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НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
 
 На основу члана 43. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број:   101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), 
члана 9. Закона о регулисању цијена („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 106/09),  члана 2. 
став 3 . Уредбе о давању сагласности на цијене 
одређених производа и услуга („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 11/11) и члана 58. 
Статута општине Градишка“, број: 3/14)  Начелник 
општине доноси 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 Даје се сагласност К.П.“Водовод“ а.д. 
Градишка на Одлуку о утврђивању цијена воде и 
услуга канализације   број 0.10-1788/15 од 
12.10.2015. године, а како слиједи: 

Намјена Јед.
мј. Цијена (КМ) са ПДВ-ом 

1. Производња и дистрибуција воде 
- домаћинства m3 1,15 1,35 
- правна лица m3 1,98 2,32 

2. Услуге канализације 
- домаћинства m3 0,75 0,88 
- правна лица m3 1,20 1,40 
     
 Овим Рјешењем стављају се ван снаге 
рјешења   Начелника општине  и то: Рјешење број 
02-380-1/09 од 25.11.2009. године, Рјешење број 
02-380-1/11 од 30.05.2011. године и Рјешење број 
02-380-4/13 од 25.12.2013. године. 
 Напријед наведене цијене ће се 

примјењивати од 01.11.2015.године. 
          О извршењу овог  Рјешења стараће се  
Одјељење за урбанизам, грађење, комуналне и 
стамбене послове општине Градишка. 
 Ово Рјешење ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у Службеном гласнику 
општине Градишка. 
 
Брoj: 02-380-1/15 
Дaнa: 30.10.2015.године 
Градишка      
            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                          Зоран Латиновић с.р. 
 
 
 
 
 
 
На основу члана 29. став 2. Одлуке о комуналној 
дјелатности (Сл. гласник Општине Градишка, број: 
03/2013) и члана 51. Статута К.П. "Водовод" а.д. 
Градишка, Надзорни одбор предузећа на сједници 
одржаној дана 28.09.2015. године, донио је  

О Д Л У К У 
о утврђивању цијене воде и услуга 

канализације 
 

Члан 1. 
Утврђује се цијена воде и услуга канализације и то: 
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Намјена Јед.
мј. Цијена (КМ) са ПДВ-ом 

1. Производња и дистрибуција воде 
- домаћинства m3 1,15 1,35 
- правна лица m3 1,98 2,32 

2. Услуге канализације 
- домаћинства m3 0,75 0,88 
- правна лица m3 1,20 1,40 
 
 

Члан 2. 
 Одлука ступа на снагу даном добијања 
сагласности Начелника Општине, а примјењиваће 
се од 01.11.2015.године. 
 Ова одлука ће бити објављена у 
Службеном гласнику Општине Градишка. 
 

Члан 3. 
 Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да 
важи Одлука број: 0.10-929/09 од 20.11.2009.год., 
одлука број: 0.10-452/11 од 19,04.2011.год. и одлука 
број: 0.10-1439/13 од 18.11.2013.године. 
 

Члан 4. 
 О извршењу ове Одлуке старат ће се 
директор предузећа. 
 
Број: 0.10-1788/15 
Датум: 12.10.2015. год. 
К.П. "ВОДОВОД" а. д.  
        ГРАДИШКА 
 

Предсједник Надзорног одбора 
                                Радомир Шмитран с.р. 

 
 
 
На основу члана 9. Закона о министарским, 
владиним и другим именовањима Републике 
Српске („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 41/03) и члана 73. Статута општине Градишка 
(„Службени гласник општине Градишка“, број: 
3/14 ), Начелник општине Градишка, донио је  

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању Комисије за избор Самосталног 

стручног сарадника за права породица 
погинулих бораца, умрлих војних инвалида и 

цивилних жртава рата и радника на 
одржавању чистоће   

 

1. Именује се Комисија за избор Самосталног 
стручног сарадника за права породица 
погинулих бораца, умрлих војних инвалида и 
цивилних жртава рата у Одјељењу за борачко - 
инвалидску заштити и радника на одржавању 
чистоће у Одјељењу за општу управу, Одсјек за 
заједничке послове, по расписаном јавном 
конкурсу  у дневним новинама „Вечерње 
новости“-издање за Републику Српску, у 
саставу: 

 Солдатић Никола,  предсједник 
 Брњак Сенада, члан 
 Калинић Славко,члан 
 Јандрић Драженка, члан и 
 Хуремовић Сејад, члан 

2. Задатак Комисије за избор је да размотри 
приспјеле пријаве на конкурс, сачини листу са 
ужим избором кандидата који испуњавају 
услове за избор, обави интервју са 
кандидатима и након тога предложи ранг листу 
кандидата Начелнику општине. 

3. Административно-техничке послове за потребе 
Комисије обављаће Одјељење за општу управу 
Општинске управе општине Градишка. 

4. Комисија престаје са радом даном избора 
кандидата за Самосталног стручног сарадника 
за права породица погинулих бораца, умрлих 
војних инвалида и цивилних жртава рата и 
радника на одржавању чистоће.  

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

 
Број: 02-111-94/15 
Датум: 14. октобар 2015. Године 
Градишка      
            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                          Зоран Латиновић с.р. 
 
 
 
 
На основу члана 72. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 
101/04, 42/05,118/05 и 98/13), члана 10. Одлуке о 
стипендирању студената са подручја општине 
Градишка („Службени гласник општине 
Градишка“, број 11/13 и 8/14) и члана 58. и 73. 
Статута Општине Градишка (“Службени гласник 
Општине Градишка”, број 3/14), Начелник 
општине Градишка,  д о н о с и 
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Р Ј Е Ш Е Њ Е  
о именовању Комисије за утврђивање 
дефицитарних занимања на подручју 

општине Градишка 
 

Члан 1. 
 Именује се Комисија за утврђивање 
дефицитарних занимања на подручју општине 
Градишка ( у даљем тексту: Комисија) у саставу: 
 

1. Љубимко Чакаљ, Одјељење за привреду и 
пољопривреду, предсједник, 

2. Обренка Балта, Биро Градишка, члан и 

3. Вујадин Миљић, Одјељење за друштвене 
дјелатности, члан. 

 
Члан 2. 

 Задатак Комисије да утврди листу 
дефицитарних занимања на подручју општине 
Градишка. 
 

Члан 3. 
 Административне и техничке послове за 
потребе Комисије обављаће Одјељење за 
друштвене дјелатности. 
 

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

 
Број: 02-111-95/15 
Дана: 14.10.2015. године 
Градишка      
            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                    Зоран Латиновић с.р. 

 
 
 
На основу члана члана 53. став 1. Закона о 
социјалној заштити („Службени гласник Републике 
Српске“, број 37/12), члана 16. став 1. Правилника 
о процјени потреба и усмјеравање дјеце и 
омладине са сметњама у развоју ( „Службени 
гласник Републике Српске“, 117/12) и члана 73. 
Статута општине Градишка („Службени гласник 
општине Градишка“, број 3/14), Начелник 
општине, доноси 
 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е 
о измјени Рјешења о именовању првостепене 

стручне Комисије за процјену потреба и 
усмјеравање дјеце и омаладине са сметњама у 

развоју 

 
Члан 1. 

 У Рјешењу о именовању првостепене 
стручне Комисије за процјену потреба и 
усмјеравање дјеце и омаладине са сметњама у 
развоју („Службени гласник општине Градишка“, 
број 10/14), у тачки I став 1., мијења се и гласи: 
 

1. Др Анка Грабовић, специјалиста педијатар, 
стални члан, 

2. Светлана Бакић, специјалиста медицинске 
психологије, стални члан, 

3. Душка Котур, дипл. дефектолог, стални 
члан.  

 
Члан 2. 

 У осталом дијелу рјешење се не мијења. 
 

Члан 3. 
 Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном Гласнику 
општине Градишка“. 
 
Број: 02-111-89/15 
Датум: 15.10.2015. године 
Градишка      
            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                         Зоран Латиновић с.р. 
 
 
 
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 
101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 73. Статута 
Општине Градишка ( „Службени гласник општине 
Градишка “, број 3/14) и тачке VIII Уговора о 
продаји број ОПУ: 435/12, закљученог 27.08.2012. 
године са Нотарском забиљешком број ОПУ: 
020/13 од 17.01.2013. године, Начелник општине 
Градишка доноси  
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању Koмисије 

 
Члан 1. 

 Именује се Комисија за утврђивање 
постојања услова за раскид Уговора о продаји 
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грађевинског земљишта у Агроиндустријској зони 
у Новој Тополи број ОПУ: 435/12, закљученог 
27.08.2012. године са Нотарском забиљешком број 
ОПУ: 020/13 од 17.01.2013. године (у даљем тексту 
Уговор) у саставу: 
 

1. Савка Попић, предсједник 
2. Зорица Марковић, члан 
3. Милица Дракулић - Јејинић, члан. 

 
Члан 2. 

 Задатак Комисије из претходне тачке је да 
утврди да ли је купац „ИПП“ д.о.о. Бања Лука 
испоштовао одредбе из тачке VII Уговора под 
називом „ПОСЕБНЕ ОБАВЕЗЕ КУПЦА“, чије 
непоштивање представља раскидни услов, у 
складу са одредбом тачке VIII Уговора. 
 

Члан 3. 
 Комисија ће о свом раду сачинити 
записник-налаз. 
 

Члан 4. 
 Комисија је дужна наведене задатке 
извршити у року од 15 (петнаест) дана.  
 

Члан 5. 
 О извршењу овог рјешења стараће се 
Одсјек за имовинско-правне послове у Кабинету 
Начелника општине. 
 

Члан 6. 
 Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Градишка“. 
 
Број: 02-111-99 /15 
Датум: 20.10.2015. године 
Градишка      
            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                          Зоран Латиновић с.р. 
 
 
 
На основу члана 9. Закона о министарским, 
владиним и другим именовањима Републике 
Српске („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 41/03) и члана 73. Статута општине Градишка 
(„Службени гласник општине Градишка“, број: 
3/14 ), Начелник општине Градишка, донио је  
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о измјени Рјешења о именовању Комисије за 

избор Самосталног стручног сарадника за 
права породица погинулих бораца, умрлих 
војних инвалида и цивилних жртава рата и 

радника на одржавању чистоће 
 
 1. У члану 1. тачка 1. Рјешења о именовању 
Комисије за избор Самосталног стручног 
сарадника за права породица погинулих бораца, 
умрлих војних инвалида и цивилних жртава рата и 
радника на одржавању чистоће, број:02-111-94/15 
од 14. октобра 2015. године, умјесто Солдатић 
Николе именује се Брана Спасојевић.   
 
 2. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Градишка“. 
 
Број: 02-111-100/15 
дана: 26. октобар 2015. године 
Градишка      
            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                          Зоран Латиновић с.р. 
 
 
 
 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, 
ГРАЂЕЊЕ, КОМУНАЛНЕ И СТА-
МБЕНЕ ПОСЛОВЕ 

О Г Л А С 
      Одјељење за урбанизам, грађење, комуналне и 
стамбене послове, Општине Градишка, на основу 
рјешења број 04-372-47/15 од 02.11.2015. године, 
извршило је у регистарском листу број: 76/13 упис 
промјене лица овлаштених за заступање Заједнице 
етажних власника стамбене зграде у Улици мајора 
Милана Тепића број 15 (Г-7) Градишка, и то: 
- брише се име Батић Раде, а врши се нови упис: 
- Тања Мартић ЈМБГ: 2106986106472 
 
 
Број: 04-372-47/15  
Дана: 02.11.2015. године  
   НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА 
       Слободан Видовић с.р.  
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