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На основу члана 22. Закона о заштити и 
спасавању у ванредним ситуацијама 
(„Службени гласник Републике Српске” 
бр.121/12 и 46/17), члана 43. Закона o 
заштити становништва од заразних 
болести („Службени гласник Републике 
Српске“ бp.90/17), члана 59. и 82. Закона 
о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“ бр.97/16 и 
36/19), члана 18. Одлуке о организацији и 
функционисању цивилне заштите 
општине Градишка у области заштите и 
спасавања („Службени гласник општине 
Градишка" бр. 4/13) и чл. 68. и чл. 88. 
Статута Града Градишка („Службени 
гласник града Градишка“ бp.4/17 и 5/19), 
Наредбе министарства здравља и 
социјалне заштите Републике Српске о 
обавезном спровођењу мјера за 
реаговање на појаву болести изазване 
новим вирусом корона (COVID-19) у 
Републици Српској број: 11/08-505-13-
5/20 од 24.02.2020. године и Закључка 
Владе Републике Српске број: 04/1-012-2-
733/20 од 10.03.2020. године, Закључка 
Републичког штаба за ванредне 
ситуације о обавезном спровођењу мјера 

за реаговање на појаву болести изазване 
новим вирусом корона (COVID-19) у 
Републици Српској, од 18.3.2020. године, 
а на приједлог Градског штаба за ванре-
дне ситуације са телефонске сједнице 
одржане, 30.03.2020. године,  командант 
штаба доноси: 
 

Н А Р Е Д Б У 
 

o регулисању рада трговинских, 
угоститељских, занатских, услужних  и 

других објеката и служби на 
територији града Градишка 

 
У циљу провођења ванредних мјера за 
спречавање и сузбијање заразних боле-
сти те заштите и спасавања становни-
штва: 
 
1. 3абрањује се рад следећим обје-

ктима, сваким радним даном и у 
дане викенда до 13. априла 2020. 
године, и то: 

 угоститељским објектима свих кате-
горија, 

 услужне дјелатности/занатство у који-
ма се остварује непосредан бли-ски 
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контакт са клијентима (фризерски 
салони, салони за уљепшавање и 
масаже), осим такси службе, 

 свадбеним салонима, 
 фитнес–центрима(фитнес, боди-би-

лдинг клубовима и сличним обли-
цима организовања),   

 дјечијим играоницама, 
 сви скупови приватног карактера на 

којима се окупља већи број људи 
(организоване прославе у шаторима 
и сл.), 

 пијаце непрахрамбене робе-бувљак, 
 приватне стоматолошке амбуланте, 
 приређивачи игара на срећу, 
 рад спортских организација и школа 

спорта, те тренинга и организовања 
такмичења за спортисте свих катего-
рија. 

 
2. Ограничава се рад:   
 
 трговачким центрима од 07,00 до 18,00 

часова радним даном и суботом, а 
недјељом до 14.00 часова, осим 
угоститељским објектима у трговачким 
центрима у складу са тачком 1. 

 трговине прехране/роба широке потро-
шње и трговине сточне хране и специ-
јализоване продавнице (боје и лакови, 
гвожђе, текстил и др.) од 07,00 до 
18,00 часова радним даном и суботом, 
а недјељом до 14.00 часова,   

 трговинским објектима врсте драгстор 
и субјектима који обављају дјелатност 
производње хљеба, пецива, свјеже 
тјестенине и колача -пекаре и пекотеке 
(искључиво у погледу продаје њихових 
производа по принципу „шалтерске 
продаје“ без задржавања купаца) од 
07,00 до 18,00 часова, 

 услужне дјелатности/занатство које ни-
је обухваћено тачком 1. може да ради 
радним даном од 07:00 до 18:00 
часова, 

 угоститетљски објекат у оквиру про-
стора новог Царинског терминала у 
Чатрњи од 07:00 до 18:00 часова 
радним данима и у дане викенда 
(искључиво у погледу продаје њихових 

производа по принципу „шалтерске 
продаје“ без задржавања купаца). 
 
Рад у субјектима из тачке 1. и 2. ове 
Наредбе организовати уз предузима-
ње сљедећих мјера: 

 
- ограничити број људи који истовре-

мено могу бити присутни у затвореном 
продајном простору, тако да се на ула-
зу регулише број особа које истовре-
мено могу улазити, 

- испред благајни означити и организо-
вати размак између купаца од најмање 
један метар, 

- у затвореном продајном простору 
омогућити брз проток купаца, брз 
излазак из објеката и мјере дезинфе-
кције и повишене хигијене. 

- достава животних намирница и хране 
је дозвољена од 07,00 до 18,00 часо-
ва за оне субјекте који су регистро-
вани за обављање те дјелатности, уз 
максималне мјере хигијене и сигу-
рности које ће контролисати контро-
лни органи, 

- мотели и хостели – могу пружати 
услуге у свом простору за своје госте 
укључујући услуге хране и пића, 

- бензинске пумпе, без ограничења 
када је у питању продаја горива и 
других нафтних деривата, са 
ограничењем за дио бензинске пумпе 
у којем је смјештен продајни објекат- 
од 07,00 до 18,00 часова, 

- апотеке и пољопривредне апотеке - 
без промјене радног времена, уз 
предузимање сљедећих мјера: 

- ограничити број људи који истовре-
мено могу бити присутни у затворе-
ном продајном простору, тако да се 
на улазу регулише број особа које 
истовремено могу улазити, 

- испред благајне означити и организо-
вати размак између купаца од намја-
ње један метар,  

- у затвореном продајном простору 
омогућити брз проток купаца, брз 
излазак из објеката и мјере дезинфе-
кције и повишене хигијене. 
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3. Градска управа и градске службе 
организују свој рад како слиједи: 
 

- у свим организационим јединицама 
Градске управе организовати рад са 
минималним бројем потребних 
извршилаца на лицу мјеста, 

- остала лица упутити на рад од куће 
или рад код куће,  

- на улазу у све службене просторије 
Градске управе које пружају услуге 
грађанима ограничити број особа које 
истовремено могу да уђу и бораве у 
управи, онемогућити задржавање у 
просторијама Градске управе и пра-
вљење дужих редова у затвореном 
простору,  

- одржавати растојање између грађана 
у затвореним просторима управе од 
најмање један метар, уз предузима-
ње мјера дезинфекције и повишене 
хигијене,   

- у свим градским установама и 
предузећима, осим Дома здравља, 
организовати минималан процес 
рада уз извршавање свих функција; 
остала лица упутити на рад код куће 
или од куће, обезбједити исте мјере 
за ограничавање броја улазака и 
задржавања у просторима гдје се 
пружају услуге,  

- све организационе јединице, градске 
установе и предузећа дужни су 
писмено извјештавати Градски штаб 
о предузетим мјерама. 

 
4. Дом здравља и Болница ће одмах 

реорганизовати свој рад по уса-
глашеним препорукама и Закљу-
чцима са ресорним министарством 
при чему: 

 
- организовати се за пружање здра-

вствене заштите примарно особама 
које могу бити заражене вирусом 
Корона, 

- приоритетно и без задршке прово-
дити мјере анкетирања лица која су 
била у контакту са зараженим, са 
предлагањем кућне изолације за све 
особе првог контакта, 

- организовати без прекида (0-24 часа) 
службу јављања, давања одговора и 
услуге лицима која ће се јављати 
због уласка у земљу на граничним 
прелазима. 

 
5. Задужује се Одјељење за инспе-

кције и Комунална полиција да у 
провођењу ове наредбе обезбиједе 
поштовање исте од стране напри-
јед наведених  субјеката. 

 
6. O извршењу задатака из ове Наре-

дбе, органи из тачке 5. наредбе, 
свакодневно ће извјештавати Гра-
дски штаб за ванредне ситуације. 

 
7. Све јавне установе, службе и јавна 

предузећа, те предузетници и други 
субјекти дужни су да се строго 
придржавају ове наредбе. 

 
8. Наредба број: 02-022-50-1/20 од 

22.03.2020. године се ставља ван 
снаге.   

 
9. Ова наредба ступа на снагу одмах и 

биће објављена у „Службеном гла-
снику града Градишка“. 

 
Број: 02-022-54/20 
Датум: 30.03.2020. године                                         
           
                           КОМАНДАНТ ШТАБА 
                                Зоран Аџић с.р. 
 
 
 
 
 
На основу члана 22. став (1) тачка б) 
подтачка 7. и члана 44. Закона о заштити 
и спасавању у ванредним ситуацијама 
(„Службени гласник Републике Српске“, 
бр. 121/12 и 46/17 ), члана 82. став (3)  
Закона о локалној самоуправи („Службе-
ни гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и 
36/19) и члана 88. Статута града Гради-
шка („Службени гласник града Градишка“, 
бр. 4/17 и 5/19), градоначелник, д о н о с и 
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Р Ј Е Ш Е Њ Е  
 

о именовању Градског штаба  
за ванредне ситуације града Градишка 

  
1. Именује се Градски штаб за ванредне 
ситуације града Градишка (у даљем 
тексту: Штаб), у сљедећем саставу: 
 
1) Зоран Аџић, градоначелник, за 

Команданта Штаба, 
2) Драгана Илић, замјеница градоначе-

лника, за замјеника Команданта 
Штаба, 

3) Слободан Кнежевић, шеф Одсјека 
Цивилне заштите, за Начелника 
Штаба, 

4) Горан Стојаковић, старјешина Про-
фесионалне ватрогасне јединице, за    
члана   Штаба, 

5) Горан Вукотић, ЈП „Воде Српске“, за 
члана Штаба, 

6) Весна Глувић Челић, ЈЗУ „Дом 
здравља“ Градишка, за члана Штаба, 

7) Рајко Додик, ЈЗУ Болница Градишка, 
за члана Штаба, 

8) Свјетлана Ковачевић, ЈЗУ „Апотека 
Градишка“ Градишка, за члана 
Штаба, 

9) Давор Глишић, начелник Одјељења 
за друштвене дјелатности, за члана 
Штаба 

10) Горан Сембер, начелник Одјељења 
за инспекције, за члана Штаба, 

11) Бранко Стојнић, начелник 
Одјељења за привреду и 
пољопривреду, за члана Штаба, 

12) Бранислав Савић, начелник Одје-
љења за комуналне и стамбене 
послове, за члана Штаба, 

13) Бојан Шкорић, Полицијска управа 
Градишка, за члана Штаба,          

14) Мишо Чагљевић, „Електродистрибу-
ција“ Градишка, за члана Штаба, 

15) Сандро Зеничанин, КП „Водовод“ 
а.д. Градишка, за члана Штаба, 

16) Борко Девић, „Црвени крст“ Гради-
шка, за члана Штаба, 

17) Жељко Билбија,КП„Градска чистоћа“ 
а.д. Градишка, за члана Штаба. 

  

2. Административно-стручне послове за 
потребе Штаба обавља Одсјек Цивилне 
заштите у оквиру Службе градоначелника 
Градске управе града Градишка. 
  
3. Штаб обавља послове дефинисане 
Одлуком о организацији и функциони-
сању цивилне заштите и Законом о 
заштити и спасавању у ванредним 
ситуацијама. 
  
4. О извршењу овог рјешења стараће се 
Служба градоначелника. 
  
5.  Ступањем на снагу овог рјешења 
ставља се ван снаге Рјешење о именова-
њу Општинског штаба за ванредне ситуа-
ције број: 02-111-55/19, од 21.2. 2019. 
године („Службени  гласник општине Гра-
дишка“, број 3/19). 
  
6. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка”. 
 
 Број: 02-111- 43/20 
Датум: 23.3.2020. година 
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 
и 84/19), члана 59. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републи-
ке Српске“, бр. 97/16 и 36/19), члана 9. 
Уговора о набавци радова број 02-404-
77/20 од 24. 03. 2020. године између 
града Градишка и привредног друштва 
„ABC Solutions“ из Бања Луке 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 изво-
ђења радова на израдњи јавне расвјете у 
мјесној заједници Рогољи, према уговору 
о набавци радова:02-404-77/20 од 24.03.-
2020.године именује се Мишо Чагљевић 
инж.ел. из Градишке. 
 

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 ,3/16 и 84/19). 
 

III 
 
Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 
Број: 02-111-44/20 
Датум: 24.03.2020.године 
Градишка 

                   ГРАДОНАЧЕЛНИК 
                               Зоран Аџић с.р. 
 
 
 

На основу чл. 59. став (1) тачка 12)и 82 
став (3) Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, 
бр. 97/16 и 36/19) и  чл. 68. став (1) тачка 
13) и 88. Статута града Градишка 
(Службени гласник града Градишка бр. 
4/17 и 5/19),  ГрадоначелникГрада Гради 
шка д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности на Колективни 

уговор за запослене у ЈУ  
„ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД“ 

ГРАДИШКА 
 

I 
 

Даје се сагласност на Колективни уговор 
за запослене у ЈУ „Центар за социјални 
рад“  Градишка, број: 01/131-1/20 од 23. 
03.2020.године. 

 
II 
 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном гласни-
ку града Градишка“. 
                                                
Број: 02-023-9/20 
Дана: 25.03.2020. године 
                             
                                    ГРАДОНАЧЕЛНИК 
                                       Зоран Аџић с.р 
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Град Градишка – Службени гласник града Градишка. Објављује: Скупштина града Градишка, зграда Градске управе града 
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051/814-498. Објављивање Службеног гласника града Градишка регулисано је Одлуком о објављивању „Службеног 
гласника града Градишка“ („Службени гласник града Градишка“ број 10/19). Уређује: Уређивачки одбор Службеног 
гласника града Градишка. Главни и одговорни уредник Немања Панић. Припрема: Стручна служба Скупштине града. 
Жиро рачуни Града: РЈП 567-323-82000714-59 „SBER BANK“ a.д. Бања Лука, 571-020-00000626-24 Комерцијална банка 
а.д. Бања Лука, 552-014-00011614-37 „ADDIKO BANK“ a.д. Бања Лука, 551-033-00014113-63 „UNICREDIT BANK“ a.д. Бања 
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