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______________________________________________________________________________ 

С К У П Ш Т И Н А   Г Р А Д А           ____________________________________________ 

 

ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ 

Ред. 

бр. 
Н А З И В 

Број гласника/ 

страна 

1. Програм мјера за спречавање и сузбијање, елиминацију и ерадикацију 

заразних болести на подручју општине Градишка за 2019. годину 
4/19 страна 1 

2. Програм мјера систематске превентивне дезинсекције и дератизације за 

подручје општине Градишка за 2019. годину 
4/19 страна 6 

3. План систематске превентивне дезинсекције и дератизације за подручје 

општине Градишка за 2019. годину 
4/19 страна 18 

4. 
Етички кодекс за изабране одборнике у Скупштини града Градишка 13/19 страна 1 

5. Програм развоја цивилне заштите у области заштите и спасавања на 

подручју града Градишка 
15/19 страна 1 

6. План комуникације одборника Скупштине града Градишка са грађанима 

у 2020. години 
15/19 страна 8 

7. 
Програм рада Скупштине града Градишка за 2020. годину 16/19 страна 1 

8. План утрошка средстава остварених од накнаде по основу кориштења 

шума и шумског земљишта на простору града Градишка за 2020. годину 
16/19 страна 40 

9. План кориштења средстава остварених од концесионе накнаде за 2020. 

годину 
16/19 страна 42 

10. План кориштења средстава по основу накнада остварених од 

пољопривредног земљишта у 2020. години 
16/19 страна 43 

11. Програм подршке развоју пољопривреде у граду Градишка за 2020. 

годину 
16/19 страна 43 

12. Програм подстицаја за развој предузетништва у граду Градишка за 2020. 

годину 
16/19 страна 45 

13. Програм подстицаја за новоосноване привредне субјекте града Градишка 

за 2020. годину 
16/19 страна 46 

14. 
Програм заједничке комуналне потрошње за 2020. годину 

16/19 страна 49 

15. 
Програм уређења грађевинског земљишта за 2020. годину 

16/19 страна 58 

16. Програм текућег одржавања и реконструкције локалних и 

некатегорисаних путева за 2020. годину 
16/19 страна 63 

17. Програм текућег одржавања и реконструкције хидромелиорационог 

система за 2020. годину 
16/19 страна 64 

18. 
Програм социјалне заштите за 2020. годину 

16/19 страна 66 

19. Програм борачко – инвалидске заштите и заштите цивилних жртава рата 

за 2020. годину 
16/19 страна 76 

20. Програм финансирања спорта на подручју града Градишка за 2020. 

годину 
16/19 страна 81 

21. 
Програм заштите од пожара у граду Градишка за 2020. годину 

16/19 страна 87 
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ОДЛУКЕ 

 

Ред. 

бр. 

Н А З И В Број гласника/ 

страна 

1.    Одлука о усвајању Извјештаја о извршењу Програма рада Скупштине 

општине Градишка за 2018. годину 
2/19 страна 1 

2.  Одлука о усвајању Програма рада Начелника општине и Општинске 

управе општине Градишка за 2019. годину 
2/19 страна 1 

 

3.  Одлука о оснивању Форума за безбједност грађана на подручју општине 

Градишка 
2/19 страна 2 

 

4.  Одлукa о отпису потраживања од КП „Топлана“ а.д. Градишка 2/19 страна 3 

5.  Одлукa о прихватању улагања привредног друштва ИЕЕ д.о.о. Бања Лука 

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

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

2/19 страна 4 

6.  Одлукa о допуни Одлуке о уређењу простора и грађевинском земљишту 2/19 страна 5 

7.  Одлукa о измјени и допуни Одлуке о пословним зградама, пословним 

просторијама, друштвеним домовима, гаражама и другим 

непокретностима у својини општине Градишка 

2/19 страна 5 

8.  Одлукa о уступању на кориштење земљишта без накнаде Удружењу 

ратних војних инвалида одбрамбено - отаџбинског рата 
2/19 страна 6 

9.  Одлукa о измјени Одлуке о приватизацији државних станова 2/19 страна 7 

10.  Одлука о давању сагласности за закључење Уговора о замјени градског 

грађевинског земљишта са привредним друштвом „CENTRUM TRADE“ 

д.о.о. Бањалука,  ради привођења земљишта намјени 

2/19 страна 7 

11.  Одлука о давању сагласности за закључење Уговора о продаји 

грађевинског земљишта непосредном погодбом са Хаџовић Хамдом, 

сином Незира из Барица, општина Живинице, ради комплетирања 

грађевинске парцеле 

2/19 страна 8 

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

Горњи Подградци 
2/19 страна 9 

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

Елезагићи 
2/19 страна 10 

14.  Одлука о прихватању понуде за куповину некретнина од Николић Соње 2/19 страна 11 

15.  Одлука о стављању ван снаге Одлуке о продаји неизграђеног 

грађевинског земљишта у оквиру Регулационог плана „Агроиндустријска 

зона - Нова Топола“, „MVM ENERGY“  д.о.о. Градишка 

2/19 страна 11 

16.  Одлука о измјени Одлуке о продаји грађевинског земљишта у оквиру 

Регулационог плана „Агроиндустријска зона - Нова Топола“ број 01-022-
2/19 страна 12 

22. 
Програм обуке одборника Скупштине града Градишка за 2020. годину 

16/19 страна 110 

23. 
Правилник о условима и начину отуђења непокретности у својини Града 

Градишка, у циљу реализације инвестиционог пројекта од посебног 

значаја за локални економски развој 

16/19 страна 111 

24. Програм провођења Стратегије унапређења социјалне заштите дјеце без 

родитељског старања 2015 - 2020. годину града Градишка за 2020. годину 
17/19 страна 1 
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143/12 од 19.06.2012. године 

17.  Одлука о усвајању Извјештаја о реализацији Годишњег програма рада 

Начелника општине и општинске управе за 2018. годину 
4/19 страна 23 

18.  Одлука о усвајању Извјештаја о реализацији Акционог плана 

имплементације Стратегије развоја општине Градишка за период 2014 – 

2020. за 2018. годину 

4/19 страна 23 

19.  Одлука о успостављању сарадње општине Градишка са Градском 

општином Палилула (Град Београд, Република Србија) 
4/19 страна 23 

20.  Одлука о усвајању методологије за унапређење рада мјесних заједница 

општине Градишка 
4/19 страна 24 

21.  Одлука о допуни Одлуке о организовању Јавне установе „Центар за 

социјални рад“ Градишка 
4/19 страна 40 

22.  Одлука о измјенама и допуни Одлуке о комуналној накнади 4/19 страна 40 

23.  Одлука о измјени и допуни Одлуке о пословним зградама, пословним 

просторијама, друштвеним домовима, гаражама и другим 

непокретностима у својини општине Градишка 

4/19 страна 41 

24.  Одлука о допуни Одлуке о висини закупнине за пословне зграде, 

пословне просторије, друштвене домове, гараже и друге непокретности у 

својини општине Градишка за 2019. годину 

4/19 страна 41 

25.  Одлука о отпису потраживања по основу закупа изграђеног и 

неизграђеног градског грађевинског земљишта 
4/19 страна 42 

26.  Одлука о отпису потраживања по основу накнаде за кориштење 

комуналних добара од општег интереса 
4/19 страна 43 

27.  Одлука о отпису потраживања по основу прихода од земљишне ренте 4/19 страна 43 

28.  Одлука о приступању измјени дијела Регулационог плана подручја зона 1, 

4, 5 - Западни дио градске зоне  Градишке „Градишка-запад“ (Блок број 

19) 

4/19 страна 44 

29.  Одлука о доношењу измјене Просторног плана општине Градишка 2005 - 

2020. година 
4/19 страна 45 

30.  Одлука о давању сагласности за упис заложног права Привредном 

друштву за производњу, трговину и услуге „Lattonedil BiH“ д.о.о. Нова 

Топола, Градишка 

4/19 страна 47 

31.  Одлука о продаји путем лицитације земљишта означеног као к.ч. бр. 

1569/4 к.о. Елезагићи Ловачком удружењу „Лијевче“, Нова Топола 
4/19 страна 47 

32.  Одлука о продаји путем лицитације земљишта означеног као к.ч. бр. 

254/2 к.о. Горњи Подградци Косановић Мирославу из Градишке 
4/19 страна 48 

33.  Одлука о конституисању органа Града Градишка 5/19 страна 1 

34.  Одлука о измјенама Статута општине Градишка 5/19 страна 2 

35.  Одлука о измјенама и допунама Пословника о раду Скупштине општине 

Градишка 
5/19 страна 3 

36.  Одлука о формирању Стручне службе Скупштине града 5/19 страна 5 

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

2018. годину 
6/19 страна 1 

38.  Одлука о прихватању Споразума о финансирању и пројекту 

„Прикупљање и третман отпадних вода Градишка“ 
6/19 страна 39 
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39.  Одлука о прихватању Споразума о финансирању и пројекту 

„Прикупљање и третман отпадних вода Градишка фаза 1“ 
6/19 страна 39 

40.  Одлука о давању сагласности на иницијативу за подизање споменика 

Вељку Чубриловићу 
6/19 страна 40 

41.  Одлука о додјели јавних признања града Градишка 6/19 страна 40 

42.  Одлука о измјени и допунама Одлуке о комуналном реду 6/19 страна 41 

43.  Одлука о усвајању Извјештаја о пословању и годишњи обрачун ЈУ 

„Завичајни музеј“ Градишка за 2018. годину 
7/19 страна 1 

44.  Одлука о усвајању Извјештаја о пословању и годишњи обрачун ЈУ 

„Народна библиотека“ Градишка за 2018. годину 
7/19 страна 1 

45.  Одлука о усвајању Извјештаја о пословању и годишњи обрачун ЈЗУ „Дом 

здравља“ Градишка за 2018. годину 
7/19 страна 2 

46.  Одлука о усвајању Извјештаја о пословању и годишњи обрачун ЈЗУ 

„Апотека Градишка“ Градишка за 2018. годину 
7/19 страна 2 

47.  Одлука о усвајању Извјештаја о пословању и годишњи обрачун ЈУ 

„Центар за социјални рад“ Градишка за 2018. годину 
7/19 страна 3 

48.  Одлука о усвајању Извјештаја о пословању и годишњи обрачун ЈУ за 

предшколско васпитање и образовање дјеце „Лепа Радић“ Градишка за 

2018. годину 

7/19 страна 3 

49.  Одлука о усвајању Извјештаја о пословању и годишњи обрачун ЈУ 

„Туристичка организација општине Градишка“ за 2018. годину 
7/19 страна 3 

50.  Одлука о усвајању Извјештаја о пословању и годишњи обрачун „Развојна 

агенција Градишка - РАГА“ за 2018. годину 
7/19 страна 4 

51.  Одлука о усвајању Извјештаја о пословању и годишњи обрачун ЈП „Радио 

Градишка“ за 2018. годину 
7/19 страна 4 

52.  Одлука о доношењу  измјене дијела Регулационог плана стамбеног 

насеља „Јелшинград 1“ у Градишци 
7/19 страна 5 

53.  Одлука о приступању измјени дијела Регулационог плана подручја зона 2, 

7 и 8 – источни дио градске зоне Градишка „Градишка - исток“ 
7/19 страна 5 

54.  Одлука о измјенама Одлуке о уређењу простора и грађевинском 

земљишту 
7/19 страна 7 

55.  Одлука о измјени Одлуке о одређивању радног времена продајних 

објеката и других продајних мјеста у којима се обавља трговина на мало 

на подручју општине Градишка 

7/19 страна 8 

56.  Одлука о измјени Одлуке о општинским административним таксама 7/19 страна 8 

57.  Одлука о измјенама Одлуке о мјесним заједницама на подручју општине 

Градишка 
7/19 страна 9 

58.  Одлука о измјени Одлуке о пружању услуга правне помоћи 7/19 страна 12 

59.  Одлука о измјенама Одлуке о безбједности саобраћаја на путевима 

општине Градишка 
7/19 страна 12 

60.  Одлука о измјенама и допуни Одлуке о комуналним таксама 7/19 страна 13 

61.  Одлука о измјенама и допунама Одлуке о начину вршења такси превоза 

на подручју општине Градишка 
7/19 страна 13 

62.  Одлука о продаји путничких аутомобила у власништву града Градишка 7/19 страна 14 
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63.  Одлука о стављању ван снаге подтачке 5) Одлуке о продаји неизграђеног 

грађевинског земљишта у оквиру Регулационог плана „Агроиндустријска 

зона Нова Топола“ путем усменог јавног надметања – лицитације 

7/19 страна 15 

64.  Одлука о стављању ван снаге Одлуке о прихватању понуде ПИ 

„Прехрана“ а.д. у стечају, Градишка за куповину некретнина 
7/19 страна 15 

65.  Одлука о стављању ван снаге Одлуке о давању сагласности за закључење 

Уговора о замјени некретнина са Кичић Жељком, сином Петра из 

Градишке 

7/19 страна 16 

66.  Одлука о стављању ван снаге Одлуке о продаји грађевинског земљишта 

путем лицитације 
7/19 страна 16 

67.  Одлука о стављању ван снаге Одлуке о давању сагласности за закључење 

уговора о замјени некретнина Халам Лидија и Сигов Александра 
7/19 страна 17 

68.  Одлука о стављању ван снаге Одлуке о прихватању понуде Зарић 

Слободана из Градишке за замјену некретнина 
7/19 страна 17 

69.  Одлука о продаји неизграђеног грађевинског земљишта у оквиру 

Регулационог плана „Агроиндустријска зона Нова Топола“ Привредном 

друштву „МИЛЕНКОВАЦ“ д.о.о. Градишка 

7/19 страна 17 

70.  Одлука о продаји неизграђеног грађевинског земљишта у оквиру 

Регулационог плана „Агроиндустријска зона Нова Топола“ самосталном 

предузетнику Љепојевић Данки 

7/19 страна 18 

71.  Одлука о издавању „Службеног гласника града Градишка“ 10/19 страна 1 

72.  Одлука о одржавању манифестације „Градишка јесен“ 10/19 страна 3 

73.  Одлука о оснивању „Туристичке организације града Градишка“ 10/19 страна 3 

74.  Одлука о измјени Одлуке о тржничкој дјелатности 10/19 страна 5 

75.  Одлука о давању сагласности на повећање броја дјеце у васпитним 

групама 
10/19 страна 6 

76.  Одлука о давању сагласности на измјене уговора о оснивању ЈП „ДЕП-

ОТ“ д.о.о. Бања Лука 
10/19 страна 6 

77.  Одлука о именовању мртвозорника за преглед умрлих и утврђивање 

времена и узрока смрти лица умрлих изван здравствене установе 
10/19 страна 7 

78.  Одлука о престанку важења Одлуке о одржавању стамбених зграда до 

организовања заједнице етажних власника 
10/19 страна 9 

79.  Oдлука о давању сагласности за закључење Уговора о замјени градског 

грађевинског земљишта са Ковачевић Душаном из Градишке, ради 

привођења земљишта намјени 

10/19 страна 9 

80.  Одлука о стављању ван снаге  Одлуке о  продаји неиграђеног 

грађевинског земљишта у оквиру Регулационог плана „Агроиндустријска 

зона Нова Топола“  Привредном друштву „KOMING-PRO" д.о.о. 

Градишка и Одлуке о давању   сагласности за продужење рока извршења 

обавеза 

10/19 страна 10 

81.  Одлукa о приступању продаји грађевинског земљишта путем лицитације 10/19 страна 11 

82.  Одлука о давању сагласности за закључење aнекса уговора са Куглашким 

клубом „Козара” 
10/19 страна 13 

83.  Oдлука о допуни Одлуке о куповини пословног простора од „Крајина 

осигурање“ а.д.  Бања Лука 
10/19 страна 14 
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84.  Одлука о усвајању Извјештаја о извршењу Програма рада Скупштине 

града Градишка за период јануар - јуни 2019. године 
11/19 страна 1 

85.  Одлука о усвајању Извјештаја о пословању и годишњи обрачун ЈУ 

„Културни центар“ Градишка за 2018. годину 
11/19 страна 1 

86.  Одлука о измјенама Одлуке о усвајању Стратегије развоја општине 

Градишка за период 2019 - 2027. година 
11/19 страна 2 

87.  Одлука о учешћу у суфинансирању асфалтирања локалног пута Лисковац 

– Штетић у МЗ Лисковац град Градишка 
11/19 страна 2 

88.  Одлука о измјенама Одлуке о пословним зградама, пословним 

просторијама, друштвеним домовима, гаражама и другим 

непокретностима у својини општине Градишка 

11/19 страна 3 

89.  Одлука о измјенама Одлуке о увођењу субвенција за кориснике јавних 

водних услуга на подручју општине Градишка 
11/19 страна 3 

90.  Одлука о измјени Одлуке о висини закупнине за пословне зграде, 

пословне просторије, друштвене домове, гараже и друге непокретности у 

својини општине Градишка за 2019. годину 

11/19 страна 4 

91.  Одлука о измјени Одлуке о комуналним дјелатностима 11/19 страна 4 

92.  Одлука о измјенама Одлуке о управљању, грађењу, реконструкцији, 

одржавању и заштити локалних и некатегорисаних путева, улица у 

насељу и путних објеката на подручју општине Градишка 

11/19 страна 5 

93.  Одлука о измјенама Одлуке о комуналној накнади 11/19 страна 5 

94.  Одлука о измјени Одлуке о утврђивању мјерила и критеријума за 

одређивање локалних путева и улица у насељима на подручју општине 

Градишка 

11/19 страна 6 

95.  Одлука о измјени Одлуке о проширеним правима из области социјалне 

заштите 
11/19 страна 6 

96.  Одлука о измјени Одлуке о организовању Јавне здравствене установе 

„Апотека Градишка“ Градишка 
11/19 страна 6 

97.  Одлука о проглашењу Споменика природе „Лијевчански кнез“ 11/19 страна 7 

98.  Одлука о одређивању матичних подручја 11/19 страна 10 

99.  Одлука о приступању измјени дијела Регулационог плана подручја зона 2, 

7 и 8 - источни дио градске зоне Градишка - Градишка исток 
11/19 страна 11 

100. Одлука о давању сагласности за закључење анекса уговора о кориштењу 

некретнина са Фудбалским клубом „Козара“ Градишка 
11/19 страна 12 

101. Одлука о неприхватању понуде „HELF SWEETS“ д.о.о. Нова Топола за 

куповину непокретности 
11/19 страна 12 

102. Одлука о давању сагласности за закључење уговора о коришћењу дијела 

пословног простора са ЈУ „Културни центар“ 
11/19 страна 13 

103. Одлука о привођењу трајној намјени земљишта у обухвату дијела 

Регулационог плана „Излаз на Саву“ 
11/19 страна 14 

104. Одлука о давању сагласности за закључење судског поравнања са 

Дамиром Захировићем 
11/19 страна 14 

105. Одлука о продаји путем лицитације грађевинског земљишта Привредном  

друштву „БЕТОН“ д.о.о. Градишка 
11/19 страна 15 

106. Одлука о продаји путем лицитације грађевинског земљишта Друштву са 

ограниченом одговорношћу за грађевинарство и трговину „ГРАДИД - 
11/19 страна 16 
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ИНЖЕЊЕРИНГ“ д.о.о. Градишка 

107. Одлука 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 

11/19 страна 16 

108. Одлука о продаји путем лицитације земљишта означеног као к.ч. 2475/26 

к.о. Градишка – село Поњавић Драженки из Градишке 
11/19 страна 17 

109. Одлука о усвајању Стратегије развоја локалних путева и улица на 

подручју града Градишка за период 2019 - 2029. година 
13/19 страна 5 

110. Одлука о усвајању Извјештаја о извршењу Буџета општине Градишка за 

период јануар - јуни 2019. године 
13/19 страна 6 

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

образовање дјеце „Лепа Радић“ Градишка за радну (школску) 2018/2019. 

годину 

13/19 страна 42 

112. Одлука о усвајању Извјештаја о пословању и годишњег обрачуна  ЈП СЦ 

„Servitium“ Градишка за 2018. годину 
13/19 страна 42 

113. Одлука о одређивању радног времена угоститељских објеката на 

подручју града Градишка 
13/19 страна 42 

114. Одлука о приступању изради Регулационог плана „Кеј“ 13/19 страна 45 

115. Одлука о давању у закуп пословних просторија у својини Града 

Градишка 

13/19 страна 46 

116. Одлука о давању у закуп пословних просторија непосредном 

погодбом у својини Града Градишка 

13/19 страна 47 

117. Одлука о давању на коришћење пословних просторија у својини 

Града Градишка ЈУ „Туристичка организација града Градишка“ 

13/19 страна 48 

118. Одлука  о давању на коришћење  пословних просторија у својини 

Града Градишка ЈУ „Завичајни музеј“ Градишка“ 

13/19 страна 49 

119. Одлука о давању на коришћење непокретности у својини Града 

Градишка ФK „Козара“ Турјак 

13/19 страна 49 

120. Одлука о приступању продаји грађевинског земљишта путем 

лицитације 

13/19 страна 50 

121. Одлука о измјени Одлуке о стипендирању студената са подручја 

општине Градишка 

13/19 страна 51 

122. Одлука о измјенама Одлуке о условима и начину обављања јавног 

превоза лица и ствари на подручју општине Градишка 

13/19 страна 51 

123. Одлука о кредитном задужењу града Градишка 15/19 страна 10 

124. Одлука о управљању јавним просторима за паркирање моторних возила 

на подручју града Градишка 
15/19 страна 12 

125. Одлука о измјенама Одлуке о снабдијевању топлотном енергијом, 

тарифним системима за обрачун топлотне енергије и извршених услуга на 

подручју општине Градишка 

15/19 страна 22 

126. Одлука о измјенама Одлуке о висини накнаде за коришћење путног 

земљишта дуж локалних, некатегорисаних путева и улица на подручју 

општине Градишка за кабловске канализације за комуникационе каблове 

и системе 

15/19 страна 22 

127. Одлука измјенама Одлуке о јавном водоводу и канализацији на подручју 

општине Градишка 
15/19 страна 22 
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128. Одлука измјенама Одлуке о јавном водоводу и канализацији на подручју 

општине Градишка 
15/19 страна 23 

129. Одлука о измјенама Одлуке о утврђивању комуналне дјелатности од 

посебног јавног интереса - одржавање стајалишта и намјенских 

саобраћајница за теретна моторна возила 

15/19 страна 23 

130. Одлука о измјенама Одлуке о начину плаћања комуналних услуга и 

накнада у систему обједињене наплате на подручју општине Градишка 
15/19 страна 24 

131. Одлука о измјени и допуни Одлуке о висини закупнине за пословне 

зграде, пословне просторије, друштвене домове, гараже и друге 

непокретности у својини Града Градишка за 2019. годину 

15/19 страна 24 

132. Одлука о приступању града Градишка Споразуму градоначелника за 

климу и енергију и изради Акционог плана за одрживу енергију у борбу 

против климатских промјена SECAP 

15/19 страна 25 

133. Одлука о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање једног 

члана Градске изборне комисије града Градишка 
15/19 страна 26 

134. Одлука о давању на коришћење непокретности у својини Града Градишка 15/19 страна 27 

135. Одлука о давању сагласности за закључење Уговора о замјени градског 

грађевинског земљишта са Топић Феридом, сином Есада из Градишке, 

Гајибина бр. 9, ради привођења земљишта намјени 

15/19 страна 28 

136. Одлука о продаји непосредном погодбом неизграђеног градског 

грађевинског земљишта Ђурђевић Младену из Градишке 
15/19 страна 29 

137. Одлука о приступању продаји грађевинског земљишта у к.о. Ровине 

путем лицитације 
15/19 страна 30 

138. Oдлука о давању сагласности за закључење уговора о продаји 

грађевинског земљишта непосредном погодбом са „CENTRUM TRADE“ 

д.о.о. Бања Лука ради комплетирања грађевинске парцеле 

15/19 страна 31 

139. Одлука о усвајању Буџета града Градишка за 2020. годину 16/19 страна 10 

140. Одлука о извршењу Буџета града Градишка за 2020. годину 16/19 страна 36 

141. Одлука о учешћу у финансирању примарне здравствене заштите за 

пензионере до 65 година старости 
16/19 страна 39 

142. Одлука о утврђивању вриједности бода за обрачунавање комуналне 

накнаде за 2020. годину 
16/19 страна 58 

143. Одлука о утврђивању просјечне коначне грађевинске цијене једног 

квадратног метра стамбеног и пословног простора на подручју града 

Градишка у 2019. години 

16/19 страна 61 

144. Одлука о утврђивању накнаде за уређење градског грађевинског 

земљишта у 2020. години 
16/19 страна 62 

145. Одлука о усвајању Омладинске политике града Градишка за средњорочни 

период 2019 - 2023. година 
16/19 страна 91 

146. Одлука о усвајању Плана капиталних инвестиција града Градишка за 

период 2019 - 2023. година 

16/19 страна 113 

147. Одлука о јавним признањима града Градишка 16/19 страна 113 

148. Одлука о утврђивању пореске стопе за опорезивање непокретности на 

подручју града Градишка за 2020. годину 
16/19 страна 116 

149. Одлука о измјени Одлуке о критеријумима, начину и поступку расподјеле 

средстава невладиним организацијама 
16/19 страна 116 
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150. Одлука о измјени Одлуке о критеријумима, условима и начину 

утврђивања статуса удружења од интереса за општину Градишка 
16/19 страна 117 

151. Одлука о измјени Одлуке о приступању изради Регулационог плана 

„Стадион“ 
16/19 страна 117 

152. Одлука о куповини некретнина од Дамијањевић Данијела 16/19 страна 118 

153. 
Одлука о усвајању Ребаланса Буџета општине Градишка за 2019. годину 

17/19 страна 8 

154. 
Одлука о извршењу ребаланса Буџета општине Градишка за 2019. годину 

17/19 страна 35 

155. Одлука о измјенама Програма подршке развоју пољопривреде у општини 

Градишка за 2019. годину 
17/19 страна 38 

156. Одлука о измјенама Програма коришћења средстава остварених по 

основу накнада од пољопривредног земљишта у 2019. години 
17/19 страна 39 

157. Одлука о измјени Програма подршке развоју предузетништва у општини 

Градишка за 2019. годину 
17/19 страна 39 

158. Одлука о измјени Програма заједничке комуналне потрошње за 2019. 

годину 
17/19 страна 40 

159. Одлука о измјени Програма текућег одржавања и реконструкције 

локалних и некатегорисаних путева за 2019. годину 
17/19 страна 43 

160. Одлукa о измјени Програма текућег одржавања и реконструкције 

хидромелиорационог система за 2019. годину 
17/19 страна 44 

161. Одлука о измјени Програма уређења грађевинског земљишта за 2019. 

годину 
17/19 страна 45 

162. 
Одлука о измјени Програма социјалне заштите за 2019. годину 

17/19 страна 47 

163. Одлука о измјени Програма финансирања спорта на подручју општине 

Градишка за 2019. годину 
17/19 страна 50 

164. Одлука о измјени Програма борачко – инвалидске заштите и заштите 

цивилних жртава рата за 2019. годину 
17/19 страна 51 

165. Одлука о измјени Програма заштите од пожара у општини Градишка за 

2019. годину 
17/19 страна 52 

166. Одлука о висини закупнине за пословне зграде, пословне просторије, 

друштвене домове, гараже и друге непокретности у својини града 

Градишка за 2020. годину 

17/19 страна 52 

167. 
Одлука о фонду стамбених јединица социјалног становања 

17/19 страна 53 

168. Одлука о висини закупнине за станове из фонда социјалног становања на 

подручју града Градишка 
17/19 страна 57 

169. Одлука о поступку субвенционисања закупнине за станове из фонда 

социјалног становања на подручју града Градишка 
17/19 страна 58 

170. Одлука о давању у закуп пословних просторија у својини града Градишка 

непосредном погодбом ОМШ „Бранко Смиљанић“ Градишка 
17/19 страна 61 

171. Одлука о давању на коришћење пословног простора у својини града 

Градишка ЈУ „Центар за социјални рад“ Градишка 
17/19 страна 62 

172. 
Одлука о оснивању ЈП „Хидро-пут Градишка“ д.о.о. Градишка 

17/19 страна 62 

173. 
Одлука о измјенама Одлуке о платама функционера општине Градишка 

17/19 страна 66 
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174. Одлука о измјенама Одлуке о накнадама одборницима Скупштине 

општине Градишка 
17/19 страна 67 

175. Одлука о износу новчане накнаде предсједницима савјета мјесних 

заједница на подручју града Градишка за 2020. годину 
17/19 страна 67 

176. Одлука о утврђивању висине новчане накнаде члановима Надзорног 

одбора ЈП „Хидро-пут Градишка“ д.о.о. Градишка 
17/19 страна 68 

177. Одлука о приступању измјени дијела Регулационог плана подручја  

Агроиндустријска зона Нова Топола - кружна раскрсница 
17/19 страна 68 

178. Одлука о давању субвенције ЈЗУ „Болница Градишка“  за доградњу 

објекта болнице 
17/19 страна 70 

179. Одлука о продаји непосредном погодбом грађевинског земљишта Томић 

Слободану из Ровина 
17/19 страна 70 

180. Одлука о измјени и допуни Одлуке о продаји грађевинског земљишта у 

оквиру Регулационог плана „Агроиндустријска зона - Нова Топола“ број 

01-022-143/12 од 19.06. 2012. године 

17/19 страна 71 

 

РЈЕШЕЊА 

 

Ред. 

бр. 

Н А З И В Број гласника/ 

страна 

1. Рјешење о разрјешењу в.д. начелника Службе Начелника општине 

у Општинској управи општине Градишка 

2/19 страна 14 

2. Рјешење о именовању начелника Службе Начелника општине у 

Општинској управи општине Градишка 

2/19 страна 15 

3. Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности члана Одбора за жалбе 

општине Градишка 

2/19 страна 16 

4. Рјешење о именовању члана Одбора за жалбе општине Градишка 2/19 страна 16 

5. Рјешење о именовању представника општине Градишка у 

скупштини јавног предузећа регионална депонија „ДЕП-ОТ“ д.о.о. 

Бања Лука 

2/19 страна 17 

6. Рјешење о именовању Комисије за спровођење јавног надметања за 

продају неизграђеног грађевинског земљишта 

2/19 страна 18 

7. Рјешење о именовању Форума за безбједност грађана на подручју 

општине Градишка 

4/19 страна 50 

8. Рјешење о избору члана Школског одбора ЈУ Основна школа 

„Свети Сава“ Дубраве, Градишка 

4/19 страна 52 

9. Рјешење о именовању Савјета за праћење израде  Измјене дијела 

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

зоне Градишке – „Градишка - запад“ (блок број 19) 

6/19 страна 42 

10. Рјешење о именовању Савјета за праћење израде Урбанистичког 

плана за насељено мјесто Орахова 2019 - 2039. године 

6/19 страна 42 

11. Рјешење о разрјешењу члана Школског одбора ЈУ „Средња стручна 

и техничка школа“ Градишка 

6/19 страна 43 

12. Рјешење о избору члана Школског одбора ЈУ „Средња стручна и 

техничка школа“ Градишка 

6/19 страна 44 
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13. Рјешење о давању дјелимичне сагласности на цијене јавног превоза 

(Горан Граховац) 

7/19 страна 19 

14. Рјешење о именовању Комисије за друштвени положај жена и 

равноправност међу половима Скупштине града Градишка 

7/19 страна 22 

15. Рјешење о престанку дужности директора ЈУ „Туристичка 

организација града Градишка“ 

11/19 страна 20 

16. Рјешење о именовању в.д. директора ЈУ „Туристичка организација 

града Градишка“ 

11/19 страна 20 

17. Рјешење о именовању Комисије за примопредају дужности 

директора ЈУ „Туристичка организација града Градишка“ 

11/19 страна 22 

18. Рјешење о именовању Савјета за праћење измјена дијела 

Регулационог плана подручја зона 2, 7 и 8 – источни дио градске 

зоне Градишка „Градишка - исток“ и израде Регулационог плана 

„Кеј“ 

13/19 страна 52 

19. Рјешење о именовању Комисије за избор једног члана Градске изборне 

комисије града Градишка 
15/19 страна 42 

20. Рјешење о разрјешењу члана Надзорног одбора ЈП „Радио Градишка“ 

Градишка 
15/19 страна 43 

21. Рјешење о именовању в.д.члана Надзорног одбора ЈП „Радио Градишка“ 

Градишка 
15/19 страна 44 

22. Рјешење о именовању једног члана Градске изборне комисије града 

Градишка 
17/19 страна 76 

23. Рјешење о именовању в.д. чланова Надзорног одбора ЈП „Хидро-пут 

Градишка“ д.о.о. Градишка 
17/19 страна 76 

 

 

ЗАКЉУЧЦИ И ДРУГИ АКТИ 

 

Ред. 

бр. 

Н А З И В Број гласника/ 

страна 

1. Закључак о усвајању Извјештаја о реализацији Политике 

волонтирања за 2018. годину 

2/19 страна 12 

2. Закључак о усвајању Информације о стању у јавном путничком 

саобраћају и такси превозу на подручју општине за 2018. годину 

2/19 страна 13 

3. Закључак о усвајању Информације о противпожарној заштити на 

подручју општине Градишка за 2018. годину 

2/19 страна 13 

4. Закључак о усвајању Информације о погребној дјелатности  на 

подручју општине Градишка за 2018. годину 

2/19 страна 13 

5. Закључак о усвајању Информације о стању у здравству на подручју 

општине за 2018. годину са посебним освртом на хигијенско - 

епидемиолошку ситуацију 

2/19 страна 14 

6. Закључак (побољшање испоруке електричне енергије на подручју 

општине Градишка) 

2/19 страна 14 

7. Закључак о утврђивању нацрта Регулационог плана „Стадион“ 4/19 страна 49 

8. Закључак о утврђивању нацрта измјене дијела Регулационог плана 

 „Јелшинград 1“ 

4/19 страна 50 

9. Закључак о усвајању Извјештаја о стању потраживања Општине 6/19 страна 41 
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Градишка на дан 31.12.2018. године 

10. Закључак према Министарству здравља и социјалне заштите у 

Влади Републике Српске (враћање надлежности Првостепеној 

комисији за оцјену привремене неспособности за рад при ЈЗУ ,,Дом 

Здравља“ Градишка) 

7/19 страна 19 

11. Закључак о давању  сагласности на Програм рада ЈПУ „Лепа 

Радић“ Градишка за радну (школску) 2019/2020. годину 

10/19 страна 14 

12. Закључак о усвајању Извјештај о раду Одјељења за инспекције за 

период јануар - јуни 2019. године 

11/19 страна 18 

13. Закључак о усвајању Нацрта Стратегије развоја локалних путева и 

улица на подручју града Градишка за период 2019 - 2029. година 

11/19 страна 18 

14. Закључак о усвајању Акционог плана образовања и запошљавања 

Града Градишка за период 2019 - 2020. година 

11/19 страна 18 

15. Закључак о утврђивању нацрта Регулационог плана „Нова Топола – 

исток“ 

11/19 страна 19 

16. Закључак о утврђивању нацрта Регулационог плана „Нова Топола – 

запад“ 

11/19 страна 19 

17. Закључак којим се покреће иницијатива за измјене Закона о здравственој 

заштити 
15/19 страна 32 

18. Закључак о утврђивању Нацрта Програма рада Скупштине града 

Градишка за 2020. годину 
15/19 страна 32 

19. Закључак о утврђивању Нацрта ребаланса Буџета општине Градишка за 

2019. годину 
15/19 страна 32 

20. Закључак о утврђивању Нацрта Одлуке о измјенама Програма подршке 

развоју пољопривреде у општини Градишка за 2019. годину 
15/19 страна 33 

21. Закључак о утврђивању Нацрта Одлуке о измјенама Програма коришћења 

средстава остварених по основу накнада од пољопривредног земљишта у 

2019. години 

15/19 страна 33 

22. Закључак о утврђивању Нацрта Одлуке о измјени Програма подршке 

развоју предузетништва у општини Градишка за 2019. годину 
15/19 страна 34 

23. Закључак о измјени Програма заједничке комуналне потрошње за 2019. 

годину 
15/19 страна 34 

24. Закључак о утврђивању Нацрта Одлуке о измјени Програма текућег 

одржавања и реконструкције локалних и некатегорисаних путева за 2019. 

годину 

15/19 страна 34 

25. Закључак о утврђивању Нацрта Одлуке о измјени Програма текућег 

одржавања и реконструкције хидромелиорационог система за 2019. 

годину 

15/19 страна 35 

26. Закључак о утврђивању Нацрта Одлуке о измјени Програма уређења 

грађевинског земљишта за 2019. годину 
15/19 страна 35 

27. Закључак о утврђивању Нацрта Одлуке о измјени Програма социјалне 

заштите за 2019. годину 
15/19 страна 35 

28. Закључак о утврђивању Нацрта Одлуке о измјени Програма финансирања 

спорта на подручју општине Градишка за 2019. годину 
15/19 страна 36 

29. Закључак о утврђивању Нацрта Одлуке о измјени Програма борачко – 

инвалидске заштите и заштите цивилних жртава рата за 2019. годину 
15/19 страна 36 

30. Закључак о утврђивању Нацрта Одлуке о измјени Програма заштите од 

пожара у општини Градишка за 2019. годину 
15/19 страна 36 
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31. Закључак о утврђивању Буџета града Градишка за 2020. годину 15/19 страна 37 

32. Закључак о утврђивању Нацрта Плана утрошка средстава остварених од 

накнаде по основу кориштења шума и шумског земљишта на простору 

града Градишка за 2020. годину 

15/19 страна 37 

33. Закључак о утврђивању Нацрта Плана кориштења средстава остварених 

од концесионе накнаде за 2020. годину 
15/19 страна 37 

34. Закључак о утврђивању Нацрта Програма кориштења средстава 

остварених по основу накнада од пољопривредног земљишта у 2020. 

години 

15/19 страна 38 

35. Закључак о утврђивању Нацрта Програма подршке развоју пољопривреде 

у граду Градишка за 2020. годину 
15/19 страна 38 

36. Закључак о утврђивању Нацрта Програма подстицаја за развој 

предузетништва у граду Градишка за 2020. годину 
15/19 страна 39 

37. Закључак о утврђивању Нацрта Програма подстицаја за новоосноване 

привредне субјекте града Градишка за 2020. годину 
15/19 страна 39 

38. Закључак о утврђивању Нацрта Програма заједничке комуналне 

потрошње за 2020. годину 
15/19 страна 39 

39. Закључак о утврђивању Нацрта Програма уређења грађевинског 

земљишта за 2020. годину 
15/19 страна 40 

40. Закључак о утврђивању Нацрта Програма текућег одржавања и 

реконструкције локалних и некатегорисаних путева за 2020. годину 
15/19 страна 40 

41. Закључак о утврђивању Нацрта Програма текућег одржавања и 

реконструкције хидромелиорационог система за 2020. годину 
15/19 страна 40 

42. Закључак о утврђивању Нацрта Програма социјалне заштите за 2020. 

годину 
15/19 страна 41 

43. Закључак о утврђивању Нацрта Програма борачко – инвалидске заштите 

цивилних жртава рата за 2020. годину 
15/19 страна 41 

44. Закључак о утврђивању Нацрта Програма финансирања спорта на 

подручју града Градишка за 2020. годину 
15/19 страна 41 

45. Закључак о утврђивању Нацрта Програма заштите од пожара у граду 

Градишка за 2020. годину 
15/19 страна 42 

46. Закључак о усвајању Извјештаја о раду Одбора за жалбе града Градишка 15/19 страна 42 

47. Мишљење о основаности доношења Одлуке о утврђивању општег 

интереса за потпуну експропријацију ради изградње везне саобраћајнице 

Дионице I (Царински терминал Брестовчина) 

16/19 страна 119 

48. Закључак о давању сагласности на Програм рада и Финансијски план ЈУ 

„Културни центар“ Градишка за 2020. годину 
16/19 страна 132 

49. Закључак о давању сагласности на Програм рада и Финансијски план ЈУ 

„Завичајни музеј“ Градишка за 2020. годину 
16/19 страна 133 

50. Закључак о давању сагласности на Програм рада и Финансијски план ЈУ 

„Градско позориште Градишка“ Градишка за 2020. годину 
16/19 страна 133 

51. Закључак о давању сагласности на Програм рада и Финансијски план ЈУ 

„Народна библиотека“ Градишка за 2020. годину 
16/19 страна 133 

52. Закључак о давању сагласности на Програм рада и Финансијски план ЈЗУ 

„Дом здравља“ Градишка за 2020. годину 
16/19 страна 134 

53. Закључак о давању сагласности на Програм рада и Финансијски план ЈЗУ 

„Апотека Градишка“ Градишка за 2020. годину 
16/19 страна 134 

54. Закључак о давању сагласности на Програм рада и Финансијски план ЈУ 

„Центар за социјални рад“ Градишка за 2020. годину 
16/19 страна 134 

55. Закључак о давању сагласности на Програм рада и Финансијски план ЈУ 16/19 страна 135 
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„Туристичка организација града Градишка“ Градишка за 2020. годину 

56. Закључак о давању сагласности на Финансијски план ЈУ за предшколско 

васпитање и образовање дјеце „Лепа Радић“ Градишка за 2020. годину 
16/19 страна 135 

57. Закључак о усвајању Програма рада и Финансијског плана „Развојна 

агенција Градишка - РАГА“ за 2020. годину 
17/19 страна 72 

58. Закључак о утврђивању нацрта Регулационог плана „Кеј“ 17/19 страна 72 

59. Закључак о утврђивању нацрта Урбанистичког плана за насељено мјесто 

Орахова 2019 - 2039. године 
17/19 страна 73 

60. Закључак о давању сагласности на измјене цјеновника услуга КП 

„Градска чистоћа“ а.д. Градишка 
17/19 страна 74 

61. Закључак о усвајању Извјештаја о реализацији Уговора о пружању јавних 

водних услуга на подручју града Градишка за период 30.5.2017 - 

31.10.2019. година 

17/19 страна 75 

62. Закључак о усвајању Извјештаја о реализацији Плана мјера за отклањање 

недостатака по Извјештају Главне службе за ревизију јавног сектора 

Републике Српске о проведеној финансијској ревизији општине 

Градишка за 2017. годину 

17/19 страна 75 

63. Закључак о усвајању Извјештаја Комуналног предузећа „Водовод“ а.д. 

Градишка о извршењу усвојене тарифне методологије 
17/19 страна 75 
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______________________________________________________________________________ 

Г Р А Д О Н А Ч Е Л Н И К             _______________________________________________  

 

ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ 

 

Ред. 

бр. 

Н А З И В Број гласника/ 

страна 

1.  Правилник о начину и условима расподјеле средстава за подршку развоју 

пољопривреде за 2019. годину 
1/19 страна 1 

2.  Правилник о измјенама Правилника о унутрашњој организацији и 

систематизацији радних мјеста Општинске управе општине Градишка 
1/19 страна 9 

3.  Правилник о допуни Правилника о субвенционирању превоза 

ученика основних и средњих школа с подручја општине Градишка 
1/19 страна 11 

4.  Програм манифестација од значаја за општину Градишка 2/19 страна 19 

5.  Правилник о додјели новчаних помоћи намјењених за рјешавање 

стамбених питања породица погинулих и несталих бораца, 

породица умрлих војних инвалида и умрлих бораца, ратних војних 

инвалида, бораца и цивилних жртава рата 

3/19 страна 1 

6.  Правилник о измјенама и допунама Правилника о условима и 

поступку одобравања средстава помоћи у области борачко - 

инвалидске заштите и заштите цивилних жртава рата 

3/19 страна 7 

7.  Правилник о поступку додјеле и исплате средстава из Програма 

подршке развоју предузетништва у општини Градишка за 2019. 

годину 

6/19 страна 48 

8.  Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних 

мјеста Градске управе Града Градишка 
7/19 страна 23 

9.  Правилник о канцеларијском пословању Градске управе града 

Градишка 
8/19 страна 1 

10.  Правилник о приступу информацијама у посједу Градске управе 

Градишка 
8/19 страна 18 

11.  Правилник о начину пријема и обраде притужби грађана 8/19 страна 23 

12.  Правилник о измјенама Правилника о поступку давања у закуп 

станова на којима право располагања има Општина Градишка 
8/19 страна 27 

13.  Правилник о измјенама Правилника о усклађивању и регистрацији 

редова вожње 
8/19 страна 27 

14.  Правилник о измјенама и допунама Правилника о додјели новчаних 

помоћи намјењених за рјешавање стамбених питања породица 

погинулих и несталих бораца, породица умрлих војних инвалида и 

умрлих бораца, ратних војних инвалида, бораца и цивилних жртава 

рата 

8/19 страна 28 

15.  Правилник о измјенама и допунама Правилника о условима и 

поступку одобравања средстава помоћи у области борачко - 

инвалидске заштите и заштите цивилних жртава рата 

8/19 страна 29 

16.  Правилник о заштити на раду Градске управе града Градишка 9/19 страна 1 

17.  Правилник о стручном оспособљавању и усавршавању службеника 

и намјештеника у Градској управи Града Градишка 
9/19 страна 13 
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18.  Правилник о пријему радни однос и стручном оспособљавању 

приправника/волонтера у Градској управи града Градишка 
9/19 страна 17 

19.  Правилник о ангажовању радника по уговору о дјелу и повременим 

и привременим пословима у Градској управи Града Градишка 
9/19 страна 19 

20.  Правилник о провођењу одредаба Закона о заштити личних 

података у Градској управи града Градишка 
9/19 страна 21 

21.  Правилник о  начину вођења обрасца евиденције о збиркама личних 

података 
9/19 страна 29 

22.  Правилник о начину чувања и посебним мјерама техничке заштите 

личних података 
9/19 страна 34 

23.  План мјера заштите и приступа личним подацима који се обрађују у 

Градској управи града Градишка 
9/19 страна 38 

24.  Правилник о измјенама Правилника о рационализацији рада 

Општинске управе општине Градишка 
9/19 страна 42 

25.  Правилник о измјени Правилника о вођењу и одржавању Регистра 

административних поступака 
9/19 страна 43 

26.  Правилник о комуникацијама 10/19 страна 15 

27.  Правилник о употреби, вођењу евиденција, чувању и уништавању 

печата и штамбиља града Градишка 

10/19 страна 30 

28.  Правилник о коришћењу средстава која се признају као трошкови 

репрезентације 

10/19 страна 34 

29.  Правилник о измјенама Правилника о унутрашњој организацији и 

систематизацији радних мјеста Градске управе града Градишка 

10/19 страна 36 

30.  Правилник о заштити од пожара у Градској управи Града Градишка 11/19 страна 25 

31.  Правилник о интерним контролним поступцима 11/19 страна 34 

32.  Правилник о условима и начину коришћења путничких аутомобила 11/19 страна 53 

33.  Правилник о садржају и начину вођења регистра обвезника 

комуналне накнаде 

12/19 страна 1 

34.  Правилник o условима и критеријумима суфинансирања удружења 

и организација из области борачко – инвалидске заштите града 

Градишка 

12/19 страна 3 

35.  Правилник о измјени Правилника о додјели једнократне новчане 

помоћи за обављање асистиране репродукције - вантјелесне 

оплодње 

12/19 страна 6 

36.  Правилник о измјени Правилника о расподјели средстава резерве за 

стипендирање студената 

12/19 страна 6 

37.  Правилник о измјени Правилника о субвенционирању превоза 

ученика основних и средњих школа с подручја општине Градишка 

12/19 страна 7 

38.  Правилник о измјенама Правилника о начину и условима 

расподјеле средстава за подршку развоју пољопривреде за 2019. 

годину 

12/19 страна 7 

39.  Правилник о јавним набавкама у Граду Градишка 14/19 страна 1 

40.  Правилник о директном споразуму у поступку јавних набавки 

Града Градишка 

14/19 страна 11 

41.  Правилник о раду канцеларије ONE STOP SHOP-  све на једном мјесту 15/19 страна 46 

42.  Правилник о додјели награда најбoљим просвјетним радницима 16/19 страна 136 
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ОДЛУКЕ 

 

Ред. 

бр. 

Н А З И В Број 

гласника/ 

страна 
1. Одлука о усвајању Оквирног стратешког плана активности интерне 

ревизије за период 2019 - 2021. године 
1/19 страна 11 

2. Одлука о усвајању Плана интерне ревизије (за 2019. годину) 1/19 страна 11 

3. Одлука о усвајању Прегледа расподјеле финансијских средстава за 

спорт у 2019. години 
1/19 страна 12 

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

новорођено дијете за мјесец ДЕЦЕМБАР 2018. године) 
1/19 страна 15 

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

новорођено дијете за мјесец ЈАНУАР 2019. године) 
1/19 страна 16 

6. Одлука о висини благајничког максимума за 2019. годину 1/19 страна 16 

7. Одлука о измјени Одлуке о именовању мртвозорника за преглед 

умрлих и утврђивање времена и узрока смрти умрлих лица изван 

здравствене установе 

1/19 страна 17 

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

унутрашњој организацији послова и систематизацији радних мјеста 

ЈУ „Центар за социјални рад“ Градишка 

2/19 страна 23 

9. Одлука о давању сагласности на Правилник о измјени и допуни 

Правилника о платама у ЈУ „Центар за социјални рад“ Градишка 
2/19 страна 23 

10. Одлука о давању сагласности на Правилник о унутрашњој 

организацији послова и систематизацији радних мјеста ЈУ „Градско 

позориште Градишка“ Градишка 

2/19 страна 23 

11. Одлука о давању сагласности на Правилник о платама ЈУ „Градско 

позориште Градишка“ Градишка 
2/19 страна 24 

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

новорођено дијете за мјесец ФЕБРУАР 2019. године) 
2/19 страна 24 

13. Одлука о формирању јединице Цивилне заштите опште намјене 

општине Градишка 
3/19 страна 7 

14. Одлука о одређивању привредних друштава и других правних лица 

од значаја за заштиту и спасавање у ванредним ситуацијама на 

подручју општине Градишка 

3/19 страна 9 

15. Одлука о именовању Комисије за одабир пројеката из области 

културе за 2019. годину 
3/19 страна 10 

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

новорођено дијете за мјесец МАРТ 2019. године) 
4/19 страна 54 

17. Одлука о измјени Одлуке о успостављању Центра за бирачки списак 4/19 страна 54 

18. Одлука о оснивању Градске управе Града  Градишка 6/19 страна 45 

19. Одлука о давању сагласности на  Правилник о измјени и допуни 

Правилника о платама у  „Развојној агенцији Градишка“ Градишка 
6/19 страна 76 
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20. Одлука о употреби факсимила на службеним актима Градоначелника 7/19 страна 125 

21. Одлука о давању сагласности на Статут ЈУ „Центар за социјални 

рад“ Градишка 

7/19 страна 128 

22. Одлука о давању сагласности на Правилник о систему 

канцеларијског пословања и архивирања у ЈУ „Центар за социјални 

рад“ Градишка 

7/19 страна 128 

23. Одлука о давању сагласности на Правилник о измјенама и допунама 

Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних 

мјеста у ЈЗУ „Дом здравља“ Градишка 

7/19 страна 128 

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

новорођено дијете за мјесец АПРИЛ 2019. године) 

7/19 страна 129 

25. Одлука о оснивању Савјетодавног тијела за заштиту потрошача 

економских услуга града Градишка 

7/19 страна 129 

26. Одлука о давању овлашћења за одобравање овјеравања потписа или 

рукописа и висини накнаде за овјеравање потписа или рукописа 

изван службених просторија 

8/19 страна 31 

27. Одлука о одређивању просторија намјењених за закључење брака и 

утврђивању висине накнаде за посебне услуге 
8/19 страна 31 

28. Одлука о измјени Одлуке о висини закупа за постављање садржаја 

на јавним и другим површинама за које се не може наплаћивати 

комунална такса за 2019. годину 

8/19 страна 32 

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

унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста ЈУ 

„Туристичка организација општине Градишка“ Градишка 

8/19 страна 33 

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

новорођено дијете за мјесец МАЈ 2019. године) 
8/19 страна 33 

31. Одлука  о усвајању Правила за управљање ризицима у Градској 

управи Градишка 

- Правила за управљање ризицима у Градској управи Градишка 

9/19 страна 66 

 

9/19 страна 68 
32. Одлука о обављању видео надзора  у просторијама Градске управе 

града Градишка 
9/19 страна 81 

33. Одлука о измјенама Одлуке о усвајању препорука за 

поједностављење административних поступака 
9/19 страна 82 

34. Одлука о измјени Одлуке о успостављању Регистра 

административних поступака општине Градишка 
9/19 страна 82 

35. Одлука о измјени Одлуке о рационализацији поступака по 

захтјевима странака 
9/19 страна 82 

36. Одлука о успостављању Центра за бирачки списак 9/19 страна 83 

37. Одлука о одређивању Представника за квалитет и именовању Тима 

за квалитет у Градској управи Града Градишка 
9/19 страна 84 

38. Одлука о коришћењу мобилних телефона у службене сврхе 10/19 страна 40 

39. Одлука о коришћењу фиксних телефона у службене сврхе 10/19 страна 41 
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40. Oдлука о додјели гранта - подршка наталитету (поклон честитка за 

новорођено дијете за мјесец ЈУН 2019. године) 

10/19 страна 42 

41. Одлука о радном времену запослених у Градској управи Града 

Градишка 

11/19 страна 59 

42. Одлука о признавању дневних трошкова репрезентације за 

функционере Града и запослене у Градској управи 

11/19 страна 73 

43. Одлука о измјени Одлуке о оснивању Привредног савјета општине 

Градишка 

11/19 страна 74 

44. Одлука о измјени Одлуке о осигурању неосигураних лица 12/19 страна 8 

45. Одлука о измјени Одлуке о условима и начину додјеле једнократних 

новчаних помоћи социјално угроженим грађанима 

12/19 страна 8 

46. Одлука о измјени Правилника о критеријумима, начину и поступку 

расподјеле средстава организацијама и дјелатностима у области 

културе 

12/19 страна 9 

47. Одлука о измјени Правилника о расподјели средстава невладиним 

организацијама по јавном позиву у складу са ЛОД методологијом 

12/19 страна 9 

48. Одлука о давању сагласности на Правилник о измјени и допуни 

Правилника о унутрашњој организацији послова и систематизацији 

радних мјеста ЈУ „Центар за социјални рад“ Градишка 

12/19 страна 9 

49. Одлука о давању сагласности на Правилник о измјени и допуни 

Правилника о платама у ЈУ „Центар за социјални рад“ Градишка 

12/19 страна 10 

50. Одлука о давању сагласности на Правилник о заштити на раду у ЈУ 

„Центар за социјални рад“ Градишка 

12/19 страна 10 

51. Одлука о давању сагласности на Правилник о поступку збрињавања 

дјеце и омладине са сметњама у развоју у Дневни центар 

12/19 страна 11 

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

новорођено дијете за мјесец ЈУЛ 2019. године) 

12/19 страна 11 

53. Одлука о одржавању Манифестације „Градишка јесен 2019“ 12/19 страна 12 

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

новорођено дијете за мјесец АВГУСТ 2019. године) 

13/19 страна 56 

55. Одлука о давању сагласности на Правилник о допуни Правилника о 

унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у 

„Развојној агенцији Градишка“ 

14/19 страна 13 

56. Одлука о давању сагласности на Правилник о допуни Правилника о 

платама у „Развојној агенцији Градишка“ Градишка 

14/19 страна 14 

57. Одлука о давању сагласности на Пијачни ред Комуналног предузећа 

„Градска чистоћа“ а.д. Градишка 

14/19 страна 14 

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

новорођено дијете) за мјесец СЕПТЕМБАР 2019. године 

14/19 страна 14 

59. Одлука о оснивању канцеларије ONE STOP SHOP 15/19 страна 45 

60. Одлука о давању сагласности на Правилник о измјенама и допунама 

Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста 

у ЈЗУ „Дом здравља“ Градишка 

15/19 страна 45 
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61. Oдлука о додјели гранта-подршка наталитету (поклон честитка за 

новорођено дијете за мјесец ОКТОБАР 2019. године) 
15/19 страна 45 

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

површинама за које се не може наплаћивати комунална такса за 2020. 

годину 

16/19 страна 141 

63. Одлука о измјени Правилника о расподјели финансијских средстава за 

спорт на простору општине Градишка 

16/19 страна 142 

64. Одлука о измјени Правилника о критеријумима и поступку за додјелу 

средстава гранта удружћењима од интереса за општину Градишка 

16/19 страна 142 

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

новорођено дијете за мјесец НОВЕМБАР 2019. године) 

16/19 страна 143 

66. Одлука о исплати средстава  у сврху подршке хуманитарне акције „С 

љубављу храбрим срцима 

16/19 страна 144 

67. Одлука о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији и 

систематизацији радних мјеста у ЈУ „Културни центар“ Градишка 

16/19 страна 144 

 

 

У П У Т С Т В А 

 

Ред. 

бр. 
Н А З И В 

Број 

гласника/ 

страна 

1.  
Упутство за пријем и рјешавање поднесака од стране савјета мјесних 

заједница на подручју општине Градишка 
4/19 страна 53 

2.  
Упутство о активностима, садржају, потписивању, евиденцијама и 

објављивању аката  Града Градишка 
5/19 страна 6 

3.  
Упутство за пријем и рјешавање поднесака од стране савјета мјесних 

заједница на подручју града Градишка 
8/19 страна 29 

4.  
Упутство о начину, поступку и контроли наплате градске 

Административне таксе 
9/19 страна 48 

5.  
Упутство о поступању са пријавом корупције и обезбјеђењу заштите 

лица која пријављују корупцију у Градској управи Града Градишка 

 

9/19 страна 55 

6.  
Упутство о облику и садржају службених аката Градске управе  

Града Градишка 

 

9/19 страна 64 

7.  
Упутство о кориштењу властитог путничког аутомобила за 

службено путовање 

 

9/19 страна 66 

8.  

Упутство о поступању службеника приликом пријема захтјева за 

рјешавање у административним поступцима у Градској управи града 

Градишка 

10/19 страна 39 
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9.  
Упутство за спровођење Одлуке о управљању јавни просторима за 

паркирање моторних возила на подручју града Градишка 

16/19 страна 137 

 

 

РЈЕШЕЊА 

 

Ред. 

бр. 

Н А З И В Број 

гласника/ 

страна 
1. Рјешење о именовању Комисије за утврђивање испуњености услова 

за додјелу средстава из Програма подршке развоју пољопривреде за 

2019. годину 

1/19 страна 17 

2.  Рјешење о именовању Дисциплинске комисије 1/19 страна 18 

3.  Рјешење о именовању Радне групе за израду Приједлога 

организације Општинске управе и Правилника о унутрашњој 

организацији и систематизацији радних мјеста Општинске управе 

Градишка 

1/19 страна 18 

4.  Рјешење о именовању Комисије за избор Начелника Службе 

Начелника и избор службеника на неодређено вријеме у 

Општинској управи општине Градишка 

1/19 страна 19 

5.  Рјешење о именовању Комисије за избор намјештеника у 

Општинској управи општине Градишка 
1/19 страна 19 

6.  Рјешење о именовању Комисије за усклађивање редова вожње у 

приградском саобраћају на подручју општине Градишка за период 

 01.06.2019. до 31.05.2020. године 

1/19 страна 20 

7.  Рјешење о именовању Тима за имплементацију е-Citizen софтвера 1/19 страна 21 

8.    Рјешење о именовању координатора у пројекту „Јачање улоге 

мјесних заједница у БиХ“ 
1/19 страна 21 

9.  Рјешење о давању овлашћења за вођење регистра мјесних заједница 

на подручју општине Градишка 
1/19 страна 21 

10.  Рјешење о именовању Комисије за процјену вриједности 

грађевинског земљишта 
1/19 страна 22 

11.  Рјешење о именовању надзорног органа (Бранислав Савић) 1/19 страна 23 

12.  Рјешење о именовању надзорног органа (Бранислав Савић) 1/19 страна 23 

13.  Рјешење о именовању надзорног органа (Бранислав Савић) 1/19 страна 24 

14.  Рјешење о именовању надзорног органа (Бранислав Савић) 1/19 страна 24 

15.  Рјешење о именовању надзорног органа (Бранислав Савић) 1/19 страна 25 

16.  Рјешење о именовању надзорног органа (Бранислав Савић) 1/19 страна 25 
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17.  Рјешење о именовању надзорног органа (Бранислав Савић) 1/19 страна 25 

18.  Рјешење о именовању надзорног органа (Бранислав Савић) 1/19 страна 26 

19.  Рјешење о именовању надзорног органа (Бранислав Савић) 1/19 страна 26 

20.  Рјешење о именовању надзорног органа (Бранислав Савић) 1/19 страна 27 

21.  Рјешење о именовању надзорног органа (Бранислав Савић) 1/19 страна 27 

22.  Листа физичких лица која могу учествовати у раду комисија за 

технички преглед објеката на подручју општине Градишка у 2019. и 

2020. години 

1/19 страна 28 

23.  Рјешења о одобрењу реалокације средстава у Буџету општине 

Градишка за 2018. годину 
1/19 страна 29 

24.  Рјешење о именовању члана Координационог тијела за праћење  

кретања илегалних миграната преко територије Републике Српске 
2/19 страна 25 

25.  Рјешење о именовању Комисије за преглед и утврђивање стања 

спортских објеката на подручју општине Градишке 
2/19 страна 25 

26.  Рјешење о именовању надзорног органа (Бранислав Савић) 2/19 страна 26 

27.  Рјешење о именовању надзорног органа (Бранислав Савић) 2/19 страна 26 

28.  Рјешење о именовању Општинског штаба за ванредне ситуације 

општине Градишка 
3/19 страна 11 

29.  Рјешење о давању сагласности на Статут ЈУ „Градско позориште 

Градишка“ Градишка 
4/19 страна 55 

30.  Рјешење о давању сагласности за колективни годишњи одмор ЈУ за 

предшколско васпитање и образовање дјеце „Лепа Радић“ Градишка 
4/19 страна 55 

31.  Рјешење о именовању Оперативног тима за унапређење 

функционисања мјесних заједница на подручју општине Градишка 
4/19 страна 56 

32.  Рјешење о именовању Организационог одбора за изградњу 

споменика и спомен обиљежја Вељку Чубриловић 
4/19 страна 56 

33.  Рјешење о именовању командира јединице опште намјене Цивилне 

заштите општине Градишка 
4/19 страна 57 

34.  Рјешење о образовању Тима за координацију пријава на јавни позив 

послодавцима и незапосленим лицима за коришћење средстава по 

програмима запошљавања у 2019. години 

6/19 страна 76 

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

моста у МЗ Јабланица) 
6/19 страна 76 

36.  Рјешење о именовању надзорног органа (Бранислав Савић - 

чишћење канала, замјена цјевастих пропуста на каналској мрежи) 
6/19 страна 77 

37.  Рјешења о одобрењу реалокација средстава у буџету општине 

Градишка за 2018. годину 
6/19 страна 78 

38.  Рјешење о оснивању Савјета за образовање и запошљавање града 

Градишка 

7/19 страна 130 

39.  Рјешење о именовању надзорног орагана (Миодраг Бабић - 7/19 страна 132 
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грађевински радови по уговору UNDP-19-070-ВРБАС-ХИДРО-

КОП-W) 
40.  Рјешење о именовању надзорног орагана (Радислав Мартић - 

грађевински радови по уговору UNDP-19-015-ГРАДИД 

ИНЖИЊЕРИНГ-МЗ) 

7/19 страна 133 

41.  Рјешење о именовању Комисије за пријем изведених радова 7/19 страна 133 

42.  Рјешење о одређивању службеника за успостављање, спровођење и 

развој финансијског управљања и контроле у Градској управи Града 

Градишка, (Татјана Бјеловук) 

7/19 страна 133 

43.  Рјешење о именовању Комисије за случај настанка штета на 

пољопривредним усјевима усљед елементарних непогода 

7/19 страна 134 

44.  Рјешење о именовању Комисије за надзор над спровођењем 

систематске превентивне дератизације 

7/19 страна 134 

45.  Рјешење o формирању Комисије за праћење реализације Уговора о 

пружању јавних водних услуга града Градишка 
8/19 страна 34 

46.  Рјешење о именовању Комисије за провођење поступка продаје 

путничких аутомобила јавним надметањем 
8/19 страна 34 

47.  Рјешење о образовању Комисије за утврђивање почетне цијене за 

продају путничких аутомобила 
8/19 страна 35 

48.  Рјешење о давању овлашћења за потписивање управних аката 

(Бранислав Савић) 
8/19 страна 36 

49.  Рјешење о именовању чланова Јединице за имплементацију пројекта 

„Прикупљање и пречишћавање отпадних вода“ Градишка (ЈИП) 
8/19 страна 37 

50.  Рјешење о именовању чланова Управљачког одбора за провођење 

цјелокупног надзора над имплементацијом пројекта „Прикупљање и 

пречишћавање отпадних вода“ Градишка (УОП) 

8/19 страна 37 

51.  Рјешење о именовању Комисије за случај настанка штета на 

земљишту и објектима физичких лица усљед клизишта и одрона 
8/19 страна 38 

52.  Рјешење о именовању чланова Развојног тима (ГРТ) града Градишка 9/19 страна 85 

53.  Рјешење о именовању Конкурсне комисије за спровођење јавног 

конкурса за избор службеника за извршилачка радна мјеста 
9/19 страна 88 

54.  Рјешење о именовању Комисије за додјелу средстава из Програма 

подршке развоју предузетништва у граду Градишка за 2019. годину 

10/19 страна 43 

55.  Рјешење о образовању Комисије за утврђивање почетне цијене за 

продају путничких аутомобила 

10/19 страна 44 

56.  Рјешење о именовању Комисије за провођење поступка продаје 

путничких аутомобила јавним надметањем 

10/19 страна 45 

57.  Рјешење о именовању Комисије за улазак, утврђивање и 

пописивање стања и промјену браве на стану који је у власништву 

града Градишка, а који се налази у стамбеној згради у улици Мајора 

Милана Тепића 13А 

10/19 страна 45 

58.  Рјешење о именовању надзорног органа (ул. Петра Пеције) 10/19 страна 46 

59.  Рјешење о именовању Комисије за утврђивање штете на објектима 10/19 страна 46 
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настале усљед елементарних непогода 
60.  Рјешења о одобравању реалокације средстава у буџету 10/19 страна 98 

61.  Рјешење о именовању координатора ( Ведран Кнежевић - изградња 

дј.вртића у МЗ Брестовчина) 

11/19 страна 74 

62.  Рјешење о именовању надзорног органа (Бранислав Савић) 11/19 страна 75 

63.  Рјешење о именовању чланова градског тима за спровођење 

пројекта „Подршка водоснабдијевања града Градишка“, 

финансираног средствима гранта Чешке Развојне Агенције 

11/19 страна 75 

64.  Рјешење o имeнoвaњу члaнoвa градског тима за праћење, планирање 

и извјештавање  у области заштите животне средине и енергетске 

ефикасности 

11/19 страна 76 

65.  Рјешење о именовању службника за информисање 11/19 страна 77 

66.  Рјешење о измјенама и допунама Рјешења 11/19 страна 78 

67.  Рјешење о именовању Организационог одбора за организацију 

Манифестације „Градишка јесен 2019“ 

12/19 страна 13 

68.  Рјешење о именовању Комисије за разматрање понуда за 

коришћење изграђеног градског грађевинског земљишта ради 

одржавања Манифестације „Градишка јесен 2019“ 

12/19 страна 14 

69.  Рјешење o имeнoвaњу представника Града Градишка у Удружењу 

Локална акциона група „Савус“ 

12/19 страна 14 

70.  Рјешење о именовању надзорног органа (Бранислав Савић) 12/19 страна 15 

71.  Рјешење о именовању надзорног органа (Бранислав Савић) 12/19 страна 15 

72.  Рјешење о именовању надзорног органа (Радислав Мартић) 12/19 страна 16 

73.  Рјешење о именовању надзорног органа (Бранислав Савић) 12/19 страна 16 

74.  Рјешење  о именовању  два члана Уређивачког одбора „Службеног 

гласника града Градишка“ 

12/19 страна 16 

75.  Рјешење о именовању одговорног лица за реализацију Акционог 

плана за осигурање одрживости здравственог система Републике 

Српске 

13/19 страна 56 

76.  Рјешење о одобрењу реалокације средстава у буџету града 

Градишка за 2019. годину 

13/19 страна 57 

77.  Рјешење о именовању Радне група за израду нацрта одлуке о 

наградама и признањима града Градишка и нацрта одлуке  о 

проглашењу почасних грађана града Градишка 

14/19 страна 15 

78.  Рјешење о именовању Радне групе за организацију манифестације 

„Градишка зима 2019/2020“ 

14/19 страна 15 

79.  Рјешење о именовању Комисије за разматрање понуда за издавање у 

закуп непокретности у својини града Градишка 

14/19 страна 16 

80.  Рјешење о именовању надзорног органа /Ведран Кнежевић/ 14/19 страна 17 
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81.  Рјешење о именовању надзорног органа /Милан Хрвачевић/ 14/19 страна 17 

82.  Рјешење о именовању Комисије за утврђивање дефицитарних занимања на 

подручју града Градишка у академској 2019/20 години 
15/19 страна 50 

83.  Рјешење о образовању Савјета за безбједност саобраћаја на подручју 

градског насеља града Градишка 
15/19 страна 51 

84.  Рјешење о именовању Комисије за додјелу средстава из Програма 

подстицаја економском развоју и запошљавању у партнерству са МЕГ 

пројектом кроз финансијску подршку почетницима у пословању 

15/19 страна 52 

85.  Рјешење о именовању надзорног органа /Миодраг Бабић - Пројекат 

„Дистрибутивна водоводна мрежа и постројење за подизање притиска за 

водоснабдијевање насеља Совјак“/ 

15/19 страна 53 

86.  Рјешење о именовању надзорног органа /Миодраг Бабић радови на бунару 

Б4 на водоизворишту Жеравица/ 
15/19 страна 53 

87.  Рјешење о именовању надзорног органа /Радислав Мартић - радови по 

уговору UNDP-19-253:MM Кonstruktor - MZ/ 
15/19 страна 54 

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

клизишта у Матавуљима/ 
15/19 страна 54 

89.  Рјешење о именовању надзорног органа /Гордана Николић – куће за 

ромске породице/ 
15/19 страна 55 

90.  Рјешење о именовању надзорног органа /Мишо Чагљевић – електрорадови 

на тргу испред „црвене зграде“/ 
15/19 страна 55 

91.  Рјешење о именовању надзорног органа /Бранислав Савић – санација 

путног појаса Д.Подградци – Совјак – Јабланица/ 
15/19 страна 56 

92.  Рјешење о именовању надзорног органа /Бранислав Савић – израда 

банкина на путу Д.Подградци - Јабланица/ 
15/19 страна 56 

93.  Рјешење о именовању чланова градског Тима за имплементацију пројекта 

под називом „SAFE TOGETHER- Risk prevention in the cross-border area“ 

16/19 страна 145 

94.  Рјешење о именовању чланова градског Тима за имплементацију пројекта 

под називом „Innovative technologies for stronger businesses and improved 

business environment“ 

16/19 страна 145 

95.  Рјешење о именовању чланова градског Тима за имплементацију пројекта 

под називом „Бољом управом до бржег економског раста“ (ЕGG) 

16/19 страна 146 

96.  Рјешење о именовању Тима за израду Акционог плана за одрживу 

енергију у борби против климатских промјена (SECAP) 

16/19 страна 146 

97.  Рјешење о именовању Савјетодавне групе за израду Акционог плана за 

одрживу енергију у борби против климатских промјена (SECAP) 

16/19 страна 147 

98.  Рјешење о именовању Комисије за процјену вриједности новостечених и 

новоизграђених непокретности, те непокретности којима је увећана 

вриједност додатним улагањима у  власништву Града 

16/19 страна 148 

99.  Рјешење о именовању Комисије за утврђивање обима и вриједности 

санационих радова у приземљу зграде ЈУ „Културни центар“ Градишка 

16/19 страна 149 

100. Рјешење о именовању Комисије за интерни технички пријем радова на 

доградњи водоводног система општине Градишка 

16/19 страна 149 

101. Рјешење о одобравању четири годишње паркинг карте „А“ Основном суду 

Градишка 

16/19 страна 150 

102. Рјешење о именовању надзорног органа (Бранислав Савић -

реконструкција улица у МЗ Грбавци) 

16/19 страна 150 

103. Рјешење о именовању надзорног органа (Бранислав Савић - 

рехабилитација система одводње улица у мјесним заједницама) 

16/19 страна 151 
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104. Рјешење о именовању надзорног органа (Бранислав Савић - санација 

канала на улицама у МЗ Грбавци) 

16/19 страна 151 

105. Рјешење о давању овлашћења (Миличевић Славојка-контрола уговора о 

набавци) 

16/19 страна 152 

106. Рјешење о давању овлашћења (одржавање црпне пумпе „Кеј“) 16/19 страна 152 

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

секундарне каналске мреже) 

16/19 страна 153 

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

улице Петра Пеције) 

16/19 страна 153 

109. Рјешење о именовању надзорног органа (Бранислав Савић – извођење 

земљаних радова у МЗ) 

16/19 страна 154 

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

путева и мајдана у  мјесним заједницама) 

16/19 страна 154 

 

ОСТАЛИ АКТИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

 

Ред. 

бр. 
Н А З И В 

Број гласника/ 

страна 

1.  Оглас о промјени лица овлаштених за заступање ЗЕВ стамбене 

зграде у Ул. „Видовданска Г-8“ 
1/19 страна 53 

2.  Оглас о промјени лица овлаштених за заступање ЗЕВ стамбене 

зграде у Ул. „Видовданска 77“ 
2/19 страна 27 

3.  Оглас о промјени лица овлаштених за заступање ЗЕВ стамбене 

зграде у Ул. „Видовданска П+12/14, број 11/А“ 
2/19 страна 27 

4.  Сагласност на Листу категорија документарне грађе са роковима 

чувања Општинске управе Општине Градишка 

- Листа категорија документарне грађе Општинске управе са  

роковима чувања 

3/19 страна 12 

5.  Оглас о регистрацији ЗЕВ стамбене зграде у Ул. „Пиланска“ 85, 

улаз 1 у Горњим Подградцима 
4/19 страна 58 

6.  Оглас о промјени лица овлашених за заступање ЗЕВ стамбене зграде у 

Ул. „Војводе Мишића“ 56А 
7/19 страна 135 

7.  Повеља интерне ревизије Града Градишка 9/19 страна 43 

8.  Листа категорија документарне грађе Градске управе Града 

Градишка с роковима чувања 
- АРХИВ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Сагласност на Листа категорија 

документарне грађе Градске управе Града Градишка с роковима 

чувања, број: 02-052-31/19 од 10.06.2019. године 

10/19 страна 47 

 
10/19 страна 98 

9.  Оглас о промјени заступника ЗЕВ зграде у ул:„Видовданска“ 

60Ц 

10/19 страна 107 

10.  Оглас о промјени заступника ЗЕВ зграде у ул: „Руђера 

Бошковића 2-4“ 

11/19 страна 78 

11.  Оглас о регистрацији ЗЕВ стамбене зграде у Ул. „Браће 

Чубриловић“ бр. 7- Градора 3“ 

12/19 страна 17 

12.  Оглас о регистрацији ЗЕВ стамбене зграде у Ул. „Видовданска 

60Б“ 

12/19 страна 18 
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13.  Оглас о промјени заступника ЗЕВ зграде у Ул. „Видовданска“ 5Б 15/19 страна 57 

14.  Наредба о обустави свих активности  на постављању транспарената 

(церада) изнад коловоза дуж локалних путева и улица на подручју 

града Градишка 

16/19 страна 155 

15.  Оглас о регистрацији ЗЕВ стамбене зграде у Ул. „Михајла Пупина“ 2-4 16/19 страна 155 

 

______________________________________________________________________________ 

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

 

Ред. 

бр. 
Н А З И В 

Број гласника/ 

страна 

1. Пословник о раду Одбора за жалбе Града Градишка 12/19 страна 18 

 

______________________________________________________________________________ 

РЕГУЛАТОРНО ТИЈЕЛО НАДЛЕЖНО ЗА ВОЂЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ РЕГИСТРА 

АДМИНИСТРАТИВНИХ ПОСТУПАКА ГРАДА ГРАДИШКА          ________________  

Ред. 

бр. 
Н А З И В 

Број гласника/ 

страна 

1. Одлука (преиспитивање административних поступака организационих 

јединица) 
15/19 страна 57 

 

______________________________________________________________________________ 

СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДСКЕ УПРАВЕ  

ГРАДА ГРАДИШКА И ГРАДОНАЧЕЛНИК_____________________                   _______ 

 

Ред. 

бр. 
Н А З И В 

Број гласника/ 

страна 

1. Измјене  Колективног уговора за запослене у Општинској управи 

општине Градишка 
9/19 страна 88 

 

______________________________________________________________________________ 

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ СПОРТСКИ ЦЕНТАР „SERVITIUM” ГРАДИШКА__________ 

 

Ред. 

бр. 
Н А З И В 

Број гласника/ 

страна 

1. Одлукa о повећању основног капитала Јавног предузећа 

Спортски центар „Servitium“ Градишка 
11/19 страна 22 

2. Одлукa о измјени Одлуке о организовању и усклађивању аката 

Јавног предузећа Спортски центар „Servitium“ Градишка 

11/19 страна 23 

3. Статутарна одлуке о измјени Статута Јавног предузећа Спортски 

центар „Servitium“ Градишка 

11/19 страна 23 

4. Одлукa о повећању основног капитала Јавног предузећа 

Спортски центар „Servitium“ Градишка 

13/19 страна 52 

5. Одлукa о измјени Одлуке о организовању и усклађивању аката 

Јавног предузећа Спортски центар „Servitium“ Градишка 

13/19 страна 53 
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6. Статутарна одлуке о измјени Статута Јавног предузећа Спортски 

центар „Servitium“ Градишка 

13/19 страна 54 

7. Одлука о повећању основног капитала Јавног предузећа Спортски 

центар „Servitium“ Градишка 
17/19 страна 78 

8. Одлукa о измјени Одлуке о организовању и усклађивању аката Јавног 

предузећа Спортски центар „Servitium“ Градишка 
17/19 страна 78 

9. Статутарнa одлукa о измјени Статута Јавног предузећа Спортски 

центар „Servitium“ Градишка 
17/19 страна 79 

 

______________________________________________________________________________ 

УРЕЂИВАЧКИ ОДБОР „СЛУЖБЕНОГ ГЛАСНИКА ГРАДА ГРАДИШКА“__         _    

 

Ред. 

бр. 
Н А З И В 

Број гласника/ 

страна 

 

______________________________________________________________________________ 

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА                                                                             __         _    

 

Ред. 

бр. 
Н А З И В 

Број гласника/ 

страна 

1. Одлука о промјени назива Општинске изборне комисије 

Градишка у Градску изборну комисију Градишка 
6/19 страна 88 

 

______________________________________________________________________________ 

E Т И Ч К И  О Д Б О Р  С К У П Ш Т И Н Е  Г Р А Д А           _______________________ 

 

Ред. 

бр. 
Н А З И В 

Број гласника/ 

страна 

1. Пословник о раду Етичког одбора Скупштине града 14/19 страна 18 

 

______________________________________________________________________________ 

JП „РАДИО ГРАДИШКА“__         _______________________________________________    

 

Ред. 

бр. 
Н А З И В 

Број гласника/ 

страна 

1. 
Одлука о усвајању Плана рада ЈП „Радио Градишка“ за 2020. годину 17/19 страна 77 

 


