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СКУПШТИНА ГРАДА 
____________________________________ 
____________________________________ 

 
На основу члана 39. став 2. т. 12, 

13. и 37. и члана 82. став 2. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19), 
члана 36. став 2. т. 12, 13. и 43. и члана 
87. Статута града Градишка („Службени 
гласник општине Градишка“, број 4/17) и 
(Службени гласник града Градишка“ број 
5/19), а у вези са чланом 22. став 1. тачка 
а) подтачка 8. Закона о заштити и 
спасавању људи у ванредним 
ситуацијама („Службени гласник 
Републике Српске“ бр. 121/16 и 46/17), у 
складу са Одлуком о проглашењу 
ванредне ситуације за територију 
Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“, број 25/20), и 
Одлуком о проглашењу ванредног стања 
на територији Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“, 
број 31/20) Скупштина града Градишка на 
ванредној сједници одржаној дана 
15.4.2020. године доноси: 
 

ПРОГРАМ  

додјеле субвенција пословним 

субјектима погођеним кризом 

изазваном вирусом корона (COVID -19) 

у граду Градишка 

УВОД 

У циљу провођења ванредних мјера за 
спречавање и сузбијање заразних 
болести, те спашавања становништва на 
територији града Градишка забрањен је 
или ограничен рад пословним субјектима. 
Наредбама градоначелника, као 
команданта Штаба за ванредне 
ситуације,а на приједлог Градског штаба 
за ванредне ситуације, број: 02-022-44/20 
од 13.03.2020. године, број: 02-022-45/20 
од 16.03.2020.године, број: 02-022-50/20 
од 22.03.2020. године, број: 02-022-54/20 
од 30.03.2020. године у циљу сузбијања 
пандемије и ширења вируса донесене су 
мјере којима је појединим привредним 
субјектима на територији града Градишка 
забрањен, ограничен или отежан рад. 
Такве мјере су изазвале потешкоће у 
пословању пословним субјектима на 
територији Града, те jе Град припремио 
пакет мјера за ублажавање негативних 
посљедица. 

Програм додјеле субвенција пословним 
субјектима погођеним кризом изазваном 
новим вирусом корона (covid -19) у граду 
Градишка (у даљемем тексту: Програм) 
представља једну од мјера подршке 
пословним субјектима на територији града 
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којима је забрањен, ограничен, односно 
отежан рад. 

Под појмом пословни субјекти 
подразумијевају се привредна друштва и 
самостални предузетници. 

I ОПШТИ УСЛОВИ 

Корисник субвенције може бити пословни 
субјект: 

• чије је сједиште или пословна јединица 
на територији Града; 

• којем је забрањено, ограничено или 
отежано обављање дјелатности актима 
Републичког штаба за ванредне ситуације 
и Градског штаба за ванредне ситуације, у 
складу са претежном дјелатношћу; 

• који на дан 31.06.2019. године нема 
доспјелих, а неизмирених обавеза према 
Граду, по основу комуналне таксе за 
истицање пословног имена и комуналне 
таксе за постављање реклама и накнаде 
за заузимање јавне површине. 

Разврставање дјелатности корисника 
субвенције вршиће се према Уредби о 
класификацији дјелатности Републике 
Српске („Службени гласник PC“, бpој: 8/14) 
и Уредби о предузетничким дјелатностима 
(„Службени гласник PC“, бр. 25/15 и 
116/18). 

Пpограм додјеле субвенција биће 
објављен на сајту града Градишка  

Коначан списак дјелатности и врсте 
субвенција са прилозима биће објављен 
на сајту града Градишка. 
 
II BPCTA СУБВЕНЦИЈЕ 
 

1. Субвенције за износ комуналне таксе 
за истицање пословног имена  

Законом о комуналним таксама 
(„Службени гласник PC“, број 4/12) и 
Одлуком о комуналним таксама 
(„Службени гласник општине Градишка“, 
број 3/18) и („Службени гласник града 
Градишка“, број 7/19) прописана је висина 
комуналне таксе за пословне субјекте по 
дјелатностима. 

Обвезници комуналне таксе за истицање 
пословног имена којима је забрањено, 
ограничено или отежано обављање 
дјелатности, имају право на субвенцију 
аликвотног дијела комуналне таксе за 
мјесеце март, април и мај 2020. године 
према регистрованој претежној 
дјелатности, а у висини њихових 
обавеза, и то:  

1) Пословни субјекти којима је 
забрањен рад имају право на 100% 
износа аликвотног дијела 
комуналне таксе за март, април и мај 
2020. године. 

 
2) Пословни субјекти којима је рад 

ограничен или отежано обављање 
дјелатности имају право на 50% од 
износа аликвотног дијела 
комуналне таксе за март, април и 
мај 2020. године. 

 
Пословни субјекти право на овај вид 
субвенције остварују подношењем 
захтјева Одјељењу за привреду и 
пољопривреду. Уз захтјев је неопходно 
да привредна друштва приложе и 
Обавјештење о разврставању јединица 
разврставања по дјелатностима које 
издаје АПИФ. За самосталне 
предузетнике утврдиће се претежна 
дјелатност увидом у службене 
евиденције односно регистре Града. 
 
Градоначелник, на приједлог Одјељења 
за привреду и пољопривреду, доноси 
Одлуку о додјели субвенције за износ 
комуналне таксе за истицање пословног 
имена којом ће се дефинсати износ 
одобрене субвенције по пословном 
субјекту.  
Одјељење за финансије проводи ову 
одлуку. 
 

2. Субвенције за износ комуналне таксе 
за постављање реклама  

Законом о комуналним таксама 
(„Службени гласник PC“, број 4/12) и 
Одлуком о комуналним таксама 
(„Службени гласник општине Градишка“, 
број 3/18) и („Службени гласник града 
Градишка“, број 7/19) прописана је висина 
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комуналне таксе за пословне субјекте по 
дјелатностима. 

Обвезници комуналне таксе за 
постављање рекламе којима је забрањено, 
ограничено или отежано обављање 
дјелатности, имају право на субвенцију 
аликвотног дијела комуналне таксе за 
мјесеце март, април и мај 2020. године 
према регистрованој претежној 
дјелатности, а у висини њихових 
обавеза, и то:  

1) Пословни субјекти којима је 
забрањен рад имају право на 100% 
износа аликвотног дијела комуналне 
таксе за март, април и мај 2020. године. 
 
2) Пословни субјекти којима је рад 
ограничен или отежано обављање 
дјелатности имају право на 50% од 
износа аликвотног дијела комуналне 
таксе за март, април и мај 2020. 
године. 

 
Пословни субјекти право на овај вид 
субвенције остварују подношењем 
захтјева Одјељењу за комунално и 
стамбене послове. Уз захтјев је 
неопходно да привредна друштва 
приложе и Обавјештење о разврставању 
јединица разврставања по 
дјелатностима које издаје АПИФ. За 
самосталне предузетнике утврдиће се 
претежна дјелатност увидом у службене 
евиденције односно регистре Града. 

 
Градоначелник, на приједлог Одјељења 
за комуналне и стамбене послове, 
доноси Рјешење о додјели субвенције за 
износ комуналне таксе за постављање 
реклама којим ће се дефинисати износ 
одобрене субвенције.  
Одјељење за финансије проводи ово 
рјешење. 
3. Субвенција накнаде за заузимање 
јавне површине 
 
Заузимање јавних површина врши се на 
основу Одлуке о комуналном реду 
(„Службени гласник општине Градишка“, 
бр. 11/13 и 7/17) и („Службени гласник 
града Градишка, број: 6/19). 
 

Право на субвенцију накнаде за 
заузимање јавне површине остварују 
обвезници којима је забрањен или 
ограничен рад, за период март, април и 
мај 2020. године на начин: 
 

1) Пословни субјекти којима је рад 
забрањен у износу од 100% за мјесец 
март, април и мај 2020. године. 

 
2) Пословни субјекти којима је рад 

ограничен у износу од 50% за мјесеце 
март, април и мај 2020. године. 

 
Пословни субјекти право на овај вид 
субвенције остварују подношењем 
захтјева Одјељењу за комуналне и 
стамбене послове. 
 
Градоначелник, на приједлог Одјељења 
за комуналне и стамбене послове, 
доноси Рјешење о додјели субвенције за 
износ накнаде за заузимање јавне 
површине којим ће се дефинсати износ 
одобрене субвенције . 
Одјељење за финансије проводи ово 
рјешење. 

III БУЏЕТ ПРОГРАМА 
 
Финансирање Програма додјеле 
субвенција пословним субјектима 
погођеним кризом изазваном новим 
вирусом корона у граду Градишка, 
планирано је у оквиру потрошачке 
јединице у Одјељењу за привреду и 
пољопривреду - 0008150, у укупном 
износу од 100.000 KM на ставци 414100. 
 
IV НАЧИН ДОДЈЕЛЕ СРЕДСТАВА 
 
За додјелу субвенција по основу овог 
Програма градоначелник ће расписати јавни 
позив који ће се објавити на интернет 
страници Града, који ће бити отворен до 
31.12. 2020. године. У јавном позиву се 
дефинише начин исплате односно 
коришћења субвенције. Пословни субјекти 
су дужни да поднесу захтјев код надлежног 
одјељења (како је раније дефинисано у 
Програму), у складу са јавним позивом. 
Одлуке/рјешења доносе се на крају сваког 
мјесеца, за захтјеве поднесене у 
претходном мјесецу, у складу са 
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расположивим средствима овог Програма. 
Уколико су испуњени услови за додјелу 
субвенције, надлежно одјељење ће 
издати одлуку/рјешење, како је раније 
дефинисано у програму. 

Одјељење за финансије врши провјеру 
уплата. 
 
Обрасци пријава за додјелу субвенције 
биће прописани јавним позивом за 
додјелу субвенција. 

 
 

V НАДЗОР И ИЗВЈЕШТАВАЊЕ 
 
Надзор над намјенским трошењем 
средстава утврђеним овим Програмом, 
врше Одјељење за привреду, Одјељење 
за комуналне и стамбене послове и 
Одјељење за  финансије. 
 
Након реализације Програма, надлежна 
Одјељења су дужна доставити Скупштини 
Града Извјештај о реализацији програма 
додјеле субвенција пословним субјектима 
погођеним кризом изазваном новим вирусом 
корона у граду Градишка. 
 

 
VI  ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Програм ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику 
града Градишка”. 
 
Број: 01-022-73/20 
Датум: 15.04.2020. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

 Миленко Павловић с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На основу члана 39. став 2. т. 12., 
13. и 37. и члана 82. став 2. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19), члана 
36. став 2. т. 12.,13. и 43. и члана 87. 
Статута града Градишка („Службени 
гласник града Градишка“, бр. 4/17 и 5/19), а у 
вези са чланом  22. став 1 . тачка а) 
подтачка 8. Закона о заштити и спасавању 
у ванредним ситуацијама („Службени 
гласник Републике Српске“ бр. 121/12 и 
46/17), у складу са Одлуком о проглашењу 
ванредне ситуације за територију 
Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“, број 25/20), и Одлуком 
о проглашењу ванредног стања на 
територији Републике Српске („Службени 
гласник Републике Српске“, број 31/20), 
Скупштина града Градишка је на сједници 
одржаној дана 15.4.2020. године, доноси: 
 

О Д Л У К У 
о ослобађању од плаћања закупнине 
 

I 

 
1) Ослобађају се плаћања закупнине 
закупци пословних просторија и 
неизграђеног градског грађевинског 
земљишта у власништву града Градишка 
који су у уговорном односу по основу 
уговора о комерцијалном закупу, којима је 
примјеном Наредбе о регулисању рада 
трговинских и других објеката на 
територији града Градишка број 02-022-
44/20 од 13.03.2020. године, Наредбе о 
регулисању рада трговинских, 
угоститељских, занатских услужних и 
других објеката и служби на територији 
града Градишка број 02-022-45/20 од 
16.03.2020. године, Наредбе о 
регулисању рада трговинских, 
угоститељских, занатских услужних и 
других објеката и служби на територији 
града Градишка број 02-022-50/20 од 
19.03.2020. године, Наредбе о 
регулисању рада трговинских, 
угоститељских, занатских услужних и 
других објеката и служби на територији 
града Градишка број 02-022-50-1/20 од 
22.03.2020. године и Наредбе о 
регулисању рада трговинских, 
угоститељских, занатских услужних и 
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других објеката и служби на територији 
града Градишка број: 02-022-54/20 од 
30.03.2020. године које је донио 
градоначелник града Градишка као 
командант Градског штаба за ванредне 
ситуације, забрањен  или  ограничен рад 
како слиједи: 
 
- комерцијални закупци којима је забрањен 
рад напријед наведеним наредбама, 
ослобађају се обавезе плаћања закупнине у 
износу од 100 % за три мјесеца 2020. године 
и то (март, април и мај). 
 
- комерцијални закупци којима је ограничен 
рад напријед наведеним наредбама, 
ослобађају се обавезе плаћања закупнине у 
износу од 50%, за три мјесеца 2020. године 
(март, април и мај). 

2) Ослобађају се плаћања закупнине 

закупци, који су у уговорном односу са 

Градом Градишка по основу уговора о 

закупу пословних просторија под 

посебним условима, за три мјесеца  2020. 

године (март, април и мај). 

3) Врсте пословних субјеката којима је 
забрањен рад или ограничен рад, а на 
које се примјењују одредбе ове одлуке, 
утврђен је наредбама Градског штаба за 
ванредне ситуације из тачке I подтачка 1) 
ове одлуке. 

II 

 

1) Закупци из тачке I ове одлуке остварују 
право на ослобађање плаћања закупнине, 
у складу са овом одлуком, подношењем 
писмене пријаве на Јавни позив Града, уз 
услов да су обавезе по основу закупа 
уредно измирили према граду Градишка, 
закључно са мјесецом фебруаром 2020. 
године. 

 
2) Пријава се подноси Одјељењу за 
комуналне и стамбене послове, најкасније 
до 31.12.2020. године. 

3) Пријава се подноси на обрасцу који 
ће бити прописан јавним позивом који ће 
упутити градоначелник. 
 

 

III 
 

1) Комерцијални закупци из тачке I 
подтачка 1 (привредна друштва), уз пријаву 
су дужни доставити обавјештење о 
разврставању јединица разврставања по 
дјелатностима, које издаје АПИФ. 

2) За комерцијалне закупце из тачке I 
подтачка 1 (самостални предузетници), 
претежна дјелатност ће се утврдити 
увидом у службене евиденције Града — 
Регистар. 

3) Закупци из тачке I подтачка 2 (закупци 

под посебним условима), поступак за 

остваривање права на ослобађање 

плаћања закупнине пoкpeћy само 

подношењем пријаве. 

IV 

1) У поступку утврђивања основаности 

захтјева, Одјељење за финансије 

доставља податке о стању дуга, по 

основу закупа, закључно са фебруаром 

2020. године, за све подносиоце пријава. 

2) Уколико се утврди да је захтјев закупца 
основан, овлашћује се градоначелник да 
донесе рјешење, којим се закупац 
ослобађа обавезе плаћања закупнине. 

 3) У рјешењу из подтачке 2 ове тачке 
наводи се за колико мјесеци се закупац 
ослобађа од плаћања закупнине и у ком 
новчаном износу. 

 
4) Пријаве које буду достављене након 

истека рока из тачке II ове одлуке биће 

одбачене као неблаговремене.  

 

V 
 
За реализацију одлуке задужују се 
Одјељење за комуналне и стамбене 
послове, Одјељење за финансије и 
Одјељење за привреду и пољопривреду. 
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VI 
 

Одлука ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику 
града Градишка“. 
 
Број: 01-022-74/20 
Датум: 15.04.2020. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

 Миленко Павловић с.р. 

________________________________ 

 
На основу члана 95. став (2) 

Закона о предшколском васпитању и 
образовању („Службени гласник 
Републике Српске“ број 79/15), чл. 39. 
став (2) тачка 9) и 82. став (2) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“ бр. 97/16 и 36/19) и чл. 
36. став (2) тачка 9) и 87. Статута града 
Градишка („Службени гласник града 
Градишка“, бр. 4/17 и 5/19), Скупштина 
града Градишка на сједници одржаној 
дана15.4.2020. године, д о н о с и 
 

О  Д  Л  У  К  У 
 

о умањењу економске цијене услуга 
Јавне установе за предшколско 

васпитање и образовање дјеце „Лепа 
Радић“ Градишка 

 
I 
 

Корисници услуга Јавне установе за 
предшколско васпитање и образовање 
дјеце „Лепа Радић“ Градишка чија дјеца 
нису боравила у предшколској установи, 
усљед ситуације изазване вирусом 
корона (COVID – 19), ослобађају се 
плаћања накнаде за март 2020. године у 
износу 50% од цијене утврђене у Уговору 
о боравку дјетета у предшколској 
установи. 

II 
 
Корисници услуга Јавне установе за 
предшколско васпитање и образовање 
дјеце „Лепа Радић“ Градишка чија дјеца 
не буду боравила у предшколској 
установи, усљед ситуације изазване 

вирусом корона (COVID – 19), а имају 
закључене уговоре о боравку дјетета у 
предшколској установи, за све наредне 
мјесеце док трају ванредне мјере за 
сузбијање вируса корона (COVID – 19) на 
територији Града, ослобађају се плаћања 
накнаде у износу 100% за боравак дјетета 
у предшколској установи. 
 

III 
 

Одлука ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у „Службеном 
гласнику града Градишка”. 

 
Број: 01-022-75/20 
Датум: 15.04.2020. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

 Миленко Павловић с.р. 
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ГРАДОНАЧЕЛНИК 
 

На основу члана 11. став (1) тачка 
2) Колективног уговора за запослене у 
Градској управи града Градишка 
(„Службени гласник града Градишка “ бр. 
9/17, 4/18, 11/18, 12/18, 9/19, 1/20 и 7/20 ) 
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 

 
У П У Т С Т В О 

о начину обрачуна и наплате путних 
трошкова запослених у  

Градској управи града Градишка 
 
 

 1. Овим упутством регулише се 
начин обрачуна и исплате путних 
трошкова код доласка на посао и 
повратка са посла за запослене у 
Градској управи града Градишка. 
  
 2. Право на накнаду трошкова код 
доласка на посао и повратка са посла 
имају запослени у Градској управи града 
Градишка који станују на удаљености 
преко три километара од мјеста рада, а 
највише до 50 километара. 
  

3. Удаљеност мјеста рада утврђује 
се увјерењем о пребивалишту, стварним 
мјерењем од овлашћеног радника 
Градске управе и увјерењем о 
власништву на стамбеној јединици 
издатим од овлашћеног органа који води 
регистар имовине (катастар или 
грунтовница). 
  

4. Накнада из тачке 2. исплаћује се 
на терет материјалних трошкова 
пословања, а у висини цијене превозне 
карте у јавном сасобраћају. 
 
 5. Кориснику накнаде за превоз, 
који путује властитим аутомобилом на 
посао и са посла, исплаћују се путни 
трошкови у висини цијене превозне карте 
у јавном саобраћају. Цијене превозних 
карата прибављају се од овлашћеног 
привредног друштва за превоз путника на 
подручју за које се признају трошкови 

превоза,  за сваки мјесец за који се 
исплаћује накнада. Уколико цијена није 
промјењена исплата се може извршити и 
на основу раније достављеног цјеновника. 
Цијену превозне карте прибавља 
Одјељење за финсије Градске управе 
Градишка. Запослени може и увјерењем 
издатим од овлашћеног превозника 
доказати цијену превозне карте за сваки 
мјесец. Увјерење се доставља Одјељењу 
за финансије. 
 
 6. За запосленог који користи 
мјесечну карту исплатиће се накнада у 
висини цијене мјесечне карте из 
претходне тачке овог упутства, без 
обзира који је аутопревозник мјесечну 
карту издао. 
 
 7. Право на накнаду путних 
трошкова утврђује се рјешењем 
градоначелника, а релацију за коју се 
обрачунавају путни трошкови потписује 
руководилац организационе јединице за 
запослене у организационој  јединици 
којом руководе, у складу са евиденцијом о 
присуству радника на послу. 
 
 8. На основу података из 
претходне тачке Одјељење за финансије 
утврђује висину и одобрава исплату 
путних трошкова приликом исплате плате 
запосленим. 
 
 9. На основу овог упутства издаће 
се рјешења запосленим који имају право 
на накнаду путних трошкова. 
 
 10. Даном примјене овог упутства 
престаје да важи Упутство о начину 
обрачуна и наплате путних трошкова 
заослених у Општинској управи општине 
Градишка („Службени гласник општине 
Градишка“, број 11/17) и рјешења издата 
на основу наведеног упутства. 
 
 11. За извршење овог упутства 
задужују се руководиоци организационих 
јединица Градске управе Градишка.  
 
 12. Упутство ступа на снагу даном 
доношења, примјењује се од 01.04.2020. 
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године и објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 
 
Број: 02-134-16/20 
Датум: 31.03.2020. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

___________________________________ 
 

На основу члана 59. став (1) тачка 
18) и члана 82. став (3) Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19) и 
члана 68. став (1) тачка 21), члана 
88.Статута града Градишка („Службени 
гласник града Градишка“, бр.4/17 и 5/19), 
градоначелник града Градишка  доноси 
 

О Д Л У К У 
 

о исплати средстава 

 
I 
 

Одобрава се исплата средства у износу 
од 10.000,00 КМ (словима:десетхиљада и 
00/100КМ) Православној црквеној 
општини Градишка, Проте Душана 
Суботића 1, Градишка, на име обнове 
храма Покрова Пресвете Богородице у 
Градишци.  
 

II 
 

Средства из тачке I ове одлуке 
обезбиједиће се из Буџета града 
Градишка за 2019. годину са позиције 415 
200 - грантови у земљи, преносом 
средстава на жиро рачун Православне 
црквене општине Градишка број 571-020-
00000599-08 код Комерцијалне банке, а.д. 
Бања Лука. 
 

III 
 

О извршењу ове одлуке стараће се 
Одјељење за финансије. 
 

 
 
 
 

IV  
 

Ова одлука ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 
Број: 02-022-58/20 
Датум: 01.04.2020. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

___________________________________ 
 

На основу члана 59. став (1) тачка 
18) и члана 82. став (3) Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19) и 
члана 68. став (1) тачка 21), члана 
88.Статута града Градишка („Службени 
гласник града Градишка“, бр. 4/17 и 5/19), 
градоначелник града Градишка  доноси 
 

О Д Л У К У 
 

о исплати средстава 

 
I 
 

Одобрава се исплата средства у износу 
од 25.000,00 КМ 
(словима:двадесетпетхиљада и 
00/100КМ) Фонду солидарности 
Републике Српске за санирање штетних 
посљедица вируса корона на стање у 
привреди.  
 

II 
 

Средства из тачке I ове одлуке 
обезбиједиће се из Буџета града 
Градишка за 2020. годину са позиције 415 
200 - грантови у земљи, преносом 
средстава на жиро рачун Фонда 
солидарности број 562-099-81260706-37 
код НЛБ банка а.д. Бања Лука. 
 

III 
 

О извршењу ове одлуке стараће се 
Одјељење за финансије. 
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IV  
 

Ова одлука ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 
Број: 02-022-66/20 
Датум: 10.04.2020. 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 
(„Службени гласник града Градишка“, број 
3/20), 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 Града - подршка 
наталитету (поклон честитка за 
новорођено дијете, у укупном износу од 
7.200,00 КМ (словима: 
седамхиљададвијестотине и 00/100КМ). 
 

II 
 

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

 
 
 
 

III 
 

Саставни дио ове одлуке је списак 
новорођене дјеце у МАРТУ 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: 02-022-65/20 
Датум: 07.04.2020. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

___________________________________ 
 

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“ бpој 90/17), чл. 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 
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Републици Српској, од 18.3.2020. године, 
а на приједлог Градског штаба за 
ванредне ситуације са сједнице одржане, 
13.4.2020. године, командант Штаба 
доноси: 
 

НАРЕДБУ 
 

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 
болести те заштите и спасавања 
становништва: 
 
1. 3абрањује се рад сљедећим 

објектима, сваким радним даном и у 
дане викенда до 27. априла 2020. 
године, и то: 
 

− угоститељским објектима свих 
категорија, 

− услужне дјелатности/занатство у 
којима се остварује непосредан 
блиски контакт са клијентима 
(фризерски салони, салони за 
уљепшавање и масаже), осим 
такси службе, 

− свадбеним салонима, 

− фитнес–центрима(фитнес, боди-
билдинг клубовима и сличним 
облицима 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 категорија. 

 
 
 

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 
потрошње и трговине сточне хране 
и специјализоване 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 није обухваћено тачком 1. 
може да ради радним даном од 
07:00 до 18:00 часова, 

− угоститетљски објекат у оквиру 
простора 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 предузимање 
сљедећих мјера: 
 

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

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

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

- достава животних намирница и 
хране је дозвољена од 07,00 до 
18,00 часова за оне субјекте који су 
регистровани за обављање те 
дјелатности, уз максималне мјере 
хигијене и сигурности које ће 
контролисати контролни 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 
истовремено могу бити присутни у 
затвореном продајном простору, 
тако да се на улазу регулише број 
особа које истовремено могу 
улазити, 

- испред благајне означити и 
организовати размак између 
купаца од намјање један метар,  

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

 
 

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 

прављење дужих редова у 
затвореном простору,  

- одржавати растојање између 
грађана у затвореним просторима 
управе од најмање један метар, уз 
предузимање 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 
усаглашеним препорукама и 
Закључцима са ресорним 
министарством при чему: 

- организовати се за пружање 
здравствене заштите примарно 
особама које могу бити заражене 
вирусом Корона, 

- приоритетно и без задршке 
проводити 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 

инспекције и Комунална полиција 
да у провођењу ове наредбе 
обезбиједе поштовање исте од 
стране напријед наведених  
субјеката. 
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6. O извршењу задатака из ове 
Наредбе, органи из тачке 5. 
наредбе, свакодневно ће 
извјештавати Градски 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: 02-022-54/20 од 
30.03.2020. године се ставља ван 
снаге. 

9. Ова наредба ступа на снагу одмах и 
биће објављена у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 

Број: 02-022-70/20 
Датум: 13.04.2020. године 
Градишка 

КОМАНДАНТ ШТАБА 
Зоран Аџић с.р. 

___________________________________ 

На основу члана 131. став 3. 
Закона о уређењу простора и грађењу 
(„Службени гласник Републике Српске“ 
бр. 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19) 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 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању Комисије за преглед 

техничке документације 
 

 
1. Именује се Комисија за преглед 
техничке документације у саставу: 
 

1. Јелена Козић-Васић, предсједник 
 

2. Ранка Милаковић Петрић, члан 
 

3. Радислав Мартић, члан 
 
2. Задатак Комисије из претходне тачке је 
да у случајевима кад у складу са 
одредбама Закона о уређењу простора и 

грађењу („Службени гласник Републике 
Српске“ бр. 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19) 
ревизија главног пројекта није потребна 
(главни пројекти за индивидуалне 
стамбене и стамбено-пословне објекте 
бруто грађевинске површине до 200 m²), 
утврди да ли је глави пројекат комплетан, 
да ли је урађен у складу са локацијским 
условима и да ли је урађен од стране 
правног лица овлаштеног за израду 
техничке документације, те да о предњем 
сачини извјештај. 
 
3. Извјештај Комисије за преглед техничке 
документације се прилаже у спис 
грађевиске дозволе за индивидуалне 
стамбене и стамбено-пословне објекте 
бруо грађевинске површине до 200 m². 
 

4. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 
Број: 02-111-45/20 
Датум: 31.03.2020. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
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 („Службени гласник 
Републике Српске“ бр. 97/16 и 36/19) и чл. 
68 и 88. Статута града Градишка 
(„Службени гласник града Градишка“, бр. 
4/17 и 5/19), командант Штаба, д о н о с и 

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

о именовању Градског тима за 

управљање карантином у простору ЈУ 

ОШ „Младен Стојановић“ Горњи 

Подградци у ПШ Врбашка 
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1. Именује се Градски тим за 
управљање карантином у простору ЈУ 
ОШ „Младен Стојановић“ Горњи 
Подградци у ПШ у Врбашкој (у даљем 
тексту: Тим) у сљедећем саставу: 

 

1) Слободан Кнежевић, шеф Одсјека 
Цивилне заштите, за члана Тима, 

2) Слађана Тепавац, ЈЗУ „Дом 
здравља“ Градишка, за члана 
Тима, 

3) Жељко Пузић, Полицијска управа 
Градишка, за члана Тима, 

 

 
2. Административно – стручне послове 

за потребе Тима обавља Одсјек 
Цивилне заштите у оквиру Службе 
градоначелника Градске управе града 
Градишка. 

 
3. Тим обавља послове дефинисане 

Упутством за организацију и 
спровођење карантина на граничном 
прелазу и у локалној заједници и 
Закључка о контроли испуњености 
услова објеката који се користе као 
карантин, Републичког штаба за 
ванредне ситуације Владе Републике 
Српске. 

 
4. О извршењу овог рјешења стараће се 

Одјељење за друштвене дјелатности. 
 

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

 
Број: 02-022-62/20 
Датум: 03.04.2020. године 
Градишка 

КОМАНДАНТ ШТАБА 
Зоран Аџић с.р. 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 
о Измјенама Рјешења о именовању 

чланова градског Тима за 
имплементацију пројекта под називом 
„Бољом управом до бржег економског 

раста“ (EGG) 
 

 
1) Овим Рјешењем именују се 

службеници Градске управе града 
Градишка као чланови тима задужени 
за имплементацију пројекта „Бољом 
управом до бржег економског раста“ 
(у даљем тексту: EGG), како слиједи: 

 
1. Данило Шобот – Пројектни 

координатор 
2. Татјана Бјеловук – Сарадник за 

мјере које се тичу финансија   
3. Милана Шмитран – Сарадник за 

мјере које се тичу локалног 
економског развоја.  

 
2) Именовани ће у пројекту „EGG“ 

радити 24 мјесеца, рачунајући од 
дана имплементације пројекта; 

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

4) Ступањем на  снагу овог Рјешења, 
престаје да важи Рјешење број: 02-
111-204/19 од 09.12.2019. године. 

5) Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављено у 
„Службеном гласнику града 
Градишка“. 

 
Број: 02-111-49/20 
Датум: 07.04.2020. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 
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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 
Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19), 
члана 6. уговора о извођењу радова број 
02-404-76/20 од 24. 03. 2020. године 
између Града Градишка и привредног 
друштва „Шумил“ из Козарске Дубице и 
члана 88. Статута града Градишка 
(„Службени гласник општине Градишка“, 
број 4/17 и „Службени гласник града 
Градишка“, број 5/19) градоначелник        
д о н о с и: 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању надзорног органа 

 
I 

 
За надзорни орган на пословима 
извођења  додатних радова на адаптацији 
друштвеног дома у МЗ Врбашка град 
Градишка, према уговору о извођењу  
радова број: 02-404-76/20 од 24.03.2020. 
године именује се Ведран Кнежевић 
дипл. инж. грађ. из Градишке, службеник 
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, 3/16 и 84/19) и члана 6. Уговора о 
извођењу радова. 
 

III 
 
Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 
Број: 02-111-50/20 
Датум: 24.03.2020. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 
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