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На основу чл. 68. и 88. Статута 
града Градишка („Службени гласник града 
Градишка“, бр. 4/17 и 5/19) градоначелник 
града Градишка, д о н о с и 
 

УПУТСТВО 
 

о поступању службеника приликом 
пријема упита грађана преко софтвера 

E-Citizen 
 
 
1. Овим упутством прописује се поступак 
запримања и рјешавања поднесака/упита 
грађана органима Града и 
организационим јединицама Градске 
управе Градишка путем софтвера E-
Citizen. 
 
2. Сви упити/поднесци достављени од 
стране грађана путем софтвера E-Citizen, 
означени као прихватљиви од стране 
администратора, ће бити упућивани 
службеницима именованим за рад на 
софтверу Рјешењем број: 02-111-75/20 од 
12.05.2020. године из области дјеловања 
њихових организационих јединица. 
Неприхватљиви упити/поднесци ће бити 
означени као неприхватљиви те ће бити 

видљиви али их странка неће моћи 
отворити.  
 
3. По запримању упита, службеници ће 
прикупити податке за одговор у сарадњи 
са руководиоцима организационих 
јединица Градске управе Градишка.  
 
4. По одобрењу одговора од стране 
руководиоца надлежне организационе 
јединице исти одговор се упућује на 
финално одобрење у Службу 
градоначелника/Одсјек за информисање. 
 
5. Након одобрења из Службе 
градоначелника/Одсјека за 
информисање, одговор се доставља 
службенику из релевантног Одјељења, 
који предметни одговор упућује кориснику 
софтвера. 
 
6. Одговори грађанима морају бити 
достављени у року од 48 сати. 
 
7. Администратор софтвера E-Citizen је 
дужан полугодишње и годишње 
достављати извјештај о статусу упита и 
одговора Одјсеку за информисањe у 
Служби градоначелника. 
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8. Упутство ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављено у 
„Службеном гласнику града Градишка“. 
 
Број: 02-022-85/20 
Датум: 12.05.2020. 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“ 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“ број 4/13) и чл. 68. и 
чл. 88. Статута града Градишка 
(„Службени гласник града Градишка“ бp. 
4/17 и 5/19), Одлуке о проглашењу 
ванредне ситуације за територију 
Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“, број 15/20) и 
Закључка Републичког штаба за ванредне 
ситуације о обавезном спровођењу мјера 
за реаговање на појаву болести изазване 
новим вирусом корона (COVID-19) у 
Републици Српској, број 32-1/20, од 
8.5.2020. године, а на приједлог Градског 
штаба за ванредне ситуације, са сједнице 
одржане, 11.5.2020. 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/у се до 25. маја 2020. 

године: 
 
- Сва јавна окупљања у групама 

већим од 50 особа на јавном 
мјесту, 

- Рад базенима, „wellnes“ и спа 
центрима, посебно и у склопу 
угоститељских објеката за 
смјештај, 

- Такмичарске активности спортских 
организација и спортиста, 

- Рад свадбеним салонима, 
- Сви скупови приватног карактера 

на којима се окупља више од 50 
особа (организоване прославе у 
шаторима и сл.). 
 

2. Забрањује/у се до 18. маја 2020. 
године: 

 
- Рад дјечијим играоницама и 
- Активности спортских организација 

и спортиста које обухвтају 
тренажни процес. 
 

3. Ограничава се рад до 25. маја 2020. 
године: 
 
1) У временском периоду до 21:00 

часа: 
 

- Трговинама на велико, 
- Трговинама на мало 

прехрамбеном и непрехрамбеном 
робом, 

- Субјектима који обављају 
дјелатност производње хљеба, 
пецива, свјеже тјестенине и 
колача, 

- Угоститељским објектима за 
исхрану и пиће, 

- Субјектима који врше доставу 
храну ако су регистровани за 
обављање те дјелатности, 

- Фитнес–центрима (фитнес, боди-
билдинг клубовима и сличним 
облицима организовања),   

- Приватним стоматолошким 
амбулантама, 

- Субјектима услужних и занатских 
дјелатности чије обављање 
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захтијева непосредан контакт са 
корисницима (фризерски и други 
третмани за уљепшавање и 
дјелатности за његу и одржавање 
тијела), 

- Пољопривредним апотекама и 
апотекама, 

- Бензинским пумпама и плинским 
пумпним станицама за дио пумпе и 
станице у којем је смјештен 
продајни и угоститељски објекат, а 
без временског ограничења рада 
када је у питању продаја горива, 
других нафтних деривата и плина, 

- Приређивачима игара на срећу. 
 

2) Од 07:00 до 15:00 часова: 
- Тржницама на велико и 

тржницама на мало (пијаце), 
 

3) Од 06:00 до 13:00 часова: 
- Сточним пијацама. 

 
4) Од 18.5. до 25.5.2020. године, 

ограничава се рад у временском 
периоду до 21:00 часа: 

 
- Рад дјечијим играоницама и  
- Активности спортских 

организација и спортиста које 
обухватају тренажни процес. 

 
4. Сви субјекти из претходних тачки ове 

наредбе дужни су организовати рад уз 
обавезно предузимање мјера 
прописаних у Упутству „ЈЗУ Институт 
за јавно здравство Републике Српске“ 
за спречавање појаве и ширења 
COVID-19 болести на радном мјесту. 
 

5. Задужује се Одјељење за инспекције и 
Комунална полиција да у провођењу 
ове наредбе обезбиједе поштовање 
исте од стране напријед наведених  
субјеката. 
 

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: 02-022-81/20, од 
4.5.2020. године се ставља ван снаге. 
 

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

 
Број: 02-022-83/20 
Датум: 11.05.2020. године 
Градишка 

КОМАНДАНТ ШТАБА 
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“ 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“ број 4/13) и чл. 68. и 
чл. 88. Статута града Градишка 
(„Службени гласник града Градишка“ бp. 
4/17 и 5/19), Одлуке о проглашењу 
ванредне ситуације за територију 
Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“, број 15/20) и 
Закључка Републичког штаба за ванредне 
ситуације о обавезном спровођењу мјера 
за реаговање на појаву болести изазване 
новим вирусом корона (COVID-19) у 
Републици Српској, број 26-1/20, од 
27.4.2020. године, а на приједлог Градског 
штаба за ванредне ситуације, са 
телефонске сједнице одржане, 4.5.2020. 
године, командант Штаба доноси:  
 

НАРЕДБУ 
 

o регулисању рада трговинских, 
угоститељских, занатских, услужних и 

других објеката и служби на територији 
града Градишка 
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У циљу провођења ванредних мјера за 
спречавање и сузбијање заразних 
болести те заштите и спасавања 
становништва: 
 
1. 3абрањује се рад следећим 

објектима, сваким радним даном и у 
дане викенда до 11. маја 2020. 
године, и то: 
 

− угоститељским објектима, осим 
објеката из тачке 2. ове Наредбе, 

− 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/омогућава се рад:   

 
- Угоститељским објектима 

(ресторани, гостионице, крчме, 
роштиљнице, пицерије и други који 
врше припрему и услуживање 
хране) који могу вршити доставу 
хране и пића и шалтерску продају 
хране и пића, без могућности 
услуживања и конзумирања унутар 
и испред угоститељског објекта у 
периоду од 07,00 до 19,00 часова 
сваким радним даном и суботом, а 
недјељом до 14.00 часова, као и 
субјектима који врше доставу 

хране ако су регистровани за 
обављање те дјелатности-
кетеринг, 

− трговачким центрима од 07,00 до 
19,00 часова радним даном и 
суботом, а недјељом до 14.00 
часова,  а угоститељским 
објектима у трговачким центрима у 
складу са претходном алинејом,  

− трговине прехране/роба широке 
потрошње и трговине сточне хране 
и специјализоване продавнице 
(боје и лакови, гвожђе, текстил и 
др.) од 07,00 до 19,00 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 
19,00 часова сваким даном, 

− услужне дјелатности/занатство 
које није обухваћено тачком 1. 
може да ради радним даном и 
суботом од 07:00 до 19:00 часова. 

 
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, 

- поштовање препорука за рад у 
кухињи, одржавање физичке 
дистанце од два метра приликом 
посјете корисника, поштовање 
дистанце и ношење маске и 
рукавица од стране достављача, 

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

- достава животних намирница и 
хране је дозвољена од 07,00 до 
19,00 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 19,00 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. 
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5. Задужује се Одјељење за инспекције и 
Комунална полиција да у провођењу 
ове наредбе обезбиједе поштовање 
исте од стране напријед наведених  
субјеката. 
 

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: 02-022-79/20, од 
27.4.2020. године се ставља ван снаге. 
 

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

 
Број: 02-022-81/20 
Датум: 04.05.2020. године 
Градишка 

КОМАНДАНТ ШТАБА 
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 града Градишка“, бр. 
4/17 и 5/19), а по захтјеву в.д. директора 
„Развојне агенције Градишка“ Градишка 
градоначелник града Градишка  доноси  
 

 

ОДЛУКУ 
о давању сагласности на Правилник о 

јавним набавкама у „Развојној агенцији 
Градишка“ Градишка 

 

I 
 

Даје се сагласност на Правилник о јавним 
набавкама у „Развојној агенцији 
Градишка“ Градишка број: 1/20 од 27. 01. 
2020. године, усвојен од стране Управног 
одбора Агенције. 
 

II 
 

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику 
града Градишка“. 
 
Број: 02-023-11/20 
Датум: 06.05.2020. 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 
6.400,00 КМ (словима: 
шестхиљадачетиристотине и 00/100КМ). 
 

II 
 

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

Саставни дио ове одлуке је списак 
новорођене дјеце у АПРИЛУ 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: 02-022-84/20 
Датум: 12.05.2020. 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 града Градишка“ бр. 
04/17 и 05/19), градоначелник града 
Градишка доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

о именовању чланова градског Тима за 
рад на софтверу E-Citizen  

 
 
1. Овим Рјешењем именују се службеници 
Градске управе града Градишка у Тим 
задужени за оперативно функционисање 
софтвера E-citizen, како слиједи: 

 
1. Јово Лукић, Служба 

градоначелника, Одсјек за ИТ – 
администратор софтвера; 

2. Драгана Сукара, Служба 
градоначелника, Одсјек за ИТ – 
замјеник администратора 
софтвера, члан; 

3. Немања Панић, Стручна служба 
Скупштине Града – члан за 

питања из сектора рада 
Скупштине града;  

4. Маја Зрнић, Стручна служба 
Скупштине Града – члан за 
питања из сектора рада 
Скупштине града; 

5. Славко Калинић, Одјељење за 
комуналне и стамбене послове, 
члан за питања из области 
стамбено-комуналних 
дјелатности; 

6. Биљана Радичић, Одјељење за 
просторно уређење и грађење, 
члан за питања из области 
просторног уређења и грађења; 

7. Маринко Тешић - Служба 
градоначелника, Одсјек за 
информисање, члан; 

8. Жељко Крагуљ – Служба 
градоначелника, Одсјек за 
информисање, члан; 

9. Петра Лукић Мирковић – Служба 
градоначелника, Одсјек за 
информисање, члан. 

 
2. Задатак тима из ставке 1 је да 

обезбједе несметан рад и 
функционисање софтвера E-
citizen, као и да додјељене послове 
обављају стручно, савјесно и 
квалитетно, те да о обављеном 
послу извјештавају 
Градоначелника. 

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

 
Број: 02-111-75/20 
Датум: 12.05.2020. 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“, 
бр. 04/17 и 05/19), градоначелник града 
Градишка, д о н о с и 
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РJEШEЊE 
о успостављању Савјета за заштиту 

животне средине 
 

 
1. Успоставља се Савјет за заштиту 

животне средине (у даљем тексту: 
Савјет) као тијело које има 
савјетодавну улогу у управљању 
заштитом животне средине града 
Градишка.  

 
2. У Савјет за заштиту животне средине 

именују се: 
1) Радислав Мартић, Градска управа 

града Градишка, Одјељење за 
комуналне и стамбене 
послове/Одсјек за комуналне 
дјелатности, водне услуге, 
предсједник; 

2) Сњежана Ђурић, Градска управа 
града Градишка, Одјељење за 
инспекције, члан; 

3) Горан Башкало, дипломирани 
еколог, члан; 

4) Саша Бабић, дипломирани 
еколог, члан; 

5) Стоја Никшић, Планинарско 
друштво „Патрија“ Градишка, члан; 

6)  Драган Благојевић, КП „Градска 
чистоћа“ а.д Градишка, члан; 

7) Мирко Писарић, КП „Водовод“ а.д 
Градишка, члан; 

8) Дејан Слијепчевић, „Green Tank“ 
Градишка, члан; 

9) Немања Шмитран, „Eco Trade“, 
члан. 

 
3. Основи задатак Савјета је да: 

1) Предлаже и даје иницијативе и 
смјернице у процесу стратешког 
планирања у сектору заштите 
животне средине. 

2) Предлаже и даје сугестије на 
предложене планске документе од 
посебног значаја за град Градишку, 
мјере и активности у области 
заштите животне средине на нивоу 
града Градишка, посебно у погледу 
управљања и мониторинга животне 
средине у сарадњи и заједничким 
дјеловањем свих субјеката с циљем 
заштите животне средине. 

 
4. Рад Савјета одвија се путем редовних 

радних сједница једном годишње. 
Радну сједницу Савјета сазива 
предсједник. Техничку припрему и 
организацију радних сједница Савјета 
обавља Одјељење за комуналне и 
стамбене послове/Одсјек за 
комуналне дјелатности, водне услуге, 
заштиту животне средине и енергетску 
ефикасност, укључујући и вођење 
записника. 

 

5. Савјет одлучује консензусом.  
 

6. Савјет може израдити и усвојити 
пословник о раду. 

 
7. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, биће објављењо у 
„Службеном гласнику града 
Градишка“. 

 
Број: 02-111-76/20 
Датум: 12.05.2020. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

___________________________________ 
 

На основу члана 59. Закона о 
ловству („Службени гласник Републике 
Српске“, бр. 60/09 и 50/13), 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 утврђивање 
узрока и процјену вриједности причењене 
штете од дивљачи на пољопривредним 
културама у саставу: 
 

1. Мисимовић Милутин, предсједник, 
представник градске управе, 

2. Жмирић Верица, члан, 
пољопривредни инспектор градске 
управе и 
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3. Бабић Љубиша, члан, представник 
ЛУ „Козара“, Горњи Подградци. 

 
 

2. Задатак Комисије је следећи: 
 
Комисија има задатак да записнички 
утврди мјесто и начин настанка штете, 
знакове који упућују на одређену врсту 
дивљачи, обим и висину штете, предузете 
мјере оштећеног да се спријечи штета и 
предузете мјере послије штете, те 
закључно мишљење о испуњености 
услова за надокнаду штете. 
 
3. Извршење овог рјешења је у 
надлежности  начелника Одјељења за 
привреду и пољопривреду. 
 
4. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 
Број: 02-111-66/20 
Датум: 04.05.2020. 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 
02-404-97/20 од 22.04.2020. године 
између града Градишка и привредног 
друштва „MM Конструктор“ 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: 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању надзорног органа 

 
I 

 
За надзорни орган на пословима 
извођења радова на објекту у Мјесној 

заједници Чатрња према уговору о 
набавци радова број: 02-404-97/20 од 
22.04.2020. године именује се Радислав 
Мартић 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 и 3/16). 
 

III 
 
Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 
Број: 02-111-62/20 
Датум: 22.04.2020. 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 извођењу радова број 
02-404-96/20 од 24.04.2020. године 
између града Градишка и привредног 
друштва „Градид инжињеринг“ 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: 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању надзорног органа 

 
I 

 
За надзорни орган на пословима 
извођења радова на изградњи трибина на 
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игралишту ЈУ „Средња стручна и техничка 
школа“ према уговору о извођењу радова 
број: 02-404-96/20 од 24.04.2020. године 
именује се Радислав Мартић 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 и 3/16). 
 

III 
 
Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 
Број: 02-111-63/20 
Датум: 24.04.2020. 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 6. уговора о набавци радова број 
02-404-81/20 од 27.04.2020. године 
између града Градишка и привредног 
друштва „Шумил“ д.о.о. Козарска Дубица 
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 радова на адаптацији 
друштвеног дома у МЗ Врбашка 2. фаза 

према уговору о набавци радова број: 02-
404-81/20 од 27.04.2020. 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 и 3/16). 
 
 

III 
 
Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 
Број: 02-111-64/20 
Датум: 27.04.2020. 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 5. уговора о набавци радова број 
02-022-75-2/19 од 28.04.2020. године 
између града Градишка и привредног 
друштва „Хидро-Коп“ д.о.о. из Бања Лука 
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 радова на објектима 
инфраструктуре у Агроиндустријској зони 
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Нова Топола према уговору о набавци 
радова број: 02-022-75-2/19 од 28.04.2020. 
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: 02-111-65/20 
Датум: 05.05.2020. 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 извођењу радова број 
02-404-88/20 од 22.04.2020. године 
између града Градишка и привредног 
друштва „Нискоградња“ д.о.о. из Лакташа 
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 инфраструктурних радова на 

територији града Градишка према уговору 
о набавци извођења  радова број: 02-404-
88/20 од 22.04.2020. 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: 02-111-70/20 
Датум: 22.04.2020. 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 извођењу радова број: 
02-404-95/20 (ЛОТ 1) од 28.04.2020. 
године између града Градишка и 
привредног друштва „Хидро-Коп“ д.о.о. из 
Бањалуке 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 радова на асфалтирању 
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локалних и некатегорисаних путева на 
подручју града Градишка према уговору о 
набавци извођења радова број: 02-404-
95/20 (ЛОТ 1) од 28.04.2020. 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: 02-111-71/20 
Датум: 05.05.2020. 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 извођењу радова број: 
02-404-95/20 (ЛОТ 2) од 28.04.2020. 
године између града Градишка и 
привредног друштва „Хидро-Коп“ д.о.о. из 
Бањалуке 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 радова на асфалтирању улица 

на подручју града Градишка према 
уговору о набавци извођења радова број: 
02-404-95/20 (ЛОТ 2) од 28.04.2020. 
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: 02-111-72/20 
Датум: 05.05.2020. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

___________________________________ 
 

На основу чл. 59 и 82. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“ бр. 97/16 и 36/19), 
члана 19. Упутства о поступању са 
пријавом корупције и обезбјеђењу 
заштите лица која пријављују корупцију у 
Градској управи града Градишка 
(„Службени гласник града Градишка“, број 
9/19) 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 службеника за поступање 

по пријавама корупције 
 

 
1. НЕМАЊА ВУКЕЛИЋ, службеник 

за људске ресурсе у Градској 
управи града Градишка, именује се 
за службеника који ће поступати по 
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пријавама корупције у Градској 
управи града Градишка. 
 

2. Именовани ће поступати у складу 
са чланом 20. Упутства о 
поступању са пријавом корупције и 
обезбјеђењу заштите лица која 
пријављују корупцију у Градској 
управи града Градишка. 
 

3. Рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у 
„Службеном гласнику града 
Градишка“. 

 
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

Чланом 19. Упутства о поступању са 
пријавом корупције и обезбјеђењу 
заштите лица која пријављују корупцију у 
Градској управи града Градишка 
прописано је да градоначелник именује 
лице за поступање по пријавама 
корупције. Именовани испуњава услове 
за наведене послове прописане 
наведеним упутством. 

На основу наведеног ријешено је као у 
диспозитиву. 

 
Правна поука: Против овог рјешења 
именовани може поднијети приговор 
градоначелнику града Градишка у року од 
осам дана од дана пријема рјешења. 
 
Број: 02-111-74/20 
Датум: 08.05.2020. 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 88. Статута града Градишка 
(„Службени гласник града Градишка“, бр. 
4/17 и 5/19) и члана 72. Закона о 
предшколском васпитању и образовању 
(„Службени гласник Републике Српске“, 
број 79/15) градоначелник  д о н о с и 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о стављању ван снаге Рјешења о 

давању сагласности за колективни 
годишњи одмор ЈУ за предшколско 

васпитање и образовање дјеце  
„Лепа Радић“ Градишка 

 
 
1. Ставља се ван снаге Рјешење о 
давању сагласности за колективни 
годишњи одмор ЈУ за предшколско 
васпитање и образовање дјеце „Лепа 
Радић“ Градишка, број: 02-60-1/20 од 
11.03.2020. године. 
 
2. Ово Рјешење ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у „Службеном 
гласнику градаГрадишка“. 
 
Број: 02-60-2/20 
Датум: 05.05.2020. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 
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Град Градишка – Службени гласник града Градишка. Објављује: Скупштина града Градишка, зграда Градске управе града 
Градишка, ул. Видовданска 1А. Интернет страница града Градишка: www.gradgradiska.com, e-mail: 
sluzbeni.glasnik@gradgradiska.com. Телефон, централа: 051/810-300, Стручна служба Скупштине града: 051/810-378; 
факс: 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 
Лука, 555-007-06034883-76 Нова банка а.д. Бања Лука. 


