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СКУПШТИНА ГРАДА 
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___________________________________ 

 
На основу члана 133. а у вези са 

чланом 51. став 3. Пословника о раду 
Скупштине града Градишка („Службени 
гласник града Градишка“ бр. 6/17 и 
5/19), након разматрања Извјештаја о 
извршењу Програма рада Скупштине 
града за период јануар - јуни 2019. 
године, Скупштина града Градишка на 
својој 26. редовној сједници одржаној 
01.08.2019. године донијела је сљедећу  
 

О Д Л У К У 
 
I 
 

 Усваја се Извјештај о извршењу 
Програма рада Скупштине града за 
период јануар - јуни 2019. године. 
 

II 
 
Одлука ће се објавити у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 
Број: 01-022-392/19 
Датум: 01.08.2019. године 
Г р а д и ш к а    
                          

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Миленко Павловић с.р. 
 
 

На основу члана 19. став 3. 
Закона о систему јавних служби 
(„Службени гласник Републике Српске“ 
бр. 68/07, 109/12 и 44/16), члана 39. 
став 2. тачка 4) Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“ бр. 97/16 и 26/19) и 
члана 87. Статута града Градишка 
(„Службени гласник града Градишка“ 
бр. 4/17 и 5/19), а након разматрања 
Извјештаја о пословању и годишњег 
обрачуна ЈУ „Културни центар“ 
Градишка за 2018. годину, Скупштина 
града Градишка на својој 26. редовној 
сједници одржаној 01.08.2019. године 
донијела је сљедећу  

 
О Д Л У К У 

 
I 

Усваја се Извјештај о пословању и 
годишњи обрачун ЈУ „Културни центар“ 
Градишка за 2018. годину. 
 

II 
Одлука ће се објавити у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 
Број: 01-022-393/19 
Датум: 01.08.2019. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Миленко Павловић с.р. 
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На основу чл. 39. и 82. Закона о 
локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и 
36/19), члана 16. Закона о граду 
Градишка („Службени гласник 
Републике Српске“, број 26/19), члана 
87. Статута града Градишка („Службени 
гласник општине Градишка“, број 4/17 и 
„Службени гласник града Градишка“, 
број 5/19), Скупштина града Градишка, 
на 26. сједници, одржаној 01.08.2019. 
године, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о измјенама Одлуке о усвајању 

Стратегије развоја општине 
Градишка за период 2019 - 2027. 

година 
 

I 
 

У Одлуци о усвајању Стратегије развоја 
општине Градишка за период 2019-
2027. година („Службени гласник 
општине Градишка“, број 15/18), у 
наслову и т. I и III ријеч: „општина“ 
замјењује се ријечју: „град“.  

 
II 
 

У тачки II ријечи: „Начелник општине“ 
замјењују се ријечју: „Градоначелник“. 

 
III 
 

Задужује се Служба градоначелника да 
у року од 60 дана од дана ступања на 
снагу ове одлуке изради пречишћени 
текст Стратегије развоја. 
 

IV 
 

Ова одлука ступа на снагу  осмог дана 
од дана објављивања  у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 

 
Број: 01-022-365/19                  
Датум: 01.08.2019. године                                 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

 Миленко Павловић с.р. 
 

На основу члана 39. и 82. став 
(2) Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске”, 
бр. 97/16 и 36/19) и члана 36. и 87. 
Статута града Градишка („Службени 
гласник општине Градишка”, број 4/17 и 
„Службени гласник града Градишка“ 
брoj: 5/19), Скупштина града Градишка 
на сједници одржаној 01.08.2019. 
године, донијела је: 
 

О  Д  Л  У  К  У 
 

о учешћу у суфинансирању 
асфалтирања  локалног пута 

Лисковац - Штетић у МЗ Лисковац 
град Градишка 

 
 

Члан 1. 
 

(1) Одобрава се учешће града 
Градишка у суфинансирању 
асфалтирања локалног пута Лисковац – 
Штетићи  дужине 1300 метара у мјесној 
заједници Лисковац у проценту од 25% 
од утврђене предрачунске вриједности 
радова. У асфалтирању предметног 
путног правца учествују Федерално 
министарство расељених особа и 
избјеглица са 50% и грађани мјесне 
заједнице са 25% . 
  
(2) Уговорена цијенa за извођење 
радова асфалтирања путног правца из 
пре-тходног става утврђена је на основу 
проведеног поступка јавне набавке од 
стра-не  Федералног министарства 
расељених особа и избјеглица и износи 
175.497,94 КМ (словима: 
стотинуседамдесетпетхиљадачетирист
отинедеведесе-тседам и 94/100 
конвертибилних марака) тако да град 
Градишка и мјесна заје-дница Лисковац 
учествују са по 43.874,48 КМ (словима: 
четрдесеттрихиљаде-
осамстотинаседамдесетчетири и 48/100 
конвертибилних марака), а Федерално 
министарство расељених особа и 
избјеглица са 87.748,97 КМ (словима: 
осамдесетседамхиљадаседамстотинач
етрдесетосам и 97/100 конвертибилних 
марака). 
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Члан 2. 

 
За извршење ове одлуке задужује се 
Градоначелник. 
 

Члан 3. 
 
Одлука ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 

 
Број: 01-022-387/19               
Дана: 01.08.2019. године            
Г р а д и ш к а 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

 Миленко Павловић с.р. 
__________________________________ 
 

На основу члана 39. став 2. тачка 
13. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, 
бр. 97/16 и 36/19), члана 22. Закона о 
стварним правима  („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 124/08, 58/09, 
95/11, 60/15 и 18/16), члана 16. Закона о 
граду Градишка („Службени гласник 
Републике Српске“, број 26/19) и чл. 36. 
и 87. Статута града Градишка 
(„Службени гласник општине 
Градишка“, број 4/17) и („Службени 
гласник града Градишка“, број 5/19) 
Скупштина града Градишка на сједници 
одржаној дана 01.08.2019. године 
доноси: 
 

О Д Л У К У 
o измјенама Одлуке о пословним 

зградама, пословним просторијама, 
друштвеним домовима, гаражама и 
другим непокретностима у својини 

општине Градишка 
 

Члан 1. 
 
(1) У одлуци о пословним зградама, 
пословним просторијама, друштвеним 
домо-вима, гаражама и другим 
непокретностима у својини општине 
Градишка („Слу-жбени гласник Општине 
Градишка, бр. 10/17, 14/18, 2/19 и 4/19)  
у наслову и ције-лом тексту одлуке 
ријеч: „Општина“ замјењује се 
ријечју:„Град“ у одговарајућем падежу,  

у тексту одлуке ријечи:“Скупштина 
општине“ замјењују се ријечима: 
„Скупштина града“, ријечи: „Начелник 
општине“ замјењују се ријечју 
„Градоначелник“ у одговарајућем 
падежу. 
                                                       

Члан 2. 
 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 
 
Број: 01-022-366/19 
Дана: 01.08.2019. године                                                               
Градишка   

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

  Миленко Павловић с.р. 
__________________________________ 

 
На основу члана 6. Закона о 

комуналним дјелатностима („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 124/11 и 
100/17), члана 16. Закона о граду 
Градишка („Службени гласник 
Републике Српске“, број 26/19), члана 
30. став 1. Одлуке о комуналним 
дјелатностима („Службени гласник 
општине Градишка“, бр. 3/13, 6/18 и 
15/18), члана 28. Уговора о пружању 
јавних водних услуга број: 02-370-
257/17 од 26.05.2017. године, те чл. 36. 
и 87. Статута града Градишка 
(„Службени гласник општине 
Градишка“, брoj 4/17), и („Службени 
гласник града Градишка“, број 5/19) 
Скупштина града Градишка на сједници 
одржаној дана 01.08.2019. године 
доноси: 
 

О Д Л У К У 
 

о измјенама Одлуке о увођењу 
субвенција за кориснике јавних 

водних услуга на подручју општине 
Градишка 

                                                            
Члан 1. 

 
У Одлуци о увођењу субвенција за 
кориснике јавних водних услуга на 
подручју општине Градишка („Службени 
гласник општине Градишка“, број 7/17 и 
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15/18) у наслову и цијелом тексту 
одлуке ријеч: „Општина“ замјењује се 
ријечју „Град“,  ријеч: „општинској“ 
замјењује се ријечју: „градској“ у 
одговарајућем падежу. 
 

Члан 2. 
 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 
Број: 01-022-367/19                                                           
Дана: 01.08.2019. године                                                         
Градишка  

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

 Миленко Павловић с.р. 
__________________________________ 
 

  На основу члана 39. став 2. 
тачка 13. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, 
бр. 97/16 и 36/19), члана 22. Закона о 
стварним правима  („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 124/08, 58/09, 
95/11, 60/15 и 18/16), члана 7. Одлуке о 
пословним зградама, пословним 
просторијама, друштвеним домовима 
гаражама и другим непокретностима у 
својини општине Градишка („Службени 
гласник општине Градишка“, бр. 10/17, 
14/18, 2/19 и 4/19), члана 16. Закона о 
граду Градишка („Службени гласник 
Републике Српске“, број 26/19) и чл. 36. 
и 87. Статута Града Градишка 
(„Службени гласник општине 
Градишка“, број 4/17) и („Службени 
гласник града Градишка“, број 5/19) 
Скупштина града Градишка  на сједници 
одржаној дана 01.08.2019. године 
доноси: 
 

О Д Л У К У 
о измјени Одлуке о висини закупнине 

за пословне зграде, пословне 
просторије,  друштвене домове, 
гараже и друге непокретности у 

својини општине Градишка за 2019. 
годину 

      
I 

 
У одлуци о висини закупнине за 
пословне зграде, пословне просторије, 

друштвене домове, гараже и друге 
непокретности у својини општине 
Градишка за 2019. годину („Службени 
гласник Општине Градишка“, бр. 15/18 и 
4/19) у наслову и цијелом тексту одлуке 
ријечи: „општине Градишка“ замјењују 
се ријечима: „града Градишка“. 
 

II 
 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 
Број: 01-022-368/19 
Датум: 01.08.2019. године                                                                                           
Градишка    

  ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

 Миленко Павловић с.р. 
__________________________________ 
 

 На основу члана 6. став 1. 
Закона о комуналним дјелатностима 
(„Службени гласник Републике Српске“, 
бр. 124/11 и 100/17), члана 16. Закона о 
граду Градишка („Службени гласник 
Републике Српске“, број 26/19) те чл. 
36. и 87. Статута града Градишка 
(„Службени гласник општине 
Градишка“, брoj 4/17), и („Службени 
гласник града Градишка“, број 5/19) 
Скупштина града Градишка на сједници 
одржаној дана 01.08.2019. године 
донијела је 

О Д Л У К У 
о измјенама Одлуке о комуналним 

дјелатностима 
 

Члан 1. 
 
У Одлуци о комуналним дјелатностима 
(„Службени гласник општине 
Градишка“, бр. 3/13, 6/18 и 15/18) у 
цијелом тексту одлуке  ријечи: 
„Општина Градишка“ замјењују се 
ријечима: „Град Градишка“, ријечи: 
„Скупштина општине“ замјењују се 
ријечима: „Скупштина града“, ријечи: 
„Начелник општине“ замјењују се 
ријечиу: „Градоначелник“, ријечи: 
„Административна служба“ замјењују се 
ријечима: „Градска управа“ , ријечи: 
„Одјељење за урбанизам, грађење 
комуналне и стамбене послове 
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замјењују се ријечима: „Одјељење за 
комуналне и стамбене послове“ у 
одговарајућем падежу.                                               

 
Члан 2. 

 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у „Службеном 
гласнику града Градишка“.  
 
Број: 01-022-369/19 
Датум: 01.08.2019. године                                                                                         
Градишка     

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

 Миленко Павловић с.р. 
__________________________________ 
 

На основу члана 16. став 6. 
Закона о јавним путевима („Службени 
гласник Републике Српске“, број 89/13), 
члана 16. Закона о Граду Градишка 
(„Службени гласник Републике Српске“, 
број 26/19) и чл. 36 и 87. Статута града 
Градишка („Службени гласник општине 
Градишка“, број 4/17) и (Службени 
гласник града Градишка“, број 5/19) 
Скупштина града Градишка на сједници 
одржаној дана 01.08.2019. године 
доноси: 
 

О Д Л У К У 
 

о измјенама Одлуке о управљању, 
грађењу, реконструкцији, одржавању 

и заштити локалних и 
некатегорисаних путева, улица у 

насељу и путних објеката на 
подручју општине Градишка 

 
                                              

Члан 1. 
 
У Одлуци о управљању, грађењу, 
реконструкцији, одржавању и заштити 
локалних и некатегорисаних путева, 
улица у насељу и путних објеката на 
подручју општине Градишка („Службени 
гласник општине Градишка“; број 8/18) у 
наслову и цијелом тексту одлуке ријечи: 
„Општина Градишка“, замјењују се 
ријечима: „Град Градишка“, ријечи: 
„Скупштина општине“ замјењују се 
ријечима: „Скупштина града, ријечи:  
„Начелник општине“ замјењују се 

ријечју: „Градоначелник“ у 
одговарајућем падежу. 
                                            

Члан 2. 
 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 
Број: 01-022-370/19 
Датум: 01.08.2019. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

 Миленко Павловић с.р. 
__________________________________  
                                                                                                                           

На основу члана 22. Закона о 
комуналним дјелатностима („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 124/11 и 
100/17 ), члана 39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске”, бр. 97/16 и 36/19), 
члана 16. Закона о граду Градишка 
(„Службени гласник Републике Српске“, 
број 26/19) те чл. 36. и 87. Статута 
Града Градишка („Службени гласник 
општине Градишка“, брoj 4/17), 
(„Службени гласник града Градишка“, 
број 5/19) Скупштина града Градишка 
на сједници одржаној дана 01.08.2019. 
године доноси 
 
 

О Д Л У К У 
о измјенама Одлуке о комуналној 

накнади 
 

Члан 1. 
 
 
У Одлуци о комуналној накнади 
(„Службени гласник Општине 
Градишка“, бр. 11/13, 8/18, 10/18 и 4/19) 
у цијелом тексту ријечи: „Скупштина 
општине“ мијења се ријечима: 
„Скупштина града“, ријечи:  „Начелник 
општине“ мијења се ријечју 
„Градоначелник“ ријечи: „Општинске 
управе“ мијењају се ријечима: „Градске 
управе“, ријеч: „општина“ мијења се 
ријечију: „град“ у одговарајућем падежу. 
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Члан 2. 
 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 
Број: 01-022-371/19 
Датум: 01.08.2019. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

 Миленко Павловић с.р. 
__________________________________ 
 

На основу члана 10. став 2. Закона o 
јавним путевима („Службени гласник 
Републике Српске“, број 89/13) и члана 16. 
Закона о граду Градишка („Службени 
гласник Републике Српске“, број 26/19), те 
чл. 36. и 87. Статута Града Градишка 
(„Службени гласник општине Градишка“, 
број 4/17) и („Службени гласник града 
Градишка“, број 5/19) Скупштина града 
Градишка на сједници одржаној дана 
01.08.2019. године доноси: 

 
О Д Л У К У 

о  измјени Одлуке утврђивању мјерила и 
критеријума за одређивање локалних 

путева и улица у насељима на подручју 
општине Градишка 

 
Члан 1. 

 
У Одлуци о утврђивању мјерила и 
критеријума за одређивање локалних 
путева и улица у насељима на подручју 
општине Градишка („Службени гласник 
општине Градишка“, број 13/18) у 
наслову и цијелом тексту одлуке ријеч: 
„Општина“ замјењује се ријечију: „Град“, 
ријечи: „Скупштина општине“ замјењују 
се ријечима: „Скупштина града“ у 
одговарајућем падежу. 
 

Члан 2. 

 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 
Број: 01-022-372/19 
Датум: 01.08.2019. године  
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

 Миленко Павловић с.р. 

 
На основу чл. 11. и 14.став (3) Закона о 
социјалној заштити („Службени гласник 
Републике Српске“  бр. 37/12 и 90/16), 
чл.24. и 82. став (2) Закона о локалној 
самоуправи („Службени ласник 
Републике Српске“ бр. 97/16 и 36/19) и 
чл. 36 и 87. Статута града Градишка 
(„Службени гласник града Градишка“, 
бр. 4/17 и 5/19), Скупштина града 
Градишка на сједници одржаној дана 
01.08.2019. године,  д о н о с и 
 

О  Д  Л  У  К  У 
о измјени Одлуке о проширеним 

правима из области социјалне 
заштите 

 
I 
 

У Одлуци о проширеним правима из 
области социјалне заштите („Службени 
гласник општине Градишка“ број 11/17), 
у тачки IV ријеч „општина“ у одређеном 
падежу замјењује се рјечју „град“. 
 

II 
 

Одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 
 
Број: 01-022-373/19 
Датум: 01.08.2019. године 
Градишка  

 ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

 Миленко Павловић с.р. 
__________________________________ 
 

На основу чл. 7. став (1), чл. 12. 
и 13. Закона о систему јавних служби 
(„Службени гласник Републике Српске“, 
бр. 68/07, 109/12 и 44/16), члана 57. 
Закона о здравственој заштити 
(„Службени гласник Републике Српске“, 
бр. 106/09 и 44/15) , чл. 39. став (2) 
тачка 9) и 82. став (2) Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“ бр. 97/16 и 36/19), 
Уредбе о класификацији дјелатности 
(„Службени гласник Републике Српске“ 
број 8/14) и чл. 36. став (2) тачка 9) и 87. 
Статута града Градишка („Службени 
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гласник града Градишка“, бр. 4/17 и 
5/19), Скупштина града Градишка на 
сједници одржаној дана 01.08.2019. 
године, д о н о с и  

 
О   Д   Л   У   К   У 

о измјени Одлуке о организовању 
Јавне здравствене установе 

„Апотека Градишка“ Градишка 

 
Члан 1. 

 У Одлуци о организовању Јавне 
здравствене установе „Апотека 
Градишка“ Градишка  („Службени 
гласник општине Градишка“ бр. 4/09, 
5/09, 8/09 и 4/13) , ( у даљем тексту: 
Одлука) у члан 5. мијења се и гласи: 
 
„Дјелатност Јавне здравствене установе 
„Апотека Градишка“ Градишка је: 
46.45 Трговина на велико 
парфимеријским и козметичким 
производима 
47.73 Апотеке 
47.74 Трговина на мало медицинском 
робом и ортопедским помагалима у 
специјализованим продавницама 
47.75 Трговина на мало козметичким и 
тоалетним препаратима у 
специјализованим продавницама 
47.78 Остала трговина на мало новом 
робом у специјализованим 
продавницама (осим оружја и муниције) 
49.41 Друмски превоз робе 
47.24 Трговина на мало хљебом, 
колачима, производима од брашна и 
производима од шећера у 
специјализованим продавницама 
47.25 Трговина на мало пићима у 
специјализованим продавницама 
47.29 Остала трговина на мало 
прехрамбеним производима у 
специјализованим продавницама 
47.65 Трговина на мало играма и 
играчкама у специјализованим 
продавницама 
47.72 Трговина на мало обућом и робом 
од коже у специјализованим 
продавницама 
47.91 Трговина на мало преко поште 
или интернета“ 
 
 
 

 

Члан 2. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 
Број: 01-022-374/19                                                                                                              
Дана: 01.08.2019. године                                                                                                        
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

 Миленко Павловић с.р. 
__________________________________ 

 
  На основу члана 60. став 3. 

тачка а) Закона о заштити природе 
(„Службени гласник Републике Српске“, 
број 20/14), члана 39. став 2. тачка 2. 
Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, 
број 97/16 и 36/19), те члана 28. став (5) 
и члана 36. став (2) тачка 2) Статута 
Града Градишка („Службени гласник 
града Градишка“, број: 4/17 и 5/19), 
Скупштина града Градишка на сједници 
одржаној 01.08.2019. године  доноси 
 

О Д Л У К У 
 

о проглашењу Споменика природе 
„Лијевчански кнез“ 

 
I 

 
Овом одлуком ставља се под 

заштиту стабло ораха (Juglans regia L.) 
у граду Градишка, као споменик 
природе (у даљем тексту: Споменик 
природе „Лијевчански кнез“). 

II  
 

Основне вриједности Споменика 
природе „Лијевчански кнез“ су његове 
димензије, старост и виталност. Ово 
стабло ораха, својим димензијама и 
виталношћу спада у ред јединствених 
на простору Републике Српске, али и 
шире.  

 
Дендрометријске карактеристике 

стабла су: 
 

- Обим: О = 637 cm, 
- пречник: d1,3 = 203 cm,  
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- висина: није мјерена (у каталогу 
највећих стабала из 2003. године, 
наведена је висина од 34 m), 

- ширина крошње: по дужој оси 37 
m, а по краћој оси 36 m. 

 
III 

 
Споменик природе „Лијевчански 

кнез“ налази се у сјеверном дијелу 
Републике Српске, у мјесту Нова Топола, 
на подручју града Градишка, на граници 
парцела које су према новом премјеру 
означене као к.ч.1223/6 и к.ч.1224 у к.o. 
Нова Топола. Површина парцеле 1223/6 
износи 2728 m², а површина парцеле 
1224 износи 668 m². 
 

IV 
 

За Споменик природе 
„Лијевчански кнез“ прописују се 
сљедеће мјере и услови заштите којима 
се, у складу са чланом 63. став 1. тачка 
д) Закона о заштити природе забрањује:  
             

- заштићено стабло ораха посјећи, 
ломити и сјећи гране, кидати 
лишће, оштећи-вати кору и друге 
радње, које би измјениле или 
нарушиле његов данашњи изглед 
и довели у питање опстанак 
стабла,      

- брати плодове, 
- ложење ватре у непосредној 

близини стабла, остављање 
смећа и другог отпада,       

- раскопавање земље у близини 
заштићеног стабла,  

- употреба хемијских средстава 
(хербициди, вјештачка ђубрива) у 
појасу од 50 m од стабла  

- промјена намјене коришћења 
земљишта у појасу од 50 m од 
стабла 

- градња објеката, на удаљености 
од 50 m од стабла, без 
сагласности Министа-рства и 
стручног мишљења Завода  

- садња, засијавање и насељавање 
било којих врста биљака у појасу 
од 50 m од стабла 

- забрањују се све остале 
активности, које могу на било који 
начин угрозити природно добро         

     
 

V 
 

За Споменик природе 
„Лијевчански кнез“ прописују се 
сљедеће мјере и услови заштите којима 
се,  у складу са чланом 63. став 1. тачка 
ђ) Закона о заштити природе 
дозвољава се:     

 

- контрола и обилазак заштићеног 
стабла,  

- уклањање осушених дијелова 
грана или цијелих грана, уз 
мишљење Завода. 

- санирање постојеће трулежи на 
мјестима орезаних грана, уз 
мишљење Завода. 

- ограђивање стабла, ако се у 
будућности јави потреба за тим 
видом заштите 

- израда прилазних стаза од 
природних материјала до 
ограђеног дијела 

- кошња травњака 
- постављање табле о Одлуци за 

проглашење стабла ораса 
Спомеником природе. 

 
 

VI 
 
 (1) Спомеником природе 
„Лијевчански кнез“ управља Град 
Градишка у даљем тексту: Управљач), 
који може Споменик природе 
„Лијевчански кнез“ повјерити на 
управљање другом правном лицу. 
  (2) Управљач у обављању 
послова управљања Спомеником 
природе „Лије-вчански кнез“ обезбјеђује 
спровођење прописаних режима 
заштите и очување природног добра, у 
складу са Законом и овом одлуком.  
 

VII 
 
 (1) Заштита, коришћење, 
управљање и развој Споменика 
природе „Лијевча-нски кнез“  спроводи 
се на основу плана управљања.  
              (2) Управљач је дужан да, у 
року од двије године од дана доношења 
ове одлуке, припреми и достави 
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Скупштини јединице локалне 
самоуправе Приједлог плана 
управљања, уз претходну сагласност 
министарства надлежног за заштиту 
животне средине и стручно мишљење 
Завода. 
              (3) Годишњи извјештај о 
спровођењу плана управљања 
Управљач доставља Скупштини 
јединице локалне самоуправе и 
Министарству до 15. марта текуће 
године за претходну годину. 

 
VIII 

 
             (1) До доношења плана 
управљања, заштита и управљање 
Спомеником природе „Лијевчански кнез“ 
спроводи се на основу Програма за 
спровођење мјера управљања (у 
даљем тексту: Програм управљања). 
             (2) Програм управљања садржи: 
планиране активности за реализацију 
циљева управљања прописаних 
Законом о заштити природе и мјера 
управљања прописаних овом одлуком. 
             (3) Управљач је дужан да 
донесе Програм управљања у року од 
три мјесеца од дана ступања на снагу 
ове одлуке, уз претходно прибављено 
мишљење Завода и сагласност 
Министарства. 
 

IX 
 

            (1) Управљач је дужан да у року 
од годину дана од дана доношења ове 
одлуке донесе Правилник о 
унутрашњем реду и чуварској служби (у 
даљем тексту: Правилник), ради 
ефикасније заштите споменика, уз 
претходно прибављено мишљење 
Завода и сагласност јединице локалне 
самоуправе.  
            (2) Правилником се утврђују 
правила за спровођење режима 
заштите и развоја, и то: постављање 
информативних и других ознака, мјере 
заштите приликом обављања научних 
истраживања и извођења истражних 
радова, услови за обављање 
дозвољених дјелатности и посебне 
мјере и ограничења у спровођењу 
режима заштите. 

             (3) Правилник и друге 
неопходне информације за спровођење 
режима заштите Управљач јавно 
оглашава, тако да она буду доступна 
корисницима и посјетиоцима. 

 
X 

 
Управљач у циљу спровођења 

мјера заштите, очувања, уређења, 
унапређења, управљања и 
презентације Споменика природе 
„Лијевчански кнез“ обезбјеђује 
обиљежавање границе заштићеног 
подручја, осигурава неометано 
одвијање природних процеса и одрживо 
коришћење заштићеног подручја, прати 
кретање и активности посјетилаца, води 
евиденцију о природним вриједностима, 
те врши друге послове утврђене 
законом и овом одлуком.   

XI 
 

Планови и програми уређења 
простора, шумске, водопривредне и 
друге основе и програми који обухватају 
подручје гдје се налази заштићено 
природно добро усагласиће се са 
Планом управљања из тачке VII ове 
одлуке, као и режимима заштите 
прописаним овом одлуком. 

XII 
 

Средства за заштиту и развој 
Споменика природе „Лијевчански кнез“ 
обезбјеђују се из буџета Републике 
Српске (у складу са постојећим 
средствима за те намјене), буџета 
јединице локалне самоуправе и из 
других извора финансирања у складу са 
законом. 

 
XIII 

 
Ова одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у 
„Службеном гласнику града Градишка“.  
 
 
Број: 01-022-378/19     
Датум: 01.08.2019. године 
Градишка     

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

 Миленко Павловић с.р. 
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На основу члана 4. Закона о матичним 
књигама („Службени гласник Републике 
Српске“, бр. 111/09, 43/13 и 66/18), чл. 
39. и 82. став (2) Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19), 
члана 16. Закона о граду Градишка 
(„Службени гласник Републике Српске“, 
број 26/19) и члана 87. Статута града 
Градишка („Службени гласник града 
Градишка“, бр. 4/17 и 5/19), Скупштина 
града Градишка на сједници одржаној 
01.08.2019. године,  д о н и ј е л а   ј е 
 

 
О Д Л У К У 

о одређивању матичних подручја 

 
I 

 
(1) Овом одлуком одређују се матична 
подручја за која се воде матичне књиге 
(рођених, држављана, вјенчаних и 
умрлих) и одређује која насељена 
мјеста припадају којем матичном 
подручју. 
 
(2) За свако матично подручје води се 
једна од сваке врста матичних књига. 
 

II 
 
Матична подручја за која се воде 
матичне књиге на подручју града 
Градишка су: 
 
1) Матично подручје Градишка 
обухвата насељена мјеста: Градишку, 
Крушкик, Чатрњу, Жеравицу, 
Брестовчину, Козинце, Греду, 
Мачковац, Ново Село, Бок Јанковац, 
Горњу Долину, Доњу Долину и Орубицу, 
 
2) Матично подручје Ламинци 
обухвата насељена мјеста: Ламинце 
Дубраве, Ламинце Јаружане, Ламинце 
Сређане и Ламинце Брезике, 
 
3) Матично подручје Дубраве 
обухвата насељена мјеста: Дубраве, 
Лисковац и Чикуле, 
 
4) Матично подручје Нова Топола 
обухвата насељена мјеста: Нову 

Тополу, Кочићево, Рогоље, Ровине, 
Крајишник, Трошеље, Доње Карајзовце, 
Петрово Село, Горње Карајзовце, 
Берек, Елезагиће, Романовце, Вилусе, 
Машиће, Сеферовце, Вакуф, 
Миљевиће, Доњу Јурковицу, Средњу 
Јурковицу, Шашкиновце, Горњу 
Јурковицу и Јазовац, 
 
5) Матично подручје Турјак обухвата 
насељена мјеста: Турјак, Аџиће, 
Самарџије, Трновац, Козару, Кијевце, 
Мичије, Грбавце и Драгеље, 
 
6) Матично подручје Церовљани 
обухвата насељена мјеста: Церовљане, 
Буковац, Ћелиновац, Цимироте и 
Лужане, 
 
7) Матично подручје Орахова 
обухвата насељено мјесто Орахову, 
 
8) Матично подручје Бистрица 
обухвата насељена мјеста: Бистрицу, 
Гашницу и Врбашку  и 
 
9) Матично подручје Горњи 
Подградци обухвата насељена мјеста: 
Горње Подградце, Доње Подградце, 
Требовљане, Милошево Брдо, Совјак и 

Јабланицу. 
 

III 
 

Ступањем  на снагу ове одлуке престаје 
да важи Одлука о одређивању 
матичних подручја („Службени гласник 
општине Градишка“, број 10/09). 
 

IV 
 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 

 
 
Број: 01-022-379/19                                                                    
Датум: 01.08.2019. године                                                                                     
Градишка   

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

 Миленко Павловић с.р. 
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На основу члана 40. став 1. и 3. 
Закона о уређењу простора и грађењу 
(„Службени гласник Републике Српске“ 
бр. 40/13,106/15 и 3/16), члана 39. став 
2. тачка 8. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“ број 97/16) и члана 
87. Статута града Градишка („Службени 
гласник града Градишка“ бр. 4/17 и 5/19) 
Скупштина града Градишка на сједници 
одржаној дана 01.08.2019. године,  
д о н и ј е л а   ј е 
 

О Д Л У К У 
 

о приступању измјени дијела 
Регулационог плана подручја зона 2, 

7 и 8 – источни дио градске зоне 
Градишке „Градишка - исток“ 

 
I 
 

 Приступа се измјени дијела 
Регулационог плана дијела подручја 
зона 2, 7 и 8 – источни дио градске зоне 
Градишке „Градишка - исток“(У даљем 
тексту: План). 
 

II 
  
 Обухват Плана је одређен у 
графичком прилогу који је саставни дио 
ове одлуке и обухвата простор 
површине приближно 10,24ha. Обухват 
плана чини простор између дијела 
Видовданске улице, улице Иве 
Андрића, дијела Хиландарске улице, 
улице Бранка Миљковића, дијела улице 
Филипа Вишњића и дијела улице Ђуре 
Јакшића у насељу Сењак. Коначна 
граница обухвата одредиће се у 
графичком дијелу Плана. 
 

III 
 

Плански период за који се 
доноси измјена Регулационог плана је 
десет година. 
 

IV 
 

 Смјернице за израду измјене 
Плана: 
 - План израдити у складу са 
одредбама Закона о уређењу простора 

и грађењу, Правилника о начину 
израде, садржају и форми докумената 
просторног уређења, те другим 
прописима из посебних области 
релевантних за планирање и уређење 
простора. 
 - Приликом израде плана 
потребно је водити рачуна о јавном 
интересу и општим и посебним 
циљевима просторног развоја. 
 - Код израде планских рјешења 
обезбиједити усаглашеност са 
Урбанистичким планом Градишке 2005-
2020. године. 

V 
 

Носилац припреме израде 
измјене Плана је Одјељење за 
просторно уређење и грађење. 

Носилац израде измјене Плана 
ће се одредити у складу са Законом о 
јавним набавкама Б и Х. 

 
VI 
 

 Преднацрт плана припремиће се 
у року од 30 дана од закључења 
уговора о изради плана и испуњења 
услова који уговором буду одређени. 
 Нацрт плана ће утврдити 
Скупштина града  на приједлог 
Градоначелника, те  мјесто, вријеме и 
начин излагања нацрта на јавни увид. 
 

VII 
 

 Нацрт плана ће се ставити на 
јавни увид у трајању од 30 дана и у 
овом периоду ће се прикупљати 
приједлози, примједбе и сугестије 
заинтересованих лица. 

Након јавног увида провешће се 
јавна расправа о нацрту предметног 
плана. 

 
VIII 

 
 Приједлог плана ће утврдити 
Градоначелник у року од 15 дана од 
завршетка јавног увида и јавне 
расправе, а на основу нацрта који је био 
на јавном увиду и става о примједбама, 
приједлозима и мишљењима на тај 
нацрт и закључцима са јавне расправе. 
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 Уз приједлог плана 
Градоначелник ће поднијети Скупштини 
града приједлог одлуке о доношењу 
плана са потребним образложењем. 
 У образложењу одлуке о 
доношењу плана Градоначелник и 
носилац припреме плана ће дати 
податке о примједбама и приједлозима 
који су у току јавног увида ијавне 
расправе поднесени, те стручно 
образложење примједби и приједлога 
који нису могли бити прихваћени. 
 

IX 
 
 Садржај Плана мора бити у 
складу са Законом о уређењу простора 
и грађењу („Службени гласник 
Републике Српске“ бр. 40/13, 106/15 и 
3/16) и Правилником о начину израде, 
садржају и форми докумената 
просторног уређења („Службени 
гласник Републике Српске” број: 69/13), 
а састојаће се од текстуалног и 
графичког дијела. 
 

X 
 

Средства за  израду Плана 
обезбиједиће се из Буџета града 
Градишка. 

XI 
 

Ова одлука ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у 
„Службеном гласнику града Градишка“. 

 
Број: 01-022-380/19   
Датум: 01.08.2019. године  
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

 Миленко Павловић с.р. 
__________________________________ 
 

На основу члана 39. Закона о 
локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 97/16 
и 36/19), члана 5. Oдлуке о пословним 
зградама, пословним просторијама, 
друштвеним домовима, гаражама и 
другим непокретностима у својини  
општине Градишка („Службени гласник 
општине Градишка“, број 10/17, 14/18, 
2/19 и 4/19) и чланова 36. и 87. Статута 

града Градишка („Службени гласник 
општине Градишка“, број 4/17 и 
„Службени гласник града Градишка“, 
број 5/19) Скупштина града Градишка 
на сједници одржаној дана 01.08.2019. 
године доноси: 

 

О Д Л У К У 
 

о давању сагласности за закључење 
анекса уговора о кориштењу 

некретнина са Фудбалским клубом 
„Козара“ Градишка 

 
I 
 

 Даје се сагласност за закључење 
анекса уговора о кориштењу 
некретнина, закљученог дана 
28.09.2009. године, број 02-475-184/09 
између Општине Градишка и 
Фудбалског клуба „Козара“ Градишка,  
тако што ће у тачки VI истог, умјесто 
ријечи „од 10 (десет) година“ стајати  „и 
траје до 12.10.2029. године“. 
 

II 
 

Овлашћује се Градоначелник да у 
име Града Градишке закључи анекс 
Уговора о кориштењу некретнина из 
тачке I ове одлуке. 
 
 

III 
 
Одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 
Број: 01-022-381/19             
Датум: 01.08.2019. године                                                                                    
Г р а д и ш к а      

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

 Миленко Павловић с.р. 
__________________________________ 
 

На основу члана 39. Закона о 
локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 97/16 
и 36/19) и чланова 36. и 87. Статута 
Града Градишка („Службени гласник 
општине Градишка“, број 4/17 и 
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„Службени гласник Града Градишка“, 
број 5/19) Скупштина Града Градишка 
на сједници одржаној дана 01.08.2019. 
године доноси: 
 

О Д Л У К У 
 

 о неприхватању понуде за куповину 
непокретности 

 
I 

 
Не прихвата се понуда „HELF SWEETS“ 
д.о.о. Нова Топола за куповину непо-
кретности означених као : 
 
 к.ч. бр. 395/1 ТАБЛА пословна зграда у 
привреди, површине 93 m² 
 пословна зграда у привреди, површине 
1530 m² 
земљиште уз привредну зграду, 
површине 15859 m², 
 
уписаних у ЛН број 1256 к.о. Нова 
Топола, што одговара упису у ЗК 
уложак број 193 к.о. Нова Топола, по 
цијени од 1.150.000,00 КМ, дата Граду 
Градишка по праву прече куповине, које 
је уговорено Уговором о продаји број 
ОПУ:434/12 од 24.08.2012. године са 
Нотарском забиљешком број 
ОПУ:021/13 од 17.01.2013. године  и 
примјењује се након истека рока од пет 
година од дана закључења наведеног 
уговора. 

II 
 
О извршењу овe Одлуке  стараће се 
Градоначелник Града Градишке. 
 

III 
 
Ова одлука ступа на снагу са даном 
доношења, а биће објављена у 
„Службеном гласнику града Градишка“. 
 
 
Број: 01-022-382/19     
Датум: 01.08.2019. године                                                                                  
Г р а д и ш к а  
 

 ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

 Миленко Павловић с.р. 
 

На основу члана 39. Закона о 
локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 97/16 
и 36/19), члана 5. Oдлуке о пословним 
зградама, пословним просторијама, 
друштвеним домовима, гаражама и 
другим непокретностима у својини  
општине Градишка („Службени гласник 
општине Градишка“, број 10/17, 14/18, 
2/19 и 4/19) и чланова 36. и 87. Статута 
града Градишка („Службени гласник 
општине Градишка“, број 4/17 и 
„Службени гласник града Градишка“, 
број 5/19) Скупштина града Градишка 
на сједници одржаној дана 01.08.2019. 
године доноси: 

 
О Д Л У К У 

 

о давању сагласности за закључење 
уговора о коришћењу дијела 

пословног простора са ЈУ „Културни 
центар“  

 
  I 
 

Даје се сагласност за закључење 
уговора о давању на кориштење дијела 
пословног простора у Градишци, у 
улици Младена Стојановића број: 15, 
(саграђеног на к.ч. број: 495 уписана у 
п.л. број: 2689 у к.о. Градишка град), 
који је у власништву Града Градишка 
без накнаде ЈУ „Културни центар“ 
Градишка.  

II 
 

JУ „Културни центар“ Градишка  се даје  
на коришћење дио пословног простора 
у површини од  5 398,66 m² искључиво 
ради обављања регистроване 
дјелатности у складу са Законом. 
 

III 

 
ЈУ „Културни центар“ Градишка се 
обавезује да обезбједи простор за рад 
ЈУ „Градско позориште“ и регистрованих 
удружења из области културе, без 
накнаде. 

 

  IV 
 

Овлашћује се Градоначелник да у име 
Града Градишка закључи уговор о 
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коришћењу  дијела пословног простора 
са ЈУ „Културни центар“ Градишка. 

 
V 
 

Одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 
Број: 01-022-383/19                                                                                            
Датум: 01.08.2019. године                                                                                    
Г р а д и ш к а             

 ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

 Миленко Павловић с.р. 
 

__________________________________ 
 

 На основу члана 39. Закона о 
локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 97/16 
и 36/19) и чланова 36. и 87. Статута 
града Градишка („Службени гласник 
општине Градишка“, број 4/17 и 
„Службени гласник града Градишка“, 
број: 5/19), Скупштина града Градишка 
на сједници одржаној дана 01.08.2019. 
године доноси: 
              

 

О Д Л У К У 
 o привођењу трајној намјени 
земљишта у обухвату дијела 

Регулационог плана „Излаз на Саву“ 
 
I 
 

Приступа се процедури привођења 
земљишта трајној намјени у складу са 
Регулационим планом „Излаз на Саву“ 
(у даљем тексту: регулациони план), на 
парцелама означеним као: к.ч. број: 
891/1, 891/2, 891/3, 891/4, 891/5,  894/1 и 
894/3 у к.о. Градишка град, на којима је 
власник Град Градишка.  
 

II 
 
Одобрава се накнада власницима 
легално изграђених објеката-гаража за 
процјењену вриједност објеката који се 
намјеравају рушити у укупном износу од 
30 000,00 KM. 
 

III 
 

За провођење ове одлуке и рјешавање 
имовинско правних односа са 
власницима гаража  задужује се 
Градоначелник Града . 
 

IV 

Одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 
Број: 01-022-390/19              
Датум: 01.08.2019. године                                                                                    
Г р а д и ш к а     

 ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

 Миленко Павловић с.р. 
__________________________________ 
 

На основу члана 39. Закона о 
локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 97/16 
и 36/19), и чланова 36. и 87. Статута 
града Градишка („Службени гласник 
општине Градишка“, број 4/17 и 
„Службени гласник града Градишка“, 
број 5/19) Скупштина града Градишка 
на сједници одржаној дана 01.08.2019. 
године доноси: 
 

 
О Д Л У К У 

о давању сагласности за закључење 
судског поравнања са 
Дамиром Захировићем  

 
I 

 
Даје се сагласност за закључење 
судског поравнања између Града 
Градишка и  
Дамира Захировића из Градишке, у 
судском поступку који се води код 
Основног суда у Градишци  број: 72 0 П 
067303 17 П,   како слиједи:  
 
1) Обавезује се  Град Градишка да 
закључи судско поравнање са Дамиром 
Захировићем  којим се именованом на 
име накнаде за  земљиште означено 
као: 
-к.ч. број: 873/3 „ул. Хаџидедина“ 
двориште  у површини од 740 m²  
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уписана у п.л. број: 2764 у к.о. Градишка 
Град, плаћа  износ од 90 000,00  КМ. 
 
 
2) Обавезује се тужени Град  Градишка 
да тужиоцу  Дамиру Захировићу 
наведени износ исплати у двије једнаке 
мјесечне рате, на начин да прву рату 
исплати у року од 15 дана од дана 
закључења судског поравнања а другу 
рату најкасније до 28.02.2020. године. 
 
3) Дамир Захировић се обавезује да 
Граду Градишка дозволи ступање у 
посјед предметног земљишта  одмах по 
потписивању судског поравнања. 
 
4) Ово поравнање има снагу извршнe 
исправе и служиће као основ за упис 
права својине на предметном 
земљишту у корист Града Градишка. 

         
II 

 
Судским поравнањем странке у 
цјелости рјешавају предметни спор који 
се односи на исплату накнаде у судском 
поступку  број: 72 0 П 067303 17 П. 
 

III 
 
За провођење ове одлуке задужује се 
Градоначелник Града Градишка. 
 

IV 
 
Ова одлука ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 
 
Број: 01-022-391/19                                                                                
Датум: 01.08.2019. године                                                         
Градишка     

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

 Миленко Павловић с.р. 
__________________________________ 
 

На основу члана 39. Закона о 
локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 97/16 
и 36/19), члана 348. став 1. Закона о 
стварним правима („Службени гласник 

Републике Српске“, број 124/08, 58/09, 
95/11, 60/15 и 18/16) и чланова 36. и 87. 
Статута града Градишка („Службени 
гласник општине Градишка“, број 4/17 и 
„Службени гласник града Градишка“, 
број 5/19) Скупштина града Градишка 
на сједници одржаној 01.08.2019. 
године, доноси 
 

О Д Л У К У  
о продаји путем лицитације 

грађевинског земљишта Привредном 
друштву  „БЕТОН" д.о.о. Градишка  

 
I 
    

     Привредном  друштву  „БЕТОН" 
д.о.о. Градишка продаје се ради 
изградње трајних грађевина 
грађевинско земљиште у власништву 
Града Градишка са 1/1 дијела као 
најповољнијем купцу утврђеном у 
поступку усменог јавног надметања 
(лицитације), означено као: 

 
    -Катастарска честица број 

1136/114 „16. Крајишке бригаде“ 
пашњак 3. класе, површине  1786 
m2 , уписана у л.н. број 1912 к.о. 
Градишка 1, ради изградње 
вишепородичног стамбеног 
објекта по цијени од 107 160 ,00 
КМ и 

 
    -Катастарска честица број 

1136/116 „16. Крајишке бригаде“ 
пашњак 3. класе, површине  2023 
m2 , уписана у л.н. број 1912 к.о. 
Градишка 1, ради изградње 
вишепородичног стамбеног 
објекта по цијени од 121 380 ,00 
КМ.       

 
II 
 

   О продаји некретнина из тачке I ове 
одлуке, након прибављеног мишљења 
Правобранилаштва  Републике Српске, 
закључиће се купопродајни уговор 
између Града Градишка и Привредног  
друштва  „БЕТОН" д.о.о. Градишка, 
којим ће се регулисати сва међусобна 
права и обавезе између уговорних 
страна. 
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III 

 
   Овлашћује се Градоначелник  да у 
име Града Градишке закључи уговор о 
продаји земљишта из тачке I ове 
одлуке. 

IV 

 
    Ова одлука ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 
Број: 01-022-401/19                                                                                 
Датум: 01.08.2019. године                                                                           
Градишка  

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

 Миленко Павловић с.р. 
__________________________________ 
 

На основу члана 39. Закона о 
локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 97/16 
и 36/19), члана 348. став 1. Закона о 
стварним правима („Службени гласник 
Републике Српске“, број 124/08, 58/09, 
95/11, 60/15 и 18/16) и чланова 36. и 87. 
Статута града Градишка („Службени 
гласник општине Градишка“, број 4/17 и 
„Службени гласник града Градишка“, 
број 5/19) Скупштина града Градишка 
на сједници одржаној 01.08.2019. 
године, доноси 
 

О Д Л У К У  
о продаји путем лицитације 

грађевинског земљишта Друштву са 
ограниченом одговорношћу за 

грађевинарство и трговину „ГРАДИД-
ИНЖЕЊЕРИНГ“ д.о.о. Градишка  

 
I 
    

 Друштву са ограниченом одговорношћу 
за грађевинарство и трговину „ГРАДИД-
ИНЖЕЊЕРИНГ" д.о.о. Градишка 
продаје се ради изградње трајних 
грађевина грађевинско земљиште у 
власништву Града Градишка са 1/1 
дијела као најповољнијем купцу 
утврђеном у поступку усменог јавног 
надметања (лицитације), означено као: 

 
 

     - Катастарска честица број 1136/110 
„16. Крајишке бригаде“ пашњак 3. класе, 
површине  3372 m2 , уписана у л.н. број 
1912 к.о. Градишка 1, ради изградње 
вишепородичног стамбеног објекта по 
цијени од 202 320 ,00 КМ.   

 
II 
 

   О продаји некретнина из тачке I ове 
одлуке, након прибављеног мишљења 
Правобранилаштва  Републике Српске, 
закључиће се купопродајни уговор 
између Града Градишка и  Друштва са 
ограниченом одговорношћу за 
грађевинарство и трговину „ГРАДИД-
ИНЖЕЊЕРИНГ" д.о.о. Градишка , којим 
ће се регулисати сва међусобна права и 
обавезе између уговорних страна. 
 

III 
 
   Овлашћује се Градоначелник  да у 
име Града Градишке закључи уговор о 
продаји земљишта из тачке I ове 
одлуке. 

IV 

 
    Ова одлука ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка''. 
 
Број: 01-022-402/19                                                                                   
Датум: 01.08.2019. године                                                                            
Градишка  

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

 Миленко Павловић с.р. 
__________________________________ 
 

На основу члана 39. Закона о 
локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 97/16 
и 36/19), члана 348. став 1. Закона о 
стварним правима („Службени гласник 
Републике Српске“, број 124/08, 58/09, 
95/11, 60/15 и 18/16) и чланова 36. и 87. 
Статута града Градишка („Службени 
гласник општине Градишка'', број 4/17 и 
„Службени гласник града Градишка'', 
број 5/19) Скупштина града Градишка 
на сједници одржаној 01.08.2019. 
године, доноси 
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О Д Л У К У  
о продаји путем лицитације 

грађевинског земљишта Друштву са 
ограниченом одговорношћу за 
унутрашњу и вањску  трговину, 
производњу и услуге „ROBOT 
GENERAL TRADING Co“ д.о.о. 

Сарајево 
 

I 
 
 Друштву са ограниченом одговорношћу 
за унутрашњу и вањску трговину, 
производњу и услуге „ROBOT 
GENERAL TRADING Co“ д.о.о. Сарајево 
продаје се ради изградње трајних 
грађевина грађевинско земљиште у 
власништву Града Градишка са 1/1 
дијела као најповољнијем купцу 
утврђеном у поступку усменог јавног 
надметања (лицитације), означено као: 

 

-  Катастарска честица број 498/55 
„Крошња“ градилиште, површине 
2431 m2 , уписана у л.н. број 1912 
к.о. Градишка 1, ради изградње 
пословног објекта терцијарне 
дјелатности по цијени од  141 
000,00 КМ ,   

- Катастарска честица број 498/56 
„Крошња“ градилиште, површине 
2412 m2 , уписана у л.н. број 1912 
к.о. Градишка 1, ради изградње 
пословног објекта терцијарне 
дјелатности по цијени од  139 900, 
00 КМ  и  

-  Катастарска честица број 498/57 
„Крошња“ градилиште, површине 
2357 m 2 , уписана у л.н. број 1912 
к.о. Градишка 1, ради изградње 
пословног објекта терцијарне 
дјелатности по цијени од 136 
710,00 КМ.  

 
II 
 

   О продаји некретнина из тачке I ове 
одлуке, након прибављеног мишљења 
Правобранилаштва  Републике Српске, 
закључиће се купопродајни уговор 
између Града Градишка и Друштвa са 
ограниченом одговорношћу за 
унутрашњу и вањску  трговину, 
производњу и услуге „ROBOT 
GENERAL TRADING Co“ д.о.о. 

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

III 
 
   Овлашћује се Градоначелник  да у 
име Града Градишке закључи уговор о 
продаји земљишта из тачке I ове 
одлуке. 

IV 

 
    Ова одлука ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 
Број: 01-022-403/19                                                            
Датум: 01.08.2019. године  
Градишка                                                                             

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

 Миленко Павловић с.р. 
__________________________________ 
 

На основу члана 39. Закона о 
локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 97/16 
и 36/19), члана 348. став 1. Закона о 
стварним правима („Службени гласник 
Републике Српске“, број 124/08, 58/09, 
95/11, 60/15 и 18/16) и чланова 36. и 87. 
Статута града Градишка („Службени 
гласник општине Градишка“, број 4/17 и 
„Службени гласник града Градишка“, 
број 5/19) Скупштина града Градишка 
на сједници одржаној 01.08.2019. 
године, доноси 
 

О Д Л У К У  
о продаји путем лицитације 

земљишта означеног као 
к.ч. бр. 2475/26 к.о. Градишка-село 
Поњавић Драженки из Градишке 

 
I 

 
Поњавић Драженки из Градишке 
продаје се земљиште у власништву 
Општине Градишка са 1/1 дијела као  
најповољнијем купцу утврђеном у 
поступку усменог јавног надметања 
(лицитације), означено као: 
 
   - Катастарска честица број 2475/26 
„ТАЛОВИ“ градилиште, површине 519 
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m2 , уписана у п.л. број 3078 к.о. 
Градишка -село, по цијени од  7785,00 
КМ. 

II 
 

   О продаји некретнина из тачке I ове 
одлуке, након прибављеног мишљења 
Правобранилаштва  Републике Српске, 
закључиће се купопродајни уговор 
између Града Градишка и Поњавић 
Драженке из Градишке, којим ће се 
регулисати сва међусобна права и 
обавезе између уговорних страна. 
 

III 

 
   Овлашћује се Градоначелник  да у 
име  Града Градишке закључи уговор о 
продаји земљишта из тачке I ове 
одлуке. 

IV 

 
    Ова одлука ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 
Број: 01-022-403/19                                                          
Датум: 01.08.2019. годинe 
Градишка  

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

 Миленко Павловић с.р. 

 
_______________________________ 
 
        
 На основу члана 36. Статута 
града Градишка („Службени гласник 
града Градишка“, број 4/17 и 5/19) и чл. 
133. и 140. Пословника о раду 
Скупштине града Градишка („Службени 
гласник град Градишка“ број 6/17 и 5/19) 
а након разматрања Извјештаја о раду 
Одјељења за инспекције за период 
јануар - јуни 2019. године, Скупштина 
града Градишка на 26. редовној 
сједници одржаној 01.08.2019. године 
донијела је сљедећи 
 
 

З А К Љ У Ч  А К 
 
- Усваја се Извјештај о раду 

Одјељења за инспекције за период 

јануар - јуни 2019. године.  
   
Број: 01-013-92/19                                                                                  
Датум: 01.08.2019. године                                                           
Градишка     

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

 Миленко Павловић с.р. 
__________________________________   
                                

На основу члана 133. Статута 
града Градишка („Службени гласник 
града Градишка“, бр. 4/17 и 5/19) и чл. 
133. и 153. Пословника о раду 
Скупштине града Градишка  („Службени 
гласник града Градишка“ бр. 6/17 и 
5/19), а након разматрања Нацрта 
Стратегије развоја локалних путева и 
улица на подручју града Градишка за 
период 2019 – 2029. година, 
Скупштина града Градишка на 26. 
редовној сједници одржаној 01. августа 
2019. године донијела је сљедеће 
 
 

З А К Љ У Ч К Е 
 
 1. Утврђује се Нацрт Стратегије 
развоја локалних путева и улица на 
подручју града Градишка за период 
2019 – 2029. година. 
 

2. Нацрт Стратегије из 
претходне тачке упућује се на јавну 
расправу у трајању од 30 дана од 
дана утврђивања нацрта. 
 
 3. За провођење јавне 
расправе задужује се Градоначелник.   
 
 
Број: 01-013-94/19                                                                                  
Датум: 01.08.2019. године                                                      
Градишка     

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

 Миленко Павловић с.р. 
__________________________________ 

 На основу члана 36. Статута 
града Градишка („Службени гласник 
града Градишка“, број 4/17 и 5/19) и чл. 
133. и 140. Пословника о раду 
Скупштине града Градишка („Службени 
гласник град Градишка“ број 6/17 и 
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5/19), а након разматрања Акционог 
плана образовања и запошљавања 
Града Градишка за период 2019 – 
2020. година, Скупштина града 
Градишка на 26. редовној сједници 
одржаној 01.08.2019. године донијела је 
сљедећи 
 

З А К Љ У Ч К Е 
 

1. Усваја се Акциони план 
образовања и запошљавања 
Града Градишка за период 2019 – 
2020. година.  
 

2. Закључак ће се објавити у 
„Службеном гласнику граду 
Градишка“. 

 
 
Број: 01-013-93/19                                                                                  
Датум: 01.08.2019. године                                                      
Градишка     

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

  Миленко Павловић с.р. 
 

__________________________________ 
 

На основу члана 47. став 1. 
Закона о уређењу простора и грађењу 
(„Службени гласник Републике Српске“ 
бр. 40/13, 106/15 и 3/16) и члана 87. 
Статута града Градишка („Службени 
гласник града Градишка“ број 4/17 и 
5/19), Скупштина града Градишка на 
сједници одржаној 01.08.2019. године, д 
о н и ј е л а   је 

 
З А К Љ У Ч А К 

о утврђивању Нацрта Регулационог 
плана „Нова Топола – Исток“  

 
 
I 

 

Утврђује се Нацрт Регулационог плана 
„Нова Топола – Исток“ (У даљем тексту: 
Нацрт плана). 
 

II 
 

Нацрт плана ће се изложити на јавни 
увид у трајању од тридесет дана.  

 

III 
 

Нацрт плана ће бити изложен у 
просторијама Градске управе Градишкa, 
просторијама Мјесне заједнице Нова 
Топола и носиоца израде плана. 

 

О мјесту, датуму почетка и трајању 
јавног увида, као и мјесту и датуму 
јавног излагања Нацрта плана, јавност 
ће бити обавијештена путем средстава 
јавног информисања доступних на 
подручју града Градишка (локални 
радио и локална телевизија) осам дана 
прије почетка јавног увида и 15 дана од 
почетка излагања нацрта на јавни увид. 

 
IV 

 

За вријеме јавног увида, свако физичко 
и правно лице може дати мишљење, 
примједбе и приједлоге на Нацрт плана, 
уписом у свеску - која ће се налазити у 
просторији у којој је Нацрт изложен, или 
у форми дописа  упућеног 
Градоначелнику путем Одјељења за 
просторно уређење и грађење.  

V 
 

 Елаборат Нацрта плана, урађен 
од стране „ИПСА ИНСТИТУТ“ д.о.о. 
Сарајево саставни је дио овог 
закључка. 

VI 
 

 За провођење поступка јавног 
увида задужује се Одјељење за 
просторно уређење и грађење. 
 

VII 
 

Овај закључак ступа на снагу 
осмог дана од дана објављивања у 
„Службеном гласнику града Градишка”. 
 
Број: 01-013-89/19  
Датум: 01.08.2019. године 
Градишка  

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

 Миленко Павловић с.р. 
__________________________________ 
 

На основу члана 47. став 1. 
Закона о уређењу простора и грађењу 
(„Службени гласник Републике Српске“ 
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бр. 40/13, 106/15 и 3/16) и члана 87. 
Статута града Градишка („Службени 
гласник града Градишка“ број 4/17 и 
5/19), Скупштина града Градишка на 
сједници одржаној 01.08.2019. године, д 
о н и ј е л а   је 

 
З А К Љ У Ч А К 

о утврђивању Нацрта Регулационог 
плана „Нова Топола – Запад“  

 
I 

 

Утврђује се Нацрт Регулационог плана 
„Нова Топола – Запад“ (У даљем тексту: 
Нацрт плана). 
 

II 
 
Нацрт плана ће се изложити на јавни 
увид у трајању од тридесет дана.  

 
III 

 

Нацрт плана ће бити изложен у 
просторијама Градске управе Градишкa, 
просторијама Мјесне заједнице Нова 
Топола и носиоца израде плана. 

 

О мјесту, датуму почетка и трајању 
јавног увида, као и мјесту и датуму 
јавног излагања Нацрта плана, јавност 
ће бити обавијештена путем средстава 
јавног информисања доступних на 
подручју града Градишка (локални 
радио и локална телевизија) осам дана 
прије почетка јавног увида и 15 дана од 
почетка излагања нацрта на јавни увид. 

 
IV 

 

За вријеме јавног увида, свако физичко 
и правно лице може дати мишљење, 
примједбе и приједлоге на Нацрт плана, 
уписом у свеску - која ће се налазити у 
просторији у којој је Нацрт изложен, или 
у форми дописа  упућеног 
Градоначелнику путем Одјељења за 
просторно уређење и грађење.  
 

V 
 

 Елаборат Нацрта плана, урађен 
од  стране „ИПСА ИНСТИТУТ“ д.о.о. 
Сарајево саставни је дио овог 
закључка. 

VI 
 

За провођење поступка јавног увида 
задужује се Одјељење за просторно 
уређење и грађење. 

VII 
 

Овај закључак ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у 
„Службеном гласнику града Градишка”. 
 
Број: 01-013-90/19  
Датум: 01.08.2019. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

 Миленко Павловић с.р. 
__________________________________ 
 

На основу члана  18. Закона о 
систему јавних служби („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 68/07, 
109/12 и 44/16), члана 86. Закона о 
туризму („Службени гласник Републике 
Српске“, број  45/17) и чл. 36. и 87. 
Статута града Градишка („Службени 
гласник града Градишка“, бр. 4/17 и 
5/19), Скупштина града Градишка на 
сједници одржаној 01.08.2019. године, д 
о н и ј е л а   је 

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о престанку дужности  директора  
ЈУ „Туристичка организација града 

Градишка“ 
 
1.  Вељку Јовановићу, дипл 

економисти из Градишке, престаје 
дужност директора ЈУ „Туристичка 
организација града Градишка“ са 
01.08.2019. године. 

 
2. Именованом из тачке 1. рјешења, 

дужност директора престаје због 
стицања услова за  престанак 
радног односа у складу са законом 
којим се прописују  радни односи. 

 
3. Рјешење ступа на снагу даном 

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

 

 

 



 
 

5.8.2019. године                 „Службени гласник града Градишка“ – број 11/19                                   страна 21 

 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
 

Скупштина општине Градишка је на 
сједници одржаној дана 28.07.2017. 
године рјешењем број: 01-111-242/17 
именовала Вељка Јовановића за 
директора ЈУ „Туристичка организација 
општине Градишка“ на мандатни 
период од четири године. Именовани је 
навршио 65 година живота и 40 година 
стажа осигурања, те је неопходно у 
складу са чланом 175. Закона о раду 
(„Службени гласник Републике Српске“, 
бр. 1/16 и 66/18) донијети рјешење о 
престанку дужности директора  ради 
остваривања права на старосну 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: 01-111-132/19                                                                                              
Датум: 01.08.2019. године                                                                                      
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

 Миленко Павловић с.р. 
__________________________________ 
 

На основу члана 4. став 2. 
Закона о министарским, владиним и 
другим именовањима Републике 
Српске („Службени гласник Републике 
Српске“, број 41/03), члана 18. Закона о 
систему јавних служби („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 
68/07,109/12 и 44/16), члана 86. Закона 
о туризму („Службени гласник 
Републике Српске“, број 45/17) и чл. 36 
и 87. Статута града Градишка 
(„Службени гласник града Градишка“, 
бр. 4/17 и 5/19), Скупштина града 
Градишка на сједници одржаној 
01.08.2019. године,  д о н и ј е л а   је 
 
 
 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 о именовању в.д. директора  

ЈУ „Туристичка организација града 
Градишка“ 

 

- Милош Вујинић, професор 
физичког васпитања и спорта из 
Градишке,  именује се за вршиоца 
дужности директора ЈУ 
„Туристичка организација града 
Градишка“ са даном 01.08.2019. 
године. 

- Именовање из претходне тачке 
врши се до окончања поступка 
избора директора по јавном 
конкурсу. 

- Рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у 
„Службеном гласнику града  
Гадишка“. 
 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
 

Узимајући у обзир да је 
директору ЈУ „Туристичка организација 
града Градишка“ престала дужност 
директора због испуњавања услова за 
старосну пензију, мјесто директора ове  
установе остало је  упражњено.  

Вршилац дужности директора ЈУ 
„Туристичка организација града 
Градишка“ именује се до завршетка 
поступка именовања на мандатни 
период по јавном конкурсу. 

Предложени кандидат испуњава 
опште и посебне услове за обављање 
дужности директора прописане Законом 
и Статутом Установе.  
 На основу наведеног, а на 
приједлог Градоначелника, рјешено 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: 01-111-133/19                                                                                                       
Датум: 01.08.2019. године                                                                                                 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

 Миленко Павловић с.р 
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На основу члана 48.  Закона о 

локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 97/16  и 
36/19) и  члана 72. Статута града 
Градишка („Службени гласник града  
Градишка“, бр. 4/17 и 5/19), Скупштина 
града Градишка на сједници одржаној 
дана 01.08.2019. године  д о н о с и 

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању Комисије за 
примопредају дужности  

 директора ЈУ „Туристичка 
организација града Градишка“ 

 
 1. Именује се Комисија за 
примопредају дужности  између 
досадашњег  директора ЈУ „Туристичка 
организација града Градишка“ Вељке 
Јовановића и именованог в.д. 
директора Милоша Вујинића (у даљем 
тексту: Комисија) у саставу:    
              

- Данило Шобот, предсједник,  

- Јасминка Калајџија, замјеник 
предсједника, 

- Данијела Гајић, члан, 

- Маја Зрнић, замјеник члана, 

- Данка Мирјанић, члан, 

- Бориша Павловић, замјеник члана. 
 
2. Задатак Комисије је да 

присуствује примопредаји дужности  
директора из тачке 1. Рјешења и о 
извршеној примопредаји дужности 
сачини записник кога потписију: 
 - лице које предаје дужност, 
 - лице које прима дужност и 
 - чланови Комисије. 

3. О извршењу овог рјешења 
стараће се Градоначелник и именована 
комисија. 
 

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

 
Број: 01-111-134/19 
Датум: 01.08.2019. године                                                                                               
Градишка  

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Миленко Павловић с.р. 

На основу чл. 13., 15. и 16. 
Статута Јавног предузећа Спортски 
центар „Servitium" Градишка („Службени 
гласник општине Градишка“, бр. 1/11 и 
5/18), а у вези са чланом 5. Закона о 
јавним предузећима („Службени 
гласник Републике Српске, бр. 75/04 и 
78/11)  и чл. 36. и 87. Статута града 
Градишка („Службени гласник града 
Градишка, бр. 4/17 и 5/19) Скупштина 
града Градишка  у функцији Скупштине 
Јавног предузећа Спортски центар 
„Servitium" Градишка, на сједници 
одржаној дана 01.08.2019.  године   
донијела је 
 
 

О Д Л У К У 
о повећању основног капитала 

Јавног предузећа Спортски центар 
„Servitium" Градишка 

 
I 

 
Овом одлуком Скупштина града 
Градишка у функцији Скупштине Јавног 
предузећа Спортски центар „Servitium" 
Градишка повећава основни капитал 
Јавног предузећа Спортски центар 
„Servitium" Градишка.  
 

II 
 

(1) Основни капитал Јавног предузећа 
Спортски центар „Servitium" Градишка 
се повећава у износу од  910.516,62 КМ, 
у нематеријалним правима. 
(2)  Средства из претходне тачке у 
износу од 910.516,62 КМ су улагање  
грaдa Грaдишкa у нематеријална права  
кoja се састоје  oд једнократнe рентe, 
накнадe за уређење грађевинског 
земљишта и осталих пoвeзaних прaвa у 
поступку издавања одобрења за грађење 
објекта спортског центра чиjи je 
инвеститор „Servitium“ Грaдишкa, 
приврeднo друштвo у власништву   
Града Градишка, у складу са процјеном 
овлашћеног лиценцираног 
процјењивача. 

 
III 

Укупна вриједност основног капитала  
Јавног предузећа Спортски центар 
„Servitium" Градишка,  након повећања  
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износи 4.782.906,62 КМ од чега 
3.872.390 КМ у новцу уплаћено и 
уписано, а  910.516,62 КМ у 
нематеријалним  правима. 

 
IV 
 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 
Број: 01-022-375/19                                                                                                  
Датум: 01.08.2019. године       
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

 Миленко Павловић с.р. 
__________________________________ 
 

На основу члана 2. став (1) 
Закона о јавним предузећима 
(„Службени гласник Републике Српске, 
бр. 97/16 и 78/11), члана 39. став (1) 
тачка 34) и члана 82. став (2) Закона о 
локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске, бр. 97/16 и 
36/19), у складу са Законом о 
привредним друштвима („Службени 
гласник Републике Српске, бр. 127/08, 
58/09, 100/11, 67/13 и 100/17), чл. 15. и 
16. Статута Јавног предузећа Спортски 
центар „Servitium“ Градишка („Службени 
гласник општине Градишка“, бр. 1/11 и 
5/18) и чл. 36. и  87. Статута града 
Градишка („Службени гласник града 
Градишка, бр. 4/17 и 5/19) Скупштина 
града Градишка у функцији Скупштине 
Јавног предузећа Спортски центар 
„Servitium“ Градишка, на сједници 
одржаној дана 01.08.2019. године   
донијела је 
 
 
 

О Д Л У К У 
о измјени Одлуке  о организовању и 

усклађивању аката  
Јавног предузећа Спортски центар 

„Servitium“ Градишка 
 
 

Члан 1. 
 
У Одлуци о организовању и 
усклађивању аката Јавног предузећа 

Спортски центар „Servitium“ Градишка 
број: 01-023-4/11 од 23. 02. 2011. године  
(„Службени гласник општине 
Градишка“, број 1/11) и број: 01-022-
142/18 од 29.03.2018. године  
(„Службени гласник општине Градишка“ 
број  5/18)  члан 7. се мијења и гласи: 
 
„Основни капитал  Јавног предузећа 
Спортски центар „Servitium“ Градишка  
је          4. 782.906,62 КМ од чега 
3.872.390 КМ у новцу уплаћено и 
уписано, а  910.516,62 КМ у 
нематеријалним правима. 
 

Члан 2. 
 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 
Број: 01-022-376/19                                                                                                 
Датум: 01.08.2019. године  
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

 Миленко Павловић с.р. 
__________________________________ 
 

На основу члана 5.  Закона о 
јавним предузећима („Службени 
гласник Републике Српске, бр. 97/16 и 
78/11), чл. 15. и 16.  Статута Јавног 
предузећа Спортски центар „Servitium“ 
Градишка  („Службени гласник општине 
Градишка“, бр. 1/11 и 5/18) и  чл. 36. и  
87. Статута града Градишка („Службени 
гласник града Градишка, бр. 4/17 и 5/19) 
Скупштина града Градишка у функцији 
Скупштине Јавног предузећа Спортски 
центар „Servitium“ Градишка, на 
сједници одржаној дана 01.08.2019. 
године донијела је 
 

 СТАТУТАРНУ О Д Л У К У 
о измјени Стaтута Јавног предузећа  

Спортски центар „Servitium“ 
Градишка 

 
Члан 1. 

 
У Статуту Јавног предузећа Спортски 
центар „Servitium“ Градишка („Службени 
гласник општине Градишка“, број 1/11 и 
5/18)  члан 13. се мијења и гласи: 
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„(1) Основни капитал  Јавног предузећа 
Спортски центар „Servitium" Градишка  
је 4.782.906,62 КМ од чега 3.872.390,00  
КМ у новцу уплаћено и уписано, а  
910.516,62 КМ у нематеријалним 
правима. 
(2) Повећање и смањење основног 
капитала врши се у случајевима и на 
начин прописан законом“. 
 

Члан 2. 
 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 
Број: 01-022-377/19                                                                                             
Датум: 01.08.2019. године     
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

 Миленко Павловић с.р. 
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ГРАДОНАЧЕЛНИК  
__________________________________ 
__________________________________ 
 

На основу члана 82. став (3) 
Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, 
бр.  97/16 и 36/19), чл. 9. и 34. Закона о 
заштити од пожара ("Службени гласник 
Републике Српске", број 71/12) и члана 
88. Статута Града Градишка 
(„Службени гласник Града Градишка“, 
бр. 4/17 и 5/19), Градочелник града 
Градишка  доноси 

 
П Р А В И Л Н И К 

о заштити од пожара у Градској 
управи Града Градишка 

 
I  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 
 (1) Правилником о заштити од 
пожара у Градској управи Града 
Градишка(у даљем тексту: Правилник), 
утврђују се мјере и радње у вези са 
спровођењем и унапређењем заштите 
од пожара у објекту органа Града и 
Градске управе Града Градишка. 
 (2) Спровођење и унапређење 
заштите од пожара обухвата скуп мјера 
и радњи управне, организационе, 
техничке и образовне природе, који се 
предузимају у циљу спрјечавања 
избијања и ширења пожара, откривања 
и гашења пожара, те спасавања људи и 
материјалних добара угрожених 
пожаром. 
 

Члан 2. 
 
 Овим правилником нарочито се 
уређују: 
 

1. Мјере заштите од пожара које се 
морају спровести у објекту органа 
Града и Градске управе Града 
Градишка, ради отклањања или 
умањивања опасности од настајања 
пожара. 
2. Организација и начин вршења 
унутрашње контроле у спровођењу 
мјера заштите од пожара, те задаци 
и обавезе запослених радника. 

3. Поступак и начин упознавања 
радника приликом ступања у рад 
или распоређивањана друго радно 
мјесто, са опасностима од пожара у 
везиса тим радним мјестом, као и 
начин обучавања радника у 
руковању средствима и опремом за 
гашење пожара. 
4. Обавеза провјере знања радника 
из области заштите од пожара. 
5. Простори, просторије и мјеста на 
којима се не смије производити, 
користити или преносити отворена 
ватра. 
6. Врста и количина опреме и 
средстава за гашење пожара, 
распоред опреме исредстава као и 
вријеме повременог испитивања 
њихове исправности. 
7. Задаци и одговорност 
руководећих радника у вези са 
спровођењем заштите од пожара. 
8. Дужности радника у случају 
избијања пожара и њихово 
учествовање у гашењу пожара. 
9. Органи надзора и сарадњаса 
органима инспекције за заштиту од 
пожара 

 
Члан 3. 

 
 Права, обавезе и одговорности 
утврђене овим правилником односе се 
на све службенике и намјештенике без 
обзира на дужину радног стажа. 
 
 
II -  МJЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА 
 
 1. Опште мјере заштите од 
пожара 
 

Члан 4. 
 
 (1) У просторијама објекта 
органа Града и Градске управе Града 
забрањено је пушење и уношење 
отворене ватре.  
 (2) Забрана из става 1. се мора 
истакнути видним натписом, односно 
упозорењем постављеним на уочљивом 
мјесту. 
 (3) Пушење је дозвољено у 
просторијама означеним за пушење 
дуванских производа. 
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Члан 5. 
 
 (1) Рад са отвореном ватром и 
пламеном обавља се на само за то 
одређеним мјестима. 
 (2) Рад са употребом ватре и 
пламена не може се предузимати на 
мјестима у чијој се непосредној близини 
налазе запаљиви материјали. 
 

Члан 6. 
 
 Отварање вентила и чепова на 
посудама са запаљивим течностима 
може се вршити само алатима који не 
изазивају варничење. 
 

Члан 7. 
 
 (1) Поправка евентуалних посуда 
под притиском које би служиле за 
држање запаљивих течности, може се 
вршити ако је посуда добро провјетрена 
и ослобођена присуства течности, 
односно пара и текућина које могу 
изазвати експлозију односно пожар. 
 (2) Контрола присуства 
запаљиве течности и гасова не смије се 
вршити ватром, већ за то одговарајућим 
мјерним инструментима. 
 (3) Прије почетка поправке, 
радник који врши поправку треба 
писмено да тражи дозволу за рад од 
радника  задуженог  за праћење 
провођења заштите од пожара у 
Градској управи Градишка. 
 

Члан 8. 
 
 (1) У свим просторијама улази, 
излази, степеништа и пролази морају 
бити слободни за несметан пролаз, 
евентуалну интервенцију и евакуацију. 
 (2) Пожарни путеви и пролази 
морају бити на одговарајући начин 
обиљежени. 
 

Члан 9. 
 
 Посуде и друга амбалажа за 
држање лако запаљивих течности мора 
бити смјештена на одређеним и 
обезбијеђеним мјестима, складиштима 
за ову врсту материјала, без обзира на 
то да ли је пуна или празна. 

Члан 10. 
 
 Средства за заштиту од пожара 
морају у свако доба бити исправна и не 
смију се употребљавати за друге сврхе, 
осим за оне за које су намијењена. 
 

Члан 11. 
 
 Кључеви свих закључаних 
просторија морају бити на одређеном 
мјесту депоновани, како би били лако 
доступни у случају пожара. 
 

Члан 12. 
 
 Архивирање канцеларијске 
документације и ускладиштење других 
материјала, мора се вршити на 
одговарајући начин и према важећим 
прописима, а њихово нагомилавање у 
радним просторијама није дозвољено. 
 

Члан 13. 
 
 Све справе и уређаји 
намијењениза гашење пожара морају 
бити видно и на одговарајући начин 
обиљежени, а приступ њима у свако 
доба слободан (подест, ходник, и сл.). 
 
2. Посебне мјере заштите од пожара 
 

Члан 14. 
 

 Поред општих мјера из овог 
правилника, прописују се 
сљедеће посебне мјере за 
заштиту од пожара и то: 

1) Мјере заштите од пожара у 
пословним просторијама: 

пословне просторије треба 
да су изграђене према важећим 
прописима за овакву врсту објекта,  

објекти у којима се налазе 
пословне просторије морају бити 
обезбијеђени потребним 
количинама и врстом средстава за 
почетно гашење пожара, 

средства за гашење пожара 
морају бити распоређена на тачно 
утврђена и увијек приступачна 
мјеста, чврсто фиксирана и 
обезбијеђена од могуће промјене 



 
 

5.8.2019. године                 „Службени гласник града Градишка“ – број 11/19                                   страна 27 

 

мјеста, те редовно контролисана и 
одржавана, 

забрањује се употреба 
електричних гријалица и решоа, а 
ако се указује неопходна потреба за 
кориштењем гријалица испод истих 
поставити ватроотпорне подлоге и 
задужити особу особе које се 
старају о њиховој правилној 
употреби уз потпис да су упознати 
са овом мјером заштите и 

клима уређаје за хлађење и 
загријавање канцеларија 
искључити по завршетку радног 
времена. 

 
2) Мјере заштите од пожара у 
складиштима, архивама и 
радионицама: 

1. објекти морају бити изграђени у 
складу са важећим техничким 
прописима за такву врсту 
објекта, 

2. архива мора бити смјештена у 
посебној просторији и уредно 
сложена у одговарајуће полице, 

3. у складиштима и архивама је 
строго забрањено пушење и 
употреба отворене ватре, 
односно загријавање просторија 
електричним пећима и пећима 
на плин, тврдо или течно гориво, 

4. забрану пушења и употребу 
отворене ватре треба истаћи на 
видно мјесто, 

5. у складиштима материјал треба 
држати разврстан према 
врстама, како је дато Планом и 
одређено техничким прописима, 

6. забранити непотребно 
задржавање лица у 
просторијама, 

7. средства за заштиту од пожара 
поставити на тачно утврђена 
мјеста и иста редовно одржавати 
и контролисати и 

8. проводити мјере заштите од 
пожара за све објекте које су 
дате Планом и утврђене законом 
и другим прописима из области 
заштите од пожара. 

 
 3) Мјере заштите од пожара у 
кругу објекта органа Града и Градске 
управе Града: 

1. простор око објеката мора се 
обезбиједити увијек проходним 
као и прилази и пролази,  

2. вањска хидрантска мрежа мора 
бити приступачна, видно 
обиљежена, а сва припадајућа 
средства, односно опрема 
хидрантских ормарића мора 
бити комплетна и увијек у 
исправном стању,  

3. контролу исправности 
хидрантске мреже и њене 
опреме треба редовно вршити 
како је одређено прописима 
(једном годишње), 

4. о извршеним прегледима 
потребно је сачинити записник и 
предузети мјере да се 
евентуални недостаци одмах 
отклоне, 

5. простори око објеката морају 
бити слободни за приступ 
ватрогасних возила и технике, а 
пожарни путеви видно 
обиљежени и 

6. уз објекат се не смије дозволити 
паркирање моторних возила ни 
за тренутак, као ни паркирање 
возила испред улаза и на 
пролазима, односно на поклопцу 
пожарног хидранта. 

 
4) Заштитне мјере од пожара на 
електроинсталацијама и уређајима на 
електрични погон: 

1. електрични уређаји и инсталације 
у свим објектима и просторијама 
морају бити изведени према 
важећим прописима и 
стандардима, а оправке и 
прегледе могу вршити само 
стручна лица, 

2. крај сваког осигурача и склопке 
морају бити постављене ознаке 
коме струјном кругу припада 
осигурач или склопка (једнополне 
шеме разводних ормара), 

3. вршити провјеру отпора изолације 
електроинсталације и отпора 
петље, 

4. прегорјеле осигураче замијенити 
исправним и то одговарајуће 
ампераже, а не дозволити 
премоштавање лицном, 
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5. приступ разводним ормарима 
мора бити слободан, 

6. мора се обезбиједити редован 
преглед, те стручно и квалитетно 
одржавање прекидача, 
прикључница, утикача, 
прикључних гајтана, сијаличних 
грла и слично, како због њиховог 
лошег стања не би дошло до 
пожара, 

7. гријачи, решои, или кухала не 
смију се употребљавати у 
просторијама гдје је могуће 
стварање запаљивих и 
експлозивних пара, гасова и 
прашине и 

8. редовни преглед ватродојавног 
система вршити најмање једном 
годишње.  

 
5) Заштите од пожара атмосферским 
пражњењем: 

1. као основна мјера заштите од 
пожара због атмосферског 
пражњења (удара грома) потребно 
је громобранске инсталације у 
прописаним роковима прегледати 
и испитати као и код свакогудара 
грома, без обзира на тода ли је 
истекао прописани рок обавезног 
прегледа. 

 
III - ОРГАНИЗАЦИЈА И НАЧИН 
ВРШЕЊА УНУТРАШЊЕ КОНТРОЛЕ, ТЕ 
ЗАДАЦИ И ОБАВЕЗЕ ЗАПОСЛЕНИХ 
РАДНИКА 
 

Члан 15. 
 
 Организација и контрола 
подразумиjева Законом, Правилником о 
унутрашњој организацији и 
систематизацији радних мјеста Градске 
управе Градишка и овим правилником, 
спровођење мjера заштите од пожара, а 
проводе је:  Руководиоци основних 
организационих јединица Градске 
управе,  Шеф Одсјека за заједничке 
послове,  Радник обезбјеђења и  
Остали радници. 
 
 
 
 
 

1. СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ ГРАДА 
 

Члан 16. 
 
 Секретар Скупштине Града у 
оквиру своје надлежности по питању 
спровођења заштите од пожара има 
сљедеће задатке и обавезе: покреће 
инцијативу и даје приједлоге за 
унапређење постојећег стања заштите 
од пожара, предлаже Градоначелнику 
општа акта, којима се регулише 
проблематика заштите од пожара и 
обавља и друге послове везане за 
заштиту од пожара који су законом и 
другим прописима и општим актима 
стављени у његову надлежност. 
 
2. РУКОВОДИОЦИ ОСНОВНИХ 
ОРГАНИЗАЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА 
 

Члан 17. 
 
Руководиоци основних организационих 
јединица Градске управе у оквиру своје 
надлежности по питању спровођења 
заштите од пожара имају сљедеће 
задатке и обавезе: 
1) упознају сваког радника с 

опасностима од пожара и 
експлозије, о мјерама заштите и 
осталим упутствима за сигуран рад 
са становишта заштите од пожара 
у одређеном радном простору, 

2) дају потребне упуте радницима у 
току рада о придржавању мјера 
заштите од пожара, 

3) осигуравају мјере за унапређење 
заштите од пожара, 

4) сарађују са радником који обавља 
стручне послове заштите од 
пожара, 

5) проводе у дјело захтјеве 
инспекције заштите од пожара и 
препоруке стручних органа, 
односно овлаштених организација 
из ове дјелатности, 

6) визуелно провјеравају стање 
опреме и средстава за гашење 
пожара (апарате, хидранте и 
пратећу опрему), 

7) забрањују обављање послова и 
радних задатака, односно 
забрањују рад у просторији гдје 
пријети непосредна опасност од 
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настанка пожара, ако се та 
опасност не може на други начин 
уклонити, 

8) забрањују држање, смештај, 
ускладиштење запаљивих ствари, 
ако нису претходно проведене 
мјере заштите од пожара или је то 
у супротности са прописима и 
одредбама овог правилника, 

9) осигуравају обавијештеност 
радника о прописима заштите од 
пожара и одлукама донијетим из те 
области, 

10) предлажу покретање 
дисциплинског поступка за повреду 
радних обавеза против радника 
који су учинили повреду радних 
обавеза у вези са заштитом од 
пожара и 

11) раде и друге послове у везиса 
заштитом од пожара који су 
Законом и општим актима 
стављени у њихову надлежност.  

 
3. ШЕФ ОДСЈЕКА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ  
ПОСЛОВЕ 
 

Члан 18. 
 
 Шеф Одсјека за управне послове 
у оквиру своје надлежности, по питању 
спровођења заштите од пожара, има 
сљедеће задатке и обавезе: 
1) осигурава примјену техничко-

технолошких мјера заштите од 
пожара на инсталацијама, 
уређајима, просторијама и другим 
средствима рада контролишући 
начин руковања електричним 
апаратима, уређајима и 
инсталацијама, те се брине да се 
све инсталације одржавају у 
исправном стању у складу са 
приједлозима и препорукама 
овлаштеног радника 
Професионалне ватрогасне 
јединице,  

2) координира у спровођењу мјера 
заштите од пожара са начелницима 
одјељења и службе,  

3) контролише објекат у коме је 
смјештена Градска управа Града у 
вези са спровођењеммјера заштите 
од пожара, 

4) благовремено одређује мјере 
заштите од пожара на објектима, 

5) организује извршење мјера 
наређених рјешењем инспекцијских 
органа, 

6) контролише прилазне путеве до 
објекта Градске управе Града, 

7) контролише извршење мјера 
прописаних Планом заштите од 
пожара и мјера одређених од 
стране инспекцијских органа, 

8) одређује рокове за контролу 
уређаја и средстава за заштиту од 
пожара како је регулисано 
прописима, 

9) учествује у организовању око 
обучавања запослених радника о 
начину кориштења и употребе 
ватрогасних апарата, опасностима 
од пожара и потребним мјерама 
заштите од пожара, 

10) улази у свако доба у све објекте 
ради вршења контроле 
спровођења мјера заштите од 
пожара, 

11) учествује на стручном савјетовању, 
симпозијумима и семинарима у 
вези са разрадом Закона и 
подзаконских прописа, а у сврху 
унапређења заштите од пожара, 

12) упознаје све службенике и 
намјештенике са мјерама заштите 
од пожара и са овим правилником, 

13) на видном мјесту поставља ознаке 
упозорења, забране и обавјештења 
из области заштите од пожара, 

14) редовно врши визуелни преглед 
опреме и средстава за заштиту од 
пожара, 

15) обезбјеђује средства за рад и 
опрему водећи рачуна о њиховој 
исправности  и 

16) обезбјеђује потребна средства и 
опрему за гашење пожара.  

 
Члан 19. 

 
 Непосредно спровођење мјера 
заштите од пожара у Градској управи 
Града, Градоначелник, посебним 
рјешењем, повјерава командиру 
Професионалне ватрогасне јединице 
Града Градишка.  
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4. РАДНИК ОБЕЗБЈЕЂЕЊА  
Члан 20. 

 
 Радник обезбјеђења, односно 
кућни мајстор је нарочито одговоран за 
извршење сљедећих задатака: води 
књигу примопредаје дужности у коју 
уноси своја запажања у погледу 
заштите од пожара, те примљене 
задатке које није извршио, односно које 
треба да изврши прималац дужности, 
одмах по доласку на рад и преузимању 
дужности, врши контролу исправности 
средстава везе те комплетности и 
исправности ватрогасних апарата и 
других справа и средстава за почетно 
гашење пожара, приликом обиласка 
објекта и радних просторија, све уочене 
недостатке и предузете мјере, као и 
забиљешке о свим запажањима у току 
рада, уноси у књигу примопредаје 
дужности, а по потреби подноси 
посебан писмени извештај непосредном 
руководиоцу ради предузимања 
одговарајућих мјера, не дозвољава 
паљење отпадака и ложење отворене 
ватре у непосредној близини објекта и 
обавља и друге послове из дjелокруга 
радног мjеста. 
 
5. ОСТАЛИ РАДНИЦИ 
 

Члан 21. 
 
 Радници запослени у Градској 
управи Града непосредно проводе 
мјере заштите од пожара: 
1) упознају се са организацијом 

заштите од пожара у Градској 
управи Града,  

2) упознају се са опасностима од 
пожара и експлозије, 

3) упознају упутства за сигуран рад са 
становишта заштите од пожара и 
експлозија, а посебно оним 
дијеломкоји се односе на 
извршавање послова и задатака у 
оквиру њиховог радног мјеста, 

4) памте бројеве телефона 
Професионалне ватрогасне 
јединице Градишка (тел. 123),те 
Полицијске станице (тел. 122) и 
Хитне помоћи (тел. 124), 

5) познају размјештај апарата и друге 
опреме за гашење пожара, 

6) познају гдјесе налазе електричне 
склопке за искључење електричне 
струје, 

7) познају како се треба понашати и 
поступати у случају да пријети 
опасност од пожара или у случају 
настанка пожара 

8) оспособљавају се за за гашење 
пожара апаратима и другом 
ватрогасном опремом, 

9) упознају се са опасностима и 
мјерама заштите приликом 
распоређивања на друго радно 
мјесто, 

10) не извршавају послове и радне 
задатаке ако пријети непосредна 
опасност за настајање пожара или 
експлозије, због тога што нису биле 
проведене одговарајуће мјере 
заштите од пожара, 

11) обавјештавају о уоченим 
недостацима и неправилностима 
којемогу изазвати пожар и исте 
отклањају или дежурају до 
интервенције стручног особља за 
гашење пожара, 

12) придржавају се прописаног режима 
рада изван свог дјелокруга и у 
другим просторијама или 
објектима, 

13) подносе приједлогеза боље и 
успјешнијеорганизовање и 
провођење мјера и послова 
заштите од пожара, 

14) упознавају се са одредбама овог 
правилника, Планом заштите од 
пожара и другим прописима којима 
се регулишу специфичне мјере и 
послови у погледу заштите од 
пожара у њиховом дјелокругурада, 
те да се тих мјера строго 
придржавају, 

15) присуствују теоретском и 
практичном дијелу наставе на 
предавањима, семинарима и 
течајевима, односно вјежбама 
гашења и спашавања што се у 
Градској управи Града проводе 
ради оспособљавања и 
информисања радника из материје 
заштите од пожара. 
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IV - НАЧИН УПОЗНАВАЊА РАДНИКА СА 
ОПАСНОСТИМА ОД ПОЖАРА НА РАДНОМ 
МЈЕСТУ КАО И НАЧИН ОБУКЕ РАДНИКА О 
МЈЕРАМА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА И 
РУКОВАЊЕ ОПРЕМОМ И СРЕДСТВИМА 
ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА 

 
Члан 22. 

 
 Ради заштите објеката органа 
Града и Градске управе Града 
Градишка од пожара, потребно је да сви 
радници: 
1) буду упознати с мјерама које треба 

проводити ради заштите од 
пожара, сваки на своме радном 
мјесту, 

2) познају све врсте робе и 
материјала с којим се ради,  

3) буду упознати с начином гашења 
пожара и спашавања, 

4) у случају да постоји опасност од 
пожара на радном мјесту или у 
близини да одмах предузму све 
мјере да се онаотклони, односно да 
обавијесте непосредног 
руководиоца гдје је опасност 
настала, 

5) средства за гашење и спашавање 
држе на одређеним мјестима и 
омогуће несметан прилаз до њих, 

6) са расположивим средстивма и 
справама за почетно гашење знају 
руковати, 

7) обавезно присуствују 
оспособљавању за 
пожарнопревентивне мјере, те 
начину гашења и спасавања и 

8) по завршетку рада сваки на свом 
радном мјесту изврши преглед свих 
инсталација и уређаја, а уређаје 
искључи. 

 
V - ОБАВЕЗЕ И ПРОВЈЕРА ЗНАЊА 
РАДНИКА ИЗ ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ОД 
ПОЖАРА 
 

Члан 23. 
 
 Радници у објекту органа Града 
и Градске управе Града Градишка имају 
право и дужност да се стално обучавају 
из области заштите од пожара и да 
повремено провјеравају знање из те 
области. 

1. Уводна инструктажа 
 

Члан 24. 
 
 Уводна инструктажа је прва фаза 
обучавања и примјењује се за све 
новозапослене службенике и 
намјештенике. Овом инструктажом 
радник треба да буде упознат са: 
1) законом о заштити од пожара, 

мјерама заштите прописане овим 
правилником и другим прописима и 
нормативима у вези са заштитом 
од пожара, 

2) правима,обавезама и 
одговорностима радника и 
посљедицама које би наступиле 
пропуштањем примјене одређених 
мјера из области заштите од 
пожара, 

3) организацијом рада, опасностима 
од пожара као и са мјерама и 
средствима за заштиту и гашење 
пожара и 

4) организацијом и спровођењем 
заштите од пожара, поступком 
радника у случају пожара и начину 
спасавања људи и материјалних 
добара. 

 
 2. Инструктажа на радном мјесту 
 

Члан 25. 
 
 Инструктажом на радном мјесту, 
новопримљени и радници који се 
распореде на друге послове у току 
запослења, детаљно се упознају са: 
1) опасностима од пожара у вези са 

радним мјестомна које је радник 
распоређен, 

2) прописаним упутствимаи техничким 
нормативима којим се 
обезбјеђујесигуран рад у погледу 
заштите од пожара и експлозије, 

3) опремом и средствима за гашење 
пожара и практичном употребом 
приручних апарата за гашење 
пожара, 

4) размјештајем апарата и друге 
опреме и средстава за гашење 
пожара и 

5) начином и средствима за 
узбуњивање и поступком у случају 
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пожарних опасности или настанка 
пожара. 

Члан 26. 
 
 Поред обучавања радника, како 
је одређено овим правилником, 
образовање запослених радника из 
области заштите од пожара, врши се 
кроз предавања која обавља стручна 
комисија, или установа која се бави 
образовањем из ове области. 
 

Члан 27. 
 
 (1) Образовању радника из 
области заштите од пожара, које се 
обавља кроз организовање стручне 
наставе, морају се одазвати сви 
запослени у Градској управи Града 
Градишка, без обзира на стручну 
спрему, радно искуство и функцију коју 
врше. 
 (2) Стручни сарадник за заштиту 
од пожара, односно овлаштено лице 
Професионалне ватрогасне јединице 
Градишка, дужан је да организује 
једанпут у току три године да се изврши 
провјера знања радника из области 
заштите од пожара у Градској управи 
Града Градишка.  
 (3) Обуку и провјеру знања из 
области заштите од пожара, за запослене у 
Градској управи, врше овлаштени радници 
Професионалне ватрогасне јединице 
Градишка. 
 

Члан 28. 
 
 (1) Радник који не задовољи 
приликом провјере знања дужан је поново 
приступити обуци из области заштите од 
пожара. 
 (2) Радник који није задовољио на 
провјери знања из области заштите од 
пожара не може радити на мјестима на који 
масе ради са запаљивим течностима и 
материјалима. 

 
VI - ПРОСТОРИЈЕ, ПРОСТОРИ И МЈЕСТА 
НА КОЈИМА СЕ НЕ СМИЈЕ 
ПРОИЗВОДИТИ, КОРИСТИТИ  ИЛИ  
ПРЕНОСИТИ  ОТВОРЕНА  ВАТРА 
 

Члан 29. 

 
 (1) У свим просторијама објекта 
органа Града и Градске управе Града 

Градишка не смијесе користити или 
приносити отворена ватра. 
 (2) У просторима из става 1. 
морају се поставити и одговарајућа 
упозорења како је дато Планом заштите 
од пожара. 
 
VII - ВРСТА И КОЛИЧИНА ОПРЕМЕ И 

СРЕДСТАВА ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА, 
РАСПОРЕД ОПРЕМЕ И СРЕДСТАВА КАО И 
ВРИЈЕМЕ И НАЧИН ИСПИТИВАЊА 
ЊИХОВЕ ИСПРАВНОСТИ 
 

Члан 30. 
 
 (1) Врста и количина опреме и 
средстава за гашење пожара за објекат 
органа Града и Градске управе Града 
Градишка дата је Планом заштите од 
пожара. 
 (2) Распоред опреме и средстава 
за гашење пожара врши се према 
Плану заштите од пожара. 
 

Члан 31. 
 
 (1) Начин испитивања опреме и 
средстава за гашење пожара врши се 
према роковима, како је дато законским 
прописима, односно препорукама 
произвођача опреме и средстава за 
гашење пожара. 
 (2) Корисници ручних и 
превозних апарата за гашење почетног 
пожара дужни су да обезбиједередовно 
испитивање апарата према упутству 
произвођача, односно стандардима, а 
најмање једном годишње. 
 
VIII - ЗАДАЦИ РАДНИКА КОЈИ ИМАЈУ 
ПОСЕБНА ОВЛАШТЕЊА И ОДГОВОРНОСТ 
У ПОГЛЕДУ ПРОВОЂЕЊА МЈЕРА 
ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА 

 
Члан 32. 

 
 Радници са посебним 
овлаштењима у погледу овог поглавља 
су: 

1) Секретар Скупштине Града, 
2) Начелник Одјељења за 

општу управу, 
3) Шеф Одсјека за заједничке  

послове, 
4) Радник обезбјеђења и 
5) Остали радници. 
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Члан 33. 
 
 Задаци радника са посебним 
овлаштењима из претходног члана 
одређени су у складу са одредбама 
овог правилника.  
 
 
IX - ОДГОВОРНОСТ РАДНИКА ЗБОГ 
ПОВРЕДЕ ПРОПИСА ИЗ ОБЛАСТИ 
ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА 
 

Члан 34. 
 
 Радник који на раду не 
примјењује мјере заштите од пожара, 
који се не придржава утврђених упута 
за сигуран рад са становишта заштите 
од пожара, који не извршава послове и 
задатке утврђене овим правилником 
или их извршава противно одредбама, 
дисциплински одговара за тежу повреду 
радних обавеза.  
 
 
X - ДУЖНОСТИ РАДНИКА У СЛУЧАЈУ 
ИЗБИЈАЊА ПОЖАРА И ЊИХОВО 
СУДЈЕЛОВАЊЕ У ГАШЕЊУ ПОЖАРА 
 

Члан 35. 
 
 (1) Сваки радник који примијети 
непосредну опасност од избијања 
пожара или примијетипожар, дужан је 
отклонити опасност, односно да угаси 
пожар, ако то може учинити без 
опасности за себе и другу особу. 
 (2) Ако радник не може 
отклонити сам опасност, односно 
угасити пожар у смислу претходног 
става овог члана, дужан је 
обавијестити, односно позвати у 
помоћдруге службенике и намјештенике 
узвиком "ПОЖАР!" да се расположивим 
ватрогасним апаратима и опремом 
угаси настали пожар или да га 
локализују. 
 (3) Радници који су били 
обавијештени или позвани у помоћ за 
гашење пожара, дужни су да из 
непосредне близине пожара узму 
апарате за гашење и опрему за гашење 
пожара и приступе гашењу пожара. 
 (4) У исто вријеме о насталом 
пожару обавјештава се Професионална 

ватрогасна јединица, како је то дато 
Планом заштите од пожара. 
 

Члан 36. 
 
 (1) На мјесту пожара по правилу 
треба да буде онолико радника колико 
то захтијева тактика гашења пожара. 
 (2) Непосредним гашењем 
пожара на лицу мјеста руководи 
командир ватрогасне јединице која је 
прво почела гасити пожар, уколико се 
руководиоци ватрогасних јединица, које 
учествују у гашењу пожара, другачије 
не договоре или ако прописом није 
другачије одређено. 
 

Члан 37. 
 
 Радник који руководи гашењем 
пожара овлаштен је да: 

1. организује допрему 
расположивих апарата и опреме 
за гашење пожара на мјесту 
гашења, 

2. организује распоред радника и 
њихово судјеловање у гашењу 
пожара, 

3. предузме мјере за спречавање 
ширења пожара, настанка 
панике и евакуацију угрожених 
радника, 

4. организује уклањање угрожених 
средстава с мјеста пожара, 

5. удаљи службенике и 
намјештенике који немају 
одређене задатке у вршењу 
пожара, 

6. предузме мјере да се сачувају 
трагови и предмети који могу 
послужити за утврђивање узрока 
пожара и 

7. организује наставак рада након 
завршеног гашења пожара. 

 
 
XI – ОРГАНИ НАДЗОРА И САРАДЊЕ 
СА ОРГАНИМА ИНСПЕКЦИЈСКЕ 
ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА 
 

Члан 38. 
 
Органима надзора према одредбама 
овог правилника сматрају се: 
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1) органи инспекцијске заштите од 
пожара (екстерни надзор) и  

2) руководиоци организационих 
јединица Градске управе Града 
(интерни надзор). 

 
Члан 39. 

 
 Руководиоци организационих 
јединица Градске управе дужни су 
инспектору заштите од пожара на његов 
захтјев дати обавјештења и податке 
који су му потребни за обављање 
надзора и омогућити му утврђивање 
чињеница потребних за оцјену 
провођења прописа заштите од пожара. 
 

Члан 40. 
 
 Радник на којег је насловљен акт 
органа надзора којим се тражи 
извршење одређених радњи, обавезан 
је најкасније у року од осам дана од 
пријема тог акта, обавијестити орган 
надзора о предузетим мјерама за 
извршење тих радњи, ако орган 
надзора није одредио други рок. 
 
 
XII - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 41. 
 
 Ступањем на снагу овог 
правилника престаје да важи 
Правилник о заштити од пожара у 
Административној служби општине 
Градишка („Службени гласник општине 
Градишка“, број 8/13). 
 

Члан 42. 
 
 Овај правилник ступа на снагу 
осмог дана од дана објављивања у 
„Службеном гласнику града Градишка“. 
 
 
Број: 02-022-385/19 
Датум: 25.07.2019. године                                                              
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

 
 

На основу чл. 59. и  82. став 3. 
Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, 
бр. 97/16 и 36/19), члана 60. Закона о 
буџетском систему Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“, 
бр. 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), члана 
11. став 1. Закона о систему интерних 
финансијских контрола у јавном сектору 
Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“, број 91/16), и члана 
68. и 88. Статута града Градишка 
(„Службени гласник града Градишка“ 
бр. 4/17 и 5/19), Градоначелник града 
Градишка  доноси 
 
 

П Р А В И Л Н И К 
О ИНТЕРНИМ КОНТРОЛАМА И  

ИНТЕРНИМ КОНТРОЛНИМ 
ПОСТУПЦИМА 

 
 

I  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 
(1) Овим правилником нормативно се 
дефинише методологија за   
успостављањеи спровођење система 
финансијског управљања и контроле у 
Градској управи  града Градишка. 
(2) Систем интерних контрола, у смислу 
овог правилника, подразумијева 
финансијско управљање и контролу 
засновану на процјени ризика, који се 
спроводе на свим нивоима Градске 
управе града Градишка, односно свим 
организационим јединицама 
обухватајући при томе цјелокупна 
средства града Градишка, средства 
добијена из других извора и 
најзначајније нефинансијске и 
финансијске процесе у граду Градишка. 
 

Члан 2. 
 

Елементе система интерних контрола у 
Градској управи града Градишка чине: 
 
1) контролно окружење, 
2) управљање ризицима, 
3) контролне активности, 
4) информације и комуникација и 
5) праћење и процјена система. 
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II КОНТРОЛНО ОКРУЖЕЊЕ ЗА 
ПРИМЈЕНУ ПРАВИЛНИКА 
 

Члан 3. 
 

Контролно окружење подразумијева: 
1) лични и професионални интегритет и 
етичке вриједности руководства, 
функционера и осталих  запослених у 
Градској управи: 
1. руководство поштује прописана 
правила и осигурава да су запослени у 
Градској управи упознати са правилима 
етике и осталим значајним питањима, у 
смислу обавјештавања запослених о 
релевантнимпроцедурама, 
организовањем колегија и сличним 
активностима, 
2. запослени су упознати са правилима 
и придржавају се истих, 
3. остале активности прописане 
посебним прописима. 
 
2) начин управљања: 
1. управљање засновано на планирању, 
2.управљање усмјерено на 
обезбијеђењеконтинуитета свих 
процеса који се  одвијају у Градској 
управи, 
3.обезбјеђење надзора у односу на 
циљеве, обезбјеђење ефикасности, 
економичности и ефективности 
остварења утврђених циљева свих 
области дјеловања Градске управе, 
4. извјештавање о раду у складу са 
вишим прописима и 
5. остале активности прописане 
посебним прописима. 
 
3) одређивање мисије и циљева: 
1. руководство града Градишка проводи 
поступак извјештавања запослених и 
Скупштине града/јавности о степену 
остварења мисије и циљева за 
извјештајне периоде, 

2. запослени у Градској управи сходно 
датим овлашћењима и мјерилима 
радног мјеста извршавају додијељене 
им активностима и 

3. остале активности прописане 
посебнимпрописима. 

 

4) организациона структура, хијерархија 
у погледуовлашћења и одговорности, 
права, обавезе и нивоиизвјештавања: 

1. овлашћења, одговорности, 
сложеност послова,категорија 
службеника, ниво комуникације 
иограничења јасно дефинисани 
актимаГрадске управе у оквирима 
прописаних граница, 

2. уколико је због оправданих и јасно 
видљивихразлога (неусаглашеност 
виших прописа, хитнислучајеви и други 
доказиви разлози) моралодоћи до 
прекорачења контрола или 
оправданогодступања од процедура, 
исти се образлажу идокументују, 

3. запослени дјелују сходно 
додијељенимовлашћењима и осталим 
мјерилима радног мјеста, поступак 
извјештавања и нивоикомуникације 
крећу се у складу са утврђеним уакту о 
организацији и систематизацији 
раднихмјеста и Правилником о 
комуникацијама, а уколико је то 
примјењиво, у оквиримаграница 
утврђених вишим прописима, 

4. остале активности прописане 
посебнимпрописима. 
 
5) писана правила и пракса управљања 
људским ресурсима: 
1. доношење аката о организацији 
Градскеуправе и организацији и 
систематизацијизапослених, 
2. планирање запошљавања, 
3. провјера учинка запослених – 
оцјењивање и 
4. остале активности прописане 
посебнимпрописима. 
 
6) компетентност запослених, 
обезбјеђење равнотежеизмеђу 
компетенције запослених и 
њиховихзадатака: 

1. руководство дефинише мјерила за 
радна мјеста у оквирима утврђених 
општих граница,организује интервјуе са 
кандидатима зазапослење, оцјењује 
потребе за обукама иедукацијом 
запослених, 
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2. запослени похађају планиране 
обуке,извршавају повјерене задатке у 
складу саважећим прописима и 

3. провођење осталих активности 
дефинисанихпосебним прописима. 

III  УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА 
 

Члан 4.  
 
(1) Eфикасан систем интерне 
контроле захтијева препознавање и 
континуирану процјену и управљање 
ризицима који могу онемогућити 
постизање циљева Градске управе. 
 
(2) Ризик је могућност настанка 
непланираних догађаја који ће 
негативно утицати на остваривање 
циљева Градске управе. Ризици су 
присутни у свим аспектима рада 
Градске управете је обавезно да 
организационе јединице Градске 
управе  израде мапе процеса, утврде 
циљеве процеса и ризике који се могу 
појавити у реализацији процеса. 
Ризици могу бити нефинансијски 
(оперативни ризик,  правни ризик, 
ризик имиџа, политички ризик) и 
финансијски ризици који су повезани 
са финансијским управљањем јавних 
средстава. 
Процјена ризика је процес који се 
састоји од три корака: 

а) Идентификовање ризика: 
утврђивање који су то ризици; 

б) Мјерење ризика: утврђивање 
колико су велики ризици и 

в) Рангирање ризика: утврђивање који 
су ризици најважнији. 

(3) За управљање ризицима 
прописани су контролни поступци, а 
који су уграђени у интерне политике и 
процедуре, а за што су директно 
задужени руководиоци 
организационих јединица. 
(4) Интерна ревизија  
успостављена на функционалан 
начин, независно од других 
организационих јединица Градске 
управе је дио система управљања 
ризиком и усмјерена је на провођење 
поступака ревизије утврђених 

организационих процеса у Градској 
управи и буџетских корисника чији се 
финансијски извјештаји консолидују у 
финансијски извјештај града  
Градишка, као и провођење 
препорука интерне ревизије. 
(5) Утврђивање, праћење и 
управљање ризицима у Градској 
управи регулисано је посебним актом 
Градоначелника, Правилима  за 
управљање ризицима, којим су дате 
смјернице за планирање, процјену, 
управљање, мониторинг управљања 
и документовање ризика у Граду 
Градишка. 
 
IV KOНТРОЛНЕ АКТИВНОСТИ 
 

Члан 5. 
 

(1) Контролне активности 
представљају политике, процедуре 
које је Гр а д о н ач ел н и к  успоставио 
у облику правилника, одлука, 
упустава и процедура, а које му 
помажу у спровођењу потребних 
акција и предузимања одговарајућих 
радњи у циљу смањења могућих 
ризика који могу настати и угрозити 
предвиђене циљеве. Политиком се 
дефинише шта би требало радити. 
Поступци  служе за спровођење 
политика. Контролним поступцима се 
инплементирају контролне политике 
путем специфичних и рутинских 
задатака који се обухватају у 
одређено вријеме. Обухватају се 
основне функције контролних 
активности које трeбају бити одвојене 
и посебно надгледане, и то: 
разграничење, овлаштење,  
документовање, заштита и 
верификација и надгледање. 

(2) Службеници Градске управе 
дужни су обезбједити несметане 
услове рада, проток информација 
неопходних за благовремено и 
квалитетно обављање пословних 
активности, вршити правилну 
расподјелу овлаштења и 
надлежности, водити исправну 
пословнуи кадровску политику, 
поступати и омогућити поступање 
подређених службеника у складу са 
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етичким пословним кодексом и 
нормама. 

(3) Сви поступци се морају 
примјењивати, поштујући  принципе 
ефикасности, транспарентости, 
одговорности и законитости. 
 

Члан 6. 
 

Нижи трезорски буџетски корисници 
су у обавези да у року од три мјесеца 
од дана ступања на снагу овог 
правилника усвоје одговарајуће 
опште акте и процедуре којим се 
регулишу интерни контролни 
поступци. 
 

Члан 7. 
 

(1) Интерне контроле се 
успостављају од врха хијерархијске 
љествице, до најнижих извршиоца у 
Градској управи. 

(2) Руководиоци основних 
организационих јединица Градске  
управе извјештавају Градоначелника 
о постигнутим циљевима у извршењу 
планираних задатака, провођењем 
успостављених процедура пословања 
и дјеловања интерних контрола у 
смислу отклањања ризичних 
ситуација у пословању. 
 

Члан 8. 
 

Процедурама пословања детаљније 
су дефинисани пословни процеси и 
ризици у пословању, као и дјеловање 
интерних контрола у смислу 
отклањања пословних и стратешких 
ризика, или стављања под контролу 
ризичних ситуација, ако се ризици у 
пословању нису могли у потпуности 
избјећи. 
 

Члан 9. 
 

(1) Утврђивањем, праћењем и 
управљањањем ризицима, 
руководство Града утврђује прати и 
управља интерним контролама, да би 
се организовано или заједно, избјегли 
ризици у пословању, или држали под 
контролом они ризици, који се не могу 
отклонити и постигла максимална 

економичност, ефикасност и 
ефективност у пословању, које су 
усмјерене на учинак, односно на 
максималну вриједност пословања за 
уложена средства. 

(2) Активности из става 1. 
спроводе се и код нижих буџетских 
корисника који су у систему 
трезорског пословања. 
 
 
V  КОНТРОЛНИ ПОСТУПЦИ 
 

1. Административни контролни 
поступци  
 

Члан 10. 
 

Административно-интерни контролни 
поступци су писане процедуре, 
политике, евиденције и остале мјере 
којима се осигурава извршавање 
операција у складу са Правилником о 
унутрашњој организации и 
систематизацијом радних мјеста 
Градске управе  Градишка и то: 
1) доношења одлука на основу којих 
запослени извршавају своје послове 
за које 
су овлаштени, 
2) пријем дописа, рачуна и остале 
документације, 
3) разврставање и достава 
документације, 
4) начин и рокови достављања 
писмена, 
5) овјера и дистрибуцијаписмена, 
  6) организација достављања 
материјала Скупштине града 
Градишка, 
  7) организација састанака са лицима 
из спољних институција, организација   
послова у одјељењима, службама,  и 
Професионалној ватрогасној јединици  
Градишка (у даљем тексту: 
организационе јединице), 
8) организација послова између 
организационих јединица и 
9) остали послови у вези са 
поступањем Градске управе. 
 

Члан 11. 
 

(1) Сва пошта која долази у Градску 
управу, заводи се и евидентира у 
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писарници кроз књигу протокола и 
исти дан доставља организационим 
јединицама којима је упућена, путем 
интерне доставне књиге. 
Рачуноводствена документација се 
посебно заводи и евидентира у књигу 
улазних рачуна и доставља у 
Одјељење за финансије. Одјељење 
за финансије разврстава 
рачуноводствену документацију по 
надлежним организационим 
јединицама на овјеру пословних 
догађаја који су основ за плаћање. 

(2) Улазну рачуноводствену 
документацију својим потписом 
овјеравају руководиоци 
организационих јединица, као доказ 
да је роба запримљена, услуга 
извршена или инвестиција завршена 
po уговору. Руководиоци обављају 
суштинску контролу докумената, у 
року од два дана, од дана пријема 
књиговодствене доку- ментације, 
потписују их и уносе датум пријема 
документа. 

(3) Уколико документ није правилно 
састављен (према уговору) или није 
комплетан и исправан, одговорна 
лица у Градској управи, која су 
установила наведене недостатке, 
враћају документ на исправку 
пошиљаоцу, уз допис са 
образложењем разлога 
повратадокумента. 

(4) Овјерена књиговодствена 
документација, од стране 
руководиоца организационих 
јединица, доставља се у року од три 
дана од дана пријема у Одјељење за 
финансије, на обраду. Начелник 
одјељења за финансије и надлежни 
шефови одсјека врше формалну и 
суштинску контролу књиговодствене 
улазне документације, за коју ће 
Одсјек за буџет, Одсјек за 
рачуноводство, Одсјек за трезор и 
Одсјек за систем обједињене наплате 
сачинити писане процедуре 
формалне и суштинске контроле. 
Након извршене формалне и 
суштинске контроле књиговодствене 
документације врши се ликвидирање 
рачуна и осталих докумената и води 
књига улазних рачуна и припрема 
плаћање рачуна, о чему ће се по 

одсјецима Одјељења за финансије 
сачинити процедуре ликвидирања, 
књижења, плаћања и архивирања 
рачуна и остале рачуноводствене 
документације. 

(5) Благајничко пословање се 
обавља по прописаној процедури, у 
складу са Уредбом о условима и 
начину плаћања готовим новцем, 
Одлуком о благајничком максимуму и 
по правилима благајничко-трезорског 
пословања. 

(6) Одобравање и потписивање 
налога за службена путовања врши 
Градоначелникна приједлог 
руководиоца организационих 
јединица. Извјештај о обављеном 
службеном путу подноси се на 
полеђини путног налога, или као 
посебан додатак путном налогу, уз 
тачно назначење времена проведеног 
на службеном путовању и обављених 
послова (задатака), те укупних 
трошкова путовања. Правдање путног 
налога се врши најкасније три дана по 
повратку са службеног путовања. Уз 
извјештај о обављеном путовању 
обавезно се прилаже документацијау 
вези са насталим путним трошковима. 

(7) Путни налог за путнички 
аутомобил (ПН 4) потписује 
службеник задужен за путничке 
аутомобиле, на основу предходног 
правдања утрошка горива по 
пређеним километрима. Начелник 
одјељења за општу управу ће 
задужити лице које ће водити 
евиденцију о издатим путним 
налозима и утрошеним количинама 
гориваи осталог материјала, по 
возилима и корисницима. 

(8) Обрачун плата и осталих личних 
примања врши се у складу са 
важећим законским прописима и 
актима. Руководиоци организационих 
јединица су дужни водити мјесечну 
евиденцију о присуству на послу и 
исту доставити Одјељењу за 
финансије, до 2. у мјесецу за 
предходни мјесец. Евиденција о 
присуству на послу, која се води у 
физичком облику, мора бити 
усклађена са евиденцијом о присуству 
на послу која се води у електронском 
облику, у складу са Одлуком о радном 
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времену запослених. У Одјељењу за 
финансије, на основу мјесечне 
евиденцијео присуству на послу и 
дознака за раднике на боловању, 

овлаштени радник врши обрачун свих 
личних примања у складу са важећим 
законским прописима и процедурама. 

(9) Архивирање и чување 
књиговодствених докумената и 
образаца врше службеници 
Одјељења за финансије, свако из 
своје надлежности, у складу са 
важећим законским прописима и 
усвојенимпроцедурама. 
 
 

2. Процедуре јавних набавки 
 

Члан 12. 
 

(1) Процедуре јавних набавки роба, 
услуга и радова у Градској управи , 
спроводе се у складу са Законом о 
јавним набавкама БиХ, подзаконским 
прописима за спровођење Закона о 
јавним набавкама усвојеним на нивоу 
Босне и Херцеговине, Правилником о 
јавним набавкама у граду Градишка, 
Правилником о директном споразуму 
у поступку јавних набавки 
градаГрадишка и Правилником о 
праћењу реализације оквирних 
споразума, уговора и фактура у 
Градској управи градаГрадишка. 

(2) Правилником о јавним набавкама 
у граду Градишка и Правилником о 
директном споразуму у поступку 
јавних набавки градаГрадишка 
утврђују се интерне процедуре јавних 
набавки у Градској управи. Праћење 
реализације јавних набавки у Градској 
управи врши се у складу са 
Правилникомо праћењу реализације 
оквирних споразума, уговора и 
фактура. 

(3) Поступци јавних набавки проводе 
се на основу плана набавки и одлука 
о набавци које доносиГрадоначелник. 

(4) Организациона јединица Градске 
управе Одсјеку за јавне набавке 
доставља Приједлог за јавну набавку, 
на прописаном обрасцу, уз обавезно 
одређивање предмета јавне набавке и 
спецификације роба, радова и услуга. 
Претходно се врши провјера 
финансијске могућности за набавку 
роба, радова и услуга. Поступак јавне 

набавке, након доношења одлуке о 
набавци прописан јеЗаконом. 

(5) По окончању поступка јавне 
набавке и закључења уговора, Одсјек 
за јавне набавке један примјерак 
уговора, копију изабране понуде, 
Одлуку о избору и Одлуку о 
покретању поступка јавне набавке 
доставља Одјељењу за финансије, а 
ресорној организационој јединици, 
којаје поступак покренула, доставља 
примјерак уговора и копију изабране 
понуде. 

(6) Одјељење за финансије је 
одговорно за праћење извршења 
финансијског дијела сваке конкретне 
јавне набавке, а ресорна 
организациона јединица одговара за 
праћење извршења уговора 
(извршених радова и услуга и 
испорученихроба). 

(7) Одсјек за јавне набавке врши 
радње архивирања и чувања 
предмета, уз прикупљање података о 
реализацији и праћењу уговора, те 
сумирању података табеларно ради 
пргеледности свих набавки 
проведених у једнојгодини. 

(8) Руководство Грaда је обавезно 
извјештавати, годишње, полугодишње 
и према потреби, о строго 
постављеним плановима на бази 
оцјене и процјене ризика и извршењу 
планираних јавних набавки, исто тако 
на бази оцјене и процјене ризика и о 
контроли ризика, ако се није могло не 
утралисат и њихово негативно 
дјеловање на резултате пословања. 

(9) У анализи обављених јавних 
набавки обавезно је истицање 
показатеља економичности, 
ефикасности и ефективности, 
извршених јавних набавки, под 
сталним интерним и повременим 
екстерним контролама и под сталним 
надгледањем интерне ревизије 
најризичнијег подручја пословања, 
планираног на бази процјене ризика, 
систематизованих у општем акту 
„Правила за   управљање ризицима у 
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Градској управи Градишка“, које ће 
Градоначелник  донијети као посебан 
документ. 

(10) Руководиоци организационих 
јединица ће тромјесечно  
извјештавати Градоначелника о 
извршеним набавкама директним 
споразумом. Извјештавање о 
набавкама проведеним по осталим 
поступцима, вршиће се подношењем 
годишњих извјештаја, а по захтјеву 
Градоначелника о извршеним 
набавкама, извјештаваће се полу 
годишње. 

(11) Интерна контрола поступка 
јавних набавки вршиће се у складу са 
сачињеним у писаном облику и 
спроведеним процедурама набавки и 
званичним интерним контролним 
поступцима, а интерна ревизија ће 
надгледати дјеловање интерних 
контрола у односу на званичну 
регулативу система дјеловања 
интерних контрола у јавним 
набавкама, по усвојеном Плану 
интерне ревизије утврђеном на бази 
процјене иоцјене ризика. 
 
 
VI  БУЏЕТСКИ И 
РАЧУНОВОДСТВЕНИ КОНТРОЛНИ 
ПОСТУПЦИ 
 
Члан 13. 
 
(1) Буџетским и рачуноводственим 
интерним контролним поступцима у 
Градској управи утврђују се поступци 
пријема,контроле,обраде и уноса у 
пословне књиге књиговодствених 
докумената о насталим пословним 
промјенама, начину процјене 
буџетских средстава и издатака, а на 
основу: 

1) Закона о рачуноводству и ревизији 
Републике Српске, 

2) Закона о буџетском систему 
Републике Српске, 

3) Закона о трезору, 

4) Закона о задуживању, дугу и 
гаранцијама Републике Српске, 

5) Закона о јавним набавкама Б иХ, 

6) Правилника о примјени 
међународних рачуноводсвених 
стандарда за  
јавни сектор (МРС-ЈС), 

7) Правилника о рачуноводству, 
рачуноводственим политикама и 
рачуноводственим процјенама за 
буџетске кориснике Републике 
Српске, 

8) Правилника о буџетским 
класификацијама, садржини 
појединих рачуна у контном оквиру за 
кориснике прихода Буџета Републике, 
општина и градова, 
буџетскихфондова и фондова, 

9) Појединачног колективног уговора 
за запослене у Градскојуправи, 

10) Одлуке о извршењубуџета, 

11) Одлуке о платамафункционера, 

12) Правилника о јавнимнабавкама, 

13) Правилник о финансијском 
извјештавању за кориснике прихода 
буџета Републике, општине, градова 
ифондова, 

14) Правилника о начину и роковима 
вршења пописа и усклађивања 
књиговодственог са стварним стањем 
имовине иобавеза, 

15) Одлуке о начину плаћања 
комуналних услуга у Систему 
обједињене наплате, 

16) Одлуке о утврђивању комуналних 
дјелатности од посебног друштвеног 
интереса-одржавање стајалишта за 
теретна моторна возилаи 

17) других интерних правила и 
прописа (правилници, упутства, 
процедуре,одлуке, наредбе). 
 
(2)  Одјељење за финансије обавља 
функцију локалног трезора и има 
статус буџетског корисника као и 
друге организационе јединице 
Градскеуправе. 
(3) Интерне рачуноводствене 
контроле укључују процедуре и начин 
трошења буџетских средстава, као и 
давања овлаштења и одобрења за 
финансијске трансакције свих 
буџетских корисника. 
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1. Рачуноводство 
 

Члан 14. 
 

(1) Обрачун плата и осталих личних 
примања радника врши стручни 
сарадник за обрачун плата, на основу 
евиденција о присутности на раду, 
потписаних од стране руководиоца 
организационихјединица. 

(2) Евиденција о присутности на раду 
доставља се најкасније до 2. у 
мјесецу за претходни мјесец. 

(3) Стручни сарадник за обрачун 
плата, обавезан је, евиденције о 
запосленима радницима, ускладити 
са кадровском евиденцијом сваког 
мјесеца, прије обрачунаплате. 

(4) Обрачун пореза и доприноса 
наплате и остала лична примања 
врши стручни сарадник за обрачун 
платаускладусазаконскимпрописима. 

(5) Обрачун уговора о повременим и 
привременим  пословима и уговора о 
дјелу врши стручни сарадник за 
обрачун плата, на основу уговора о 
повременим пословима, потписаних 
од стране Градоначелника и 
извршиоцапосла и поднешених 
извјештаја о извршењу посла. 

(6) Стручни сарадник за обрачун 
плата попуњава Образац број 5-Лична 
примања и то на основу обрачунатих 
плата и личних примања, на основу 
уговора о повременим пословима, те 
уговора о дјелу, а у складу са 
Упутством о форми, садржају и 
начину попуњавања образаца за 
трезорско пословање буџетских 

корисника. Након протоколисања 
наведених образаца истисе 
достављају главном књиговођи, 
најкасније до 15. у мјесецу за 
претходни мјесец. 

(7) Образац број 4-Добављач, 
представништво, банка се попуњава 
уколико банка као добављач није 
отворена у СУФИсистему. 

(8) Стручни сарадник за лична 
примања сачињава спискове плата и 
осталих личних примања за 
запослене, по банкама и доставља их 
банкама на дан плаћања,а након 
уноса у СУФИ системи системског 
одобрења уноса. 

(9) Самостални стручни сарадник за 
Главну књигу трезора-главни 
књиговођа, прима Образац број 5- 
Лична примања и Образац број 2- 
Група рачуна, контира исте и 
прослијеђује на књижење. Унос 
података са Обрасца број 2 и 5 
обавља се у Помоћној књизи-Модулу 
обавеза у Одјељењу за финансије, 
кроз серије рачуна. Серија рачуна се 
отвара, обавезно, са организационим 
кодом буџетског корисника чији се 
рачуни уносе. 

(10) Главни књиговођа врши обраду 
података у Главној књизи, попуњава и 
књижи трезорски Образац број 3, 
контролише и усклађује стање 
финансијских конта, води синтетику 
купаца, контира и врши унос јавних 
прихода у Главну књигу трезора и 
системски одобрава унесене 
трансакције. 

(11) Периодично се обавезно врши 
усклађивање стања Помоћне и 
Главне књиге. 

(12) Након системског затварања 
периода, самостални стручни 
сарадник за главну књигу - главни 
књиговођа обавезан је излистати 
бруто биланс. 

(13) Након преузимања извјештаја, 
буџетски корисник је обавезан са 
главним књиговођом тромјесечно 
усагласити стања на свим контима у 
Главној књизи Трезора (Класа 0- 
Нефинансијска имовина, Класа 1- 
Финансијска имовина, Класа 2-

Обавезе, Класа 3– Властити извори и 
ванбилансна евиденција, Класа 4 – 
Расходи,  Класа 5–Издаци за 
нефинансијску имовину, Класа 6–
Издаци за финансијску имовину и 
отплату дугова, Класа 7-Приходи, 
Класа 8- Примици за нефинансијску 
имовину и Класа 9- Примициод 
финансијске имовине и задуживања). 

(14) Уколико се, након 
усаглашавања, установе одступања, 
буџетски корисник ће попунити 
Образац број 3-Група налога за 
књижење, потписан од стране 
одговорних лица и доставити у 
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Одјељење за финансије гдје ће бити 
унесен у СУФИсистем. 

(15) Самостални стручни сарадник 
за Главнукњигутрезора-главни 
књиговођа дужанједа упореди стања 
основних средстава из Главне књиге 
трезора са помоћним евиденцијама. У 
случају утврђених разлика 
упознајешефа одсјека 
зарачуноводствоисачињавакорективн
еналоге којимасеобезбјеђује 
потпунаусаглашеностевиденцијаглавн
е ипомоћнихкњига. 

(16) Самостални стручни сарадник 
за књиговодство основних средстава,  
јавних добара и инвентара води књигу 
основних средстава Градске управе, 
води евиденцију о јавним добрима, те 
врши обрачун амортизације, 
усаглашавање аналитике основних 
средстава и инвентара са стањем у 
Главној књизи трезора. 

(17) Благајнички извјештај - дневник 
закључује се по завршетку сваког 
радногдана. 

(18) Стручни сарадник за послове 
благајне води благајну за 
Градскууправу, попуњава Образац 
број 2-група рачуна и Образац број 3- 
група налога за књижење за 
благајничко пословање, прима 
захтјеве за готовином од буџетских 
корисника и врши подизањеготовине. 

(19) Стручни сарадник за послове 
благајне води евиденцију, обрачун и 
исплату путних налога, прима и 
полаже пазар од 
наплаћенихкомуналних накнада. 

(20) Стручни сарадник за послове 
благајне врши обрачун трошкова 
превоза радника, одборничких 
накнада, накнада предсједницима 
мјесних заједница и накнада за рад 
укомисијама. 

(21) Сва улазна 
књиговодственадокументација се, 
исти дан по пријему, заводи у књигу 
протокола и књигу улазних рачуна која 
се води у Одјељењу за финансије. 

(22) У Одјељењу за финансије, 
одсјеку за рачуноводство врши се 
ликвидирање књиговодствене улазне 
документације ито: 
-формална контрола докумената, 

-суштинска контрола докумената и 
-рачунска контрола докумената. 

(23) Ликвидирање докумената врши 
виши стручни сарадник-ликвидатор и 
то у року од 2 дана од дана пријема 
докумената.Улазну књиговодствену 
документацију, прије упућивања на 
плаћање, обавезно морају својим 
потписом потврдити руководиоци 
организационих јединица, као доказ 
да је роба или материјал 
запримљена, услуга или инвестиција 
завршена у уговореном обиму и року, 
а у складу са Законом о јавним 
набавкама, и то у року од 2 дана од 
дана пријема. Овјерена 
документација од стране руководиоца 
организационе јединице, доставља се 
у року од 2 дана у Одјељење за 
финансије. 

(24) Шеф одсјека за рачуноводство 
врши консолидовање и усаглашавање 
књиговодствене евиденције трезора 
Градаса евиденцијом буџетских 
корисника, прати стања имовине, 
потраживања и обавеза, припрема 
рачуноводствене класификације, 
прати и примјењује прописе из 
области рачуноводства. 

(25) Шеф одсјека за рачуноводство 
обавља послове финансијског 
извјештавања (мјесечно, квартално, 
полугодишње и годишње) у складу са 
Законом о рачуноводству и ревизији 
Републике Српске, Законом о 
буџетском систему и Правилником о 
финанијском извјештавању за 
кориснике прихода Буџета Републике, 
општина, градова ифондова. 

(26) Детаљан ток финансијско-
књиговодствене документације у 
Градској управи регулише се 
посебним упутством које, на приједлог 
Одјељења за финансије, доноси 
Градоначелник. 
 

2. Попис имовине  
Члан 15. 

 

(1) Градоначелник доноси одлуку и 
рјешења о именовању Комисија 
завршење редовног (годишњег) као и 
ванредног пописа, у складу са 
Правилником о начину и роковима 
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вршења пописа и усклађивању 
књиговодственог са стварним стањем. 
Ванредни попис врши се по указаној 
потреби, а на основу наредбе 
Градоначелника. Одлуку о усвајању 
пописа са приједлогом о начину 
књижења утврђених разлика и 
извјештаје о извршеном попису 
пописних комисија достављају се 
Одјељењу за финансије најкасније до 
25.02. текуће године, за претходну 
годину. 

(2) Прије састављања годишњег 
финансијског извјештаја обавезно се 
врши усаглашавање потраживања и 
обавеза (конфирмација салда), а што 
се документује одговарајућом 
књиговодственом исправом. Обавезно 
је да се да одговор на захтјев 
овлаштеног ревизора за потврду 
стања обавезаи потраживања. 

(3) У напоменама уз финансијске 
извјештаје презентују се сва 
неусаглашена салда потраживања и 
обавеза као и разлоге зашто 
усаглашавање нијеизвршено. За 
финансијске извјештаје одговоран је 
Градоначелник. 

(4) Финансијске извјештаје потписује 
Градоначелник, Начелник одјељења 
за финасије и Шеф одсјека за 
рачуноводство (лице са 
одговарајућом лиценцом). За тачност 
података у финансијским 
извјештајима одговоран је и Начелник 
Одјељења за финансије и овлаштени 
рачуноводствени радници. 
 
 

3. Планирање и доношење Буџета 
Града 
 

Члан 16. 
 

(1) Буџет Градаје процјена 
годишњих средстава и издатака 
Градаза фискалнугодину. 

(2) Буџетска средства чине 
буџетски приходи и приливи по основу 
финансирања, а буџетске приходе 
чине јавни приходи и помоћи. 
Буџетске издатке чине буџетски 
расходи и остали одливи избуџета. 

(3) Буџет се припрема, доноси и 
извршава на основу система 
јединствене буџетске класификације. 
Јединствена буџетска класификација 
обухвата економску класификацију 
буџетских средстава и буџетских 
издатака, те организациону и 
функционалну класификацију 
буџетскихиздатака. 

(4) Економска класификација 
буџетских средстава исказује буџетска 
средства у складу са законским 
прописима који одређују изворе 
буџетских средстава. Економска 
класификација буџетских издатака 
представља врсте расхода, а 
садржана је у контном плану за 
корисникебуџета. 

(5) Организациона класификација 
исказује буџетске издатке по 
буџетским корисницима, са 
расподјелом измеђукорисника. 

(6) Функционална класификација 
исказује буџетске издатке по 
функционалној намјениза одређену 
област. 

(7) Процедура утврђивања 
приједлога буџета града јеслиједећа: 
Одјељење за финансије израђује и 
доставља буџетским корисницима 
упутство за израду захтјева за 
буџетска средства. Буџетски 
корисници достављају своје буџетске 
захтјеве Одјељењу за финансије. 
Одјељење зa финансије израђује 
приједлог нацрта буџета и доставља 
га Градоначелнику. Градоначелник 
може од Одјељења за финансије 
тражити додатне информације или 
образложења која се односе на нацрт 
буџета за наредну фискалну годину. 

(8) Градоначелник усваја нацрт 
буџета и доставља га Министарству 
финансија на мишљење. Ако је 
Министарства за финансије дало 
позитивно мишљење, 
Градоначелникнацрт буџета подноси 
Скупштини на усвајање, а Скупштина 
града упућује нацрт буџета на 
јавнурасправу. 

(9) По одржаној јавној расправи 
припрема се приједлог буџета и 
подноси се захтјев Министарству 
финансија за сагласност на исти. По 
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добијеној сагласности Градоначелник 
утврђује приједлог буџета и доставља 
га Скупштини градана разматрање и 
усвајање. Буџет Града објављује се у 
“Службеном гласнику 
градаГрадишка”. 

(10) Одлука о усвајању буџета и 
Одлука о извршењу буџета града, 
заједно са усвојеним буџетом 
достаља се Министарствуфинансија. 
 

4. Извршење Буџета Града 
 

Члан 17. 
 

(1) Извјештај о извршењу Буџета 
Града, разматра и усваја Скупштина 
града, у складу са Законом. 

(2) Корисници буџета града, чији је 
оснивач Граддужни су Скупштини 
града поднијети годишњи извјештај о 
своме раду, остваривању програма 
рада и кориштењу средстава буџета. 
Законски корисници буџета града на 
захтјев органа града, подносе 
извјештај о своме раду и кориштењу 

средстава буџета. Буџетски корисници 
могу стварати обавезе и користити 
средства буџета само за намјене 
предвиђене буџетом до износа који је 
планиран, а у складу са 
расположивим средствима. Осталим 
актима не могу се стварати обавезе 
на терет буџета ако за те обавезе 
нису предвиђена средства у буџету. 
Исплата цијелих уговорених сума или 
дијелова уговорених сума 
добављачима буџетских корисника за 
испоручену робу, материјал или 
извршене услуге неће се извршити 
уколико средства за наведене намјене 
нису планирана или нису планирана у 
довољном износу. Буџетски корисници 
располажу са планираним буџетским 
средствима према приоритетима 
утврђеним Одлуком о извршењу 
буџета града. Корисници буџетских 
средстава дужни су средства 
утврђена у буџету користити 
руководећи се начелима 
рационалности и штедње. 

(3) Градоначелник може извршити 
реалокацију средстава у складу са 
Одлуком о извршењу буџетаграда. 

(4) Извјештаји о извршењу буџета за 
свако тромјесечје достављају се 
Министарству финансија у роковима 
прописаним Законом о буџетском 
систему Републике Српске, а 
Скупштини градаза период и рок 
подношења у складу са Годишњим 
програмом рада Скупштинеграда. 

(5) За извршење буџета, 
Градоначелник је одговоран 
Скупштиниграда. 
 

5. Трезор града Градишка 
 

Члан 18. 
 

(1) Сви послови везани за Трезор 
Града Градишка се одвијају у 
Одјељењу за финансије Градске 
управе, а то значи да ни у једној 
оперативној јединици Градске управе, 
нити код осталих корисника није 
инсталисана директна конекција, те 
се сва системска обрада врши у 
Одјељењу за финансије. Одјељење 

за финансије Градске управе има 
улогу локалног трезора. 

(2) Одржавање и дораду СУФИ 
система, у функционалном смислу, 
врши Шеф Одсјека за трезор. 

(3) Системско затварање мјесеца у 
СУФИ систему (помоћне књиге-
модули и Главна књига) обавља Шеф 
Одсјека за трезор до 25. у мјесецу, за 
претходни мјесец, по утврђеној 
процедури. 

(4) Системско затварање године у 
СУФИ систему ( помоћне књиге-
модули и Главна књига ) обавља Шеф 
Одсјека за трезор, по утврђеној 
процедури, а у складу са 
Правилником о финансијском 
извјештавању. 

(5) У Одсјеку за трезор врши се унос 
годишњег усвојеног буџета у 
трезорски систем пословања као и 
усаглашених мјесечних оперативних 
планова буџетских корисника 
поштујући утврђени буџетски 
оквир.Након извршеног уноса 
мјесечних оперативних планова 
излистава се извјештај из трезорског 
система пословања из кога је 
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видљива одобрена буџетска 
потрошња за сваког буџетског 
корисника појединачно и иста не може 
бити већа од утврђених буџетских 
оквира. 

(6) У Одсјеку за трезор реализују се 
потписана рјешења о реалокацијама 
средстава са буџетских позиција 
буџетских корисника. 

(7) Обрасце за трезорско пословање 
(бр. 2, 4 и 5) попуњавају ресорна 
одјељења у складу са Упутством о 
форми, садржају и начину 
попуњавања образаца за трезорско 
пословање буџетских корисника, те се 
протоколишу у књигу за пријем 
протокола. Корисници су дужни сваки 
образац доставити у 3 примјерка од 
којих им се један одмах враћа када се 
протоколише. На сваком обрасцу се 
приликом пријема потписује ко га је 
запримио, датум пријема и 
бројпротокола. 

(8) Протоколисани трезорски обрасци 
се достављају Самосталном стручном 
сараднику за главну књигу трезора-
главном књиговођи који по обављеној 
провјери и контирању образац 
прослеђује Стручном сараднику за 
унос добављача, фактура и 
наруџбеница у трезорском пословању. 
Након уноса 1 овјерен примјерак се 
враћа ресорномодјељењу. 

(9) Унос података са трезорских 
образаца обавља се у Помоћној 
књизи трезора-Модулу обавеза у 
Одсјеку за трезор. Серија рачуна се 
отвара, обавезно, са организационим 
кодом буџетског корисника чији се 
рачуни уносе. 

(10) Обрасци за трезорско 
пословање (бр.2, 3, 4 и 5) осталих 
буџетских корисника градаГрадишка, 
који се уносе у оперативну јединицу 
трезора-Остали корисници, предају се 
путем књиге протокола у 3примјерка. 

(11) Обрасци за трезорско 
пословање морају бити исправно, 
потпуно и уредно попуњени у складу 
са прописаним правилима и овјерени 
од стране одговорних лица буџетских 
корисника. Након протоколисања 
један примјерак им се одмахвраћа. 

(12) Протоколисани обрасци се без 
одлагања достављају на унос 
Стручном сараднику за унос 
добављача, фактура и наруџбеница у 
трезорском пословању. Образац број 
3 се доставља на унос Вишем 
стручном сараднику за Главну књигу 
трезора а након уноса на одобрење и 
књижење Самосталном стручном 
сарднику заглавну књигу трезора – 
главном књиговођи. 

(13) Примљени обрасци за 
трезорско пословање, који су 
исправно попуњени и уредно овјерени 
од стране одговорних лицабуџетског 
корисника, уносе се у одговарајућу 
оперативну јединицу трезора у року 
од 3 дана од датума пријема. Након 
уноса 1 овјерен примјерак се враћа 
буџетском кориснику. 

(14) Уколико у СУФИ систему не 
постоји добављач, попуњава се и 
Образац број 4- Добављач, 
предтавништво,банка. 

(15) Обрасци број 3 Градске управе 
се попуњавају у Одјељењу за 
финансије, а након протоколисања и 
контирања, у трезорски ситем 
пословања уноси Виши стручни 
сарадник за Главну књигу трезора те 
исте одобрава и књижи Самостални 
стручни сарaдник за главну књигу 
трезора – главни књиговођа. 

(16) Стручни сарадник за плаћање у 
трезорском пословању врши плаћање 
кроз систем трезорског пословања, 
формира, модифицира и реализује 
серије плаћања за потрошачке 
јединице Градске управе и буџетске 
кориснике а врши и поравнање 
извода у трезору. Налог за плаћање 
се доставља на потпис лицу 
овлашћеном за потписивање налога 
за пренос средстава. 

(17) У Одсјеку за трезор се 
извршавају и потребне процедуре за 
повратепогрешно уплаћених 
средстава као и поврате дијела 
извршене уплате (КО) - унос у 
трезорски систем, плаћање и 
поравнање. 

(18) Самостални стручни сарадник за 
главну књигу трезора – главни 
књиговођа контролише приливе и 
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књиговодствено евидентира изводе 
по рачунима банака (потражна 
странаизвода). 

(19) Самостални стручни сарадник за 
главну књигу трезора – главни 
књиговођа контролише налоге из РАС 
система и књижи их уГлавној књизи 
трезора. 

(20) Буџетски корисници имају 
одговорност за стварање обавеза до 
висине буџетом одобрених средстава, 
правдања преузете готовине из 
благајне трезора, сачињавања 
спецификација и образаца за 
трезорско пословање и њиховог 
благовременог достављања на 
књижење Одјељењу за финансије 
Градске управе у складу са Законом о 
трезору, Упутством о форми, садржају 
и начину попуњавања образаца за 
трезорско пословање буџетских 
корисника, Законом о буџетском 
систему и Законом о рачуноводству и 
ревизији, затим анализу извјештаја из 
система трезора и усаглашавање 
евидентиранихподатака. 

(21) Самостални стручни сарадник за 
главну књигу трезора – главни 
књиговођа обавља контролу унесених 
финансијских трансакција за све 
буџетске кориснике, на начин да се 
тромјесечно врши усклађивање у 
Главној књизи трезора. 

(22) Након системског затварања 
периода, самостални стручни 
сарадник за главну књигу трезора – 
главни књиговођа обавезан је 
излистати бруто биланс. 

(23) Буџетски корисници, чија главна 
књига (у цјелости или дјелимично) 
чини саставни дио трезора, су дужни 
поштовати прописане процедуре, 
упутства, наредбе и друга акта којима 
се регулише трезорско пословање 
ради једнообразности евиденција о 
стању и промјенама на имовини, 
изворима средстава, као и 
оствареним приходима/примицима и 
насталим расходима/издацима буџета 
Града Градишка. 

(24) Узимајући у обзир да Одјељење 
за финансије Градске управе има 
улогу локалног трезора, сви буџетски 
корисници су дужни да своје акте 

везане за финансијско пословање 
ускладе са правилницима и 
процедурама које се доносе у 
Градској управи. 
 
 

6. Систем обједињене наплате 
 

Члан 19. 
 

(1) Интерним контролним поступцима 
се утврђују и послови и задаци у 
оквиру система обједињене наплате, 
а који се односе на област наплате 
комуналија (комуналних услуга и 
градских накнада), наплате паркинга 
за коришћење јавних паркиралишта и 
наплате комуналне услуге за теретна 
моторнавозила. 

(2) Услови и начин наплате 
комуналија на подручју 
градаГрадишка су прописани Одлуком 
о начину плаћања комуналних услуга 
и накнада у систему обједињене 
наплате на подручју градаГрадишка. 
Међусобна права и обавезе Града и 
давалаца комуналних услуга у 
заједничком обављању послова су 
регулисани Уговором о међусобним 
правима и обавезама у организовању 
и вршењу послова обједињене 
наплате комуналних услуга и накнада 
на подручју градаГрадишка. 

(3) Наплата паркинга за коришћење 
јавних паркиралишта је регулисана 
Одлуком о управљању јавним 
просторима за паркирање моторних 
возила на подручју града Градишка. 

(4) Наплата комуналне услуге за 
теретна моторна возила врши се у 
складу са Одлуком о утврђивању 
комуналне дјелатности од посебног 
друштвеног интереса (одржавање 
стајалишта за теретна моторна 
возила). 

(5) Заједничким дјеловањем 
потписника Уговора је створена 
јединствена евиденција обвезника 
комуналија на основу које се врши 
обрачун, фактурисање и наплата, а 
све у циљу повећања ефикасности и 
смањења трошкова. 
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(6) У одсјеку за систем 
обједињененаплате 
се: 

 води централна евиденција 
корисника комуналија, 

 врши обрачун, издавање 
јединственог рачуна и наплата, 

 запримају приговори-рекламације 
изјављене на јединствени рачун и 

 припрема документација за 
вођење  поступака принудне наплате 
ненаплаћених комуналија. 

(7) Шеф одсјека је одговоран за 
усклађивање и координацију рада са 
другим службама у Градској управи и 
комуналним предузећима, те да се 
послови у оквиру одсјека обављају у 
роковима и у складу са одлукама и 
Уговором. 

(8) Самостални стручни сарадник за 
економске послове одговора за 
израду аката и финансијских 
извјештаја прописаних у Уговору. 

(9) Стручни савјетници за заступање 
пред судовима, у Служби 
Градоначелника, покрећу поступак 
принудне наплате ненаплаћених 
потраживања и врше заступање 
Града пред надлежним судом, а на 
основу података добијених од 
службеника запослених у Одсјеку 
система обједињене наплате 
задужених за праћење рокова 
наплате комуналних услуга и накнада. 

(10) Виши стручни сарадници су 
одговорни за усклађивање базе 
података са стварним стањем, за 
припрему документације за 
покретање судског поступка наплате 
комуналних услуга и накнада и за 
унос података у рачунарском систему 
обједињене наплате. 

(11) Стручни сарадници у одсјеку су 
одговорни за тачност, ажурност 
књижења извода и давање потребних 
информација на шалтеру одсјека у 
шалтер сали Градске управе. 

 
 
 
 
 
 

7. Буџетски и рачуноводствени 
прописи, извјештаји, контрола и 

ревизија Буџета 
 

Члан 20. 
 Одјељење за финансије на 
основу законских и подзаконских 
аката и важећих рачуноводствених и 
ревизорских стандарда доноси своје 
интерне правилнике, процедуре и 
контролне поступке. 
 
 

8. Израда финансијских 
извјештаја буџетских корисника 

 
Члан 21. 

 
(1) Буџетски корисници су дужни 
израдити годишњи финансијски 
извјештај до краја фебруара текуће за 
претходну фискалну годину, у складу 
са важећим законским прописима и 
Међународним рачуноводственим 
стандардима за јавни сектор. Уз 
годишњи финансијски извјештај 
обавезно је израдити и додатне 
информације у напоменама (ноте) 
прописане законом и стандардима. 
Полугодишњи финансијски извјештаји 
израђују се најкасније до 31. јула 
текуће године. 
(2) Консолидовани годишњи 
финансијски извјештај Града се мора 
израдити до 31.марта текуће за 
претходну фискалну годину. Обавезна 
је израда нота уз консолидовани 
годишњи обрачун у складу са законом 
и стандардима. 
 

9. Интерна контрола и интерна 
ревизија буџетских корисника 

 
Члан 22. 

 
Буџетски корисници дужни су да 
успоставе систем интерне контроле у 
складу са општеприхваћеним 
стандардима и смјерницама интерне 
контроле, којим треба да се 
обезбиједи законито, ефикасно, 
ефективно, одговорно и 
транспарентно трошење буџетских 
средстава. 
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10. Финансијско извјештавање 
 

Члан 23. 
 

(1) Потписани и овјерени периодични 
и годишњи финансијски извјештаји 
достављају се надлежним 
институцијама, у роковима 
дефинисаним Законом о буџетском 
систему Републике Српске, 
Правилником о финансијском 
извјештавању и Законом о 
рачуноводству и ревизији Републике 
Српске. 

(2) Консолидовани годишњи 
финансијски извјештај Града 
доставља се надлежним 
институцијама у роковима 
дефинисаним Законом о буџетском 
систему Републике Српске, 
Правилником о финансијском 
извјештавању и Законом о 
рачуноводству и ревизији Републике 
Српске. Обавезна је израда нота уз 
консолидовани годишњи обрачун у 
складу са законом и стандардима. 

(3) Копије финансијских извјештаја 
потребно је доставити и Интерном 
ревизору. 

(4) Потписане и овјерене периодичне 
и годишње финансијске 
извјештајекорисници Буџета града 
Градишка достављају Одељењу за 
финансије у роковима предвиђеним у 
ставу 1. овога члана.  
 
 
VII  КОНТРОЛНИ ПОСТУПЦИ 
ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДИШКА 
 
1. Стручна служба Скупштинеграда 
 

Члан 24. 
 

Стручна служба Скупштине града 
обавља стручне и административне 
послове за потребе Скупштине града 
и њених сталних и повремених радних 
тијела у складу са усвојеним 
годишњим програмом рада 
Скупштине града. Рокови и правила 
поступања Стручне службе 
Скупштине града прописани су 
Законом о локалној самоуправи, 
Статутом Града и Пословником о 

раду Скупштине града Градишка. 
Након одржане сједнице Скупштине 
града, Стручна служба врши стручну 
и техничку обраду усвојених аката 
која се заводе у писарници и 
достављају надлежним 
организационим јединицама Градске 
управе, односно привредним 
друштвима, јавним предузећима, 
установама и организацијама на које 
се усвојена акта односе. 
 
2. Служба Градоначелника 
Служба Градоначелника обавља 
стручне и административне послове 
за потребе Градоначелника. 
У Одсјеку за административно-
техничке послове и информисање 
потребно је процедурама регулисати 
интерну и екстерну комуникацију, 
начин вршења протоколарних 
послова и обиљежавање 
манифестација одређених годишњим 
програмом. 
У Одсјеку за јавне набавке потребно 
је дефинисати процедуре јавних 
набавки у складу са Законом о јавним 
набавкама Босне и Херцеговине и 
подзаконским актима. 
У Одсјеку за имовинско-правне 
послове и заступање потребно је 
процедурама дефинисати 
формирање и одржавање регистра 
градске имовине, сарадњу са 
Правобранилаштвом Републике 
Српске и Републичком управом за 
геодетске и имовинско- правне 
послове - Подручна јединица 
Градишка, формирати регистар 
судских и управних предмета и 
прописати процедуру за принудну 
наплату комуналних услуга и накнада. 
У Одсјеку за цивилну заштиту треба 
израдити процедуре интерних 
контролних поступака за планирање 
средстава везаних за формирање и 
обуку јединице цивилне заштите и за 
поступање у ванредним систуацијама. 
У Одсјеку за ИТ потребно је  израдити  
процедуре интерних контролних 
поступака за интегрални 
информациони систем, пријаву и 
отклањање кварова на хардверу и 
софтверу, поступање са 
електронским документима, код 
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набавке рачунарске и комуникационе 
опреме, начин давање техничких 
карактеристика, код софтверских 
рјешења, начин на који треба 
испоштовати захтјев организационог 
дијела, а да се при том не наруши 
његова концепција и стално присутна 
заштита софтверског система. 
У Одсјеку за локални економски 
развој потребно је израдити 
процедуре за стратешко планирање, 
план капиталних инвестиција, 
годишње акционе планове 
реализације и за извјештаје о 
реализацији акционих планова, 
процедуре за планирање и 
извјештавање основних 
организационих јединица Градске 
управе, градских јавних служби и 
комуналних предузећа, те процедуре 
за кандидовање пројеката, израду 
пројектних програма, задатака и 
идејних рјешења.  
 
 
 
3. Одјељење за општу управу 
У Одјељењу за општу управу 
потребно је правилницима, 
упутствима и процедурама регулисати 
ток активности услуга грађанима у 
шалтер сали и писарници, кориштење 
архиве, пријем радника у радни 
однос, канцеларијско пословање, 
праћење и контролу наплате 
административне таксе, а посебно се 
мора контролисати досљедно 
провођење Закона о општем 
управном поступку. Процедурама 
интерних контролних поступака 
морају се регулисати обезбјеђење 
имовине, противпожарна заштита, 
заштита на раду, контрола и 
атестирање опреме и уређаја, 
одржавање објеката, опреме и 
возила, обука радника за руковање 
уређајима, контрола трећих лица у 
објектима Градске управе.  
 
 
4. Одјељење за просторно уређење 
и грађење 
У Одјељењу за просторно уређење и 
грађење неопходно је дефинисати 
процедуре за : 

-  израду урбанистичких планова, 
регулационих планова и остале 
планске  документације из 
надлежности Одјељења, 
- припрему, израду и издавање 
локацијских услова, одобрења за 
грађење,  одобрења за употребу и 
еколошких дозвола, 
- легализацију бесправно 
изграђенихобјеката, 
- евиденцију издатих грађевинских 
дозвола, употребних дозвола, 
еколошких дозвола и осталих  
докумената из надлежности одјељења 
и 
- процедуру код пријема захтјева из 
области просторног уређења и 
грађења. 
 
 
 
 
5. Одјељење за комуналне и 
стамбене послове 
 
У Одјељењу за комуналне и стамбене 
послове потребно је израдити 
процедуре које се односе на: 
- обављање комуналне дјелатности и 
одржавање и изградњу комуналне 
инфраструктуре, 
- послове изградње, кориштења и 
одржавања улица, локалних и 
некатегорисаних путева, 
хидромелиорационог система и 
других јавних објеката од значаја за 
град, 
- сарадњу са комуналним 
предузећима, 
- наплату комуналне накнаде и 
осталих изворних прихода  
- екологију и енергетску ефикасност, 
- коришћење јавних површина и 
- друге послове у складу са законом. 
Одјељење ће на  прописан начин 
остваривати комуникацију са 
Одјељењем за финансије, 
Одјељењем  за инспекције, 
Одјељењем за просторно уређење и 
грађење,  Одсјеком за имовинско-
правне послове и заступање и 
градским јавним комуналним 
предузећима. 
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6.  Одјељење за привреду и 
пољопривреду 
У Одјељењу за привреду и 
пољопривреду неопходно је 
припремити интерне акте којима се 
утврђује евиденција привредних 
субјеката, евиденција издатих 
одобрења за рад, размјене података и 
докумената са инспекцијама. У 
области пољопривреде, шумарства, 
занатства, саобраћаја, 
угоститељства, водопривреде, 
туризма и малог и средњег 
предузетништва, неопходно је 
процедурама везаним за контролне 
поступке дефинисати поступке и ток 
активности. 
Поред наведеног, потребно је 
усвојити и интерне акте којима се 
утврђује начин и евиденције додјеле 
подстицаја за  унапређење 
пољопривредне производње и 
предузетништва, те одјељење мора 
имати јасне процедуре и контролне 
поступке за провођење наведених 
активности. 
 
7. Одјељење за друштвене 
дјелатности 
Одјељење за друштвене дјелатности 
се бави специфичним пословима из 
области социјалне заштите, 
пословима из области културе, 
образовања, спорта, здравства, 
невладиних организација, свих врста 
помоћи, те је неопходно процедурама 
везаним за контролне поступке 
дефинисати ток ових активности и 
поступке за све горе наведено. 
 
8. Одјељење за борачко-
инвалидску заштиту 
Одјељење за борачко-инвалидску 
заштиту је надлежно за рјешавање 
питања из области борачко-
инвалидске заштите, те је 
правилницима и процедурама 
неопходно регулисати начин трошења 
планираних средстава у буџету  у 
сарадњи са Одјељењем за 
финансије. 
 
 
 
 

9. Одјељење за финансије 
Одјељење за финансије ће 
припремити  сљедеће правилнике и 
процедуре: 
- Појединачни колективни уговор за 
запослене у Градској управи, 
- Упутство о току финансијско-
књиговодствене документације у 
Градској управи,  
- Рачуноводствени интерни контролни 
поступци за лична примања 
запослених, 
- процедуре о трошковима 
репрезентације, 
- процедуре о кориштењу 
мобилнихтелефона, 
- Правилник о рачуноводству и 
рачуноводственим политикама, 
- процедуре и поступци у интерној 
контроли рачуноводственог система, 
- процедуре којима се регулише 
благајничко пословање, 
- процедуре за систем обједињене 
наплате, 
- процедуре за обрачун личних 
примања запослених, 
- процедуре везано за трезорско 
пословање, 
- процедуре везано за праћењеи 
контролу наплате изворних прихода   
Града(административнетаксе), 
комуналне таксе, комуналне накнаде, 
порез на непокретности, приходи од 
паркинг простора, приходи од посебне 
таксе на граничном прелазу и др.), 
- процедуре везано за доношење 
буџета Града и извршења буџета, 
- процедуре везано за плаћање 
обавеза, 
-процедуре везано за ликвидатуру 
финансијско- рачуноводствене 
документације и 
- друге процедуре, за којима сеукаже 
потреба.  
 
10.  Одјељење  за инспекције 
Одјељење за инспекције ће  
процедурама регулисати 
благовременост дјеловања, 
појединачне евиденције о раду 
инспектора и комуналних полицајаца, 
сарадњу са  Одјељењем за 
комуналне и стамбене послове и 
градским комуналним предузећима. 
Одјељење  ће досљедно 
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примјењивати Закон о инспекцијама у 
Републици Српској, Закон о 
комуналној полицији и Закон о 
општем управном поступку и остале 
законе зависно од области у којима се 
врши  инспекцијски надзор. 
11. Јединица за интерну ревизију 
обавља послове прописане Законом о 
систему интерних финансијских 
контрола у јавном сектору Републике 
Српске. 
12. Професионална ватрогасна 
јединицаГрадишка 
Професионална ватрогасна јединица 
Градишка обавља послове 
спровођења превентивних мјера 
заштите од пожара које су у функцији 
благовремености и повећања 
ефикасности ватрогасне 
интервенције, гашење пожара и 
спасавање људи и имовине 
угрожених пожаром и елементарним 
непогодама, спровођења мјера 
заштите од пожара утврђених планом 
заштите од пожара и пружања 
техничке помоћи у незгодама и 
опасним ситуацијама. За све 
наведено ПВЈ мора имати јасне 
процедуре. 
 

Члан 25. 
 

Руководиоци организационих 
јединица Градске управе   дужни су да 
сачине или усагласе са законским 
прописима и предложе 
Градоначелникудоношење 
преавилника, упутстава, одлука, 
наредби, процедура и других аката 
којима се регулишу поступања и 
интерни контролни поступци у свакој 
основној организационој јединици 
Градске управе и у комплетној 
Градској управи.  
 

Члан 26. 
 

Заједничко за све организационе 
дјелове Градске управе је да се на 
основу овог правилника обезбједи 
слиједеће: 

1) поштовање Закона о општем 
управном поступку и других 
законскиходредби, 

2) задужење службеника, који 
воде управни поступак, предметима 
од стране начелника одјељења, 
праћење њиховог извршења, 
раздуживање предмета у архиву, 
примопредаја предмета у случају 
промјенезадужења, 

3) одговорност руководиоца 
организационих јединица за 
реализацију планираних задатака, 

4) комуникација између 
организационих јединица и  

5) електронска повезаност и 
размјена података између 
организационих јединица. 
 
 
VIII  ПОСТУПЦИ ИНФОРМИСАЊА 
 

Члан 27. 
 

(1) Информисање подразумијева 
поступак и процедуре, давања 
података, инструкција и информација, 
с циљем постизања максималне 
ефикасности, ажурности и 
законитости у раду сваког запосленог, 
као и доношење одговарајућих одлука 
и предузимање одређених мјера од 
стране надлежних институција. 
(2) Поступци информисања су 
интерни иекстерни. 
(3) Интерни поступци информисања 
су подаци који се користе код 
примјене административних и 
рачуноводствених интерних 
процедура. 
(4) Екстерни поступци информисања 
су поступци који се односе на све 
кориснике финансијских извјештаја 
података и докумената проистеклих 
из административних и 
рачуноводствених интерних 
процедура, укључујући финансијске 
извјештаје, податке и документа који 
се презентују или достављају на увид 
или кориштење институцијама у 
окружење.  
(5) Рачуноводствени систем 
представља основу за ефикасно 
функционисање система 
рачуноводственог информисања. 
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IX   ПОСТУПЦИ  КОМУНИКАЦИЈЕ 
 

Члан 28. 
 

Поступци комуникације уређени су 
Правилником о комуникацијама, 
Правилником о унутрашњој 
организацији и систематизацији 
радних мјеста у Градској  управи  
Градишка, Кодексом понашања 
запослених као и осталим 
процедурама које омогућавају 
најкраћи и најефикаснији начин 
међусобне комуникације запослених, 
у циљу што бржег и ефикаснијег 
извршења задатака. 
 
X  ПОСТУПЦИ ПРОВОЂЕЊА, 
НАДГЛЕДАЊА, ПРАЋЕЊА И 
ПРОЦЈЕНЕ 
 

Члан 29. 
 

(1)Интерне контролне поступке уређене 
интернимнормативним оквиром и 
методологијом спровођења 
овогправилника проводе запослени уз 
непосредан надзор 
руководилацаунутрашњих 
организационих јединица, односно 
овлашћенихлица запослених у Градској 
управи.  
(2)Активности праћења функционисања 
система интернихконтрола проводе 
руководиоци основних организационих 
јединица и посебно организованих 
самосталнихорганизационих јединица 
(осим Јединице за интерну ревизију), 
који су надлежни и одговорни за: 
1) успостављање адекватне интерне 
контроле иправилно провођење 
интерних контролних поступакау 
сектору којим руководе, 
2) испитивање, анализу, упоређивање, 
утврђивањеразлика и предлагање мјера 
на исправљањунедостатака у погледу 
одступања од планиранихактивности и 
утврђивање узрока који су довели 
донаведених одступања, 
3) доступност потребних информација 
запосленим уорганизационој јединици у 
циљублаговременог иажурног 
извршавања радних задатака, 

4) пружање стручног надзора над радом 
запослених уорганизационој јединици. 
(3)Одговорна лица из става 2 овог 
члана припремајуполугодишње и 
годишње извјештаје о успостављању и 
развојуинтерних контрола, свако из 
дјелокруга основне 
организационејединице којом управља, 
а исти се након проведеног 
поступкаконсолидују у 
јединственизвјештај. 
(4)Процјену адекватности и 
ефективности системафинансијског 
управљања и контроле, обавља 
интернаревизија. 
(5)За активности провођења контрола 
Градоначелник може: 
1) додатно, за високоризичне 
активности успоставитифункцију 
претходне контроле и 
2) успоставити функцију накнадне 
контроле, подусловом да накнадну 
контролу не може проводити лице 
одговорно или укључено у спровођење 
претходне контроле. 
 
XI ИНТЕРНА РЕВИЗИЈА 
 

Члан 30. 
 
 Интерну ревизију у Градској 
управи Града Градишка проводи 
самосталнаорганизациона јединица, у 
складу са Законом о системуинтерних 
финансијских контрола у јавном сектору 
РепубликеСрпске, Међународним 
стандардима за професионалну 
праксуинтерне ревизије, Кодексом 
професионалне етике за 
интернеревизоре у јавном сектору, 
подзаконским актима и 
Повељоминтерне ревизије. 
 

Члан 31. 
 
(1) Интерна ревизија процеса, 
потпроцеса и активностикоје се проводе 
у Градској управи, односно код 
буџетскихкорисника, чији се 
финансијски извјештаји консолидују 
уфинансијски извјештај  града 
Градишка, проводи се с циљемда се 
дода вриједност и унаприједи рад града 
Градишка,односно буџетског корисника 
који подлијеже провођењу интерне 
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ревизије од стране Јединице за интерну 
ревизију Града Градишка. 
(2) Интерни ревизори дужни су да се у 
свом раду придржавају Оквирне 
повеље интерне ревизије, Кодекса 
професионалне етике за интерну 
ревизију, Упутства за интерне ревизоре 
јавног сектора и других законских аката.  
(3) Сврха интерне ревизије, овлашћења 
и одговорност заактивности ревизије, 
као и природа и облици сарадње 
ипружања савјетодавних и њима 
сродних услуга, уређени суПовељом 
интерне ревизије града Градишка, у 
границамавиших законских и других 
прописа. 

Члан 32. 
 

 Руководилац јединице за 
интерну ревизију и интерниревизор ( у 
даљем тексту запослени са 
надлежношћу интернихревизора) 
приликом обављања активности 
ревизије требају дапримјењују: 
1) интегритет, 
2) објективност, 
3) независност, 
4) компетентност и 
5) повјерљивост. 

 
Члан 33. 

 
 Запослени са надлежношћу 
интерних ревизора нећевршити 
ревизију процеса, потпроцеса, 
активности или радабуџетског 
корисника, уколико постоји било који од 
сљедећихоблика сукоба интереса: 
1) ако је запослени са надлежношћу 
интерног ревизоракод наведеног 
субјекта код којег врши ревизију 
биозапослен (обављање 
активности/руковођењеактивностима 
које су предмет ревизије) упериоду 
одтри године од дана када се врши 
ревизија, 
2) ако су запослени са надлежношћу 
интерногревизора, њихови брачни 
супружници, или сродникдо другог 
степена, били запослени на 
позицијируководиоца у субјекту у којем 
се врши ревизија упосљедње три 
године од дана када се врширевизија и 
3) остале околности за које се 
оправдано можепретпоставити да могу 

довести до сукоба интереса, 
аобразложене су писмено од стране 
руководиоца јединице за интерну 
ревизију. 
 
XII  ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 34. 
 

Руководиоци организационих 
јединица дужни су процедуре и друге 
опште акте предвиђене овим 
правилником предложити на 
доношење и обезбиједити њихову 
имплементацију у што краћем року, а 
најкасније до 31. 12. 2019. године. 
 

Члан 35. 
 

Ступањем на снагу овог правилника 
престаје да важи Правилник о 
интерним контролама и интерним 
контролним поступцима („Службени 
гласник општине Градишка“, број 1/16) 

Члан 36. 
 

Овај правилник ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у 
„Службеном гласнику града 
Градишка“. 
 
Број: 02-022-389/19                                                                                
Датум: 22.07.2019. године                                                                         
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

__________________________________ 
 
На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и 
36/19) и члана  88. Статута Града 
Градишка ("Службени гласник Града 
Градишка", бр. 4/17 и 5/19),  
Градоначелник Града Градишка,  
д о н о с и 
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П Р А В И Л Н И К  
о условима и начину коришћења 

путничких аутомобила 
 
I  OПШТЕ ОДРЕДБЕ  
 

Члан 1. 
 
 (1) Овим правилником одређују 
се услови и начин коришћења путничких 
аутомобила у власништву Града 
Градишка за обављање службених 
послова из надлежности Града које 
обављају градски функционери и 
запослени радници Градске управе 
Града Градишка.  
 (2) Путнички аутомобили могу се, 
под условом утврђеним овим 
правилником, користи и за превоз 
других лица када послове обављају за 
потребе Града.  
 

Члан 2. 
 
 Одлуку о броју путничких 
аутомобила који су потребни за 
обављање службених послова и 
задатака у Градској управи доноси 
Градоначелник. 
 
 
II УСЛОВИ И НАЧИН КОРИШЋЕЊА 
ПУТНИЧКИХ АУТОМОБИЛА 
 

Члан 3. 
 
 Путнички аутомобили Града 
користе се за обављање службених 
послова и задатака из дјелокруга рада 
Града. 
 

Члан 4. 
 
 Под обављањем службених 
послова и задатака из дјелокруга рада 
органа Града и Градске управе у смислу 
овог правилника, подразумјевају се:  

- обављање послова и задатака на 
терену,  

- учешће на сједницама и 
састанцима,  

- службени одлазак у друге органе и 
организације,  

- превоз до најближег мјеста доласка 
другог превозног средства 

(аеродром, жељезничка и аутобуска 
станица и сл.) и  

- превоз делегације и гостију који 
бораве у Граду Градишка у вези са 
вршењем одређених функција. 

 
Члан 5. 

 
 Путнички аутомобили могу се 
користити и за:  

1. превоз материјала потребног за 
сједнице Скупштине Града и 
радних тијела Скупштине Града и 
Градоначелника,  

2. превоз вриједносних пошиљки као 
и пошиљки које садрже податке 
строго повјерљиве природе,   

3. превоз функционера Града и 
запослених Градске управе и 
чланова њихове уже породице 
ради пружања хитних 
здравствених услуга,  

4. за превоз у случају смрти чланова 
њихове уже породице и  

5. другим изузетним случајевима, у 
складу са посебним одобрењем 
Градоначелника на приједлог 
руководиоца основне 
организационе јединице Градске 
управе. 

 
Члан 6. 

 
 Путнички аутомобили користе се 
за вршење службених послова, а ако то 
природа посла захтјева и када се ти 
послови не могу успјешно и ефикасно 
обавнти превозом у јавном саобраћају.  
 

Члан 7. 
 
 За обављање службених 
послова у иностранству, путнички 
аутомобили могу се корисгити кад то 
одобри Градоначелник.  
 

Члан 8. 
 
 (1) Изузетно, у оправданим 
случајевима, може се уступити на 
коришћење путнички аутомибил другом 
органу или организацији која се не 
финансира из Буџета Града ради 
обављања послова и задатака од ширег 
друштвеног значаја, под условом да то 
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уступање не доводи у питање редовно 
извршавање послова и задатака из 
надлежности Града.  
 (2) У случају из претходног става 
овлашћено лице за издавање путног 
налога за употребу путничког 
аутомобила по договору са 
Градоначелником испоставиће фактуру 
за накнаду стварних трошкова (гориво, 
лични издаци за возача и др.) од 
корисника путничког аутомобила који се 
наплаћују у корист Буџета Града.  
 

Члан 9. 
 
 (1) Шеф Одсјека за заједничке 
послове у Одјељењу за општу управу је 
задужен за путничке аутомобиле који се 
користе за обављање службених 
послова и задатака у Граду Градишка.  
 (2) За путничке аутомобиле којим 
управљају професионални возачи 
задужују се возачи тих аутомобила.  
 

Члан 10. 
 
 (1) Распоред коришћења 
путничких аутомобила врши Шеф 
Одсјека за заједничке послове, а по 
претходном усменом захтјеву 
начелника одјељења.  
 (2) Начелници одјељења 
захтјеве за путничке аутомобиле за 
раднике одјељења упућују до краја 
претходног радног дана за наредни 
радни дан.  
 (3) Изузетно, у пословима који 
нису планирани, захтјев за коришћење 
путничког аутомобила може се упутити 
и текућег радног дана за тај дан.  
 (4) Начелник одјељења којем је 
уступљен путнички аутомобил на 
коришћење за потребе одјељења 
обавезан је плански користити путнички 
аутомобил у обављању редовних 
послова одјељења.  
 (5) На крају мјесеца начелник 
одјељења, којем је уступљен путнички 
аутомобил на коришћење, уредно 
потписане путне налоге доставља 
Шефу Одјека за заједничке послове.  
 

 
 
 

Члан 11. 
 

 (1) Путнички аутомобили могу се 
користити само на основу уредног 
путног налога који издаје  Шеф Одсјека 
за заједничке послове.  
 (2) Путни налог за коришћење 
путничког аутомобила издаје се на 
прописаном обрасцу.  
 

Члан 12. 
 
 (1) Путничким аутомобилима које 
одреди Градоначелник рукује и 
управлља професионални возач (у 
даљем тексту: возач).  
 (2) Изузетно када потреба 
службе захтијева, руковање и 
управљање путничким аутомобилом, 
може се повјерити другом раднику који 
испуњава услове прописане посебним 
законом, о чему одлучује Шеф Одсјека 
за заједничке послове.  
 (3) Осталим путничким 
аутомобилима, по правилу, рукују и 
управљају корисници аутомобила.  
 (4) Возач, односно корисник 
путничког аутомобила је дужан након 
обављеног пута овјерити коришћење 
аутомобила (пређени пут и вријеме 
коришћења) одмах након завршеног 
путовања.  
 

Члан 13. 
 
 (1) Путнички аутомобил може се 
користити само у исправном стању са 
исправним уређајима.  
 (2) О техничкој исправности и 
одржавању путничких аутомобила стара 
се Шеф Одсјека за заједничке послове.  
 (3) У случају квара или 
оштећења на путничком аутомобилу 
возач односно други радник коме је 
повјерено руковање и управљање 
путничким аутомобилом, дужан је одмах 
уписати природу квара или оштећења у 
путном налогу и обавијестити Шефа 
Одсјека, те најкасније наредног дана 
поднијети писмени извјештај о 
насталом квару односно оштећењу и 
начину настанка квара, односно 
оштећења.  
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Члан 14. 
 
 (1) Путни налог се издаје за 
сваки мјесец на почетку мјесеца 
уколико се путнички аутомобил користи 
у смислу овог правилника, а возач га 
уредно попуњава и предаје 
овлашћеном раднику за вођење 
евиденције о коришћењу путничких 
аутомобила.  
 (2) Ако је коришћење путничког 
аутомобила на службеном путу трајало 
непрекидно дуже од једог дана, путни 
налог се закључује истеком радног 
времена оног дана када је путовање 
завршено.  

Члан 15. 
 
 
 Послије завршеног службеног 
путовања путнички аутомобили се 
паркирају у гаражу, односно на простор 
одређен за паркирање код зграде која је 
сједиште органа Града и Градске 
управе, а кључеви се предају 
овлашћеном раднику. 
 

Члан 16. 
 
 Руководиоци организационих 
јединица Градске управе, службеници и 
намјештеници и други који користе 
градска службена возила за обављање 
послова за потребе Града, по 
завршеном послу, дужни су да градска 
службена возила обавезно паркирају на 
означени простор за паркинг службених 
возила. 
 

Члан 17. 
 
 Обавезно паркирање службених 
возила врши се у току радног времена, 
ако се возило не користи, и по истеку 
радног времена. 
 

Члан 18. 
 
 Возила која се користе по истеку 
радног времена и у нерадне дане, по 
завршетку коришћења морају се 
паркирати на означена паркинг мјеста 
за градска службена возила. 
 

 

Члан 19. 
 
 (1) Коришћење службених 
возила службеницима и 
намјештеницима за обављање 
службених дужности ван радног 
времена и у нерадне дане одобрава 
руководилац организационе јединице у 
које је возило распоређено за 
коришћење и о томе обавјештава Шефа 
Одсјека за заједничке послове.  
 (2) О сваком другом коришћењу 
службених возила ван радног времена и 
у нерадне дане мора бити обавјештен 
Шеф Одсјека за заједничке послове. 
 

Члан 20. 
 
 Забрањено је коришћење 
службених возила у приватне сврхе 
свим запосленим у Градској управи и 
функционерима Града 
 

Члан 21. 
 
 У случају превоза пошиљке и 
материјала са посебном ознаком 
”строго повјерљиво" (пошта, оружје, 
муниција и сл.), возач је дужан да 
предузме радње и мјере по налогу 
пошиљаоца, односно примаоца.  
 

Члан 22 
. 

 (1) За сваки путнички аутомобил 
стручна комисија коју образује 
Градоначелник, једном годишње 
преиспитује и утврђује норматив 
утрошка горива и мазива у складу са 
снагом и стањем мотора и другим 
елементима од значаја за рационално 
коришћење горива и мазива.  
 (2) Извјештај о утврђеним 
нормативима у смислу претходног 
става разматра и усваја Градоначелник.  
 (3) Возач путничког аутомобила 
је дужан да се приликом требовања и 
правдања горива и мазива придржава 
утврђених норматива.  
 (4) У случају да возач примјети 
већу потрошњу горива и мазива и прије 
рока утврђеног за преиспитивање и 
утврђивање норматива, дужан је о томе 
благовремено обавијестити Шефа 
Одсјека.  
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 (5) Утрошак горива у 
аутомобилима којима рукују и 
управљају њихови корисници прати 
Шеф Одсјека за заједничке послове.  
 (6) Уколико се код појединог 
путничког аутомобила утврди већи 
утрошак горива и мазива у односу на 
број пређених километара и утврђене 
нормативе, а одговоран возач није о 
томе на вријеме упознао Шефа Одсјека 
за заједничке послове, дужан је да 
надокнади разлику неоправдано 
утрошеног горива и мазива и насталу 
штету у неправилном коришћењу 
аутомобила.  
 (7) Постојање штете, њену 
висину и околности под којима је штета 
проузрокована, утврђује комисија од три 
члана коју образује Градоначелник.  
 (8) На основу извјештаја 
комисије из претходног става 
Градоначелник рјешењем утврђује 
обавезу возача да средства на име 
утврђене количине ван прописаних 
норматива неоправдано утрошеног 
горива и мазива накнади у утврђеном 
износу, као и рок и начин плаћања.  

Члан 23. 
 
 Приликом коришћења путничких 
аутомобила треба водити рачуна да 
једно возило користи више лица када 
путују у истом правцу.  
 

Члан 24. 
 
 (1) Испорука горива, мазива и 
осталог потрошног материјала за 
путничке аутомобиле врши се од 
добављача са којим је закључен уговор 
о испоруци у складу са законом.  
 (2) Одржавање исправности и 
прање путничких аутомобила врши се 
код даваоца услуга са којим је закључен 
уговор у складу са законом.  
 

Члан 25. 
 
 (1) Точење горива код 
уговореног добављача обезбјеђује лице 
задужено за путничке аутомобиле, а на 
основу издате прописане картице за 
издавање горива која је прилог овом 
правилнику. (ПРИЛОГ 1)  

 (2) Картица за издавање горива 
се води посебно за свако возило.  
 (3) Након точења горива на 
овлашћеној бензинској пумпи радник 
бензинске пумпе у картицу за издавање 
горива и у путном налогу потписом и 
печатом овјерава количину горива и 
износ који ће се платити за гориво.  
 (4) Шеф Одсјека за заједничке 
послове збирни извјештај о потрошњи 
горива мјесечно доставља Начелнику 
Одјељења за општу управу.  
 

Члан 26. 
 
 (1) О свим трошковима који се 
односе на коришћење путничких 
аутомобила Шеф Одсјека за заједничке 
послове води прописане свиденције 
(утрошак горива, уља, перманта, прање 
возила, технички прегледи, одржавање, 
путни налози и др.).  
 (2) Без прописане евиденције не 
могу се правдати трошкови коришћења 
путничких аутомобила.  
 (3) Шеф Одсјека за заједничке 
послове почеће са вођењем прописаних 
евиденција из става 1. овог члана 
одмах након ступања на снагу овог 
правилника.  
 (4) Градоначелник посебном 
одлуком одређује који се путнички 
аутомобили користе у Градској управи и 
на приједлог Комисије сваке године 
одређује стварни норматив потрошње 
горива за путничке аутомобиле. 
 

Члан 27. 
 
 Поступање противно овом 
правилнику представља тежу повреду 
радне дужности за коју службеници и 
намјештеници Градске управе 
одговарају у дисциплинском поступку. 
 
 
III  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 28.  
 

 Ступањем на снагу овог 
правилника престаје да важи Правилник 
о условима и начину коришћења 
путничких аутомобила ("Службени 
гласник општине Градишка", број 12/18) 
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и Наредба о паркирању службених 
возила ("Службени гласник општине 
Градишка", број  2/17). 
 

Члан 29.  
Овај правилник ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у „Службеном 
гласнику Града Градишка“. 

 
Број: 02-022-384/19                                                                                
Датум: 25.07.2019. године                                                                         
Градишка 
 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р.
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ПРИЛОГ 1 
 
 

КАРТИЦА ЗА ИЗДАВАЊЕ ГОРИВА 
 

за мјесец ____________20___ , године 
 
 
Возило _______________________ регистарски број ___________________________ 
 
 
 

Датум 
Количина  

горива 
Стање 

 километара 
Потпис 
возача 

Потпис и печат 
радника пумпе 

Напомена 

      
 

ОБАВЕЗНО! 
 

ТОЧЕЊЕ 
ГОРИВА 
ЗАДЊЕГ 
ДАНА У 

МЈЕСЕЦУ 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 
 
 
Датум издавања картице:                                                                 Картицу издао: 
 

_____________________                        М.П.                        
______________________ 
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На основу члана 59. став (1) 
тачка 21) а у вези са чланом 54. став (3) 
Закона о локалној самоуправи 
("Службени гласник Републике Српске ", 
бр. 97/16 и 36/19) и члана  88. Статута 
Града Градишка ("Службени гласник 
Града Градишка", бр. 4/17 и 5/19), 
Градоначелник Града Градишка  дана 
29. јула  2019. године  доноси 

 
 

О Д Л У К У 
О РАДНОМ ВРЕМЕНУ ЗАПОСЛЕНИХ У 

ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА 
ГРАДИШКА  

 
 

 I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 1.  

 
 Овом одлуком уређује се 
распоред редовног радног времена 
запослених у Градској управи Града 
Градишка (у даљем тексту: Градска 
управа),  посебни случајеви рада 
запослених, евиденција и контрола 
коришћења радног времена, обрада и 
коришћење података о радном времену 
и друга питања од значаја за 
управљање радним временом 
запослених. 

Члан 2.  
 

 Сврха доношења ове Одлуке је 
уређивање распореда радног времена и 
рада запослених у складу са 
прописима, уређивање поступка за 
одлучивање о питањима која се односе 
на радно вријеме запослених, 
обезбјеђење објективних евиденција о 
радном времену, коришћење података 
за обрачуне и исплате примања 
запослених, израде анализа и 
информисање запослених и органа 
града. 
 

Члан 3.  
 

 Рационално коришћење радног 
времена, јачање радне дисциплине и 
смањење губитака радних сати као и 
исплате плата и накнада у складу са 
радним доприносом који запослени дају 
ефективно радећи на свом радном 
мјесту, представљају главне циљеве 

који се желе постићи доношењем ове 
одлуке. 
 

Члан 4.  
 

 Поједини изрази употребљени у 
овој одлуци имају следећа значења: 
 - "запослени" - под запосленим 
се подразумијевају градски службеници, 
градски инспектори, комунални 
полицајци, интерни ревизор и 
намјештеници (технички и помоћни 
радници)  који су запослени у Градској 
управи, 

- "редовно радно вријеме" - 
радно вријеме које је запослени дужан 
провести на раду у радној седмици, у 
складу са законом и овом одлуком, 
осим посебних случајева рада, 

- "прековремени рад" - рад дуже 
од редовног радног времена запосленог 
утврђеног у складу са законом и овом 
одлуком, 
 - "ноћни рад" - рад  запосленог у 
времену између 22,00 до 06,00 часова 
наредног дана, 
 - "рад у нерадне дане" - рад 
запосленог у дане када иначе не ради 
према редовном распореду радног 
времена, 
 - "рад у дане празника" - рад 
запосленог у дане празника, одређеног 
законом или одлуком надлежног органа, 
у које дане не раде органи јединице 
локалне самоуправе, 
 - "руководилац основне 
организационе јединице" - начелник 
одјељења, начелник службе, секретар 
Скупштине,  старјешина 
Професионалне ватрогасне јединице и  
руководилац Јединице за интерну 
ревизију, 
 - "непосредни руководилац" - 
руководилац основне организационе 
јединице, шеф одсјека, 
 -  "функционери" –  
Градоначелник, замјеник 
Градоначелника, предсједник 
Скупштине Града и потпредсједник 
Скупштине Града, 
 -  "скраћени поступак" – поступак 
који примјењује руководилац основне 
организације јединице када одлучује о 
одређеним обавезама запослених на 
основу овлашћења из ове одлуке, 
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издавањем писаног или усменог 
рјешења, у случајевима утврђеним 
овом одлуком. 

 
 II - РАСПОРЕД РАДНОГ 
ВРЕМЕНА 
 
 1. Опште одредбе о радном 
времену запослених 
  

Члан 5.  
 

 (1) Радно вријеме запослених у 
Градској управи износи 40 сати 
седмично, распоређених на пет радних 
дана, у складу са овом одлуком. 
 (2) Одмор у току радног времена 
износи 30 минута, а запослени га 
користе у складу са одредбама ове 
одлуке. 
 (3) У погледу обрачуна плата, 
вријеме проведено на одмору у току 
радног времена сматра се радним 
временом проведеним на раду. 
 

Члан 6.  
 

 Распоред радног времена 
запослених и времена коришћења 
одмора у току рада (пауза) обавезно се 
објављује у службеним просторијама и 
у улазним холовима зграда Градске 
управе. 
 
 2. Распоред радног времена 
градских службеника  
 

Члан 7.  
 
 (1) Радно вријеме градских 
службеника распоређује се на пет 
радних дана у седмици, изузев суботе и 
недјеље и износи 8 сати дневно. 
 (2) Дневно радно вријеме 
градских службеника започиње у 07,30 
сати а завршава се у 15,30 сати. 
 (3) Одмор у току радног времена 
градски службеници користе од 10,30 до 
11,00 сати. 
 (4) Изузетно од одредби става 1. 
до 3. овог члана, радно вријеме 
градских службеника  може за одређени 
период бити другачије распоређено, у 
случајевима и под условима 
предвиђеним овом одлуком. 

 3. Посебне одредбе о радном 
времену намјештеника 
 

Члан 8.  
 

 (1) Радно вријеме намјештеника 
у Градској управи, ако овом одлуком 
није другачије предвиђено,  распоређује 
се на пет радних дана у седмици који 
укључују рад суботом и недјељом. 
 (2) Радно вријеме возача 
моторних возила,  телефонисте, кућног 
мајстора и других намјештеника који 
обављају послове радећи са градским 
службеницима и/или функционерима 
почиње у 07,30 сати а завршава се у 
15,30 сати, сваког радног дана у 
седмици, изузев суботе и недјеље. 
Одмор у току рада користи се у периоду 
од 10,30 до 11,00 сати. 
 (3) Радно вријеме запослених на 
пословима радника на одржавању 
чистоће и радника обезбјеђења у другој 
смјени распоређује се радним данима  
почев од 14,00  до 22,00 сати. Одмор у 
току рада користи се од 17,00 до 
17,30,00 сати. 
 (4) Радно вријеме радника 
обезбјеђења у првој смјени радним 
даном почиње у  6,30 сати, а завршава 
у 14,30 сати. 
  
 (5) Радно вријеме запослених на 
пословима у кафе кухињи  распоређује 
руководилац основне организационе 
јединице тако да се обезбиједи 
благовремено извршавање  услуга које 
пружају ови запослени. 
   
 (6) Изузетно од става 1. до 5. 
овог члана, а у зависности од потреба и 
обима послова појединих извршилаца, 
руководилац основне организационе 
јединице може извршити другачији 
распоред радног времена тако да 
запослени оствари просјечно 40 сати 
рада седмично. 
 
 

Члан 9.  
 

  Радно вријеме запослених у 
Професионалној ватрогасној јединици 
регулише Старјешина посебном 
одлуком. 
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Члан 10. 

 
 (1) У случајевима када је 
руководилац основне организационе 
јединице овлашћен за распоред радног 
времена запослених, у складу са 
члановима 8. и 9. ове одлуке, дужан је 
сачинити посебан акт са којим ће 
упознати запослене.  
 (2) У акту из става 1. овог члана 
наводе се имена запослених, назив 
радног мјеста и распоред њиховог 
радног времена, укључујући и вријеме 
предвиђено за одмор у току рада. 
 (3) Примјерак акта из става 1. 
овог члана доставља се организационој 
јединици за информационе технологије, 
радницима обезбјеђења и службенику 
на инфо пулту. 
 
 4. Посебни случајеви 
распоређивања радног времена 
 

Члан 11.  
  
 (1) Изузетно од одредби члана 7. 
ове одлуке, када то захтијевају потребе 
службе, радно вријеме градских 
службеника може Градоначелник, по 
сопственој иницијативи или на 
приједлог руководиоца основне 
организационе јединице, распоредити 
тако да један број службеника обавља 
послове у дневном распореду почев од 
07,30 до 15,30 сати, а други службеници 
у другом дневном распореду радног 
времена тако да њихово радно вријеме 
буде завршено најкасније до 22,00 сата. 
 (2) О распореду радног времена, 
у смислу става 1. овог члана, 
Градоначелник доноси посебну одлуку 
којом одређује распоред радног 
времена службеника, укључујући и 
вријеме одређено за коришћење 
одмора у току рада. 
 
 
 

Члан 12.  
 

 (1) Из нарочито оправданих 
разлога, када то захтијевају потребе 
службе, радно вријеме службеника 
може Градоначелник, по сопственој 

иницијативи или на приједлог 
руководиоца основне организационе 
јединице, распоредити тако да један 
број службеника ради у другачијем 
дневном распореду радног времена од 
онога предвиђеног чланом 7. и 8. ове 
одлуке а такав рад  може укључивати 
рад суботом и недјељом. 
 (2) О распореду радног времена, 
у смислу става 1. овог члана, 
Градоначелник доноси посебну одлуку 
којом одређује који су службеници 
дужни радити по овом распореду, у ком 
периоду као и остваривање права из 
радног односа по основу рада суботом 
или недјељом, у складу са законом, 
другим прописима и колективним 
уговором. 

Члан 13.  
 

 (1) Изузетно од одредби члана 7. 
и члана 8. ове одлуке о распореду 
коришћења одмора у току рада (пауза), 
руководилац основне организационе 
јединице ће сачинити распоред 
коришћења овог одмора за оне 
запослене који обављају послове 
непосредног пружања услуга грађанима 
(рад шалтерских служби, служби на 
пријему поднесака и др.) тако да се 
обезбиједи континуитет процеса рада, у 
складу са општим актом о замјени 
одсутног запосленог. 
 (2) У смислу става 1. овог члана, 
одмор у току рада не може се 
распоредити у првом  сату рада нити у 
посљедња два сата рада у току радног 
дана. 
 (3) О распореду коришћења 
одмора у току рада, у смислу става 1. и 
2. овог члана, руководилац основне 
организационе јединице је дужан 
писаним обавјештењем упознати 
запослене на које се распоред односи, 
а примјерак обавјештења доставља 
организационој јединици за 
информационе технологије, радницима 
обезбјеђења и службенику на инфо 
пулту.  
 
 III - ПОСЕБНИ СЛУЧАЈЕВИ 
РАДА ЗАПОСЛЕНИХ 
  
 1. Прековремени рад 
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Члан 14.  

 Прековремени рад у Градској 
управи може се увести у следећим 
случајевима: 
 а)  непланираног повећања 
обима посла, 
 б) у случају потребе отклањања 
последица временских непогода, 
хаварија на средствима рада, пожара, 
земљотреса, епидемија и других 
несрећа. 

 
Члан 15.  

 
 Рад запосленог након истека 
редовног радног времена, уколико није 
одређен под условима и по поступку 
утврђеном овом одлуком, не сматра се 
прековременим радом. 
 

Члан 16.   
 

 (1) У случајевима из члана 14. 
ове одлуке, одлуку о увођењу 
прековременог рада доноси 
Градоначелник, по својој иницијативи 
или на предлог надлежног руководиоца 
основне организационе јединице 
Градске управе.  

(2) У оправданим случајевима, 
Градоначелник може, путем писаног 
овлашћења, овластити поједине 
руководиоце основних организационих 
јединица за доношење одлуке о 
увођењу прековременог рада. 
 (3) Одлуком о увођењу 
прековременог рада одређује се разлог 
за увођење прековременог рада, 
запослени који су дужни радити у 
прековременом раду као и вријеме 
односно трајање прековременог рада. 
  

Члан 17.   
 

 (1) Прековремени рад за 
поједине запослене у Градској управи, у 
складу са овом одлуком, може се 
одредити у скраћеном поступку у 
случају пријетње или наступања 
нежељеног и/или непредвиђеног 
догађаја, а нарочито у следећим 
случајевима: 
 1) извршавање послова који су 
започети у току редовног радног 

времена и морају бити окончани у току 
дана, али је онемогућено услед 
наступања непредвиђеног догађаја,  
 2) извршавање послова ван 
редовног  радног времена када, услед 
непредвиђеног догађаја, послови морају 
бити извршени да би се спријечило 
незаконито понашање, предузеле мјере 
против починиоца незаконитог рада или 
понашања, спријечиле или отклониле 
последице више силе, 
 3) обављање ванредних послова 
контроле примјене прописа, 
 4)  извршавање послова након 
истека редовног радног времена у  току 
дана, када је извршавање послова 
везано за трајање сједнице Скупштине 
Града, 
 5) извршавање послова након 
истека редовног радног времена или 
ван радног времена у току дана, када је 
извршавање послова везано за 
испуњавање обавеза Градоначелника. 
 (2) Под непредвиђеним 
догађајем, у смислу овог члана, 
подразумијева се објективни  догађај 
који се, према редовним околностима, 
није могао предвидјети, на чије 
наступање сам запослени није могао 
утицати или је последица више силе.  

(3) Под непредвиђеним 
догађајем не сматра се догађај или 
околност коју је својим неоправданим 
понашањем изазвао сам запослени или  
његов руководилац. 

 
Члан 18.  

 
 (1) Одређивање прековременог 
рада, ако Градоначелник не одлучи 
другачије, у случајевима и под 
условима из члана 17. ове одлуке, врши 
руководилац основне организационе 
јединице, издавањем рјешења о 
увођењу прековременог рада. 
 (2) Рјешење о увођењу 
прековременог рада, у смислу 
претходног става овог члана, издаје се 
на обрасцу који, поред података из 
члана 16. став 3. ове одлуке, садржи 
детаљно дата образложења  разлога и 
чињеница из члана 17. ове одлуке. 
 (3) Рјешење из става 2. овог 
члана издаје се истог дана када је 
настала потреба за прековременим 
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радом и доставља се запосленим 
којима је уведен прековремни рад. 
Примјерак рјешења доставља се 
Градоначелнику на увид. 
 

Члан 19.  
 

 (1) Прековремени рад може 
трајати само онолико колико је 
неопходно за извршење посла због кога 
је уведен. 
 (2) Ако потреба за 
прековременим радом траје дуже од 
једне седмице, надлежни руководилац 
основне организационе јединице дужан 
је Градоначелнику доставити извјештај 
о резултатима прековременог рада као 
и о мјерама које је предузео у циљу 
отклањања разлога који је довео до 
увођења прековременог рада. О 
потреби даљег прековремног рада 
одлучује Градоначелник. 
 (3) Запосленом се не може 
одредити прековремени рад у дужем 
трајању од 10 часова седмично, изузев 
у случају његовог пристанка када 
прековремени рад може износити 
највише још 10 часова рада седмично.  

(4) У  току календарске године 
запослени не може радити 
прековремено дуже од 180 часова. 
  
 2. Ноћни рад 
 

Члан 20.  
 

 (1) Запослени је дужан радити 
ноћу, према његовом редовном 
распореду радног времена (рад у 
смјенама), о чему се не доноси посебан 
акт према одредбама ове одлуке. 
 (2) Запослени је дужан радити 
ноћу, у складу са одредбама ове 
одлуке, у случајевима када постоје 
разлози за увођење прековременог 
рада, у смислу члана 14.  и члана 17. 
ове одлуке.  
 
 
 

Члан 21.  
 

 (1) Одлуку о увођењу ноћног 
рада доноси Градоначелник, по својој 
иницијативи или на приједлог 

надлежног руководиоца основне 
организационе јединице Градске 
управе.  
 (2) У случајевима из члана 20. 
став 2. ове одлуке, када постоје разлози 
за увођење ноћног рада по скраћеном 
поступку, одређивање обавезе ноћног 
рада за поједине запослене, ако 
Градоначелник не одлучи другачије,  
врши руководилац основне 
организационе јединице, издавањем 
рјешења о обавези ноћног рада. 
 (3) У случају када је 
предвидљива обавеза ноћног рада, 
рјешење о обавези ноћног рада доноси 
се и доставља запосленом у току дана, 
а у непредвиђеним случајевима одлука 
о обавези ноћног рада саопштиће се 
усмено, а најкасније наредног радног 
дана доставиће се у писаном облику.  
 (4) Рјешење из става 1. овог 
члана садржи одређење дана, име и 
презиме запосленог и назив његовог 
радног мјеста, разлог за одређивање 
ноћног рада и, по могућности, дужину 
таквог рада. 
 (5) У случајевима када обавезу 
ноћног рада одређује руководилац 
основне орагнизационе јединице, 
примјерак акта о увођењу ноћног рада, 
поред запосленом, доставља се 
Градоначелнику на увид. 
 
 3. Рад у нерадне дане 
 

Члан 22.  
 
 У случајевима када је 
запосленом, у складу са овом одлуком, 
одређен рад у петодневној радној 
седмици осим суботе и недјеље, 
Градоначелник може одредити да је 
запослени дужан радити и у суботу или 
недјељу, ако су испуњени следећи 
услови: 
 1) извршавање послова који су 
предвидљиви или устаљени у односу на 
редован распоред радног времена (рад 
матичара на пословима вјенчања, 
контрола намирница животињског 
поријекла и сл.) 
 2) извршавање послова који нису 
предвидљиви, а резултат су ванредног 
догађаја или околности, а постоји 
неодложна потреба да се послови 
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изврше како би се отклониле штетне 
последице изненадног догађаја или 
предузеле друге мјере из надлежности 
(отклањање последица кварова на 
инсталацијама или инфраструктури, 
учешће у активностима или акцијама 
које организују републички или други 
надлежни органи, у случајевима 
елементарних  непогода, хаварија и сл.) 
 3) извршавање послова који су 
одређени посебним одлукама 
Градоначелника, а односе се на:   
  - обављање ванредних 
послова непосредног пружања услуга 
грађанима (у случајевима повећаног 
обима послова који су везани роковима 
и сл.), 
  - обављање ванредних 
послова контроле примјене прописа 
(радно вријеме, празници и др.), 
  - ванредно извршавање 
других послова за које Градоначелник 
процјењује да их је неопходно извршити 
да би се обезбедила примјена прописа 
или извршење уговорних обавеза, 
побољшао квалитет услуга које пружа 
Градска управа или обезбиједило 
организовање догађаја од значаја за 
Град, 
  - извршавање послова 
које је повезано са испуњавањем 
обавеза функционера Града (послови 
возача, техничког секретара и сл.). 
 

Члан 23.  
 

 (1) Рад у нерадне дане може се 
запосленом одредити само за онолико 
времена колико је потребно да се 
изврше послови због којих је такав рад 
одређен. 
 (2) Запосленом се може 
одредити рад у нерадне дане тако да се  
обезбиједи најмање 12 сати  одмора 
између два радна дана односно 24 сата 
седмичног одмора. 
 
 
 

Члан 24.  
 

 (1) Рјешење о потреби рада, у 
смислу члана 22. ове одлуке, доноси 
Градоначелник по сопственој 
иницијативи или на предлог 

руководиоца основне организационе 
јединице Градске управе. 
 (2) Рјешење из претходног става 
овог члана садржи одређење дана, име 
и презиме запосленог и назив његовог 
радног мјеста, разлог за одређивање 
рада и, по могућности, дужину таквог 
рада. 
 (3) Градоначелник може писмено 
овластити руководиоца основне 
организационе јединице за доношење 
рјешења из става 2. овог члана. 
 (4) Рјешење о обавези рада у 
нерадне дане доставља се свим 
запосленим на које се односи, а у 
случају из става 3. овог члана, 
примјерак рјешења доставља се 
Градоначелнику на увид. 
 
 4. Рад у дане празника 
 

Члан 25.  
 

(1) Запослени је дужан радити у 
дане празника, према његовом 
редовном распореду радног времена 
(рад у смјенама), о чему се не доноси 
посебан акт према одредбама ове 
одлуке. 
 (2) Рад у дане празника 
запосленом може бити одређен у 
случајевима и под условима 
предвиђеним за одређивање 
прековременог рада (чланови 14. и 17. 
ове одлуке) и рада у нерадне дане 
(чланови 22. и 23. ове одлуке). 
 (3) За одређивање рада у дане 
празника сходно се примјењује поступак 
предвиђен чланом 24. ове одлуке. 
 
 5. Поступак за доношење 
рјешења  

Члан 26.  
 

 (1) Прековремени рад, ноћни 
рад, рад у нерадне дане и рад у дане 
празника одређује Градоначелник у 
форми рјешења, по следећем поступку: 
 1) руководилац основне 
организационе јединице Градске управе 
попуњава одговарајући образац 
рјешења свим потребним подацима, 
водећи при томе нарочито рачуна о 
навођењу разлога за одређивање 
посебног случаја рада запосленог, 
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сагласно одговарајућим одредбама ове 
одлуке, 
 2) попуњени образац рјешења 
руководилац основне организационе 
јединице, без одлагања, доставља 
Градоначелнику на одобрење. 
 (2) Рјешење о одређивању рада, 
у смислу става 1. овог члана, 
евидентира се и доставља по поступку 
предвиђеном за евиденцију и доставу 
аката Градоначелнику. 
 (3) Изузетно од става 1. овог 
члана, у случајевима када је 
руководилац основне организационе 
јединице овлашћен овом одлуком или 
посебним актом Градоначелника за 
одређивање прековременог рада, 
ноћног рада, рада у нерадне дане и 
рада у дане празника, непосредно ће 
донијети рјешење, а примјерак 
доставити Градоначелнику на увид. 

 
Члан 27.  

 
 Рјешења о одређивању  
прековременог рада, ноћног рада, рада 
у нерадне дане и рада у дане празника 
састављају се на посебним обрасцима 
који су у прилогу и чине саставни дио 
ове одлуке и то: образац Рјешења о 
одређивању прековременог рада 
(Образац: ПР), образац Рјешења о 
одређивању ноћног рада (Образац: НР), 
образац Рјешења о одређивању рада у 
нерадне дане (Образац: РНД), образац 
Рјешења о одређивању рада у дан 
празника (Образац: РДП). 
 
 6. Права запослених у 
случајевима посебног рада 
 

Члан 28.  
 

 Запослени права по основу рада 
у посебним случајевима прописаним 
овом одлуком, користе у складу са 
колективним уговором, овом одлуком и 
другим прописима. 
  

Члан 29.  
 

 (1) Запослени који је радио у 
нерадне дане, у складу са овом 
одлуком, сматраће се да је радио 
прековремено, ако су испуњени услови 

за увођење прековременог рада и ако 
другим прописом није другачије 
предвиђено.  
 (2) У случају из става 1. овог 
члана, руководилац основне 
организационе јединице ће, у сврху 
обрачуна и исплате, означити да се 
такав рад сматра прековременим 
радом. 

Члан 30.  
 

 (1) Запослени има право да сате 
рада које је провео у прековременом 
раду користи као компензујуће сате, у 
складу са колективним уговором, у 
вријеме и на начин који буде усаглашен 
са руководиоцем основне 
организационе јединице. 
 (2) Коришћење компензујућих 
радних сати, у смислу става 1. овог 
члана, сматра се оправданим 
одсуством са посла. 
 (3) У случају из става 1. овог 
члана, руководилац основне 
организационе јединице успоставља 
посебну евиденцију прековремених и 
коришћених (компензујућих) радних 
сати запослених.  
 
 7. Заштита права запослених 
 

Члан 31.  
 

 (1) Запослени има право 
приговора Градоначелнику у року од 
осам дана од дана пријема рјешења о 
одређивању прековременог рада, 
ноћног рада, рада у нерадне дане или 
рада у дане празника, када такво 
рјешење доноси руководилац основне 
организационе јединице Градске 
управе, на основу одредби ове одлуке 
или на основу овлашћења  
Градоначелника. 
 (2) Приговор против рјешења из 
претходног става овог члана не 
задржава извршење рјешења. 
 
 IV - ЕВИДЕНЦИЈА РАДНОГ 
ВРЕМЕНА 
 
 1. Интерни информациони 
систем 
 

Члан 32.  
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 (1) Ради обезбјеђења евиденције 
присутности на послу, долазака и 
одлазака у току радног времена, 
коришћења одмора у току рада као и 
рада ван редовног радног времена, 
користи се интерни информациони 
систем 
 (2) Коришћење интерног 
информационог система из претходног 
става овог члана је обавезно, а подаци 
о радном времену сваког запосленог у 
Градској управи који су регистровани у 
бази овог информационог система 
сматрају се потпуно поузданим и основ 
су за коришћење права или утврђивање 
одговорности  запослених, када 
коришћење права или утврђивање 
одговорности запослених зависи од тих 
података (обрачун плата, дисциплинска 
одговорност и др.).  
 (3) Изузетно од става 2., за 
функционере се води ручна евиденција 
радног времена присуства на послу.  
 (4) Забрањена је било каква 
промјена у бази података о радном 
времену запослених, изузев у 
случајевима утврђеним овом одлуком. 
 (5) Интерни информациони 
систем је оперативан 24 сата, седам 
дана у недјељи, а евидентирани подаци 
на било којем мјесту коришћења 
система налазе се у јединственој бази 
података. 

Члан 33.  
 

 (1) Интерни информациони 
систем за евиденцију радног времена 
запослених у Градској управи 
обезбеђује: 
 1) евиденцију долазака на посао, 
 2)  евиденцију излазака са посла 
током радног времена, према 
распореду утврђеном овом одлуком, по 
следећим основама: 
  - службени излазак, 
  - службени пут, 
  - приватни разлози, 
 3)  евиденцију коришћења 
одмора у току рада и 
 4)  излазак због завршетка 
радног времена. 
 (2) Интерни информациони 
систем обезбјеђује евиденцију рада ван 
редовног радног времена. 

 
Члан 34.  

 
 (1) Коришћење и одржавање 
интерног информационог система за 
евиденцију радног времена запослених 
обезбеђује администратор система.  
 (2) Администратор система је 
градски службеник у организационој 
јединици за информационе технологије 
кога одреди непосредни руководилац. 
 (3) Администратор система је, 
поред других обавеза и одговорности 
утврђених овом одлуком, одговоран за 
заштиту и чување података. 
 (4) Подаци у бази се чувају 
трајно.  
 (5) Набавка рачунарске опреме 
потребне за обезбјеђење несметаног 
функционисања информационог 
система за евиденцију радног времена, 
врши се у складу са плановима јавних 
набавки у Градској управи. 

 
Члан 35.  

 
   У сврху електронске евиденције 
радног времена запослених, у складу са 
овом одлуком, организациона јединица 
за информационе технологије, у 
сарадњи са организационом јединицом 
надлежном за  људске ресурсе, креира 
посебну картицу за сваког запосленог 
са индивидуалним бар-кодом и 
доставља  на  штампу и дистрибуцију. 
Рок за уручење нове картице је 3 радна 
дана. 

 
Члан 36.  

 
 (1) Пријаву и одјаву запослени 
обезбјеђују провлачењем картице преко 
бар-код читача који се, заједно са 
монитором (touch-screen или обични 
монитор), инсталира на улазу у зграду 
Градске управе. 

(2) Приликом изласка/одјаве за 
вријеме радног времена, запослени су 
дужни означити један од разлога 
изласка/одјаве. Пријава је исправна 
само ако се на екрану појави 
одговарајућа порука која је у складу са 
изабраним разлогом изласка/одјаве. 
 (3) Уколико запослени, у складу 
са одобрењем непосредног 
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руководиоца, долази на рад или остаје 
на раду ван редовног радног времена, 
дужан је извршити пријаву доласка на 
рад и одјаву на крају рада, у складу са 
ставом 1. овог члана. 
 (4) Информациони систем за 
евиденцију радног времена је покривен 
системом за видео надзор који 
обезбјеђује Одсјек заједничких послова 
и Одсјек за ИТ. 
 (5) Забрањено је у интерном  
информационом систему вршити 
пријаву/одјаву за другог запосленог. 
 (6)   Запослени је дужан да, код 
сваког уласка или изласка из зграде у 
којој се налази његово радно мјесто,  
изврши евидентирање  свог кретања у 
интерном информационом систему. 
 

Члан 37.  
  

Уколико запослени током радног 
времена излази из зграде, а при томе 
се не одјављује у смислу члана 36. став 
2. ове одлуке, сматраће се да је за то 
вријеме неоправдано одсутан, а радник 
обезбјеђења ће у том случају сачинити 
службену забиљешку и одмах је 
доставити непосредном руководиоцу. 

(2) У случају из става 1. овог 
члана, непосредни руководилац је 
дужан поступити у складу са чланом 47. 
став 2. ове одлуке, а запослени може 
користити средства за заштиту права, у 
смислу члана 47. став 3. и члана 48. ове 
одлуке. 

Члан 38.  
 

 (1) Радник обезбјеђења и 
службеник на инфо пулту  су дужни, у 
складу са својим редовним дужностима, 
упозорити сваког запосленог на обавезу 
евидентирања, у складу са одредбама 
ове одлуке. 
 (2) У случају да запослени не 
евидентира долазак или одлазак или 
да, поред упозорења, одбија да се 
евидентира, овлашћена лица из става 
1. овог члана ће о томе обавијестити 
непосредног руководиоца тог 
запосленог и случај забиљежити у 
службену евиденцију запажања. 
 (3) Радник обезбјеђења и 
службеник на инфо пулту  могу имати 

увид у текућу/дневну евиденцији радног 
времена запослених. 
 
 

Члан 39.  
 

 (1) Одобрено одсуство 
запосленог (плаћено или неплаћено), 
вријеме коришћења годишњег одмора, 
одобрено службено одсуство, одсуство 
са посла због празника и одсуство са 
посла у случају из члана 30. став 1. ове 
одлуке ("компензујући сати"), у бази 
података евидентира непосредни 
руководилац или лице које он овласти, 
на основу акта о одобравању одсуства 
односно о коришћењу годишњег 
одмора.   
 (2) Одсуство запосленог због 
привремене спријечености за рад због 
болести, у бази података, евидентира 
непосредни руководилац или лице које 
он овласти на основу пријаве/дојаве 
запосленог односно на основу 
љекарских дознака, у складу са 
прописима. 

Члан 40.  
 

 (1) Руководилац основне 
организационе јединице може 
организовати вођење помоћне 
евиденције о радном времену 
запослених у тој организационој 
јединици. 
 (2) Успостава помоћне 
евиденције из претходног става овог 
члана не може замијенити евиденцију 
радног времена запослених путем 
информационог система, али се може 
користити као доказно средство у 
случајевима из члана 47. и члана 48. 
ове одлуке и у случајевима утврђеним 
ставом 3. и 4. овог члана. 
 (3) Изузетно од основног 
правила за електронску евиденцију 
радног времена запослених, у случају 
прекида у раду интерног 
информационог система, непостојања 
техничких предуслова за инсталацију 
интерног информационог система или 
из другог разлога, непосредни 
руководилац је дужан обезбиједити 
вођење помоћне евиденције из става 1. 
овог члана. 
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 (4) Евиденције из става 3. овог 
члана воде се док се не успостави  
редовно функционисање система, а 
подаци из ове евиденције имају пуну 
доказну снагу о коришћењу радног 
времена запослених.  
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

2. Евиденција посебних 
случајева рада и рада у смјенама 
 

Члан 41.  
 

 Евиденција прековременог рада, 
ноћног рада, рада у нерадне дане, рада 
у дане празника и рада у смјенама врши 
се у складу са овом одлуком за 
евиденцију редовног радног времена, 
ако за поједине случајеве није другачије 
предвиђено. 

 
Члан 42.    

 
 (1) Запослени је дужан, на начин 
уређен овом одлуком, евидентирати 
своје радно вријеме проведено на раду 
по основу прековременог рада, ноћног 
рада, рада у нерадне дане и рада у 
дане празника, изузев у следећим 
случајевима: 
 1) ако је мјесто рада удаљено од 
зграде Градске управе и долазак у 
зграду ради евиденције радног времена 
је повезано са знатним тешкоћама због 
обезбјеђења превоза, временских 
услова или нерационалне линије 
путовања, 
 2) у случајевима ноћног рада кад 
се послови обављају у мјесту рада које 
је удаљено од зграде Градске управе и 
не постоји друга службена потреба за 
доласком у зграду осим евиденције 
радног времена и  
 3) у случајевима када му није 
омогућен улазак у зграду Градске 
управе (када не ради физичко 
обезбјеђење зграде). 
 (2) У случајевима из става 1. 
овог члана, изузетак се може односити 
било на евиденцију почетка рада, 
завршетка рада или обје евиденције. 
 

Члан 43.  
 

 (1) У случајевима из члана 40. 
став 3. и члана 42. став 1. ове одлуке, 
евиденцију почетка и завршетка рада 
запосленог води непосредни 
руководилац запосленог у помоћној 
евиденцији а на основу акта о 
одређивању прековременог или ноћног 
или рада у нерадне дане или рада у 
дане празника и на основу писмене 
изјаве запосленог о трајању таквог 
рада. Изјава се даје првог наредног 
радног дана. 
 (2) У смислу става 1. овог члана, 
вријеме проведено на раду непосредни 
руководилац евидентира по врсти рада 
(прековремени, ноћни, рад у нерадне 
дане, рад у дане празника), датум, 
почетак и завршетак рада. 
  

Члан 44.  
 

 Акт о одређивању 
прековременог, ноћног, рада у нерадне 
дане или рада у дане празника као и 
изјаву запосленог, у смислу члана 43. 
став 1. овог члана, непосредни 
руководилац чува и на крају мјесечног 
обрачунског периода радног времена 
запосленог, прилаже уз извјештај који 
доставља у Одјељење за финансије. 

 
Члан 45.  

 
 (1) Када је организован рад у 
смјенама, у складу са чланом 9. ове 
одлуке, руководилац основне 
организационе јединице за сваког 
запосленог води евиденцију радних 
сати који се периодично сабирају као и 
на крају године. 
 (2) У случају из става 1. овог 
члана, уколико на крају периода или на 
крају године, буде исказано више 
радних сати запосленог у односу на 
обрачун радних сати на бази 40 сати 
седмично, такав вишак радних сати се 
сматра прековременим радом. 

 
 
 

Члан 46.  
 

 (1) У случајевима из члана 30. и 
члана 45 ове одлуке, у информационом 
систему за евиденцију радног времена 
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се води евиденција компензујућих сати 
по основу  одобрених одсустава са 
посла. 
 (2) Податке о компензујућим 
сатима рада у базу података 
информационог система за евиденцију 
радног времена уноси непосредни 
руководилац запосленог или лице које 
он овласти. 

 
 3. Контрола евиденције 
коришћења радног времена   
 

Члан 47.  
  
 (1) Подаци о радном времену 
сваког запосленог су доступни 
непосредном руководиоцу  путем 
интерног информационог система за 
евиденцију радног времена или 
помоћне евиденције у складу са чланом 
41. ове одлуке. 
 (2) Након увида у податке о 
радном времену запосленог, у смислу 
става 1. овог члана, непосредни 
руководилац је дужан да, у случају 
непознатог разлога за одсуство или 
неевидентираног одсуства  запосленог  
током радног времена, истог позове 
ради разјашњења ситуације, о чему 
сачињава службену забиљешку. 
 (3) У случају да запослени у току 
дана када су му предочени подаци, 
писаним поднеском истакне разлоге 
којима оправдава одсуство са посла у 
току радног времена или 
неевидентираног одсуства, непосредни 
руководилац ће, без одлагања, а након 
провјере навода и/или прибављеног 
изјашњења администратора 
информационог система и радника 
обезбјеђења,  у писаном облику 
обавијестити подносиоца  о утврђеним  
чињеницама и подацима који ће остати 
забиљежени у евиденцији. 

(4) Непосредни руководилац ће, 
у случају из става 3. овог члана, у року 
од 48 сати упутити писмени захтјев 
администратору система за вршење 
неопходних корекција у евиденцији 
радног времена. 
 5) Уколико администратор 
система на крају мјесеца уочи 
неусаглашености у бази података о 
томе ће одмах обавијестити 

непосредног руководиоца, који ће у 
даљем року од 24 сата утврдити 
чињенично стање и администратору 
система, у писаном облику, доставити 
образложење о утврђеним чињеницама 
са инструкцијама за поступање и 
подацима који ће остати забиљежени у 
евиденцији радног времена.  

 
Члан 48.  

 
 (1) Уколико је запослени 
незадовољан обавјештењем из  члана 
47. став 3. ове одлуке, може у року од 
три дана од дана пријема обавјештења 
Градоначелнику поднијети захтјев за 
исправку података, са прилагањем 
потребних доказа. 
 (2) У случају из става 1. овог 
члана, Градоначелник може усвојити, 
одбити или одбацити захтјев. У случају 
усвајања захтјева одредиће се који 
подаци о радном времену запосленог 
остају евидентирани у бази података. 
 
 4. Извјештај о радном времену 
запослених  
 

Члан 49.  
  

(1) Аналитички мјесечни 
извјештај о радном времену запослених  
је доступан путем извјештаја у 
интерном информационом систему за 
евиденцију радног времена.  

(2) Подаци о радном времену из 
претходног става овог члана 
разврставају се на следеће: 
  1)  редовно радно вријеме 
(вријеме проведено на раду), 
  2)  одобрено одсуство са радног 
мјеста у току радног времена и то: 
 -  одобрени службени излазак, 
 -  одобрено службено путовање, 
 -  одобрено одсуство због 
приватних потреба запосленог, 
  3) одсуство запосленог са рада 
по основу: 
- плаћено одсуство, 
- неплаћено одсуство, 
- годишњи одмор, 
- боловање до 30 дана, 
- боловање преко 30 дана, 
- службено одсуство, службени пут, 
- одсуство због празника,  
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- одсуство из члана 30. став 1. и члана 
45. став 2. ове одлуке, 
 
  4) неоправдано одсуство са 
радног мјеста у току радног времена и 
то: 
- закашњење при доласку на рад, 
- закашњење при повратку на рад, 
након коришћења одмора у току рада, 
- одлазак са посла прије истека радног 
времена. 
 (3) У случају да запослени 
оствари више радних сати, у односу на 
редовно радно вријеме према 
распореду утврђеном овом одлуком, тај 
податак неће се исказати као вишак 
радних сати и не сматра се 
прековременим радом, изузев уколико 
посебним рјешењем није одређен 
прековремени рад, у складу са законом, 
другим прописима и овом одлуком. 
 (4) Подаци о одсуству са радног 
мјеста у току радног времена исказују 
се у минутима, односно пуним сатима и 
минутима.   
 

Члан 50. 
  
 (1) Аналитички извјештај члана 
49. ове одлуке, је трајно доступан 
непосредним руководиоцима  путем 
интерног информационог система за 
евиденцију радног времена у складу са 
чланом 32. став 5. ове одлуке. 
 (2) На основу извјештаја из става 
1. овог члана, тамо гдје је потребно, 
непосредни руководилац дужан је 
предузети неопходне мјере у циљу 
обезбјеђења радне дисциплине и 
рационалног коришћења радног 
времена. 
 (3)  Уколико непосредни 
руководилац уочи грешке у 
аналитичком мјесечном извјештају, 
доставиће администратору система 
писани захтјев за корекцију спорног 
податка. 
  
 

5. Извјештавање и обрачун 
 

Члан 51.  
 

 (1) За потребе обрачуна 
мјесечних исплата запосленим, 

руководилац основне организационе 
јединице саставља мјесечни извјештај о 
радном времену запослених у 
организационој јединици којом 
руководи. 
 (2) Мјесечни извјештај о радном 
времену Градоначелника, замјеника 
Градоначелника, начелника 
одјељења/службе и руководиоца 
Јединице за интерну ревизију саставља 
начелник Службе Градоначелника  или 
друго лице које овласти Градоначелник. 
 (3) Мјесечни извјештај о радном 
времену предсједника и 
потпредсједника Скупштине Града  
саставља секретар Скупштине Града. 
 (4) Извјештај из става 1.  овог 
члана садржи податке: 
  1) назив основне организационе 
јединице Градске управе, 
  2) име и презиме запосленог, 
  3) ефективни сати рада, у које 
се урачунавају и дневна одобрена 
одсуства са радног мјеста, изузев 
одсуства због приватних разлога 
запосленог, 
  4) одсуства са рада: 
- плаћено одсуство, 
- неплаћено одсуство, 
- годишњи одмор, 
- боловање до 30 дана, 
- боловање преко 30 дана, 
- службено одсуство, службени пут, 
- одсуство због празника,  
- одсуство из члана 30. став 1. ове 
одлуке, 
  5) неоправдана одсуства са 
посла која представљају збир података 
о неоправданим одсуствима по било 
ком основу из члана 49. став 2. тачка 4. 
ове одлуке, као и одсуства због 
приватних разлога, 
   6) сати и/или минути који се не 
урачунавају у обрачун за исплату плате 
запосленог, а представљају збир 
података о неоправданим одсуствима 
са посла и одсуства запосленог због 
приватних разлога.  
 (5) Извјештаји из става 2. и 3. 
овог члана садрже податке предвиђене 
у ставу 4. овог члана, с тим да умјесто 
назива организационе јединице садржи 
назив функције односно позиције 
запосленог.  

Члан 52.  
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 (1) Мјесечни извјештаји из члана 
51. ове одлуке састављају се на 
обрасцу који креирају Одјељење за 
финансије и организациона јединица 
надлежна за информационе 
технологије, уз одобрење 
Градоначелника. 
 (2) Мјесечни извјештај о радном 
времену из члана 51. став 1. потписом 
овјерава руководилац основне 
организационе јединице.   
 (3) За запослене из члана 51. 
став 2.   мјесечни извјештај о радном 
времену потписом овјерава 
Градоначелник или лице које он 
овласти.   
 (4) За предсједника и 
потпредсједника Скупштине Града 
мјесечни извјештај о радном времену 
потписом овјерава секретар Скупштине.  
 (5) Извјештаји из става 1. до 3. 
овог члана достављају се у Одјељење 
за финансије ради обрачуна плата и 
накнада које припадају запосленим, у 
складу са прописима. 
 (6) Забрањена је измјена 
података садржаних у обрасцу из става 
1. овог члана, изузев у случајевима и по 
поступку предвиђеним  чланом 47. и  
чланом 48. ове одлуке. 
 

Члан 53.  
 (1) Податке о прековременом, 
ноћном, раду у нерадне дане и раду у 
дане празника руководилац основне 
организационе јединице уноси у 
посебан образац, а на основу података 
евидентираних у информационом 
систему или на основу помоћне 
евиденције, у складу са овом одлуком. 
 (2) Образац из става 1. овог 
члана садржи  назив основне 
организационе јединице, име и презиме 
запосленог, датум рада, број радних 
сати, врсту рада (прековремени рад, 
ноћни рад, рад у нерадне дане, рад у 
дане празника) и друге податке 
предвиђене овом одлуком. Случајеви из 
члана 30. став 1. ове одлуке у обрасцу 
ће се посебно означити. 

(3) Попуњен и овјерен образац 
из става 1. и 2. овог члана, са 
приложеном документацијом 
предвиђеном овом одлуком, доставља 

се у Одјељење за финансије ради 
обраде, обрачуна и исплате. 
 (4) Образац из става 1. овог 
члана (Образац: ОПР) је у прилогу ове 
одлуке и чини њен саставни дио. 

Члан 54.  
 
 (1) Службеник у Одјељењу за 
финансије на пословима обрачуна и 
исплата запосленим врши контролу 
података и достављених прилога  из 
члана 53. став 3. ове одлуке.  

(2) У случају да службеник 
приликом контроле установи постојање 
рачунске или друге грешке односно 
недостатак прилога уз извјештај, 
затражиће од подносиоца извјештаја 
разјашњење ситуације, исправљање 
грешке односно достављање 
недостајућег прилога, уз евентуално 
остављање накнадног рока.  

(3) У случају када је 
прековремени, ноћни, рад у нерадне 
дане или рад у дане празника обављен 
а није одређен у складу са законом и 
овом одлуком, накнада за такав рад не 
може бити обрачуната и исплаћена по 
том основу. 
 (4) Изузетно од става 3. овог 
члана, запослени може у посебном 
поступку, по његовом захтјеву, 
доказивати да је рад обављен на 
основу хитног позива надлежног органа 
или на  захтјев овлашћеног 
руководиоца, без издавања рјешења у 
смислу члана 26. став 3. ове одлуке. 
Коначну одлуку по захтјеву доноси 
Градоначелник. 
 

Члан 55.  
 

 Приликом обрачуна плате 
запосленог, а на основу мјесечног 
извјештаја, Одјељење за финансије ће 
извршити сразмјерно умањење плате 
запосленог за сате неоправданог 
одсуства  и одсуства запосленог због 
приватних разлога (сати који се не 
урачунавају у обрачун и исплату плате -  
члан 51. став 4. тачка 6. ове Одлуке), у 
складу са колективним уговором и 
другим актима којима се уређују плате 
запослених у Градској управи.  
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V - ОБЕЗБЈЕЂЕЊЕ СПРОВОЂЕЊА 
ОДЛУКЕ  
  

Члан 56. 
 

 (1) За спровођење ове одлуке 
одговорни су запослени и руководиоци 
организационих јединица. 
 (2) Посебну одговорност за 
провођење ове одлуке имају начелници 
одјељења/службе,  службеник за 
управљање људским ресурсима и 
администратор информационог 
система, у складу са обавезама и 
одговорностима утврђеним овом 
одлуком. 

(3) За коришћење овлашћења из 
члана 18. став 1, члана 21. став 2. и 
члана 24. став 3. ове одлуке 
руководиоци основних организационих 
јединица су непосредно одговорни 
Градоначелнику. 

 
Члан 57. 

 
 (1) Организациона јединица 
надлежна за  управљање људским 
ресурсима  и организациона јединица 
за информационе технологије 
организују и обезбјеђују стручну и 
техничку подршку у примјени ове 
одлуке и, по потреби, организују обуке 
руководилаца организационих јединица 
о коришћењу информационог система 
за евиденцију радног времена 
запослених у Градској управи. 
 (2) На улазним вратима и холу 
зграде у којој су смјештени органи 
Града организациона јединица 
надлежна за заједничке послове 
обезбјеђује постављање натписа о 
распореду радног времена и о паузи, у 
складу са овом одлуком. 
 

Члан 58. 
 

 (1) Организациона јединица за 
информационе технологије сачињава и 
поред сваког бар-код читача истиче 
кратко упутство о дужностима 
запослених и о начину евиденитирања 
радног времена. 
 (2) Организациона јединица 
надлежна за управљање људским 
ресурсима сачиниће и истаћи на 

огласним таблама Градске управе 
изводе из ове одлуке  који се односе на 
распоред радног времена, евиденцију и 
контролу евиденције радног времена 
запослених.  
 

Члан 59. 
 

 (1) Примјерак акта о одређивању 
прековременог рада, ноћног рада, рада 
у нерадне дане и рада у дане празника 
обавезно се доставља организационој 
јединици надлежној за управљање 
људским ресурсима. 
 (2) Организациона јединица 
надлежна за управљање људским 
ресурсима успоставља евиденцију о 
посебним случајевима рада из става 1. 
овог члана за поједине запослене, 
стара се о уједначеној примјени 
одредаба ове одлуке и овлашћена је да 
упути упозорења у случајевима 
поступања супротно закону, другим 
прописима  и одредбама ове одлуке. 
  

Члан  60. 
 

 (1) Организациона јединица 
надлежна за управљање људским 
ресурсима у сарадњи са Одјељењем за 
финансије, у складу са упутама 
Градоначелника, а на основу базе 
података о радном времену запослених, 
финансијских и других показатеља и у 
сарадњи са другим организационим 
јединицама, саставља периодичне 
анализе о коришћењу радног времена 
запослених. 
 (2) Анализа из претходног става 
овог члана, нарочито садржи: 
   1) анализирани период и 
просјечан број запослених, 
  2) сумиране податке о радном 
времену запослених укључујући 
ефективне сате рада, одсуства по 
разним основама, упоређујући са пуним 
фондом ефективних сати рада уз 
исказивање евентуалних губитака, 
  3) мјере и ефекте мјера које се 
предузимају у циљу јачања радне 
дисциплине и рационалног коришћења 
радног времена,  

 4) примјену одредаба које се 
односе на посебне случајеве рада 
запослених, 
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 5) финансијске показатеље 
исплата (плате, накнаде и др.), 
укључујући податке о сразмјерном 
умањењу плата запослених по основу 
неоправданих одсустава или одсустава 
због приватних разлога, 
  6) закључке са препорукама.  

(2) Анализа из става 1. овог 
члана сачињава се полугодишње и 
годишње, а доставља се 
Градоначелнику, руководиоцима 
основних организационих јединица, 
синдикалној организацији запослених  и 
истиче се на огласним таблама Градске 
управе.  

(3) Анализа из става 1. овог 
члана разматра се на сједницама 
Колегијума Градоначелника. 

 
 VI - ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 61. 
 

 Ступањем на снагу ове одлуке 
престаје да важи Одлука о радном 
времену запослених у Општинској  
управи општине  Градишка ("Службени 
гласник општине Градишка", број  9/18). 
 

Члан 62.  
 

 Ова одлука ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у 
„Службеном гласнику града Градишка“. 
 
Број: 02-022-388/19       
Датум:  29.07.2019. године  
Градишка 
 
 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

_______________________________ 
 
 
 
 
 
На основу члана 82. став 3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и 
36/19), члана 88. Статута Града 
Градишка („Службени гласник Града 
Градишка“, бр.  4/17 и 5/19) и члана 5. 

Правилника о коришћењу средстава 
који се признају као трошкови 
репрезентације („Службени гласник 
Града Градишка“, број 10/19),  
Градочелник града Градишка   
д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о признавању дневних трошкова 
репрезентације за функционере 

Града и запослене у Градској управи 
 

I 
 
 (1) Запослени у Градској управи 
Града Градишка ( у даљем тексту: 
запослени) имају право на два топла 
напитка (кафа или чај) без накнаде, на 
терет трошкова репрезентације. 
 (2) Наведено из претходног 
става запослени ће користити прије 
почетка радног времена до 07,30 
часова и у периоду од 10,30 до 11,00 
часова. 

II 
 
 Коришћење напитака преко 
одобрене количине из претходне тачке 
и ван прописаног времена није 
дозвољено.  

III 
 

 (1) Функционери Града, савјетник 
Градоначелника, секретар Скупштине 
града, начелници одјељења или службе 
и шефови одсјека имају право на услуге 
кафе кухиње у обављању својих 
редовних послова и преко количина 
одобрених у члану 1. за госте и 
приликом одржавања радних састанака, 
водећи рачуна о рационалности 
потрошње. 
 (2) Функционери Града, секретар 
Скупштине града и начелници 
одјељења или службе имају право на 
тршкове екстерне репрезантације, 
искључиво по овлашћењу 
Градоначелника, уз навођење назива 
делегације и обавезно потписивања 
пуног имена и презимена овлашћеног 
лица на рачуну издатом од стране 
даваоца услуга. 
 (3) Лица из предходног става 
имају право на трошкове екстерне 
репрезантације до износа максимално 
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40,00 КМ по особи за које у случају 
службених посјета обезбјеђују једну 
конзумацију хране и пића у ресторану 
на подручју Града Градишка, односно 
максимално до 1500,00 КМ у укупном 
износу рачуна за угоститељске услуге 
коришћене у једном дану. 
 (4) Функционери Града, у 
изузетним случајевима, имају право на 
трошкове екстерне репрезентације за 
које у случају службених посјета, 
обезбјеђују једну конзумацију хране и 
пића у ресторану ван подручја Града 
Градишка у укупном дозвољеном 
финансијском износу до 1.000,00 КМ за 
угоститељске услуге коришћене у 
једном дану. 

IV 
 
 Угоститељски радник у кафе 
кухињи води евиденцију о потрошњи 
напитака прописаних овом одлуком и на 
крају сваког мјесеца Одјељењу за 
општу управу доставља извјештај о 
потрошњи напитака, а Одјељење за 
општу управу доставља Извјештај о 
укупној потрошњи напитака за сваки 
претходни мјесец Одјељењу за 
финансије.  

V 
 
 (1) За спровођење ове одлуке 
задужује се Одјељење за општу управу 
и Одјељење за финасије.  
 (2) Поступање супротно овој 
одлуци представља тежу повреду 
радне дужности за коју службеници и 
намјештеници Градске управе 
одговарају дисциплински.  
 

VI 
 
 Ступањем на снагу ове одлуке 
престаје да важи Одлука о признавању 
дневних трошкова репрезентације за 
функционере Општине  и запослене у 
Општинској управи („Службени гласник 
општине Градишка“, број 1/18). 

VII 
 
 Одлука ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у 
„Службеном гласнику града Градишка“. 
 
Број: 02-022-386/19 

Датум: 29.07.2019. године                                                                     
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

 
На основу члана 82. Закона о 

локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и 
36/19), члана 88. Статута града 
Градишка („Службени гласник града 
Градишка“, бр. 4/17, 5/19), а у вези 
члана 16. Закона о Граду Градишка 
(„Службени гласник Републике Српске“, 
број 26/19), Градоначелник, доноси 
 

О Д Л У К У 
о измјени Одлуке о оснивању 
Привредног савјета општине 

Градишка 
 

Члан 1. 
 

У Одлуци о оснивању 
Привредног савјета општине Градишка 
(„Службени гласник града Градишка“, 
брoj 7/18), у наслову и цијелом тексту 
ријечи: „општина Градишка“ у 
одређеном падежу замјењују се 
ријечима: „град Градишка“, ријечи: 
„Начелник општине“ у одређеном 
падежу замјењују се ријечју: 
„Градоначелник“. 

Члан 2. 
 
 Ова одлука ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
  
Број: 02-022-362/19       
Датум:  24.07.2019. године  
Градишка 
 
 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

__________________________________ 
         
 
  

На основу члана 59. Закона о 
локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и 
36/19) и чл. 68. и 88. Статута Града 
Градишка („Службени гласник општине 
Градишка“, број 4/17), и („Службени 
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гласник града Градишка“, број 5/19) 
Градоначелник  д о н о с и: 
 
 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању Kоординатора 

                               
 

I 
 
Ведран Кнежевић дипл. инж. грађ. 
Службеник Одјељења за комуналне и 
стамбене послове градске управе града 
Градишка именује се испред Града 
Градишка за координатора на 
провођењу пројекта „Изградња дјечијег 
вртића у МЗ Брестовчина Град 
Градишка који се проводи у оквиру 
реализације капиталних пројеката из 
средстава донације Владе Републике 
Србије.  
                                                                   

II 
Задатак  координатора из тачке I је 
редовно обавјештавање Републичке 
дирекције за обнову и изградњу о 
тренутном стању пројекта, а као и о 
свим другим битним питањима 
значајним за његову даљу  реализацију.  
 

III 
 
Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у  „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
  
 
Број: 02-111-131/19       
Датум:  25.07.2019. године  
Градишка 
 
 
 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

__________________________________ 
 
 
 

На основу члана 118. Закона о 
уређењу простора и грађењу 
(„Службени гласник Републике Српске“, 
бр. 40/13, 106/15, 3/16), члана 59. 

Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, 
бр. 97/16 и 36/19) члана 13. о набавци 
радова број 02-022-75-1/19 од 
05.06.2019. између Града Градишка и 
Предузећа „Хидрокоп“ д.о.о. Бања Лука 
и члана 88. Статута Града Градишка 
(„Службени гласник општине Градишка“, 
број 4/17) и („Службени гласник града 
Градишка“, број 5/19) Градоначелник   
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 објектима 
инфраструктуре у Агроиндустријској 
зони Нова Топола   према уговору о 
набавци  радова број : 02-022-75-1/19 
од 05.06.2019. 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, 106/15 и 3/16). 
                                                                   

III 
 
Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у  „Службеном 
гласнику  града Градишка“. 
 
Број: 02-111-128/19 
Дана: 06.06.2019. године                              
Градишка 
 
 

  ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

__________________________________ 
На основу члана 59. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број  97/16) и члана 
88. Статута града Градишка („Службени 
гласник општине Градишка“, бр. 04/17 и 
05/19),  Градоначелник града Градишка, 
д о н о с и 
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РJEШEЊE 

o имeнoвaњу члaнoвa градског тима 
за спровођење пројекта „Подршка 

водоснабдијевању града Градишка“, 
финансираног средствима гранта 

Чешке Развојне Агенције 

 

Члaн I 

У сaстaв градског тима зa спровођење 
пројекта „Подршка водоснабдијевању 
града Градишка“, финансираног 
средствима гранта Чешке Развојне 
Агенције имeнуjу сe сљeдeћи 
прeдстaвници: 

1. Бранислав Савић – Одјељење за 
комуналне и стамбене послове, 
координатор пројекта, 

2. Ведран Кнежевић – Одјељење за 
комуналне и стамбене послове, 
стручни надзор радова, члан, 

3. Данијела Милетић – Служба 
градоначелника, Одсјек за ЛЕР – 
комуникација са ЧРА, члан, 

4. Татјана Бјеловук – Одјељење за 
финансије, Одсјек за буџет - 
финансијско праћење и 
извјештавање, члан, 

5. Сандро Зеничанин – КП „Водовод“ 
а.д. Градишка – стручна подршка у 
имплементацији пројекта, члан,  

6. Милан Шкондрић – КП „Водовод“ 
а.д. Градишка - стручна подршка у 
имплементацији пројекта, члан,  

7. Мирослав Гајић – Развојна 
агенција Градишка – израда и 
спровођење кампање подизања 
свијести јавности о значају 
очувања природних ресурса и 
одговорној потрошњи воде, 
посебно у раду са школама, члан, 

8. Душко Малешевић – Развојна 
агенција Градишка – припрема 
релевантних активности пројекта 
везане за односе са јавношћу 
током имплементације пројекта, 
члан. 

 
Члaн  II 

Именовани ће на пројекту „Подршка 
водоснабдијевању града Градишка“ 

радити 10 мјесеци, рачунајући од дана 
потписивања Меморандума о сарадњи 
бр. 02-370-302/19. 
 

Члан III 

Именовани из члана 1 овог Рјешења су 
дужни да додјељене послове обављају 
стручно, савјесно и квалитетно, те да о 
обављеном послу извјештавају 
градоначелника. 
 

Члaн IV 

Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, биће објављењо у 
„Службеном гласнику града Градишка“. 

Број: 02-111-129/19 
Дана: 22.07.2019. године                              
Градишка 
 

  ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

__________________________________ 
 
 

На основу члана 59. Закона о 
локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, број  97/16) 
и члана 88. Статута града Градишка 
(„Службени гласник општине Градишка“, 
бр. 04/17 и 05/19),  Градоначелник града 
Градишка, д о н о с и 

РJEШEЊE 
 

o имeнoвaњу члaнoвa градског тима 
за праћење, планирање и 

извјештавање  у области заштите 
животне средине и енергетске 

ефикасности 
 
 

Члaн I 
 

У сaстaв градског тима за праћење, 
планирање и извјештавање  у области 
заштите животне средине и енергетске 
ефикасности имeнуjу сe: 
 

1. Радислав Мартић – Одјељење за 
комуналне и стамбене послове, 
координатор тима, 

2. Ведран Кнежевић – Одјељење за 
комуналне и стамбене послове, 
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члан, 
3. Данијела Милетић – Служба 

градоначелника, Одсјек за ЛЕР, 
члан, 

4. Татјана Бјеловук – Одјељење за 
финансије, Одсјек за буџет, члан, 

5. Ђорђе Живковић – Одјељење за 
просторно уређење и грађење, 
члан,  

6. Санела Бабић – Одјељење за 
просторно уређење и грађење, 
члан,  

7. Сњежана Ђурић – Одјељење за 
инспекције, члан. 
 

Члaн  II 
Именовани ће радити на процесу 
планирања, праћења и извјештавања у 
области заштите животне средине и 
енергетске ефикасности на начин да ће 
податке и информације из области 
заштите животне средине и енергетске 
ефикасности обједињавати у форму 
годишњег плана рада и извјештаја у 
области заштите животне средине и 
енергетске ефикасности за подручје 
града Градишка из домена њихових 
одговорности. 

Члан III 
Именовани из члана I овог Рјешења су 
дужни да додјељене послове обављају 
стручно, савјесно и квалитетно, те да 
редовно достављају информације и 
податке из области заштите животне 
средине и енергестке ефикасности 
координатору тима. 

Члaн IV 
Ступањем на снагу овог Рјешења 
престаје да важи Рјешење бр. 02-111-
286/17 од 04.10.2017. године. 
 
Број: 02-111-130/19 
Дана: 24.07.2019. године                              
Градишка 

  ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

__________________________________ 
 

На основу члана 19. Закона о 
слободи приступа информацијама 
(„Службени гласник Републике Српске“, 
број 20/01) и члана 88. Статута града 
Градишка („Службени гласник града 
Градишка“, бр. 4/17 и 5/19) 

Градоначелник града Градишка дана 
31. 07. 2019. године д о н о с и  
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е  
о именовању службеника за 

информисање 
 
 

1. Сузана Пјанић, дипл. економиста 
јавне управе, распоређена на радно 
мјесто „Самостални  стручни сарадника 
за матичну службу и управно 
рјешавање у области грађанских  стања 
и приступа информацијама у Одјељењу 
за општу управу Градске управе 
Градишка, именује се за службеника за 
информисање. 
 
2. Именована из тачке 1. овог рјешења 
обрађује захтјеве сачињене у складу са 
Законом о слободи приступа 
информацијама. 
 
3. Ово рјешење са подацима за контакт 
доставиће се Омбудсмену Б и Х. 
 
4. Рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
глснику града Градишка“. 
 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
 

Чланом 19. Закона о слободи приступа 
информацијама прописано је да сваки 
јавни орган именује службеника за 
информисање који обрађује захтјеве за 
приступ информацијама. 
 
Именована је распоређена на радно 
мјесто за вођење управног поступка у 
области приступа информацијама у 
складу са Правилником о унутрашњој 
организацији и систематизацији радних 
мјеста Градске управе Градишка, 
испуњава услове радног мјеста (висока 
стручна спрема са остварених 240 
ECTS бодова, стручни испит за рад у 
управи и 3 године радног искуства) и 
обавља наведене послове. 
 
На основу наведеног ријешено је као у 
диспозитиву. 

Правна поука: Против овог рјешења  
може  се уложити жалба  Одбору за 
жалбе града Градишка у року од осам 
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дана од дана пријема рјешења. Жалба 
не задржава извршење рјешења. 
 
Број: 02-111-135/19 
Дана: 31.07.2019. године                              
Градишка 
 

  ГРАДОНАЧЕЛНИК 

                 Зоран Аџић с.р.   
 

          На основу члана 82. став 3. 
Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, 
број: 97/16) и члана 88. Статута града 
Градишка („Службени гласник града 
Градишка“, број: 4/17 и 5/19),   
Градоначелник   д о н о с и 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о измјенама и допунама Рјешења 

 
1. У Рјешењу број: 02-111-99/19 од 
20.05.2019. године  којим се именује се 
Комисија  за  случај  настанка   штета  
на   пољопривредним  усјевима   услед  
елементарних  непогода  (плављење, 
град  и  друго), те  осталих штета  на   
пољопривредним  газдинствима,  у  
тачки  1.  послије броја  3.  додаје се: 
„4.  Гојковић Момчило, замјеник члана 
5.  Давидовић Немања, резервни члан“              
2. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења и објавит ће се  у 
„Службеном гласнику града Градишка“.    
 
Број: 02-111-127/19 
Дана: 16.07.2019. године                              
Градишка 

 
  ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Зоран Аџић с.р. 

  
__________________________________ 
 

О Г Л А С 

Одјељење за комуналне и стамбене 
послове, Града Градишка, на основу 
рјешења број 05-372-35/19 од 
24.07.2019. године, извршило је  у 
регистарском листу број 59/10  упис 
промјене лица овлаштених за 
заступање Заједнице етажних власника 
стамбене зграде у улици Руђера 
Бошковића 2-4, са сљедећим подацима:  

-лица овлашћена за заступање и 
представљање заједнице су:  
Дарко Паспаљ и Стојковић Стојанка 
-бришу се имена  ранијих овлаштених 
лица и то: 
      Дарко Паспаљ и Славица Пантелић 
 
Број:   05-372-35/19 
Дана:  24.07.2019. године 
Градишка 
 
ПО ОВЛАШТЕЊУ ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА 
Бранислав Савић с.р. 
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