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ГРАДОНАЧЕЛНИК 
____________________________________ 
____________________________________ 
 

На основу чл. 59 и 82. 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 
 

П Р О Г Р А М 
манифестација од значаја  

за град Градишка у 2020. години 
 

I 
 

Програмом манифестација од 
значаја за Град Градишку у 2020. години 
(У даљем тексту: Програм) утврђују се 
манифестације које су од значаја за град 
Градишка и које организује Градска 
управа града Градишка, а које се 
финансирају из Буџета Града. 

У 2020. години организоваће се и 

финансирати сљедеће манифестације: 

 
 

ПРОГРАМ МАНИФЕСТАЦИЈА ЗА 2020. ГОДИНУ 

Р. 
бр 

 

 
НАЗИВ 

МАНИФЕСТАЦИЈЕ 
 

 
ОРГАНИЗАТОР/ 

НОСИОЦИ 
АКТИВНОСТИ 

 
ПЛАНИРАНО 

ВРИЈЕМЕ 

 
ПЛАНИРАНО 

МЈЕСТО/ 
АКТИВНОСТ 

 

 
ПЛАНИРАНИ 

ИЗНОС  
СРЕДСТАВА 

1.  Дан Републике  

Градска управа 
- Служба 
градоначелника 
- Одјељење за 
борачко-инвалидску   
заштиту 
- Туристичка 
организација 
Градишка  

 
 
 
 

9. јануар  

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

 
 
 
 
1.300,00 КМ 
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2.  Дани Светосавља 
Градска управа 
- Организациони 
одбор  

 
 
27. јануар  

 
Културни центар 
Градишка 
- Светосавска 
академија 

 
 
6.800,00 КМ 
 
 

3.  

Пријем 
представника 

пословног сектора 
града Градишка 

Градска управа 
- Организациони 
одбор 

 
 
   април 

 
 
Културни центар 
Градишка 
 
 

 
 
900,00 КМ 

4.  
Дани Градишке у 

Београду 
Организациони 
одбор 

 
   април 

 
 Београд  

 
14.000, 00 КМ 

5.  
„Прољећна акција 

уређења града“ 

 
Градска управа 
- Служба 
градоначелника 
- Одјељење за 
друштвене  
дјелатности 
- Одјељење за 
просторно 

уређење и грађење  
 
КП „Градска чистоћа“ 
Градишка 

 
 

 
 
 

април 
 

 
 
 
Активности на 
уређењу  
јавних површина  
у ужем градском 
подручју 

 
 
 
 
 
1.100,00 КМ 

6. 

Фестивал 
традиционалне 
гастрономије и 

културне баштине 
„Здравофест“ 

 
Туристичка 
организација 
Градишка 
 
Градска управа 
- Служба 
градоначелника 
- Одјељење за 
привреду и 
пољопривреду 
 

 
 
 

 
април 

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

 
 
 
 
12.000,00 КМ 
 
 

7. 
Дан Града – 24. 

април 

Градска управа 
- Организациони 
одбор / ресорна 
градска Служба и 
одјељења, спољне 
установе и 
сарадници/ 

 
 
 

24. април 

 
Парк Слободе 
- Полагање вијенаца 
на спомен-обиљежја  
 
Културни центар 
Градишка 
- Свечана академија 

 
 
 
9.000,00 КМ 
 
 

8. 
Помен погинулим 

Србима у Западној 
Славонији 

 
Кабинет 
предсједника 
Републике 
Удружење Срба 
протјераних из 
Западне Славоније 
Градска управа 
- Служба 
градоначелника 
- Одјељење за 
борачко-инвалидску 
заштиту 

 
 
 

 
 
 

1.мај  

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

 
 
 
 
 
 
800,00 KM 
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9. 
Дан побједе над 

фашизмом 

Градска управа 
- Служба 
градоначелника 
- Одјељење за 
борачко-инвалидску 
заштиту 
 

 
 

 
9.мај  

 
Парк Слободе 
- Полагање вијенаца 
на спомен-обиљежја 
 
Мјесне заједнице 
Нова Топола и 
Горњи Подградци 
- Полагање вијенаца  

 
 
 
800,00 КМ 
 
 

10. 

Традиционални 
пријем за Вуковце и 
ученике генерације 
завршних разреда 

основних и 
средњих школа са 

подручја града 

Градска управа 
- Служба 
градоначелника 
- Одјељење за 
друштвене 
дјелатности 
 

 
 
 

 
јун  

 
 
Градска управа 
Градишка, сала за 
сједнице Скупштине 
Града Градишка 
- Пригодан програм и 
уручење награда 

 
 
 
 
8.500,00 КМ 
 
 

11. 
Манифестација 
„Конференција 

беба“ 

 
Градска управа 
- Служба 
градоначелника 
- Одјељење за 
друштвене 
дјелатности 
 
Министарство 
породице, 
омладине и спорта 
РС 

 
 
 

јун.  

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

 
 
 
1.000,00 КМ 

12. 

Обиљежавање 
годишњице 

одбране града 
„Бокови“ 

 
Градска управа 
- Служба 
градоначелника 
- Одјељење за бор.-
инвалидску заштиту 
 
Градска и мјесна 
борачка организација 
МЗ Бок Јанковац 

 
 
 

 
8. август 

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

 
 
 
 
2.000,00 КМ 
 
 

13. 
Дани воћа 

„Поткозарје“ 

 
Мјесна заједница 
Горњи Подградци 
 
Градска управа  
- Служба 
градоначелника 
- Одјељење за 
привреду и 
пољопривреду 

 
 
 
 
септембар  

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

 
 
 
 
15.000,00 КМ 

14.  
Слава Града 

Мала Госпојина 

 
Градска управа 
- Организациони 
одбор 
 
 

 
 
21. септембар  

 
Храм Покрова 
пресвете Богородице 

 Литургија  
Ресторан  

 Славски ручак 

 
 
10.000,00 КМ 
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15. Сточарска изложба 

Градска управа 
- Служба 
градоначелника 
- Одјељење за 
привреду и 
пољопривреду 

 
 
 
21. септембар  

 
 
 
Градишка, хиподром 

  Изложба стоке 

 
 
 
13.000,00 КМ 

16. 

Европска 
иницијатива 
„У град без 

аутомобила“ 

Градска управа 
- Служба 
градоначелника 
- Одјељење за 
друштвене 
дјелатности 
- Одјељење за 
просторно уређење и 
грађење  

 
 
 

22. 
септембар 

 

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

 
 
 
2.000,00 КМ 
 
 

17.  
Обиљежавање 

„Дјечије недјеље“ 

Градска управа 
- Служба 
градоначелника 
- Одјељење за 
друштвене 
дјелатности 
 
ЈУ „Лепа Радић“ 
Градишка 

 
 
 
 

октобар 

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

 
 
 
 
600,00 КМ 
 
 

18. 

Дан ослобођења 
Градишке/Бос. 

Градишке у Првом 
свјетском рату 

Организациони 
одбор 

 
 
 
9. новембар 

 
 
 
Културни центар 
Градишка 
 

 
 
 
800,00 КМ 

19.  

Израда и 
представљање 

„Градишког 
зборника“ и 

зборника „Истина о 
Србима“ 

Градска управа 
- Одјељење за 
друштвене 
дјелатности 
 
СПК „Просвјета“ 
Градишка 

 
 
 
крај децембра  

 
 
 
Културни центар 
Градишка 
 

 
 
 
10.000,00 КМ 
 
 

20. 
Избор спортисте 
града Градишка 

Градска управа 
- Организациони 
одбор 

 
крај децембра  

 
Културни центар 
Градишка 

 
4.000,00 КМ 
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II 
 

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

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

III 
 

За извршење Програма задужује се 
Служба градоначелника. 

 
 

IV 
 

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

 
 

Број: 02-022-18/20 
Датум: 05.02.2020. 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 16. Закона о 
спорту („Службени гласник Републике 
Српске“, бр. 4/02, 66/03, 73/08 и 102/08), 
члана 88. Статута града Градишка 
(„Службени гласник града Градишка“, бр. 
4/17 и 5/19), члана 17. Правилника о 

расподјели финансијских средстава за 
спорт на простору града Градишка 
(„Службени гласник града Градишка“, бр. 
4/13, 1/14, 1/17, 1/18, 14/18 и 16/19) и 
Програма финансирања спорта на 
подручју града Градишка за 2020. годину 
(„Службени гласник града Градишка“, 
број 16/19), на приједлог Одјељења за 
друштвене дјелатности, уз прибављено 
мишљење Савјета за спорт Скупштине 
града Градишка (Закључак број: 01-28/20 
од 10.02.2020. године), градоначелник  д 
о н о с и 

  
  

О Д  Л  У  К  У 

  
о усвајању Прегледа расподјеле 
финансијских средстава за спорт 

у 2020. години 

  
I 

 Усваја се Преглед расподјеле 
финансијских средстава за спорт у 2020. 
години. 
  

II 
 Преглед расподјеле средстава из 
тачке I у прилогу је ове одлуке и чини 
њен саставни дио. 
  

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

Број: 02-022-21/20 
Датум: 11.02.2020. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 
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Преглед расподјеле финансијских средстава за спорт у 2020. години 

1.Такмичарски спорт,значајне спортске 
манифестације школски спорт и спортска рекреација 

     
412,000.00     

1. Такмичарски спорт 81,80% 
     
337,000.00     

  2.Школски спорт и спортска рекреација  
грађана 7,28% 

       
30,000.00     

3.Значајне спортске манифестације и 
активности за Град и РС 10,92% 

       
45,000.00     

УКУПНО 
     
412,000.00     

  
    
    

Расподјела средстава за такмичарски спорт годишњи износ 

 проценат 
%  

ФК.Козара -клуб од посебног значаја за град Градишка        100,000.00      

1.Фудбал -остали клубови        105,500.00    44.51% 

2.Кошарка                                34,000.00    14.35% 

3.Одбојка           34,000.00    14.35% 

4.Рукомет                                   11,800.00    4.98% 

5.Остали спортови          51,700.00    21.81% 

УКУПНО        237,000.00        
  

ПРВА ГРУПА "А"(КЛУБОВИ У ПРВОЈ ЛИГИ РС) годишњи износ 

 проценат 
%  

начин 
исплате 

ФК "Козара" Градишка-клуб од посебног значаја за град Градишка 
            
100,000.00        мјесечно  

ПРВА ГРУПА "Б"(КЛУБОВИ У ДРУГОЈ ЛИГИ РС) годишњи износ 

 проценат 
%  

начин 
исплате 

ФК "Јединство" Жеравица          15,500.00    14.69% 
 

двомјесечно  

ФК "Дубраве" Дубраве          15,500.00    14.69% 
 

двомјесечно  

   

ПРВА ГРУПА "В"(КЛУБОВИ У ТРЕЋОЈ ЛИГИ РС) годишњи износ 

 проценат 
%  

начин 
исплате 

ФК "Лијевче" Нова Топола          10,000.00    9.48% 
 

двомјесечно  

  

ПРВА ГРУПА"Г"(КЛУБОВИ У ЧЕТВРОЈ ЛИГИ) годишњи износ 

 проценат 
%  

начин 
исплате 

ФК "Слога -ДИПО" Горњи Подградци 
                

4,530.00     4.29%  квартално  

ФК "Козара" Турјак 
                

4,530.00     4.29%  квартално  

ФК "Торпедо" Церовљани 
                

4,530.00     4.29%  квартално  
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ФК "ОФК Омладинац" Градишка 
                

4,530.00     4.29%  квартално  

ФК "13 скојевки" Грбавци 
                

4,530.00     4.29%  квартално  

ФК "Бисери" Чатрња 
                

4,530.00     4.29%  квартално  

ФК "Слобода" Доњи Подградци 
                

4,530.00     4.29%  квартално  

ФК "Калеми" Требовљани 
                

4,530.00     4.29%  квартално  

ФК "Ламинци"  Ламинци 
                

4,530.00     4.29%  квартално  

ФК "Обрадовац" Градишка 
                

4,530.00     4.29%  квартално  

  
  

ПРВА ГРУПА"Д"(КЛУБОВИ У ПЕТОЈ ЛИГИ) годишњи износ 

 проценат 
%  

начин 
исплате 

ФК "ФК Ратар" Стара Топола 
                
2,400.00     2.27%  квартално  

ФК "Младост" Сеферовци 
                
2,400.00     2.27%  квартално  

ФК "Полет" Елезагићи 
                
2,400.00     2.27%  квартално  

ФК "Вилуси"  Вилуси 
                
2,400.00     2.27%  квартално  

ФК "Борац" Машићи 
                
2,400.00     2.27%  квартално  

ФК "Братство" Козинци 
                
2,400.00     2.27%  квартално  

ФК "Братство" Орахова 
                
2,400.00     2.27%  квартално  

ФК "Романовци" Романовци 
                
2,400.00     2.27%  квартално  

  
 

ДРУГА ГРУПА:КОШАРКА годишњи износ 

 проценат 
%  

начин 
исплате 

ЖКК "Козара" Градишка -1.лига РС 
              
17,000.00     50.00%  двомјесечно  

ОKК "Козара" Градишка -2.лига РС-запад 
                
7,000.00     20.59%  квартално  

КК "Лијевче" Нова Топола-2.лига РС-запад 
                
7,000.00     20.59%  квартално  

УРПК "Старс"Градишка-2 лига РС-запад 
                
3,000.00     8.82%  квартално  

  

ТРЕЋА ГРУПА:ОДБОЈКА годишњи износ 

 проценат 
%  

начин 
исплате 

ОК "Градишка" Градишка-1.лига РС 
              
15,000.00     51.72%  двомјесечно  

ЖОК "Градишка" Градишка-2.лига РС 
                
7,000.00     24.14%  квартално  

ЖОК "Козара" Градишка-2.лига РС 
                
7,000.00     24.14%  квартално  

  

ЧЕТВРТА ГРУПА :РУКОМЕТ годишњи износ 

 проценат 
%  

начин 
исплате 

OРК "Козара" Градишка - 1.лига РС          11,800.00    100% 
 

двомјесечно  
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ПЕТА ГРУПА:ОСТАЛИ СПОРТОВИ годишњи износ 

 проценат 
%  

начин 
исплате 

Куглашки клуб "Козара" Градишка-Премијер лига БиХ          11,000.00    21.32% двомјесечно 

Куглашки клуб "Лијевче" Нова Топола-1.лига РС            3,400.00    6.59% квартално 

Куглашки клуб "Посавина" Градишка-1.лига РС            3,400.00    6.59% квартално 

ШК "Лијевче" Нова Топола-2.лига РС            2,000.00    3.88% квартално 

ШК "Козара" Градишка-1.лига РС            2,500.00    4.84% квартално 

ШК "Поткозарје" Горњи Подградци-2 лига РС            2,000.00    3.88% квартално 

Карате клуб "Соко" Градишка            1,400.00    2.71% квартално 

Клуб борилачких вјештина "Нитен" Градишка            5,000.00    9.69% квартално 

Џиу-џицу клуб "Самурај" Градишка            1,400.00    2.71% квартално 

Карате клуб "Сенсеи  kaрате дo" Нова Топола            1,400.00    2.71% квартално 

Кајак кану клуб "Сава" Градишка            3,000.00    5.81% квартално 

Кошаркашки клуб инвалида"Козара"Градишка             2,200.00    4.26% квартално 

КК"Топбаскет" Нова Топола (омладинска лига)            2,500.00    4.84% квартално 

Фудбалски клуб "Старс" Градишка (млађе селекције)            1,000.00    1.94% квартално 

Планинарско спортско друштво "Патрија" Градишка            1,000.00    1.94% квартално 

Центар за подводне активности "Свети Никола" Градишка            1,000.00    1.94% квартално 

Клуб реалног аикидо-а"Градишка" Градишка            1,200.00    2.33% квартално 

Клуб малог фудбала"Градишка" Градишка(2. лига Запад)            1,400.00    2.71% квартално 

Женски фудбалски клуб "Јединство"Жеравица(1. лига РС)            1,800.00    3.49% квартално 

Клуб слободне борбе"ММА Донској"Градишка            1,000.00    1.94% квартално 

УГ "Атлетско рекреативни клуб"Градишка            1,000.00    1.94% квартално 

Спортско риболовно друштво "Амур"Градишка            1,000.00    1.94% квартално 
  

         51,600.00    

Укупна средства резерви            5,100.00    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14.2.2020. године                            „Службени гласник града Градишка“ – број 3/20                                 страна 9 

 

 
На основу чл. 59 и 82. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број 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 

 
О  Д  Л  У  К  У 

 
о висини мјесечног износа 

поклон честитке за новорођенче у 
2020. години 

 
 

I 
 

Утврђује се висина поклон честитке за 
новорођенче у 2020. години у износу од 
200,00 КМ (словима: 
двијестотинеконвертибилнихмарака) за 
свако новорођенче једнократно. 

 
II 
 

(1) Средства из претходне тачке 

исплаћују се из Буџета града Градишка за 

2020. годину са позиције 416100 - 

Подршка наталитету. 

(2) Исплата средстава из претходног 
става врши се на текући рачун родитеља 
новорођенчета, а на основу Одлуке 
градоначелника о додјели гранта-
подршка надалитету која се доноси за 
сваки мјесец. Саставни дио Одлуке о 
додјели гранта, чини  извјештај 
Одјељења за општу управу Градске 
управе Градишка о броју новорођенчади 
за дати мјесец - списка новорођенчади и 
извода из матичне књиге рођених за 
свако новорођенче достављених од 
стране матичара Градске управе 
Градишка. 
 

III 
 

За извршење ове Одлуке задужује се 

Служба градоначелника . 

IV 
 

Одлука ступа на снагу наредног дана од 
дана доношења, а примјењиваће се од 
01. јануара 2020. године и биће 
објављена у „Службеном гласнику града 
Градишка“. 
 
Број: 02-022-16/20 
Датум: 04.02.2020. 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), чл. 58. став о) и 88. 
Статута града Градишка („Службени 
гласник града Градишка“, бр. 4/17 и 5/19) 
и тачке II Одлуке о висини мјесечног 
износа поклон честитке за новорођенче у 
2020. години број:02-022-16/20 од 
04.02.2020. године, градоначелник града 
Градишка, доноси 
 

О  Д  Л  У  К  У 
 

о додјели гранта-подршка наталитету 
(поклон честитка за новорођено 

дијете) 
 

I 
 

Овом одлуком се утврђује расподјела 
новчаних средстава са буџетске позиције 
416100 - дознаке грађанима које се 
исплаћују из буџета општине-подршка 
наталитету (поклон честитка за 
новорођено дијете, у укупном износу од 
4.800,00 КМ (словима: 
четирихиљадеосамстотина и 00/100КМ). 
 

II 
 

Уплату средстава из тачке I ове одлуке, 
за свако новорођено дијете у ЈАНУАРУ 
2020. године у износу од 200,00 КМ 
(словима:двијестотинеконвертибилнихма
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рака и 00/100), вршиће се на текући рачун 
родитеља дјетета. 
  

III 
 

Саставни дио ове одлуке је списак 
новорођене дјеце у ЈАНУАРУ 2020. 
године и изводи из МК за свако 
новорођенче. 
 

IV 
 

О извршењу ове одлуке стараће се 
Одјељење за финансије. 
 

V 
 

Ова одлука ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 
Број: 02-022-17/20 
Датум: 04.02.2020. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

___________________________________ 
 

На основу члана 59. ст. 1. т. 18. и 
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 
општине Градишка“, број 4/17 и 
„Службени гласник града Градишка“, број 
5/19) градоначелник, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
 
1. Одобрава се исплата новчаних 
средстава у износу од 1.500,00 КМ 
(словима: хиљадупетстотина 
конвертибилнихмарака и 00/100) на име 
уплате награда за ученике средњих 
школа са подручја града Градишка који су 
ангажовани на пословима брoјања 
саобраћаја дана 28.11.2019. године, а за 
потребе прикупљања података о стању 
јавног превоза путника на подручју града 
Градишка. 

 
2. Исплату средстава из тачке 1. ове 
Одлуке извршити у готовини. 
 
 
3. Исплата средстава извршиће се на 
терет Буџета града Градишка за 2020.-у 
годину - ставка 412800 „Расходи за услуге 
одржавања јавних површина и заштите 
животне средине.“  
 
4. О извршењу ове Одлуке стараће се 
Одјељење за финансије градске управе. 
 
 
5. Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 
Број: 02-022-19/20 
Датум: 04.02.2020. 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 

36/19), члана 88. Статута града Градишка 

(„Службени гласник града Градишка“, 

број: 4/17 и 5/19), и Правилника о начину 

и условима расподјеле средстава за 

подршку развоју пољопривреде за 2020. 

годину број: 02-022-11/20 од 16.01.2020. 

године, градоначелник  д о н о с и  

Р Ј Е Ш Е Њ Е  

1. Именује се Комисија за утврђивање 

испуњености услова за додјелу 

средстава из Програма подршке развоју 

пољопривреде за 2020. годину (у даљем 

тексту Комисија) у саставу: 

1. Тубин Зоран, предсједник  
2. Мисимовић Милутин, члан и 
3. Шобот Данило, члан 
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2. Задатак Комисије је следећи: 

- да утврђује и записнички констатује 

испуњеност услова по захтјевима, које 

поднесу физичка лица и други субјекти, а 

у вези средстава која су предвиђена 

Програмом подршке развоју 

пољопривреде за 2020. годину. 

3. Извршење овог рјешења је у 

надлежности  начелника Одјељења за 

привреду и пољопривреду. 

4. Овим Рјешењем се замјењује Рјешење 

број: 02-111-5/20 од 17.01.2020. године. 

5. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном 

гласнику града Градишка“. 

Број: 02-111-12/20 
Датум: 03.02.2020. 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“, бр. 
4/17 и 5/19), градоначелник  д о н о с и 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 
1. Именује се Комисија за случај настанка 
штета на пољопривредним усјевима 
услед плављења, града и другог, те 
осталих штета на пољопривредним 
газдинствима у саставу:  

 
1. Мисимовић Милутин, предсједник 
2. Тубин Зоран, члан 
3. Гојковић Момчило, члан 

 
 

2 Задатак Комисије је следећи: 

Комисија има задатак да увидом  на лицу 
мјеста утврди  насталу штету, те да о 
истом сачини записник. 
 
3. Извршење овог рјешења је у 
надлежности  начелника Одјељења за 
привреду и пољопривреду. 
 
4. Овим Рјешењем се замјењују Рјешење 
број: 02-111-6/20 од 17.01.2020. године. 
 
5. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења и објавит ће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 
Број: 02-111-13/20 
Датум: 03.02.2020. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

___________________________________ 
 

На основу члана 16. Одлуке о 
уређењу простора и грађевинском 
земљишту („Службени гласник општине 
Градишка“, бр. 6/14, 1/17, 7/17, 3/18, 8/18, 
2/19 и „Службени гласник града 
Градишка“, број 7/19) 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 
 

РЈЕШЕЊЕ 
 

о именовању Комисије за процјену 
вриједности грађевинског земљишта 

 
1.Именује се комисија за процјену 
вриједности грађевинског земљишта (у 
даљем тексту : Комисија) у саставу: 
 
- Бранислав Савић, дипл. инж. грађ. - 
предсједник, 
Љубо Јокић, дипл. инж. грађ. - замјеник 
предсједника, 

 
- Свјетлана Ђаковић, дипл. инж. грађ. - 
члан, 
Ведран Кнежевић, инж. грађ. - замјеник 
члана 
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- Гордана Николић, инж. грађ. - члан 
Радислав Мартић, дипл. инж. грађ. - 
замјеник члана, 

 
Немања Вукелић, дипл. правник - 
секретар комисије 
Славко Калинић, дипл. правник -  
замјеник секретара 

 
2. Задатак Комисије из претходне 

тачке је да изврши процјену вриједности 
неизграђеног градског земљишта у 
власништву Града Градишка у поступку 
продаје, замјене, комплетирања и 
куповине грађевинске парцеле и да 
утврди тржишну цијену истог, водећи 
наручито рачуна о кретању цијена 
земљишта, намјени земљишта, положају 
земљишта у насељу, опремљености 
земљишта комуналним грађевинама и 
инсталацијама, саобраћајној повезаности 
и сл. 

3. Мандат комисије траје једну 
годину. 
 

4. Ово рјешење ступа на снагу 
даном доношења и објавиће се у 
„Службеном гласнику града Градишка“. 

 
Број: 02/1-111-22/20 
Датум: 11.02.2020. 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 гласник града 
Градишка“,број 5/19) градоначелник   
д о н о с и: 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању Комисије 

 
I 

Именује се Комисија утврђивање обима и 
вриједности неопходних грађевинских 

радова у склопу реконструкције зграде 
ватрогасног дома у саставу: 
  

1. Ведран Кнежевић Градска управа -   
    предсједник, 
2. Горан Стојаковић ПВЈ - члан,  
3. Небојша Станишљевић ПВЈ Градишка  
    - члан, 
4. Радислав Мартић, Градска управа –  
    члан и 
5. Владимир Грабеж ,Градска управа –  
    члан. 
 

II 
Задатак Комисије из тачке I је да утврди 
обим и вриједност неопходних 
грађевинских радова на згради 
ватрогасног дома, о истом сачини 
записник, те предмјер и предрачун 
радова како би се могле провести 
активности за покретање поступка јавне 
набавке у складу са Законом о јавним 
набавкама. 

 
III 

Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у  „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 
Број: 02-111-16/20 
Датум: 06.02.2020. 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 9. уговора о набавци радова број 
02-404-15/20 од 24. 01. 2020. године 
између града Градишка и привредног 
друштва „Чекић“ д. о. о. из Градишке 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: 
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Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању надзорног органа 

 
I 

 
За надзорни орган на пословима 
извођења радова на изради мостовских 
ограда на подручју града Градишка према 
уговору о набавци  радова број : 02-404-
15/20 од 24.01.2020. 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: 02-111-15/20 
Датум: 24.01.2020. 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 
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 
 

РЈЕШЕЊЕ 
 

о измјени Рјешења о именовању 
Комисије за процјену вриједности 

непокретности   
 

 
1. У Рјешењу о именовању Комисије за 
процјену вриједности непокретности број: 
02-111-200/19 од 02.12.2019.године 
(„Службени гласник града Градишка“, 
број 16/19) мијења се тачкa 1. тако да 
умјесто имена Предраг Сладојевић - 
члан, треба да стоји Милутин Мисимовић 
- члан. 

 
2. У преосталом дијелу Рјешење остаје 
неизмјењено.  

 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 
Број: 02-111-17/20 
Датум: 04.02.2020. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 
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