именована 
Рјешењем СО-е Градишка (у даљем 
тексту: Комисија) . 
 

III 
Право учешћа у поступку продаје 

неизграђеног грађевинског земљишта 
имају сва физичка и правна лица која по 
закону могу бити власници некретнина 
које се продају, уз уплату кауције која 
износи 10% од почетне продајне цијене 
земљишта које се лицитира, с тим да тај 
износ не може бити нижи од 1 000,00 КМ, 
нити виши од 50 000,00КМ, на 
јединствени рачун трезора Општине 
Градишка број 567-323-82000714-59 код 
Сбербанк а.д. Бања Лука, Филијала 
Градишка, сврха дознаке кауција за 
учешће на лицитацији, прије почетка 
поступка лицитације и урачунава се у 
продајну цијену, а у случају да учесник 
лицитације не излицитира жељено 
земљиште иста се враћа. 

 
IV 

Излицитирана, односно утврђена 
куповна цијена земљишта се плаћа у року 
од 15 дана  од дана закључења уговора о 
продаји земљишта, а купац ступа у посјед 
купљеног  земљишта након плаћања 
куповне цијене. 
 

V 

 
Овлашћује се Начелник општине да 

након ступања на снагу ове одлуке у 
средствима јавног информисања објави 
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оглас о продаји предметног земљишта 
путем лицитације.  

 

VI 
Ова одлука ступа на снагу даном 

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

 
 

Број: 01-022-96/19    
Датум: 22.02.2019. године  
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Миленко Павловић с.р. 

___________________________________ 
 

На основу члана 348. став 1. 
Закона о стварним правима („Службени 
гласник Републике Српске“, број 124/08, 
58/09, 95/11 и 60/15), чл. 4. и 15. 
Правилника о поступку јавног конкурса за 
располагање непокретностима у својини 
Републике Српске и јединица локалне 
самоуправе („Службени гласник 
Републике Српске“, број 20/12) и чл. 36. и 
87. Статута општине Градишка 
(„Службени гласник општине 
Градишка“,број 4/17), Скупштина општине 
Градишка на сједници одржаној 
22.02.2019. године, доноси 

 
О Д Л У К У  

 

о приступању продаји земљишта 
означеног као к.ч. бр. 1569/4 к.о. 

Елезагићи 

 

I 
       Приступа се продаји земљишта у 
власништву Општине Градишка путем 
лицитације ради привођења трајној 
намјени и то: 
 
Катастарска честица број 1569/4 
ЧАРАПАШИ, приступни пут, површине 
780 m2 , уписана у п.л. број 183/0 к.о. 
Елезагићи по почетној продајној цијени 
од 1,00  КМ/ m2

 
 

 

II 
Продаја земљишта из претходне тачке се 
врши путем усменог јавног надметања-
лицитацијом. 
Поступак лицитације проводи Комисија за 
спровођење јавног надметања за продају 
неизграђеног грађевинског земљишта 
именована Рјешењем СО-е Градишка (у 
даљем тексту: Комисија) . 
 

III 
Право учешћа у поступку продаје 
неизграђеног грађевинског земљишта 
имају сва физичка и правна лица која по 
закону могу бити власници некретнина 
које се продају, уз уплату кауције која 
износи 10% од почетне продајне цијене 
земљишта које се лицитира, с тим да тај 
износ не може бити нижи од 1 000,00 КМ, 
нити виши од 50 000,00КМ, на 
јединствени рачун трезора Општине 
Градишка број 567-323-82000714-59 код 
Сбербанк а.д. Бања Лука, Филијала 
Градишка, сврха дознаке кауција за 
учешће на лицитацији, прије почетка 
поступка лицитације и урачунава се у 
продајну цијену, а у случају да учесник 
лицитације не излицитира жељено 
земљиште иста се враћа. 

 
IV 

Излицитирана, односно утврђена куповна 
цијена земљишта се плаћа у року од 15 
дана  од дана закључења уговора о 
продаји земљишта, а купац ступа у посјед 
купљеног  земљишта након плаћања 
куповне цијене. 
 

V 

Овлашћује се Начелник општине да 
након ступања на снагу ове одлуке у 
средствима јавног информисања објави 
оглас о продаји предметног земљишта 
путем лицитације.  

 
VI 

Ова одлука ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику општине Градишка“. 
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Број: 01-022-97/19    
Датум: 22.02.2019. године 
Градишка                                               

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Миленко Павловић с.р. 

___________________________________ 
 
На основу члана 23. Закона о 

стварним правима („Службени гласник 
Републике Српске“, број 124/08, 58/09, 
95/11 и 60/15), члана 39. став 2. тачка 13. 
Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, 
број: 97/16) и чл. 36. став 2. тачка 13. и 
87. Статута општине Градишка 
(„Службени гласник општине Градишка“, 
број 4/17), Скупштина општине Градишка 
на сједници одржаној 22.02.2019. године, 
доноси 

 
 

О  Д  Л  У  К  У 
 

о прихватању понуде за куповину 
некретнина од Николић Соње 

 
I 

  
Прихвата се понуда  Николић Соње из 

Сарајева за куповину некретнина 
означених као: 
 
     - к.ч. бр.  2313 ТРГ ЈЕВРЕЈСКИХ 
СТРАДАЊА, стамбена зграда,  површине  
78 m2 
    гаража, површине  10 m2 
   остале помоћне зграде, површине 16 m2 

двориште, површине 108 m2 
 
уписаних  у л.н. бр. 3484/1 к.о. 
Градишка 1, по цијени од  
60.000,00 KM ради  привођења 
земљишта трајној намјени. 

 
II 

О куповини некретнина из тачке I ове 
одлуке, након прибављеног мишљења 
Правобра-нилаштва Републике Српске, 
закључиће се уговор између Општине 
Градишка и Николић Соње из Сарајева, 

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

III 

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

 
IV 

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

 
 
Број: 01-022-98/19                                                                                                     
Датум: 22.02.2019. године                                                    
Градишка                                                                                                        

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Миленко Павловић с.р. 

 
___________________________________ 

 
На основу члана 39. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16) и чл. 36. и 
87. Статута општине Градишка 
(„Службени гласник општине Градишка“, 
број 4/17) Скупштина општине Градишка 
на сједници одржаној дана 22.02.2019.  
године доноси: 
 

 

О Д Л У К У 
 

о стављању ван снаге  Одлуке o 
продаји неизграђеног грађевинског 
земљишта у оквиру Регулационог 

плана „Агроиндустријска зона Нова 
Топола“ „MVM ENERGY" д.о.о. 

Градишка 
 

 
I 
 

    Ставља се ван снаге Одлука o продаји 
неизграђеног грађевинског земљишта у 
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оквиру Регулационог плана 
„Агроиндустријска зона Нова Топола'' 
„MVM ENERGY" д.о.о. Градишка број 01-
022-184/14 од 31.07.2014. године 
(„Службени гласник општине Градишка“, 
број 6/14). 
 

II 
 

 Одлука ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у „Службеном 
гласнику општине Градишка“. 

 

 
Број: 01-022-99/19                                 
Датум: 22.02.2019. године                                               
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Миленко Павловић с.р. 

___________________________________ 
 

На основу члана 348. Закона о 
стварним правима („Службени гласник 
Републике Српске“, број 124/08, 58/09, 
95/11 и 60/15), чл. 4. Правилника о 
поступку јавног конкурса за располагање 
непокретностима у својини Републике 
Српске и јединица локалне самоуправе 
(„Службени гласник Републике Српске“, 
број 20/12) и чл. 36. и 87. Статута 
општине Градишка („Службени гласник 
општине Градишка“, број 4/17), 
Скупштина општине Градишка на 
сједници одржаној 22.02.2019. године, 
доноси 

 
О Д Л У К У  

 
  о измјени  Одлуке о продаји 

грађевинског земљишта у оквиру 
Регулационог плана 

„Агроиндустријска зона - Нова 
Топола“ број 01-022-143/12 од 

19.06.2012. године 

 

I 
 

       У тачки I Одлуке о продаји 
грађевинског земљишта у оквиру 

Регулационог плана „Агроиндустријска 
зона - Нова Топола“ број 01-022-143/12 
од 19.06.2012. године 
 
       у подтачки 52. број „5738“ замјењује 
се бројем „5579“, 
       у подтачки 53. број „7004“ замјењује 
се бројем „6512“, 
       у подтачки  56. број „5082“ замјењује 
се бројем „6655“, 
       у подтачки 81. број „4829“ замјењује 
се бројем „5136“, 
       у подтачки 82. број „4836“ замјењује 
се бројем „5168“ 
       у подтачки 83. број „5272“ замјењује 
се бројем „5884“, 
       у подтачки 86. број „7211“ замјењује 
се бројем „7425“ 
       у подтачки 95. број „3301“ замјењује 
се бројем „3141“, 
       у подтачки 96. број „3118“ замјењује 
се бројем „3078“ 
       у подтачки 97. број „2942“ замјењује 
се бројем „3078“, 
       у подтачки 99. број „3203“ замјењује 
се бројем „3393“ и  
       у подтачки 100. број „4128“ замјењује 
се бројем „4424“. 
 

II 
 
         У преосталом дијелу Одлука остаје 
неизмијењена. 
 

III 
 

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

 
 
Број: 01-022-100/19                                                 
Датум: 22.02.2019. године                                        
Градишка  

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Миленко Павловић с.р. 

___________________________________ 
 
На основу члана 36. Статута општине 
Градишка („Службени гласник општине 
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Градишка“, број 4/17) и чл. 133. и  140. 
Пословника о раду Скупштине општине 
Градишка („Службени гласник општине 
Градишка“ број 6/17), а након разматрања 
Извјештаја о реализацији Политике 
волонтирања за 2018. годину, 
Скупштина општине Градишка на 21. 
редовној сједници одржаној 22.2.2019. 
године донијела је сљедећи 
 

З А К Љ У Ч А К 
 
- Усваја се Извјештај о реализацији 
Политике волонтирања за 2018. 
годину. 
 
Број: 01-013-11/19 
Датум: 22.2.2019. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Миленко Павловић с.р. 

___________________________________ 
                                                                                   

На основу члана 36. Статута 
општине Градишка („Службени гласник 
општине Градишка“, број 4/17) и чл. 133. 
и  140. Пословника о раду Скупштине 
општине Градишка („Службени гласник 
општине Градишка“ број 6/17), а након 
разматрања Информације о стању у 
јавном  путничком превозу и такси 
превозу на подручју општине за 2018. 
годину , Скупштина општине Градишка 
на 21. редовној сједници одржаној 
22.2.2019. године донијела је сљедећи 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

- Усваја се Информација о стању у 
јавном путничком превозу и такси 
превозу на подручју општине за 2018. 
годину. 
     
Број: 01-013-12/19 
Датум: 22.2.2019. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Миленко Павловић с.р. 

      

На основу члана 36. Статута 
општине Градишка („Службени гласник 
општине Градишка“, број 4/17) и чл. 133. 
и  140. Пословника о раду Скупштине 
општине Градишка („Службени гласник 
општине Градишка“ број 6/17), а након 
разматрања Информације о 
противпожарној  заштити на подручју 
општине Градишка за 2018. годину, 
Скупштина општине Градишка на 21. 
редовној сједници одржаној 22.2.2019. 
године донијела је сљедећи 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

- Усваја се Информација о 
противпожарној  заштити на подручју 
општине Градишка за 2018. годину 
   
Број: 01-013-13/19 
Датум: 22.2.2019. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Миленко Павловић с.р. 

___________________________________ 
    

На основу члана 36. Статута 
општине Градишка („Службени гласник 
општине Градишка“, број 4/17) и чл. 133. 
и  140. Пословника о раду Скупштине 
општине Градишка („Службени гласник 
општине Градишка“ број 6/17), а након 
разматрања Информације о погребној  
дјелатности  на подручју општине 
Градишка за 2018. годину, Скупштина 
општине Градишка на 21. редовној 
сједници одржаној 22.2.2019. године 
донијела је сљедећи 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Усваја се Информација о 
погребној  дјелатности  на подручју 
општине Градишка за 2018. годину. 
    
Број: 01-013-14/19 
Датум: 22.2.2019. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
 Миленко Павловић с.р. 
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На основу члана 36. Статута 
општине Градишка („Службени гласник 
општине Градишка“, број 4/17) и чл. 133. 
и  140. Пословника о раду Скупштине 
општине Градишка („Службени гласник 
општине Градишка“ број 6/17), а након 
разматрања Информације о стању у 
здравству на подручју општине за  
2018. годину са посебним освртом на 
хигијенско - епидемиолошку ситуацију, 
Скупштина општине Градишка на 21. 
редовној сједници одржаној 22.2.2019. 
године донијела је сљедећи 

 
 

З А К Љ У Ч  А К 
 

- Усваја се Информација о стању 
у здравству на подручју општине за 
2018. годину са посебним освртом на 
хигијенско - епидемиолошку ситуацију. 
        
 Број: 01-013-15/19 
Датум: 22.2.2019. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Миленко Павловић с.р. 

___________________________________ 
 

На основу члана 36. Статута 
општине Градишка („Службени гласник 
општине Градишка“, број 4/17) и чл. 133. 
и  140. Пословника о раду Скупштине 
општине Градишка („Службени гласник 
општине Градишка“ број 6/17), а након 
разматрања Информације о 
снабдијевању електричном енергијом 
на подручју општине Градишка за 2018. 
годину, Скупштина општине Градишка на 
21. редовној сједници одржаној 22.2.2019. 
године донијела је сљедеће 
 

З А К Љ У Ч  К Е 
 
1. Скупштина општине Градишка 

тражи од РЈ „Електродистрибуција 
Градишка“, ЗП „Електрокрајина“ а.д. 
Бања Лука и МX „Електропривреда“ 
Републике Српске а.д. Требиње да 
предузму све мјере и активности у 

циљу побољшања испоруке 
електричне енергије на подручју 
општине Градишка.  

 
2. Задужује се Начелник 

општине Градишка да организује 
састанак са представницима РЈ 
„Електродистрибуција Градишка“, ЗП 
„Електрокрајина“ а.д. Бања Лука и МX 
„Електропривреда“ Републике Српске 
а.д. Требиње везано за неодрживо 
стање у области снабдијевања 
електричном енергијом потрошача на 
подручју општине, са посебним 
акцентом на правна лица, а у циљу 
успостављања континуитета у 
испоруци електричне енергије на 
подручју општине.  

 
 

3. Овај закључак ће се објавити 
у „Службеном гласнику општине 
Градишка“. 

 
Број: 01-013-17/19 
Датум: 22.2.2019. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Миленко Павловић с.р. 

___________________________________ 
На основу чл. 39. и 82. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број 97/16), чл. 55. и 
56. Закона о службеницима и 
намјештеницима у органима јединице 
локалне самоуправе („Службени гласник  
Републике Српске“, број 97/16) и чл. 36. и 
87. Статута општине Градишка 
(„Службени гласник општине Градишка“, 
број 4/17) Скупштина општине Градишка 
на сједници одржаној дана 22.02.2019. 
године донијела је 

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

о разрјешењу в.д. начелника Службе 
Начелника општине у Општинској управи 

општине Градишка 
 

1. Горан Суботић, дипл. правник из 
Градишке, разрјешава се дужности 
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в.д.начелника Службе Начелника 
општине у Општинској управи општине 
Градишка, због истека времена на које је 
именован, са даном 25. 02. 2019. године. 
 
2. За извршење рјешења задужује се 
Начелник општине.  

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

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
Горан Суботић је рјешењем Скупштине 
општине Градишка број: 01-111-236/18 од 
29.11.2019. године,  именован на дужност 
вршиоца дужности начелника Службе 
Начелника општине на период до 90 
дана, односно до окончања поступка 
именовања на мандатни период по 
јавном конкурсу. С обзиром да је у 
међувремену расписан јавни конкурс и 
спроведена процедура избора, Начелник 
општине у складу са Законом о 
службеницима и намјештеницима у 
органима јединице локалне самоуправе, 
предложио је Скупштини општине 
доношење предметног рјешења.  
На основу наведеног, рјешено је као у 
диспозитиву.  
 
Правна поука: Против овог рјешења 
именовани може изјавити жалбу Одбору 
за жалбе општине Градишка у року од 15 
дана од дана пријема рјешења.  
 
 
Број: 01-111-44/19  
Датум: 22.02.2019. године  
Градишка    

 ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Миленко Павловић с.р. 

 
___________________________________ 
 

На основу чл. 39. и 82. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број 97/16), члана 50. 
Закона о службеницима и 

намјештеницима у органима јединице 
локалне самоуправе („Службени гласник  
Републике Српске“, број 97/16) и чл. 36. и 
87. Статута општине Градишка 
(„Службени гласник општине Градишка“, 
број 4/17) Скупштина општине Градишка 
на сједници одржаној дана 22.02.2019. 
године донијела је 

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању начелника Службе 
Начелника општине у Општинској 

управи општине Градишка 

 
1. Горан Суботић, дипл. правник  из 
Градишке, именује се за начелника 
Службе Начелника општине у Општинској 
управи општине Градишка са даном 25. 
02. 2019. године, на вријеме трајања 
мандата сазива скупштине општине који 
га је изабрао. 
 
2. Именовани права по основу радног 
односа након именовања остварује у 
складу са Законом о службеницима и 
намјештеницима у органима јединице 
локалне самоуправе, а на основу 
рјешења Начелника општине.  
 
3. Рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику општине Градишка“. 
 

Образложење 

 
Јавни конкурс за начелника наведене 
службе објављен је у Дневном листу 
„Глас Српске“ и у „Службеном гласнику 
Републике Српске“.  На конкурс се у року 
пријавио именовани. Других пријава није 
било. Комисија за спровођење јавног 
конкурса за избор начелника Службе 
Начелника општине, именована 
рјешењем Начелника општине број: 02-
111-32/19 од 29.01.2019. године утврдила 
је да именовани испуњава услове 
конкурса и са кандидатом обавила 
интервју дана 15.02.2019. године. 
Записник комисије достављен је 
Начелнику општине. Начелник општине, у 
складу са чланом 59. Закона о локалној 
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самоуправи, предложио је Скупштини 
општине да се Горан Суботић именује за 
начелника Службе Начелника општине 
Општинске управе  Градишка, на вријеме 
трајања мандата сазива Скупштине 
општине који га је изабрао.  
На основу наведеног рјешено је као у 
диспозитиву.  
  

Правна поука: Против овог рјешења 
именовани може изјавити жалбу Одбору 
за жалбе општине Градишка у року од 15 
дана од дана пријема рјешења.  

 
 

Број:01-111-45/19                                                                                 
Датум: 22.02.2019. године                                                          
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Миленко Павловић с.р. 

___________________________________ 
 

На основу чл. 39. и 82. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске, број 97/16), члана 155. 
став (7) Закона о службеницима и 
намјештеницима у органима јединице 
локалне самоуправе („Службени гласник 
Републике Српске, број 97/16)  и чл.  36. и 
87. Статута општине Градишка 
(„Службени гласник општине Градишка“, 
број 4/17) Скупштина општине Градишка 
на сједници одржаној дана 22.02.2019. 
године донијела је 

 
  

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

о разрјешењу вршиоца дужности 
члана Одбора за жалбе општине 

Градишка 
 
 

1. Бранислав Радиновић, дипл. 
правник из Градишке разрјешава 
се дужности вршиоца дужности 
члана Одбора за жалбе општине 
Градишка. 
 

2. Разрјешење из предходне тачке 

врши се због именовања члана  
Одбора за жалбе општине 
Градишка на мандатни период 
након проведеног јавног конкурса. 

 

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

 
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 
Бранислав Радиновић је  на сједници 
Скупштине општине Градишка дана 
29.11. 2018. године именован за в.д. 
члана Одбора за жалбе општине 
Градишка на период до окончања 
поступка именовања члана Одбора на 
мандатни период, а најдуже до 90 дана.  
Након  спроведеног   Јавног конкурса за 
избор члана Одбора за жалбе општине 
Градишка  Комисија за избор је 
предложила  кандидата за члана Одбора 
за жалбе на мандатни период, те је из 
наведеног разлога неопходно 
разријешити в.д члана Одбора за жалбе. 
На основу наведеног ријешено је као у 
диспозитиву. 

 
ПРАВНА ПОУКА: 
 
 Против овог рјешења не може се 
уложити жалба, али се може покренути 
управни спор подношењем тужбе 
Окружном суду Бања Лука у року од 30 
дана од дана пријема рјешења. Тужба се 
подноси непосредно суду у два 
примјерка.  
 
Број: 01-111-46/19  
Датум: 22.02.2019. године  
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Миленко Павловић с.р. 

___________________________________ 
 

На основу чл. 39. и 82. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске, број 97/16), члана 155. 
ст. (3), (4) и (5) Закона о службеницима и 
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намјештеницима у органима јединице 
локалне самоуправе („Службени гласник 
Републике Српске, број 97/16)  и члана 
36. и 87. Статута општине Градишка 
(„Службени гласник општине Градишка“, 
број 4/17) Скупштина општине Градишка 
на сједници одржаној дана 22.02.2019. 
године  донијела је 

 
  

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

о именовању  члана Одбора за жалбе 
општине Градишка 

 
 

1. Обренка Балта, дипл. правник из 
Градишке, именује се за члана 
Одбора за жалбе општине 
Градишка. 
 

2. Именовање из предходне тачке 
врши се на мандатни период до 
истека мандата Одбору за жалбе 
општине Градишка. 
 

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

 
 

Образложење 
 

Јавни конкурс за избор члана Одбора за 
жалбе општине Градишка  спроведен је у 
складу са Законом о службеницима и 
намјештеницима у органима јединице 
локалне самоуправе. Дана 11.02.2019. 
године Комисија за избор члана Одбора 
за жалбе је обавила интервју са 
именованим кандидатом и  предложила  
Скупштини општине Градишка 
именовање за члана Одбора за жалбе. 
Других пријава по јавном конкурсу није 
било.  
На основу  наведеног ријешено је као у 
диспозитиву. 

 
 
 

ПРАВНА ПОУКА: 
 
 Против овог рјешења не може се 
уложити жалба, али се може покренути 
управни спор подношењем тужбе 
Окружном суду Бања Лука у року од 30 
дана од дана пријема рјешења. Тужба се 
подноси непосредно суду у два 
примјерка.  
 
Број: 01-111-47/19   
Датум: 22.02.2019. године  
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Миленко Павловић с.р. 

___________________________________ 
                               

На основу чл. 39. и 82. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број  97/16) и члана   
87.  Статута општине Градишка 
(„Службени гласник општине Градишка“, 
број 4/17),  Скупштина општине Градишка 
на сједници одржаној дана 22.02.2019. 
године  донијела је 

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 
о именовању представника општине 

Градишка у Скупштини  
Јавног предузећа регионална депонија 

„ДЕП-ОТ“ д.о.о. Бања Лука 
 
 
1. Прим. др Богдан Миленковић из 
Градишке, именује се на дужност  
представника општине Градишка у 
Скупштини Јавног предузећа регионална 
депонија  „ДЕП-ОТ“ д.о.о. Бања Лука, са 
даном 22. 02. 2019. године. 
 
2. Рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику општине Градишка“. 
 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
 

 
Општина Градишка је један од оснивача 
Јавног предузећа регионална депонија 
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„ДЕП-ОТ“д.о.о. Бања Лука. Да би  
Скупштина наведеног  предузећа могла 
функционисати неопходно је именовати 
представника Општине у исту, јер је дана 
29. 11. 2018. године донешено ријешење 
о разријешењу представника због 
остваривања права на стросну пензију.  
 

На основу  наведеног ријешено је као у 
диспозитиву. 
 

ПРАВНА ПОУКА: Против овог рјешења 
не може се уложити жалба, али се може 
покренути управни спор подношењем 
тужбе Окружном суду Бања Лука у року 
од 30 дана од дана пријема рјешења. 
Тужба се подноси непосредно суду у два 
примјерка. 
 
Број: 01-111-48/19                                                                                      
Дана: 22.02.2019. године  
Градишка  

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Миленко Павловић с.р. 

___________________________________ 
 

На основу члана 11. Правилника о 
поступку јавног конкурса за располагање 
непокретностима у својини Републике 
Српске и јединица локалне самоуправе 
(„Службени гласник Републике Српске“, 
број 20/12), члана 12. Одлуке о уређењу 
простора и грађевинском земљишту 
(„Службени гласник општине Градишка“, 
број 6/14,1/17, 7/17, 3/18 и 8/18) и чланова 
36. и 87. Статута општине Градишка 
(„Службени гласник општине Градишка“ 
број 4/17), Скупштина општине Градишка 
на 21. редовној сједници одржаној 
22.02.2019. године, д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

о именовању Комисије за спровођење 
јавног надметања за продају  

 неизграђеног грађевинског земљишта  
 

1. Именује се Комисија за спровођење 
јавног надметања за продају 

неизграђеног грађевинског земљишта (у 
даљем тексту: Комисија), у саставу: 
 
1. Марковић Зорица, предсједник 

    Сладојевић Вања, замјеник  
    предсједника 
2. Радичић Биљана, члан 

    Попић Савка, замјеник члана 

3. Вукелић Немања , члан 

    Милица Дракулић - Јејинић, замјеник     
    члана 

 
За секретара Комисије именује се 
Илинчић Мирјана, а за замјеника 
секретара Тешић Маринко. 
 
2. Задатак Комисије из претходне тачке је 
спровођење јавног надметања за продају 
неизграђеног грађевинског земљишта у 
складу са Правилником о поступку јавног 
конкурса за располагање 
непокретностима у својини Републике 
Српске и јединица локалне самоуправе 
(„Службени гласник Републике Српске“, 
број 20/12). 
 
3.  Комисија се именује на период од 
једне године. 
 
4. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику општине Градишка“. 
 
Број: 01-111-49/19               
Датум: 22.02.2019. године                                                                            
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Миленко Павловић с.р. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



28.02.2019.                             „Службени гласник општине Градишка“ – број 02/19                                    страна    19 

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
 

На основу чл. 59 и 82. 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 општине Градишка, 
д о н о с и 
 

П Р О Г Р А М 
манифестација од значаја  

за општину Градишка у 2019. години 
 

I 
 

Програмом манифестација од 
значаја за општину Градишка у 2019. 
години (У даљем тексту: Програм) 
утврђују се манифестације које су од 
значаја за општину Градишка и које 
организује Општина Градишка,  а које се 
финансирају из Буџета општине. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

У 2019. години организоваће се и финансирати сљедеће манифестације: 
 

 
ПРОГРАМ МАНИФЕСТАЦИЈА ЗА 2019. ГОДИНУ 

Р. 
бр 

 

 
НАЗИВ 

МАНИФЕСТАЦИЈЕ 
 

 
ОРГАНИЗАТОР/ 

НОСИОЦИ 
АКТИВНОСТИ 

 
ПЛАНИРАНО 

ВРИЈЕМЕ 

 
ПЛАНИРАНО МЈЕСТО/ 

АКТИВНОСТ 
 

 
ПЛАНИРАНИ 

ИЗНОС  
СРЕДСТАВА 

1. Дан Републике  

 

Општинска управа 
- Служба начелника 
општине 
- Одјељење за 
борачко-инвалидску   
заштиту 
- Туристичка 
организација 
Градишка  

 
 

9. јануар  

  
Парк Слободе  
- полагање вијенаца 
Центар града 
- културно-умјетнички 
програм  

 
 

1.500,00 КМ 
 
 

2. Дани Светосавља 
Општинска управа 
- Организациони 
одбор  

 
27. јануар  

 
Културни центар 
Градишка 
- Светосавска 
академија 

 
5.000,00 КМ 
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3. 
„Прољећна акција 

уређења града“ 

 

Општинска управа 
- Служба начелника 
општине 
- Одјељење за 
друштвене  
дјелатности 
- Одјељење за 

просторно 
уређење и грађење  
 

КП „Градска чистоћа“ 
Градишка 

 
 

 
почетак 
априла 

 

 
 
 
Активности на уређењу  
јавних површина  
у ужем градском 
подручју 

 
 
 
1.100,00 КМ 

4. 

Фестивал 
традиционалне 
гастрономије и 

културне баштине 
„Здравофест“ 

 

Туристичка 
организација 
Градишка 
 

Општинска управа 
- Служба начелника 
општине 
- Одјељење за 
привреду и 
пољопривреду 

 

 
 
 

 
април 

 

 
Изложбе и промоције 
здраве хране и 
традиционалне кухиње, 
етно-радова и цвијећа 
те пригодан културно-
умјетнички програм 

 
 
 
 
12.000,00 
КМ 
 
 

5. 
Дан општине – 24. 

април 

Општинска управа 
- Организациони 
одбор / ресорна 
општинска Служба и 
одјељења и спољне 
установе и 
сарадници/ 

 
 
 

24. април 

 

Парк Слободе 
- Полагање вијенаца на 
спомен-обиљежја  
 

Културни центар 
Градишка 
- Свечана академија 

 
 
 
10.000,00 
КМ 
 
 

6. 

Помен погинулим 
Србима у 
Западној 

Славонији 

 

Кабинет 
предсједника 
Републике 
Удружење Срба 
протјераних из 
Западне Славоније 
 
Општинска управа 
- Служба начелника 
општине 
- Одјељење за 
борачко-инвалидску 
заштиту 

 
 
 

 
 

1.мај  

 
 
 
 
Спомен-плоча, испред 
Храма Покрова 
пресвете Богородице у 
Градишци 
- Пригодан програм и 
полагање вијенаца 

 
 
 
 
 
800,00 KM 
 

7. 
Дан побједе над 

фашизмом 

Општинска управа 
- Служба начелника 
општине 
- Одјељење за 
борачко-инвалидску 
заштиту 
 

 
 

 
9.мај  

 

Парк Слободе 
- Полагање вијенаца на 
спомен-обиљежја 

 
Мјесне заједнице Нова 
Топола и Горњи 
Подградци 

 
 
 
800,00 КМ 
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- Полагање вијенаца  

8. 

Традиционални 
пријем за Вуковце 

и ученике 
генерације 

завршних разреда 
основних и 

средњих школа са 
подручја општине 

Општинска управа 
- Служба начелника 
општине 
- Одјељење за 
друштвене 
дјелатности 
 

 
 
 

 
јун  

 
 
Општина Градишка, 
сала за сједнице 
Скупштине општине 
Градишка 
- Пригодан програм и 
уручење награда 
 

 
 
 
 
8.500,00 КМ 
 
 

9. 
Манифестација 
„Конференција 

беба“ 

 

Општинска управа 
- Служба начелника 
општине 
- Одјељење за 
друштвене 
дјелатности 

 

Министарство 
породице, 
омладине и спорта 
РС 

 
 
 

јун.  

 
Културни центар 
Градишка, Велика сала 
- Пригодан програм и 
уручење награда 
награђеним бебама 

 
 
 
1.000,00 КМ 

10. 

Обиљежавање 
годишњице 

одбране града 
„Бокови“ 

 

Општинска управа 
- Служба начелника 
општине 
- Одјељење за 
борачко-инвалидску 
заштиту 
 

Општинска и мјесна 
борачка организација 
МЗ Бок Јанковац 

 
 
 

 
8. август 

 
 
Мјесна заједница Бок 
Јанковац, спомен-
комплекс 
- Пригодан програм и 
полагање вијенаца 

 
 
 
 
2.000,00 КМ 
 
 

11. 
Дани воћа 

„Поткозарје“ 

 
Мјесна заједница 
Горњи Подградци 
 
Општинска управа 
- Служба начелника 
општине 
- Одјељење за 
привреду и 
пољопривреду 

 
 
 
 
септембар  

 
 
Мјесна заједница 
Горњи Подградци 
- Пригодан програм, 
изложба 
воћа,производа од 
воћа ...  
 

 
 
 
 
15.000,00 
КМ 



28.02.2019.                             „Службени гласник општине Градишка“ – број 02/19                                    страна    22 

 

12.  
Слава општине 
Мала Госпојина 

 
Општинска управа 
- Организациони 
одбор 
 
 

 
 

21. 
септембар  

 

Храм Покрова 
пресвете Богородице 

- Литургија  
Ресторан  

- Славски ручак 

 
 
10.000,00 
КМ 
 
 

13. 
Сточарска 
изложба 

Општинска управа 
- Служба начелника 
општине 
- Одјељење за 
привреду и 
пољопривреду 

 
 
 

21. 
септембар  

 
 
 
Градишка, хиподром 

-  Изложба стоке 

 
 
 
13.000,00 
КМ 

14. 

Европска 
иницијатива 
„У град без 

аутомобила“ 

Општинска управа 
- Служба начелника 
општине 
- Одјељење за 
друштвене 
дјелатности 
- Одјељење за 
просторно уређење и 
грађење  

 
 
 

22. 
септембар 

 

 
 
Центар града, 
Видовданска улица 
- Извођење пригодног 
спортског и културно-
умјетничког програма 

 
 
 
2.000,00 КМ 
 
 

15.  
Обиљежавање 

„Дјечије недјеље“ 

Општинска управа 
- Служба начелника 
општине 
- Одјељење за 
друштвене 
дјелатности 
 

ЈУ „Лепа Радић“ 
Градишка 

 
 
 

октобар 

 
 
Јавна установа за 
предшколско 
васпитање и 
образовање дјеце 
„Лепа Радић“ 
Градишка, један од 
вртића 

 
 
 
600,00 КМ 
 
 

16.  

Израда и 
представљање 

„Градишког 
зборника“ и 

зборника „Истина 
о Србима“ 

Општинска управа 
- Одјељење за 
друштвене 
дјелатности 

 
СПК „Просвјета“ 
Градишка 

 
 
 

крај 
децембра  

 
 
 
Културни центар 
Градишка 
 

 
 
 
10.000,00 
КМ 
 
 

17. 
Избор спортисте 

општине 
Градишка 

Општинска управа 
- Организациони 
одбор 

 
крај 

децембра  

 
Културни центар 
Градишка 

 
4.000,00 КМ 
 
 

 
 

II 
 

Поред манифестација из 
претходне тачке, из Буџета општине могу 
се суфинансирати манифестације чији 
организатор није Општина Градишка и 
које нису традиционалног карактера. 

Манифестације из претходног 
става суфинансирају се на основу 
писменог захтјева организатора у складу 
са значајем манифестације и 
расположивим средствима у Буџету 
општине. 
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III 
 

За извршење Програма задужује 
се Служба начелника општине. 

 
 

IV 
 

Програм ступа на снагу наредног 
дана од дана доношења, а објавиће се у 
„Службеном гласнику општине 
Градишка“. 

 
 
Број: 02-022- 84 /19                                                                                            
Дана: 19.02.2019. године 
Г р а д и ш к а 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Зоран Аџић с.р. 

___________________________________ 
 

На основу члана 19. Закона о 
систему јавних служби („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 
68/07,109/12 и 44/16 ), члана 82. став (3) 
Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, 
број 97/16), и чл. 68. став (1) тачка 13) и 
88. Статута општине Градишка 
(„Службени гласник општине Градишка“, 
број 4/17) Начелник општине Градишка д 
о н о с и 

 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности на Правилник о 

измјени и допуни Правилника о 
унутрашњој организацији послова и 

систематизацији радних мјеста 
ЈУ  „Центар за социјални рад“ 

Градишка 
 

 
1. Даје се сагласност на Правилник о 
измјени и допуни Правилника о 
унутрашњој организацији послова и 
систематизацији радних мјеста  ЈУ „ 
Центар за социјални рад“ Градишка, број: 
01/120-1/19 од 04.02.2019.године. 
 

2. Ова Одлука ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у  „Службеном 
гласнику општине Градишка“. 
 
Број: 02-023-1/19 
Дана: 20.02.2019. године 
Градишка 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Зоран Аџић с.р. 

___________________________________ 
 

На основу члана 19. Закона о 
систему јавних служби ( „ Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 68/07 
,109/12 и 44/16 ), члана 82. став (3) 
Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, 
број 97/16), и чл. 68. став (1) тачка 13) и 
88. Статута општине Градишка 
(„Службени гласник општине Градишка“, 
број 4/17) Начелник општине Градишка д 
о н о с и 

 
О Д Л У К У 

о давању сагласности на Правилник о 
измјени и допуни Правилника о 

платама у ЈУ  „Центар за социјални 
рад“ Градишка 

 
 
1. Даје се сагласност на Правилник о 
измјени и допуни Правилника о платама у 
ЈУ „ Центар за социјални рад“ Градишка, 
број: 01/132-2/19 од 04.02.2019.године. 
 
2. Ова Одлука ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у  „Службеном 
гласнику општине Градишка“. 
 
Број: 02-023-2/19 
Дана: 20.02.2019. године 
Градишка 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Зоран Аџић с.р. 

___________________________________ 
 

На основу члана 19. Закона о 
систему јавних служби („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 68/07 
,109/12 и 44/16 ), члана 82. став (3) 
Закона о локалној самоуправи 
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(„Службени гласник Републике Српске“, 
број 97/16), и чл. 68. став (1) тачка 13) и 
88. Статута општине Градишка 
(„Службени гласник општине Градишка“, 
број 4/17) Начелник општине Градишка д 
о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности на Правилник о 

унутрашњој организацији  
и систематизацији радних мјеста 

ЈУ  „Градско позориште Градишка“ 
Градишка 

 
 
1. Даје се сагласност на Правилник 
оунутрашњој организацијии 
систематизацији радних мјеста ЈУ 
„Градско позориште Градишка“ Градишка, 
број: 1/19 од 26.02.2019. године. 
 
2. Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављена у  
„Службеном гласнику општине 
Градишка“. 
 
Број: 02-023-3/19 
Дана: 27.02.2019. године 
Градишка 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Зоран Аџић с.р. 

___________________________________ 
 

На основу члана 19. Закона о 
систему јавних служби („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 68/07 
,109/12 и 44/16 ), члана 82. став (3) 
Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, 
број 97/16), и чл. 68. став (1) тачка 13) и 
88. Статута општине Градишка 
(„Службени гласник општине Градишка“, 
број 4/17) Начелник општине Градишка д 
о н о с и 

О Д Л У К У 
о давању сагласности на Правилник о 

платама ЈУ  „Градско позориште 
Градишка“ Градишка 

 
1. Даје се сагласност на Правилник 
оплатама ЈУ„Градско позориште 

Градишка“ Градишка, број: 2/19 од 
26.02.2019.године. 
 
 
2. Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављена у  
„Службеном гласнику општине 
Градишка“. 
 
Број: 02-023-4/19 
Дана: 27.02.2019. године 
Градишка 

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 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 
(„Службени гласник општине Градишка“, 
број 5/18), 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  
3.900,00 КМ (словима: 
трихиљадедеветстотина  и 00/100КМ). 
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II 
 

Уплату средстава из тачке I ове одлуке, 
за свако новорођено дијете у ФЕБРУАРУ  
2019. године у износу од 150,00 КМ 
(словима:стотинупедесетконвертибилних
марака и 00/100), вршиће се на текући 
рачун родитеља дјетета. 
  

III 
 

Саставни дио ове одлуке је списак 
новорођене дјеце у ФЕБРУАРУ  2019. 
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: 02-022-107/19                                                                            
Датум:01.03.2019. година 
Г р а д и ш к а 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Зоран Аџић с.р. 

___________________________________ 
 

На основу чл. 59 и 82. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“ број 97/16) и  члана 
88. Статута општине Градишка 
(„Службени гласник општине Градишка“, 
број  4/17),  Начелник општине Градишка  
д о н о с и 

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању члана Координационог 
тијела за праћење кретања  

илегалних миграната преко територије 
Републике Српске 

 
 
1. Слободан Кнежевић, „Шеф Одсјека за 
цивилну заштиту“ у Општинској управи 
општине Градишка, именује се за члана 

Координационог тијела за праћење 
кретања илегалних миграната преко 
територије Републике Српске. 

 
2. Именовани има задатак да у оквиру 
Координационог тијела оперативно 
спроводи активности са циљем праћења 
уласка, задржавања, кретања миграната 
и њиховог што бржег проласка кроз 
Републику Српску. 
 
3. Рок за преузимање дужности од 
ранијег члана Координационог тијела 
Радомира Кнежевића је одмах по пријему 
овог рјешења 

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

 
Број: 02-111-50/19 
Датум: 26.02.2019. године                                                                              
Градишка 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Зоран Аџић с.р. 

___________________________________ 
 

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 Правилника  о 
расподјели финансијских средстава за 
спорт на простору општине Градишка 
(„Службени гласник општине Градишка“, 
број 4/13, 1/14, 1/17, 1/18 и 14/18), 
Начелник општине доноси 

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 
о именовању Комисије за преглед и 

утврђивање стања спортских објеката 
на подручју општине Градишке 

 
I 

 Именује се Комисија за преглед и 
утврђивање стања спортских објеката на 
подручју општине Градишка (у даљем 
тексту: Комисија) у саставу: 
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1. Иван Раденовић, Одјељење за 
друштвене дјелатности, предсједник, 

2. Владимир Грабеж, Одјељење за 
просторно уређење и грађење, члан и  

3. Душко Иветић, Одјељење за 
друштвене дјелатности, члан. 

 
II 

 Задатак Комисије је да у поступку 
додјеле средстава за суфинансирање 
изградње и опремања спортских објеката, 
а на основу захтјева спортских клубова 
који конкуришу за додјелу средстава, 
изврши преглед и утврди стање 
спортских објеката на подручју општине 
Градишка. О извршеном прегледу 
Комисија је дужна сачинити записник и 
исти доставити Начелнику општине и 
начелнику Одјељења за друштвене 
дјелатности. 

III 
 Комисија се именује на период до 
краја календарске 2019. године. 
 

IV 
 Рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику општине Градишка“. 
 
Број: 02-111-52/19 
Датум: 26.02.2019. године                                                                              
Градишка 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Зоран Аџић с.р. 

___________________________________ 
 

На основу члана 118. Закона о 
уређењу простора и грађењу („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 40/13, 2/15, 
106/15, 3/16 и 104/18), 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 именовању надзорног органа 
 

I 

За надзорни орган на пословима 
извођења радова на рехабилитацији 

примарне канализационе мреже према 
уговору о набавци радова број: 02-022-
455/18- лот 2 од 22.01.2019. године 
именује се Бранислав Савић дипл. инж. 
грађ. из Градишке,  Начелник Одјељења 
за комуналне и стамбене послове. 
 

II 
 

Задатак надзорног органа је вршење 
стручног надзора над извођењем радова 
из тачке I у смислу члана 119. Закона о 
уређењу простора и грађењу („Службени 
гласник Републике Српске“, број 40/13, 
2/15, 106/15, 3/16 и 104/18). 

                                                                  
III 

Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у „Службеном 
гласнику општине Градишка“. 
 
Број: 02-111-42/19 
Датум: 21.02.2019. године                                                         
Градишка 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Зоран Аџић с.р. 

___________________________________ 
 

На основу члана 118. Закона о 
уређењу простора и грађењу („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 40/13, 
2/15, 106/15, 3/16 и 104/18), 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 именовању надзорног органа 

 
I 

 
За надзорни орган на пословима 
извођења радова на рехабилитацији 
примарне канализационе мреже према 
уговору о набавци радова број : 02-022-
455/18- лот 1 од 22.01.2019. године 
именује се Бранислав Савић дипл. инж. 
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грађ. из Градишке,  Начелник Одјељења 
за комуналне и стамбене послове. 
 

II 
 

Задатак надзорног органа је вршење 
стручног надзора над извођењем радова 
из тачке I у смислу члана 119. Закона о 
уређењу простора и грађењу („Службени 
гласник Републике Српске“, број 40/13, 
2/15, 106/15, 3/16 и 104/18).                                                                   

III 
 

Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у  „Службеном 
гласнику општине Градишка“. 
 
Број: 02-111-43/19 
Датум: 21.02.2019. године                                                                              
Градишка 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Зоран Аџић с.р. 

___________________________________ 
 

О Г Л А С 
 
Одјељење за комуналне и стамбене 
послове, Општине Градишка, на основу 
рјешења број 05-372-6/19 од 08.02.2019. 
године, извршило је  у регистарском 
листу број 35/07 упис промјене лица 
овлаштених за заступање Заједнице 
етажних власника стамбене зграде у 
улици Видовданска 77, улаз 3, кућни 
број:77, са сљедећим подацима:  

Лица овлашћена за заступање и 
представљање заједнице су: 

- Тодоровић Никола, 

- Душко Раца. 
Брише се име  раније овлаштеног лица и 
то:  Саша Милановић 

 
Број: 05-372-6/19                                                                                      
Дана: 08.02.2019. године                                 
Градишка  

ПО ОВЛАШЋЕЊУ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ 
НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА 

Бранислав Савић с.р. 

___________________________________ 
 

О Г Л А С 
 
 

Одјељење за комуналне и стамбене 
послове, Општине Градишка, на основу 
рјешења број 05-372-12/19 од 25.02.2019. 
године, извршило је  у регистарском 
листу број 7/06  упис промјене лица 
овлаштених за заступање Заједнице 
етажних власника стамбене зграде у 
улица Видовданска П+12/14 број 11А, са 
сљедећим подацима:  

Лица овлашћена за заступање и 
представљање заједнице су:  
- Бајић Јасминко 
- Дајић Мирко 
Брише се име  раније овлаштеног лица 
и то: 
- Мирјанић Драган 

 
Број: 05-372-12/19                                                                                     
Дана: 25.02.2019. године 
Градишка  
 

ПО ОВЛАШЋЕЊУ НАЧЕЛНИКА 
ОПШТИНЕ НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА 

Бранислав Савић с.р. 
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