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На основу члана 39. став 2. тачка 

4) Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“ 
бр. 97/16 и 36/19) и члана 87. Статута 
града Градишка („Службени гласник града 
Градишка“ бр. 4/17 и 5/19), а након 
разматрања Извјештаја о пословању и 
годишњег обрачуна „Развојне агенције 
Градишка - РАГА“ за 2019. годину, 
Скупштина града Градишка на својој 33. 
редовној сједници одржаној 14.07.2020. 
године донијела је сљедећу  
 

О Д Л У К У 
 
I 
 

Усваја се Извјештај о пословању и 
годишњи обрачун Развојне агенције 
Градишка - РАГА“ за 2019. годину. 
 

II 
 
Одлука ће се објавити у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 

 
 

Број: 01-022-132/20 
Датум: 14.07.2020. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

 Миленко Павловић с.р. 

На основу члана 44 став 1. Закона 
о заштити од пожара („Службени гласник 
Републике Српске“, број 94/19), члана 39. 
став 2. тачка 12.  Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19), 
члана 36. став 2. тачка 12. и члана 87. 
Статута града Градишка („Службени 
гласник града Градишка“, бр. 4/17 и 5/19) 
Скупштина града Градишка на сједници 
одржаној дана 14.07.2020. године,  доноси 
 
 

О  Д  Л  У  К  У 
 

О ОСНИВАЊУ ПРОФЕСИОНАЛНЕ 
ВАТРОГАСНО - СПАСИЛАЧКЕ 

ЈЕДИНИЦЕ ГРАДИШКА 
 
 

I 
 
 

Овом одлуком оснива се 
Професионална ватрогасно - спасилачка 
јединица Градишка (у даљем тексту: 
ПВСЈ Градишка), утврђује надлежност 
Професионалне ватрогасно - спасилачке 
јединице Градишка и одређује начин 
руковођења и финансирања исте. 
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II 
 

ПВСЈ Градишка је ватрогасно - 
спасилачка јединица за подручје града 
Градишка.  
 

III 
 
ПВСЈ Градишка је посебна унутрашња 
организациона јединица Градске управе 
града Градишка.  
 

IV 
 

Дјелокруг и надлежности ПВСЈ 
Градишка су:  
 
84.25 - дјелатност ватрогасних јединица; 
71.20 - техничко испитивање и анализа; 
85.59 - остало образовање;  
81.22 - остале дјелатности чишћења 
зграда и објеката;  
49.41 - друмски превоз робе;  
 
Поред наведених, ПВСЈ Градишка је 
надлежна за обављање и сљедећих 
дјелатности: 

- гашење пожара и спасавање људи 
и имовине угрожене пожаром и 
елементарним неподгодама, 

- пружање техничке помоћи у 
незгодама и опасним ситуацијама, 
те обављање и других послова у 
еколошким и другим несрећама,  

- остваривање задатака јединице 
цивилне заштите у складу са 
Законом о заштити и спасавању у 
ванредним ситуацијма,  

- контрола исправности и 
сервисирање ватрогасних апарата 
и хидрантске опреме за гашење 
пожара и 

- други послови у складу са законом.  
 

V 
 

1) ПВСЈ Градишка руководи старјешина 
којег именује Градоначелник, на 
основу спроведеног јавног конкурса. 

2) Градоначелник може, на период до 
завршетка конкурсне процедуре, 
именовати вршиоца дужности 
старјешине ПВСЈ Градишка. 

3) Именовање стaрјешине ПВСЈ 
Градишка врши се по поступку 
прописаном Законом о службеницима 
и намјештеницима у органима 
јединице локалне самоуправе. 

 
VI 

 
1) За старјешину ПВСЈ Градишка може 

се именовати лице које има завршен 
студиј првог циклуса са остварених 
најмање 180 ECTS бодова, или 
еквивалентом, техничког смјера, а које 
испуњава и друге посебне услове 
прописане општим актом о 
организацији и систематизацији 
радних мјеста у ПВСЈ Градишка. 

2) Старјешина ПВСЈ Градишка може 
имати замјеника који испуњава услове 
из става 1. и посебне услове 
прописане општим актом о 
унутрашњој организацији и 
систематизацији радних мјеста ПВСЈ 
Градишка. 

 
VII 

 
Средства за рад ПВСЈ Градишка, 

која је основана као посебна унутрашња 
организациона јединица Градске управе 
града Градишка, обезбјеђују се у буџету 
Града, као и из намјенских средстава за 
ПВСЈ Градишка у остваривању задатака 
цивилне заштите и прихода, које оствари 
вршењем услуга, које не спадају у 
редовну дјелатност ПВСЈ Градишка, те 
других извора у складу са законом и 
актима Града.  
 

VIII 
 
1) У складу са општим актом о 

унутрашњој организацији и 
систематизацији радних мјеста ПВСЈ 
Градишка, распоређивање запослених 
у ПВСЈ Градишка врши 
Градоначелник града Градишка у 
складу са законом и другим 
прописима.  

2) Права, обавезе и одговорности 
запослених у ПВСЈ Градишка 
остварују се у складу са законом, 
колективним уговором и општим 
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актом, који се примјењује на 
запослене у Градској управи града 
Градишка.  

 
IX 

 
У року од 90 дана од дана ступања 

на снагу ове одлуке, Скупштина града 
Градишка донијеће Правилник о 
унутрашњој организацији и 
систематизацији радних мјеста у ПВСЈ 
Градишка, а након прибављеног 
мишљења Министарства унутрашњих 
послова у Влади Републике Српске.  
 

X 
 

Ступањем на снагу ове одлуке, 
престаје да важи Одлука о организовању 
Професионалне ватрогасне јединице 
Градишка („Службени гласник општине 
Градишка“, број 8/13). 

 
XI 

 
Ова одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у „Службеном 
гласнику града Градишка“.  

 
Број: 01-022-136/20 
Датум: 14.07.2020. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

 Миленко Павловић с.р. 
___________________________________ 

 
На основу члана 83. Закона о 

туризму („Службени гласник Републике 
Српске“, број 45/17), чл. 12. и 13. Закона о 
систему јавних служби („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 68/07, 
109/12 и 44/16), чл. 39. став (2) тачка 9) и 
82. став (2) Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“ 
бр. 97/16 и 36/19), Уредбе о 
класификацији дјелатности („Службени 
гласник Републике Српске“ број 8/14) 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 
дана 14.07.2020. године,  д о н о с и 

О  Д  Л  У  К  У 
о измјени Одлуке о оснивању 

Туристичке организације града 
Градишка 

 
 

Члан 1. 
 

У Одлуци о оснивању Туристичке 
организације града Градишка („Службени 
гласник града Градишка“ број 10/19), (у 
даљем тексту: Одлука) члан 5. мијења се 
и гласи: 
 
„ ТОГ обавља сљедеће дјелатности: 
-  18.12 Остало штампање; 
-  46.18 Посредовање у трговини 

специјализованој за 
одређене производе или 
групе осталих производа; 

-  46.19 Посредовање у трговини 
разноврсним производима; 

-  47.11 Трговина на мало у 
неспецијализованим 
продавницама претежно 
прехрамбеним 
производима, пићима и 
дуванским производима; 

-  47.19 Остала трговина на мало у 
неспецијализованим 
продавницама; 

-  47.21 Трговина на мало воћем и 
поврћем у 
специјализованим   
продавницама; 

-  47.22 Трговина на мало месом и 
производима од меса у 
специјализованим 
продавницама; 

-  47.24 Трговина на мало хљебом, 
колачима, производима од 
брашна и производима од 
шећера у специјализованим 
продавницама; 

-  47.25 Трговина на мало пићима у 
специјализованим 
продавницама; 

-  47.29 Остала трговина на мало 
прехрамбеним производима 
у специјализованим 
продавницама; 
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-  47.61 Трговина на мало књигама, 
новинама и писаћим 
материјалом; 

-  47.62 Oстала трговина на мало у 
специјализованим 
продавницама; 

-  47.75 Трговина на мало 
козметичким и тоалетним 
препаратима у 
специјализованим 
продавницама; 

-  47.78 Остала трговина на мало 
новом робом у 
специјализованим 
продавницама; 

-  55.90 Остали смјештај; 
-  58.11  Издавање књига, брошура, 

музичких књига и других 
публикација; 

-  58.13  Издавање новина; 
-  58.14  Издавање часописа и 

сличних периодичних 
издања; 

-  58.19  Остала издавачка 
дјелатност; 

-  59.20 Дјелатност снимања 
звучних записа и издавање 
музичких записа; 

-  63.11  Обрада података, хостинг и 
припадајуће дјелатности; 

-  63.12  Интернетски портали; 
-  70.21  Односи с јавношћу и 

дјелатности саопштавања; 
-  70.22  Савјетовање које се односи 

на пословање и остало 
управљање; 

-  73.11   Агенција за рекламу и 
пропаганду; 

-  73.20  Истраживање тржишта и 
испитивање јавног мјења; 

-  74.20  Фотографске дјелатности; 
-  74.30 Дјелатност преводилаца и 

тумача; 
-  79.12 Дјелатност тур - оператера;  
-  79.90 Остале резервацијске 

услуге и припадајуће 
дјелатности; 

-  82.30 Организација састанака и 
пословних сајмова; 

-  84.13 Регулисање и допринос 
успјешнијем пословању 
привреде; 

-  90.00 Kреативне, умјетничке и 
забавне дјелатности; 

 
Члан 2. 

 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 
Број: 01-022-137/20 
Датум: 14.07.2020. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

 Миленко Павловић с.р. 
___________________________________ 
 

На основу члана 9. став 3. Закона 
о комуналној полицији („Службени 
гласник Републике Српске“, број 28/13), 
чл. 36. и 87. Статута града Градишка 
(„Службени гласник града Градишка“, бр. 
4/17 и 5/19), Скупштина града Градишка 
на сједници одржаној дана 14.07.2020. 
године донијела је 

 
ОДЛУКУ 

 
о допуни Одлуке о комуналном реду 

 
 

Члан 1. 
 
У Одлуци о комуналном реду („Службени 
гласник општине Градишка“, бр. 11/13 и 
7/17) и („Службени гласник града 
Градишка, број: 6/19) иза члана 16. додаје 
се нови члан 16а који гласи: 
 

„Члан 16а 
  
(1) Забрањено је свако прљање, писање и 
цртање на јавним саобраћајним 
површинама, без одобрења надлежног 
органа управе.  
(2) Забрањено је свако прљање, писање и 
цртање садржаја увредљивог карактера 
на јавним саобраћајним површинама и 
објектима (стамбени, пословни и 
др.објекти). 
(3)  Забрањено је цртање и писање 
графита на фасадама објеката (стамбени, 
пословни и др. објекти) и другим 
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површинама, без сагласности власника 
(заједнице етажних власника или већине 
станара) и одобрења надлежног органа 
управе. 
(4) У случају цртања, писања графита и 
прљања фасада објеката садржајем 
увредљивог карактера орган Управе 
надлежан за комунално - инспекцијски и 
инспекцијски надзор наредиће уклањање 
увредљивог садржаја. 
 

Члан 2. 
 
У члану 103. у става (1) иза тачке у) 
додаје се нова тачка ф) која гласи: 
 
„ ф) Врши радње забрањене чланом 16а“. 

 
 

Члан 3. 
 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном 
гласнику града Градишка“.  
 
Број: 01-022-138/20 
Датум: 14.07.2020. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

 Миленко Павловић с.р. 
___________________________________ 

 
На основу члана 65. став 3. Закона 

о уређењу простора и грађењу 
(„Службени гласник Републике Српске“ 
бр. 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), члана 39. 
став 2. тачка 2. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“ бр. 97/16 и 36/19) и 
члана 87. Статута града Градишка 
(„Службени гласник града Градишка“ бр. 
4/19 и 5/19) Скупштина града Градишка на 
сједници одржаној 14.07.2020. године, 
донијела је  
 

О Д Л У К У 
 

о допуни Одлуке о уређењу простора и 
грађевинском земљишту 

 
 
 

Члан 1. 
 

У Одлуци о уређењу простора и 
грађевинском земљишту („Службени 
гласник града Градишка“, бр. 6/14, 1/17, 
7/17, 3/18, 8/18, 2/19 и 7/19) иза члана 89. 
додаје се нови члан 89 а. који гласи: 

 
„Члан 89 а. 

 
(1) На спољним дијеловима зграда 

(стамбене, стамбено - пословне, 
пословне и друге) и других објеката 
јавне намјене, могу да се насликају 
мурали, уз претходну сагласност 
комисије, именоване од стране 
градоначелника за оцјену сваког 
конкретног приједлога. 

(2) Мурали, у смислу ове одлуке, јесу 
умјетничка дјела искључиво естетске 
некомерцијалне садржине, који се 
сликају на спољним дијеловима 
зграда или других објеката јавне 
намјене, у циљу стварања, и развоја 
културног амбијента и естетског 
изгледа града.“ 

 
Члан 2. 

 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 
Број: 01-022-139/20 
Датум: 14.07.2020. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

 Миленко Павловић с.р. 
___________________________________ 
 

На основу члана 38. став 2. Закона 

о уређењу простора и грађењу 

(„Службени гласник Републике Српске”, 

бр. 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), члана 39. 

став 2. тачка 8. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“ бр. 97/16 и 36/19) и 

члана 87. Статута града Градишка 

(„Службени гласник града Градишка“ бр. 

4/17 и 5/19), Скупштина града Градишка, 
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на сједници одржаној дана 14.07.2020. 

године,  д о н и ј е л а  ј е   

 
О  Д  Л  У  К  У 

о доношењу измјене дијела 
Регулационог плана подручја 

„Агроиндустријска зона Нова Топола“ - 
кружна раскрсница  

 

I 

 

Доноси се Измјена дијела Регулационог 

плана подручја „Агроиндустријска зона 

Нова Топола“ - кружна раскрсница (У 

даљем тексту: План). 

Границе простора који је обухваћен 

Планом су детаљно одређене у 

текстуалном и графичком дијелу Плана. 

 

II 

 

Елаборат Плана састоји се од текстуалног 

и графичког дијела. 

 
III 

 
Елаборат Плана, израђен од стране 

„УРБИС ЦЕНТАР“ д.о.о. Бања Лука у јуну 

2020. године, налази се у прилогу ове 

одлуке и чини њен саставни дио. 

 

IV 

 

План се излаже на стални јавни увид код 

одјељења надлежног за послове уређења 

простора и грађења. 

 

V 

 

О провођењу ове Одлуке стараће се 

орган из тачке IV ове одлуке.  

 

VI 

 

Ступањем на снагу ове одлуке престају 

да важе раније донесени просторно - 

плански документи cпроведбеног 

карактера, у дијелу у којем нису у 

сагласности са овим Планом. 

 

VII 

 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана по 

објављивању у „Службеном гласнику 

града Градишка”. 

 
Број: 01-022-140/20 
Датум: 14.07.2020. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

 Миленко Павловић с.р. 
___________________________________ 
 

На основу члана 40. став 1. и 3. 
Закона о уређењу простора и грађењу 
(„Службени гласник Републике Српске“ 
бр. 40/13,106/15, 3/16 и 84/19), члана 39. 
став 2. тачка 8. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“ бр. 97/16 и 36/19) и 
члана 87. Статута града Градишка 
(„Службени гласник града Градишка“ бр. 
4/17 и 5/19) Скупштина града Градишка на 
сједници одржаној дана 14.07.2020. 
године, д о н и ј е л а  ј е 
 

О Д Л У К У 
о приступању измјени дијела 
Регулационог плана подручjа 

 „Агроиндустријска зона Нова Топола“  
 
I 
 

 Приступа се измјени дијела 
Регулационог плана подручја 
„Агроиндустријска зона Нова Топола“, 
Службени гласник општине Градишка бр. 
4/08 . 
 

II 
  
 Обухват Плана је одређен у 
графичком прилогу који је саставни дио 
ове одлуке и обухвата простор површине 
приближно 4,4 ha. 
 Коначна граница обухвата 
одредиће се у графичком дијелу Плана. 

 



17.7.2020. године                            „Службени гласник града Градишка“ – број 13/20                                 страна 7 

 

III 
 

Плански период за који се доноси 
измјена дијела Регулационог плана  
подручја „Агроиндустријска зона Нова 
Топола“ је десет година. 

 

IV 
 

 Смјернице за израду Плана: 
 - План израдити у складу са 
одредбама Закона о уређењу простора и 
грађењу, Правилника о начину израде, 
садржају и форми докумената просторног 
уређења, те другим прописима из 
посебних области релевантних за 
планирање и уређење простора. 
 - Приликом израде плана потребно 
је водити рачуна о јавном интересу и 
општим и посебним циљевима просторног 
развоја. 
 -Код израде планских рјешења 
обезбиједити усаглашеност са 
Урбанистичким планом Нове Тополе 
2014-2034. године. 
 -Планом предвидјети локације за 
изградњу производних објеката нарочито 
већих производних комплекса. 
 

V 
 

Носилац припреме израде Плана 
је Градоначелник путем Одјељење за 
просторно уређење и грађење. 

Носилац израде Плана ће се 
одредити у складу са Законом о јавним 
набавкама Б и Х. 
 

VI 
 

 Преднацрт плана припремиће се у 
року од 30 дана од закључења уговора о 
изради плана и испуњења услова који 
уговором буду одређени. 
 Нацрт плана ће утврдити 
Градоначелник, те мјесто, вријеме и 
начин излагања нацрта на јавни увид. 
 
 
 
 
 
 

VII 
 

 Нацрт плана ће се ставити на јавни 
увид у трајању од 30 дана и у овом 
периоду ће се прикупљати приједлози, 
примједбе и сугестије заинтересованих 
лица. 

Након јавног увида провешће се 
јавна расправа о нацрту предметног 
плана. 

 
VIII 

 
 Приједлог плана ће утврдити 
Градоначелник у року од 15 дана од 
завршетка јавног увида и јавне расправе, 
а на основу нацрта који је био на јавном 
увиду и става о примједбама, 
приједлозима и мишљењима на тај нацрт 
и закључцима са јавне расправе. 
 Уз приједлог плана Градоначелник 
ће поднијети Скупштини града приједлог 
одлуке о доношењу плана са потребним 
образложењем. 
 У образложењу одлуке о 
доношењу плана Градоначелник и 
носилац израде плана ће дати податке о 
примједбама и приједлозима који су у 
току јавног увида и јавне расправе 
поднесени, те стручно образложење 
примједби и приједлога који нису могли 
бити прихваћени. 
 

IX 
 
 Садржај Плана мора бити у складу 
са Законом о уређењу простора и 
грађењу („Службени гласник Републике 
Српске“ бр. 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19) и 
Правилником о начину израде, садржају и 
форми докумената просторног уређења 
(„Службени гласник Републике Српске” 
број: 69/13), а састојаће се од текстуалног 
и графичког дијела. 
 

X 
 

Средства за израду Плана 
обезбиједиће се из Буџета града 
Градишка. 
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XI 
 

Ова одлука ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 
Број: 01-022-141/20 
Датум: 14.07.2020. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

 Миленко Павловић с.р. 
___________________________________ 

 
На основу члана 40. став 1. и 3. 

Закона о уређењу простора и грађењу 
(„Службени гласник Републике Српске“ 
бр. 40/13,106/15, 3/16 и 84/19), члана 39. 
став 2. тачка 8. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“ бр. 97/16 и 36/19) и 
члана 87. Статута града Градишка 
(„Службени гласник града Градишка“ бр. 
4/17 и 5/19) Скупштина града Градишка на 
сједници одржаној дана 14.07.2020. 
године, д о н и ј е л а  ј е 
 

О Д Л У К У 
о приступању изради Регулационог 

плана „Метал“  
 
I 
 

 Приступа се изради Регулационог 
плана „Метал” (У даљем тексту: План). 
 

II 
  
 Обухват Плана је одређен у 
графичком прилогу који је саставни дио 
ове одлуке и обухвата простор површине 
приближно 15,20 ha. 
 Коначна граница обухвата 
одредиће се у графичком дијелу Плана. 
 

III 
 

Плански период за који се доноси 
Регулациони план  подручја „Метал “ је 
десет година. 

 
 
 

IV 
 

 Смјернице за израду Плана: 
 - План израдити у складу са 
одредбама Закона о уређењу простора и 
грађењу, Правилника о начину израде, 
садржају и форми докумената просторног 
уређења, те другим прописима из 
посебних области релевантних за 
планирање и уређење простора. 
 - Приликом израде плана потребно 
је водити рачуна о јавном интересу и 
општим и посебним циљевима просторног 
развоја. 
 - Код израде планских рјешења 
обезбиједити усаглашеност са планским 
актом вишег реда односно Урбанистичким 
планом Градишке 2005-2020. године. 
 -Планом предвидјети локације за 
изградњу стамбено-пословог блока са 
различитим садржајима (типа стамбене, 
зграде, пословни објекти, зелене и 
рекреационе површине и сл.) 
 

V 
 

Носилац припреме израде Плана 
је Градоначелник путем Одјељење за 
просторно уређење и грађење. 

Носилац израде Плана ће се 
одредити у складу са Законом о јавним 
набавкама Б и Х. 
 

VI 
 

 Преднацрт плана припремиће се у 
року од 30 дана од закључења уговора о 
изради плана и испуњења услова који 
уговором буду одређени. 
  Нацрт плана ће утврдити 
Градоначелник, те  мјесто, вријеме и 
начин излагања нацрта на јавни увид. 
 

VII 
 

 Нацрт плана ће се ставити на јавни 
увид у трајању од 30 дана и у овом 
периоду ће се прикупљати приједлози, 
примједбе и сугестије заинтересованих 
лица. 

Након јавног увида провешће се 
јавна расправа о нацрту предметног 
плана. 
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VIII 
 

 Приједлог плана ће утврдити 
Градоначелник у року од 15 дана од 
завршетка јавног увида и јавне расправе, 
а на основу нацрта који је био на јавном 
увиду и става о примједбама, 
приједлозима и мишљењима на тај нацрт 
и закључцима са јавне расправе. 
 Уз приједлог плана Градоначелник 
ће поднијети Скупштини града приједлог 
одлуке о доношењу плана са потребним 
образложењем. 
 У образложењу одлуке о 
доношењу плана Градоначелник и 
носилац израде плана ће дати податке о 
примједбама и приједлозима који су у 
току јавног увида и јавне расправе 
поднесени, те стручно образложење 
примједби и приједлога који нису могли 
бити прихваћени. 
 

IX 
 
 Садржај Плана мора бити у складу 
са Законом о уређењу простора и 
грађењу („Службени гласник Републике 
Српске“ бр. 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19) и 
Правилником о начину израде, садржају и 
форми докумената просторног уређења 
(„Службени гласник Републике Српске” 
број: 69/13), а састојаће се од текстуалног 
и графичког дијела. 
 

X 
 

Средства за  израду Плана 
обезбиједиће се из Буџета града 
Градишка. 
 

XI 
 

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

 
Број: 01-022-142/20 
Датум: 14.07.2020. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

 Миленко Павловић с.р. 
 

 
На основу члана 40. став 1. и 3. 

Закона о уређењу простора и грађењу 
(„Службени гласник Републике Српске“ 
бр. 40/13,106/15, 3/16 и 84/19), члана 39. 
став 2. тачка 8. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“ бр. 97/16 и 36/19) и 
члана 87. Статута града Градишка 
(„Службени гласник града Градишка“ бр. 
4/17 и 5/19) Скупштина града Градишка на 
сједници одржаној дана 14.07.2020. 
године,  д о н и ј е л а  ј е 
 

О Д Л У К У 
о приступању измјени дијела 

Регулационог плана подручја зона 1, 4 
и 5 - западни дио градске зоне 
Градишке „Градишка-запад“  

(БЛОК СТАНДАРД)  
 

I 
 

 Приступа се измјени дијела 
Регулационог плана подручја зона 1,4 и 5 
- западни дио градске зоне Градишке 
„Градишка-запад“ (БЛОК СТАНДАРД). 
 

II 
  
 Обухват Плана је одређен у 
графичком прилогу који је саставни дио 
ове одлуке и обухвата простор површине 
приближно 15 ha. 
 Коначна граница обухвата 
одредиће се у графичком дијелу Плана. 
 

III 
Плански период за који се доноси 

измјени дијела Регулационог плана 
подручја зона 1, 4 и 5 - западни дио 
градске зоне Градишке „Градишка-запад“ 
(БЛОК СТАНДАРД) је десет година. 

 

IV 
 

Смјернице за израду Плана: 

- План израдити у складу са одредбама 
Закона о уређењу простора и грађењу, 
Правилника о начину израде, садржају 
и форми докумената просторног 
уређења, те другим прописима из 
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посебних области релевантних за 
планирање и уређење простора. 

- Приликом израде плана потребно је 
водити рачуна о јавном интересу и 
општим и посебним циљевима 
просторног развоја. 

- Код израде планских рјешења 
обезбиједити усаглашеност са 
планским документима вишег реда. 

- План израдити у складу са пројектним 
задатком који ће дати носилац 
припреме плана у поступку јавне 
набавке. 

 
V 

 
Носилац припреме израде Плана 

је Градоначелник путем Одјељење за 
просторно уређење и грађење. 
Носилац израде Плана ће се одредити у 
складу са Законом о јавним набавкама 
БиХ. 

 
VI 
 

 Преднацрт плана припремиће се у 
року од 30 дана од закључења уговора о 
изради плана и испуњења услова који 
уговором буду одређени. 
 Нацрт плана ће утврдити 
Градоначелник, те  мјесто, вријеме и 
начин излагања нацрта на јавни увид. 
 

VII 
 

 Нацрт плана ће се ставити на јавни 
увид у трајању од 30 дана и у овом 
периоду ће се прикупљати приједлози, 
примједбе и сугестије заинтересованих 
лица. 

Након јавног увида провешће се 
јавна расправа о нацрту предметног 
плана. 

 
VIII 

 
 Приједлог плана ће утврдити 
Градоначелник у року од 15 дана од 
завршетка јавног увида и јавне расправе, 
а на основу нацрта који је био на јавном 
увиду и става о примједбама, 
приједлозима и мишљењима на тај нацрт 
и закључцима са јавне расправе. 

 Уз приједлог плана Градоначелник 
ће поднијети Скупштини града приједлог 
одлуке о доношењу плана са потребним 
образложењем. 
 У образложењу одлуке о 
доношењу плана Градоначелник и 
носилац израде плана ће дати податке о 
примједбама и приједлозима који су у 
току јавног увида и јавне расправе 
поднесени, те стручно образложење 
примједби и приједлога који нису могли 
бити прихваћени. 
 

IX 
 
 Садржај Плана мора бити у складу 
са Законом о уређењу простора и 
грађењу („Службени гласник Републике 
Српске“ бр. 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19) и 
Правилником о начину израде, садржају и 
форми докумената просторног уређења 
(„Службени гласник Републике Српске” 
број: 69/13), а састојаће се од текстуалног 
и графичког дијела. 

 
X 
 

Средства за израду Плана 
обезбиједиће се из Буџета града 
Градишка. 
 

XI 
 

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

 
 
Број: 01-022-143/20 
Датум: 14.07.2020. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

 Миленко Павловић с.р. 
___________________________________ 
 

На основу члана 40. став 1. и 3. 
Закона о уређењу простора и грађењу 
(„Службени гласник Републике Српске“ 
бр. 40/13,106/15, 3/16 и 84/19), члана 39. 
став 2. тачка 8. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“ бр. 97/16 и 36/19) и 
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члана 87. Статута града Градишка 
(„Службени гласник града Градишка“ бр. 
4/17 и 5/19) Скупштина града Градишка на 
сједници одржаној дана 14.07.2020. 
године,  д о н и ј е л а  ј е 
 

О Д Л У К У 
о приступању измјени дијела 

Регулационог плана подручја зона 1, 4 
и 5 - западни дио градске зоне 
Градишке „Градишка-запад“  

(БЛОК ЈЕДИНСТВО) 
 
I 
 

 Приступа се измјени дијела 
Регулационог плана подручја зона 1, 4 и 5 
- западни дио градске зоне Градишке 
„Градишка-запад“ (БЛОК ЈЕДИНСТВО). 
 

II 
  
 Обухват Плана је одређен у 
графичком прилогу који је саставни дио 
ове одлуке и обухвата простор површине 
приближно 8 ha. 
 Коначна граница обухвата 
одредиће се у графичком дијелу Плана. 
 

III 
 

Плански период за који се доноси 
измјени дијела Регулационог плана 
подручја зона 1, 4 и 5 - западни дио 
градске зоне Градишке „Градишка-запад“ 
(БЛОК ЈЕДИНСТВО) је десет година. 

 
IV 

 
 Смјернице за израду Плана: 
 - План израдити у складу са 
одредбама Закона о уређењу простора и 
грађењу, Правилника о начину израде, 
садржају и форми докумената просторног 
уређења, те другим прописима из 
посебних области релевантних за 
планирање и уређење простора. 
 - Приликом израде плана потребно 
је водити рачуна о јавном интересу и 
општим и посебним циљевима просторног 
развоја. 

 - Код израде планских рјешења 
обезбиједити усаглашеност са планским 
документима вишег реда. 
 -  План израдити у складу са 
пројектним задатком који ће дати носилац 
припреме плана у поступку јавне набавке. 
 

V 
 

Носилац припреме израде Плана 
је Градоначелник путем Одјељење за 
просторно уређење и грађење. 

Носилац израде Плана ће се 
одредити у складу са Законом о јавним 
набавкама БиХ. 

VI 
 

 Преднацрт плана припремиће се у 
року од 30 дана од закључења уговора о 
изради плана и испуњења услова који 
уговором буду одређени. 
 Нацрт плана ће утврдити 
Градоначелник, те  мјесто, вријеме и 
начин излагања нацрта на јавни увид. 
 

VII 
 

 Нацрт плана ће се ставити на јавни 
увид у трајању од 30 дана и у овом 
периоду ће се прикупљати приједлози, 
примједбе и сугестије заинтересованих 
лица. 

Након јавног увида провешће се 
јавна расправа о нацрту предметног 
плана. 

VIII 
 

 Приједлог плана ће утврдити 
Градоначелник у року од 15 дана од 
завршетка јавног увида и јавне расправе, 
а на основу нацрта који је био на јавном 
увиду и става о примједбама, 
приједлозима и мишљењима на тај нацрт 
и закључцима са јавне расправе. 
 Уз приједлог плана Градоначелник 
ће поднијети Скупштини града приједлог 
одлуке о доношењу плана са потребним 
образложењем. 
 У образложењу одлуке о 
доношењу плана Градоначелник и 
носилац израде плана ће дати податке о 
примједбама и приједлозима који су у 
току јавног увида и јавне расправе 
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поднесени, те стручно образложење 
примједби и приједлога који нису могли 
бити прихваћени. 
 

IX 
 
 Садржај Плана мора бити у складу 
са Законом о уређењу простора и 
грађењу („Службени гласник Републике 
Српске“ бр. 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19) и 
Правилником о начину израде, садржају и 
форми докумената просторног уређења 
(„Службени гласник Републике Српске” 
број: 69/13), а састојаће се од текстуалног 
и графичког дијела. 

 
X 
 

Средства за израду Плана 
обезбиједиће се из Буџета града 
Градишка. 
 

XI 
 

Ова одлука ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 
Број: 01-022-144/20 
Датум: 14.07.2020. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

 Миленко Павловић с.р. 
___________________________________ 
 

На основу члана 39. став 2. тачка 
2. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“ 
бр. 97/16 и 36/19) и члана 87. Статута 
града Градишка („Службени гласник града 
Градишка“ бр. 4/17 и 5/19), Скупштина 
града Градишка на сједници одржаној 
дана 14.07.2020. године, донијела је 
 

 

О Д Л У К У  
 

 о стављању ван снаге Одлуке о 
приступању измјени дијела 

Урбанистичког плана Градишке  
2005 - 2020. године 

 

 
I 

 

Ставља се ван снаге Одлука о 
приступању измјени дијела Урбанистичког 
плана Градишке 2005 - 2020. године 
(„Службени гласник општине Градишка 
број 3/18). 
 

II 
 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 
Број: 01-022-145/20 
Датум: 14.07.2020. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

 Миленко Павловић с.р. 
___________________________________ 
 

На основу члана 39. став 2. тачка 
2. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“ 
бр. 97/16 и 36/19) и члана 87. Статута 
града Градишка („Службени гласник града 
Градишка“ бр. 4/17 и 5/19), Скупштина 
града Градишка на сједници одржаној 
дана 14.07.2020. године, донијела је 
 

 

 О Д Л У К У  
 

 о стављању ван снаге Одлуке о 
приступању измјени дијела 

Регулационог плана подручја зона 1, 4 
и 5 – западни дио градске зоне 
Градишка „Градишка - запад“ 

 

 

I 
 

Ставља се ван снаге Одлука о 
приступању измјени дијела Регулационог 
плана подручја зона 1, 4 и 5 – западни 
дио градске зоне Градишка „Градишка-
запад“ („Службени гласник општине 
Градишка“ број 3/18). 
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II 
 

 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 
 
Број: 01-022-146/20 
Датум: 14.07.2020. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

 Миленко Павловић с.р. 
___________________________________ 
 

На основу члана 348. став 3 тачка 
д) Закона о стварним правима („Службени 
гласник Републике Српске“ бр. 124/08, 
58/09, 95/11, 60/15 и 18/16), члана 36. 
Статута града Градишке („Службени 
гласник општине Градишка“ број 4/17 и 
„Службени гласник града Градишка“ број 
15/19), чланa 4. Одлуке о уређењу 
простора и грађевинском земљишту 

(„Службени гласник општине Градишка“, 
бр. 6/14, 1/17, 7/17, 3/18, 8/18, 2/19 и 
„Службени гласник града Градишке“ број 
7/19), рјешавајући у предмету продаје 
градског грађевинског земљишта 
непосредном погодбом ради обликовања 
грађевинске парцеле по захтјеву Бурић 
Милана из Градишке, Скупштина града 
Градишка је на сједници одржаној дана 
14.07.2020. године,  донијела  
 

О Д Л У К У 

 
о давању сагласности за закључење 

уговора о продаји неизграђеног 
градског грађевинског земљишта 
непосредном погодбом са Бурић 

Миланом из Градишке 

 
I 

 
Даје се сагласност за закључење уговора 
о купопродаји неизграђеног градског 
грађевинског земљишта непосредном 
погодбом ради обликовања грађевинске 
парцеле означеног као:  
 

 -к.ч. број 1136/100 Тркалиште пашњак 3. 
класе у површини од 65m2, уписана у лист 

непокретности број 1912 к.о. Градишка 1, 
власништво Града Градишка 1/1 дијела са 
Бурић Миланом из Градишке.  
 

II 
 
О купопродаји некретнина из тачке I ове 
Одлуке закључиће се купопродајни уговор 
између Бурић Милана из Градишке, као 
купца и Града Градишка, као продавца по 
тржишној цијени градског грађевинског 
земљишта у износу од 60,00 КМ/1m2, што 
за 65m2 износи 3 900,00 КМ, којим ће се 
регулисати сва међусобна права и 
обавезе уговорних страна.  
 

III 
 
Овлашћује се Градоначелник да у име 
Града Градишке закључи уговор из тачке I 
ове одлуке са Бурић Mиланом из 
Градишке.  
  

IV 

 
Ова одлука ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављена у 
„Службеном гласнику града Градишка“. 
 
 
Број: 01-022-147/20 
Датум: 14.07.2020. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

 Миленко Павловић с.р. 
___________________________________ 

 
На основу члана 39. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19), 
члана 348. став 1. Закона о стварним 
правима („Службени гласник Републике 
Српске“, бр. 124/08, 58/09, 95/11, 60/15 и 
18/16), члана 15. став 2 Правилника о 
поступку јавног конкурса за располагање 
непокретностима у својини Републике 
Српске и јединица локалне самоуправе 
(„Службени гласник Републике Српске“, 
број 20/12) и чланова 36. и 87. Статута 
града Градишка („Службени гласник 
општине Градишка'', број 4/17 и 
„Службени гласник града Градишка'', број 
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5/19) Скупштина града Градишка на 
сједници одржаној 14.07.2020. године, 
доноси 

 
О Д Л У К У  

о продаји непокретности непосредном 
погодбом Мандић Карађорђу  

из Вакуфа 
 
I 

 
Мандић Карађорђу из Вакуфа продаје се 
непосредном погодбом као једином 
учеснику лицитације непокретност у 
власништву Града Градишка и то: 
 
- трособни стан као посебни дио зграде у 
Вакуфу, изграђенe на к.ч. број 403/1 к.о. 
Вакуф, површине 87,06 m², уписан у 
Књигу уложених уговора о откупу 
стамбених зграда и станова за к.о. Вакуф, 
лист број 2 као етажно власништво Града 
по цијени од 5642,00 КМ.  

 
II 
 

О продаји непокретности из тачке I ове 
одлуке, након прибављеног мишљења 
Правобранилаштва Републике Српске, 
закључиће се купопродајни уговор између 
Града Градишка и Мандић Карађорђа из 
Вакуфа, којим ће се регулисати сва 
међусобна права и обавезе између 
уговорних страна. 
 

III 
 

Овлашћује се Градоначелник да у име 
Града Градишке закључи уговор о продаји 
непокретности из тачке I ове одлуке. 

 
IV 

 

Ова одлука ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 
Број: 01-022-148/20 
Датум: 14.07.2020. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

 Миленко Павловић с.р. 

На основу члана 39. став 2. тачка 
13. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, 
бр. 97/16 и 36/19), члана 5. и 29. Одлуке о 
пословним зградама, пословним 
просторијама, друштвеним домовима, 
гаражама и другим непокретностима у 
својини града Градишка(„Службени 
гласник општине Градишка, бр. 10/17, 
14/18, 2/19 и 4/19) и („Службени гласник 
града Градишка, број 11/19) и чл. 36. и 87. 
Статута града Градишка („Службени 
гласник општине Градишка'', број 4/17) и 
(„Службени гласник града Градишка“, број 
5/19) Скупштина града Градишка на 
сједници одржаној дана 14.07.2020. 
године, доноси: 
 

О Д Л У К У 
 
o давању на коришћење непокретности 

у својини Града Градишка  
Фудбалском клубу „Козара“ Градишка 

 

 

I 
 

Овом Одлуком дају се на коришћење 
Фудбалском клубу „Козара“ Градишка 
непокретности у својини града Градишка 
(Зграда физичке културе и рекреације, 
помоћне зграде и земљиште уз зграду 
физичке културе) у Градишци на к. ч. број 
1850/1 К. О. Градишка 1 уписане у л. н. 
број 1912/87. 
 

II 
 
Непокретности из тачке I дају се на 
коришћење ради обављања спортских 
активности без накнаде на период од 
десет година. 
 

III 
 
Oвлашћује се Градоначелник да у име 
града Градишка закључи уговор о 
условима коришћења непокретности из 
тачке I са Фудбалским клубом „Козара“ 
Градишка. 
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IV 
 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 
Број: 01-022-149/20 
Датум: 14.07.2020. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

 Миленко Павловић с.р. 
___________________________________ 
 

На основу члана 39. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19), 

члана 23. Закона о стварним правима 

(„Службени гласник Републике Српске“, 

бр. 124/08, 58/09, 95/11, 60/15 и 107/19), и 

чл. 36. и 87. Статута града Градишка 

(„Службени гласник општине Градишка“, 

број 4/17 и „Службени гласник града 

Градишка“, број 5/19) Скупштина града 

Градишка на сједници одржаној 

14.07.2020. године, доноси 

 

О Д Л У К У  

о прихватању понуде  

Бојанић Здравке и Станка 

 

I 

  

Прихвата се понуда  Бојанић (Станко) 

Здравке и Бојанић (Анка) Станка за 

куповину некретнина означених као: 

 

-катастраска парцела број: 1703/2 

„Крћевина“ пашњак 4 класе у површини     

                                                           531 m² 

-катастарска парцела број: 1704/2  „Брдо“, 

шума 3 класе у површине            1157 m²                                                                        

                                      укупно:       1688 m² 

 

уписане у посједовни лист број: 17/2 у к.о. 

Самарџије са 1/2 дијела, по цијени од 

4.779,50 KM ради привођења земљишта 

трајној намјени. 

 

II 

 

Одобрава се исплата накнаде у укупном 

износу од 4.228,50 КМ због немогућности 

коришћења земљишне парцеле у 

пољопривредне сврхе Бојанић Здравки и 

Бојанић Станку. 

 

III 

 

О куповини некретнина из тачке I ове 

одлуке, након прибављеног мишљења 

Правобранилаштва Републике Српске, 

закључиће се уговор између Града 

Градишка и Бојанић Здравке и Бојанић 

Станка, којима ће се регулисати сва 

међусобна права и обавезе између 

уговорних страна. 

 

IV 

 

Овлашћује се Градоначелник да у име 
Града закључи уговор о куповини 
некретнина из тачке I ове одлуке. 

 

V 

 

Ова oдлука ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном 

гласнику града Градишка“. 

 

Број: 01-022-152/20 
Датум: 14.07.2020. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

 Миленко Павловић с.р. 
___________________________________ 

 
На основу члана 348. ст. 3 тачка д) 

Закона о стварним правима („Службени 
гласник Републике Српске“ бр. 124/08, 
3/09, 58/09, 95/11, 60/15 и 107/19), члана 
36. Статута града Градишка („Службени 
гласник општине Градишка“ број 4/17 и 
„Службени гласник града Градишка“ 5/19), 
члана 4. Одлуке о уређењу простора и  
грађевинском земљишту („Службени 
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гласник општине Градишка“ бр. 6/14, 1/17, 
7/17, 3/18, 8/18, 2/19) и („Службени 
гласник града Градишка“ број 7/19), 
рјешавајући у предмету продаје градског 
грађевинског земљишта непосредном 
погодбом ради обликовања грађевинске 
парцеле по захтјеву Котараш Златка из 
Градишке, Скупштина града на сједници 
одржаној дана 14.07.2020.године, доноси 

 
О Д Л У К У 

 
о давању сагласности за закључење 

уговора о продаји неизграђеног 
градског грађевинског земљишта 

непосредном погодбом са Котараш 
Златком из Градишке 

 
I 
 

Даје се сагласност за закључење уговора 
о купопродаји неизграђеног градског 
грађевинског земљишта непосредном 
погодбом ради обликовања грађевинске 
парцеле означеног као:  
 
-к.ч. број: 809/2 „Ул.Табаковића“ двориште 
у пов. од 62 m² уписана у п.л.број 2689 к.о. 
Градишка град ,власништво и посјед 
Града Градишка са 1/1 дијела. 
 

II 
 

О купопродаји некретнина из тачке I ове 
Одлуке закључиће се купопродајни уговор 
између Котараш Златка из Градишке као 
купца и Града Градишка као продавца по 
тржишној цијени градског грађевинског 
земљишта у износу од 100,00 КМ/1 m², 
тако што ће купац на име накнаде дати 
кат.парцелу бр. 808/4 „ул.Табаковића“ 
двориште, у пов. од 5 m² уписана у 
п.л.бр.1285 к.о.Градишка-град и 
доплатити разлику у површини за 57 m² у 
износу од 5.700,00 КМ, којим ће се 
регулисати сва међусобна права и 
обавезе уговорних страна.  
 

III 
 

Овлашћује се Градоначелник Града да у 
име Града закључи уговор из тачке I ове 
одлуке са Котараш Златком из Градишке.  

IV 

 
Ова одлука ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављена у 
„Службеном гласнику града Градишка“. 
 

Број: 01-022-150/20 
Датум: 14.07.2020. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

 Миленко Павловић с.р. 
___________________________________ 

 
На основу члана 348. став 4. 

Закона о стварним правима („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 124/08, 
3/09, 58/09, 95/11, 60/15 и 107/19), члана 
36. Статута града Градишка („Службени 
гласник општине Градишка“, број 4/17 и 
„Службени гласник града Градишка“, број 
5/19) и члана 14. Одлуке о уређењу 
простора и грађевинском земљишту 
(„Службени гласник општине Градишка“, 
бр. 6/14, 1/17, 7/17, 3/18, 8/18 и „Службени 
гласник града Градишка“ број 7/19), 
рјешавајући по захтјеву Стојаковић 
Бранислава из Козинаца за замјену 
грађевинског земљишта, ради привођења 
земљишта намјени, Скупштина града 
Градишка, на сједници одржаној дана 
14.07.2020. доноси 

 
О Д Л У К У 

 

о давању сагласности за закључење 
Уговора о замјени грађевинског 

земљишта са Стојаковић Браниславом 
 

I 
 Даје се сагласност за закључење 
Уговора о замјени непокретности са 
Стојаковић Браниславом, сином Бранка 
из Градишке, Козинци бб, којим Град 
Градишка даје у замјену Стојаковић 
Браниславу, ради привођења земљишта 
намјени, грађевинско земљиште, 
означено као: 
-к.ч. бр. 498/52 „КРОШЊА“ градилиште у 
пов. 644 m² и 

-к.ч. бр. 1535/3 „ПОТКУЋНИЦА“ остале 
посл. зг. у ванпривреди у пов. 31 m²                      
њива 4. кл. у пов. 66 m² 
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 уписане у л.н. бр. 1912  к.о. 
Градишка 1, корисник Град Градишка са 
1/1 дијела, а стварно и фактичко право 
власништва Град Градишка са 1/1 дијела, 

а Стојаковић Бранислав, даје у 
замјену Граду Градишка грађевинско 
земљиште, означено као: 

-к.ч. бр. 1535/5 ПОТКУЋНИЦА, 
њива 4. кл. у пов. 987 m² 

 уписана у л.н. бр. 2490  к.о. 
Градишка 1, корисник Стојаковић 
Бранислав, син Бранка, са 1/1 дијела, а 
стварно и фактичко право власништва 
Стојаковић Бранислав, син Бранка, са 1/1 
дијела. 
 

II 
 

Тржишна вриједност грађевинског 
земљишта у власништву Града Градишка 
утврђена је у износу од 39.513,00 КМ а 
тржишна вриједност грађевинског 
земљишта у власништву Стојаковић 
Бранислава утврђена је у износу 
39.480,00 КМ. 

Обзиром да је тржишна вриједност 
грађевинског земљишта у власништву 
Града Градишка већа за 33,00 КМ, 
Стојаковић Бранислав се обавезује 
наведени износ доплатити на рачун града 
Градишка. 

 
III 
 

 Овлашћује се Градоначелник да у 
име Града закључи уговор из тачке I ове 
одлуке са Стојаковић Браниславом. 
 

IV 

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

Број: 01-022-151/20 
Датум: 14.07.2020. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

 Миленко Павловић с.р. 
 
 

На основу члана 348. став 1. 

Закона о стварним правима („Службени 

гласник Републике Српске“, број 124/08, 

58/09, 95/11 и 60/15), члана  4. 

Правилника о поступку јавног конкурса за 

располагање непокретностима у својини 

Републике Српске и јединица локалне 

самоуправе („Службени гласник 

Републике Српске“, број 20/12) и члана 

36. и 87. Статута града Градишка 

(„Службени гласник општине Градишка“, 

број 4/17 и „Службени гласник града 

Градишка“, број 5/19), Скупштина града 

Градишка на сједници одржаној 

30.05.2019. године, доноси 

 

О Д Л У К У 

 

o продаји неизграђеног грађевинског 

земљишта у оквиру Регулационог 

плана „Агроиндустријска зона Нова 

Топола“ самосталном предузетнику 

Љепојевић  Данки  

 

I 

    Самосталном предузетнику Љепојевић 

Данки, која послује под пословним 

именом Производња намјештаја „Паук“ 

Данка Љепојевић с.п. Нова Топола 

продаје се неизграђено грађевинско 

земљиште у оквиру Регулационог плана 

''Агроиндустријска зона Нова Топола'' са 

уписаним правом власништва Општине 

Градишка са 1/1 дијела, као  

најповољнијем купцу утврђеном у 

поступку усменог јавног надметања 

(лицитације), означено као: 

- катастарска парцела број 395/13 „табла'' 
градилиште, површине 8220 m² уписана у 
посједовни лист број 1267 к.о. Нова 
Топола са 1/1 дијела, што одговара упису 
у зк.ул. број 187 к.о. Нова Топола, по 
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старом премјеру, а по новом премјеру 
означена као: 
- катастарска парцела број 395/13 „табла“ 
градилиште, површине 8220 m² 
уписана у лист непокретности, број 846 
к.о. Нова Топола са 1/1 дијела, 
 ради изградње пословног објекта 
намијењеног индустријској дјелатности, 
по цијени од 1КМ/m². 

 

II 

О продаји некретнина из тачке I ове 

одлуке, након прибављеног мишљења 

Правобранилаштва  Републике Српске, 

закључиће се купопродајни уговор између 

Града Градишка и самосталног 

предузетника Љепојевић Данке, која 

послује под пословним именом 

Производња намјештаја „Паук“ Данка 

Љепојевић с.п. Нова Топола, којима ће се 

регулисати сва међусобна права и 

обавезе између уговорних страна. 

 

III 
 

Овлашћује се Градоначелник да у име 
Града закључи уговор о продаји 
земљишта из тачке I ове одлуке. 

 
IV 

 

Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном 

гласнику града Градишка“. 

 
Број: 01-022-244/19 
Датум: 30.05.2019. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

 Миленко Павловић с.р. 
 
 
 

На основу члана 43. став (10) 
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), чл. 
24. тачка 1), 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 дана 14.07.2020. године, доноси 

 
О  Д  Л  У  К  У 

 
о давању сагласности на повећање 

броја дјеце у васпитним групама 
 

 
I 
 

Даје се сагласност Јавној установи за 
предшколско васпитање и образовање 
дјеце „Лепа Радић“ Градишка за 
повећање броја дјеце у васпитним 
групама за највише 20% од максималног 
броја утврђеног законом. 

 
 

II 
 

За извршење ове одлуке задужују се 
Јавна установа за предшколско 
васпитање и образовање дјеце „Лепа 
Радић” Градишка и Одјељење за 
друштвене дјелатности Градске управе 
града Градишка. 
 
 

III 
 

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику 
града Градишка”. 
 
Број: 01-022-135/20 
Датум: 14.07.2020. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

 Миленко Павловић с.р. 
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На основу члана 19. став (1) тачка 
1) Закона о систему јавних служби 
(„Службени гласник Републике Српске“, 
бр. 68/07, 109/12 и 44/16), чл. 39. и 82. 
Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, број 97/16 и 
36/19), чл. 36. и 87. Статута града 
Градишка („Службени гласник града 
Градишка“, бр. 4/17 и 5/19), Скупштина 
града Градишка на сједници одржаној 
14.07.2020. године  д о н о с и  
 

ЗАКЉУЧАК 

Даје се сагласност на Програм 

рада Јавне установе за предшколско 

васпитање и образовање дјеце „Лепа 

Радић“ Градишка за радну 2020/2021. 

годину, усвојен од стране Управног 

одбора установе, Одлука број: 830/2020 

од 29.3.2020. године. 

 

Закључак ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у „Службеном 

гласнику града Градишка“. 

Број: 01-013-56/20 
Датум: 14.07.2020. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

 Миленко Павловић с.р. 
___________________________________ 

 
На основу члана 36. Статута града 

Градишка („Службени гласник града 
Градишка“, бр. 4/17 и 5/19) и члана 140. 
Пословника о раду Скупштине града 
Градишка („Службени гласник града 
Градишка“ бр. 6/17 и 5/19) а након 
разматрања Извјештаја Градоначелника 
о раду у органима предузећа која 
обављају комуналне дјелатности; КП 
„Водовод“ а.д. Градишка, КП „Градска 
чистоћа“ а.д. Градишка и КП „Топлана" 
а.д. Градишка, Скупштина града 
Градишка на 33. редовној сједници 
одржаној 14.07.2020. године донијела је 
сљедећи 

 
 

З А К Љ У Ч  А К 
 
- Усваја се Извјештај 

Градоначелника о раду у органима 
предузећа која обављају комуналне 
дјелатности; КП „Водовод“ а.д. 
Градишка, КП „Градска чистоћа“ а.д. 
Градишка и КП „Топлана" а.д. 
Градишка. 
 

Број: 01-013-41/20 
Датум: 14.07.2020. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

 Миленко Павловић с.р. 
___________________________________ 

 
На основу члана 47. став 1. Закона 

о уређењу простора и грађењу 
(„Службени гласник Републике Српске“ 
бр. 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19) који се 
примјењује на основу члана 192. Закона о 
уређењу простора и грађењу („Службени 
гласник Републике Српске“ бр. 40/13, 
106/15, 3/16 и 84/19) и члана 87. Статута 
града Градишка („Службени гласник града 
Градишка“ бр. 4/17 и 5/19) Скупштина 
града Градишка на сједници одржаној 
дана 14.07.2020. године, д о н и ј е л а  је 
 

ЗАКЉУЧАК 
о утврђивању Нацрта измјене дијела 

Регулационог плана подручја зона 2, 7 
и 8 – источни дио градске зоне 

Градишке „Градишка-исток“ 
 

I 
 
 Утврђује се Нацрт измјене дијела 
Регулационог плана подручја зона 2, 7 и 8 
– источни дио градске зоне Градишке 
„Градишка-исток“ (У даљем тексту: Нацрт 
плана).  

Нацрт плана обухвата простор 
омеђен улицама Милоша Обилића, Кнеза 
Лазара, Видовданска и Тргом јеврејских 
страдања. 
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II 
 
  Нацрт плана ће се изложити на 
јавни увид у трајању од тридесет дана.  

 
III 

 
Нацрт плана ће бити изложен у 

просторијама Градске управе Градишкa и 
носиоца израде плана „Урбис центар“ 
д.о.о. Бања Лука. 

О мјесту, датуму почетка и трајању 
јавног увида, као и мјесту и датуму јавног 
излагања Нацрта плана, јавност ће бити 
обавијештена путем средстава јавног 
информисања доступних на подручју 
града Градишка (локални радио и 
локална телевизија) осам дана прије 
почетка јавног увида и 15 дана од почетка 
излагања нацрта на јавни увид. 

 
IV 

 
 За вријеме јавног увида, свако 
физичко и правно лице може дати мишљење, 
примједбе и приједлоге на Нацрт плана, 
уписом у свеску - која ће се налазити у 
просторији у којој је Нацрт изложен, или у 
форми дописа  упућеног Градоначелнику 
путем Одјељења за просторно уређење и 
грађење.  

 
V 

 
 Елаборат Нацрта плана, урађен од 
стране „Урбис центар“ д.о.о. Бања Лука у јулу 
2020. године саставни је дио овог закључка. 
 

VI 
 

 За провођење поступка јавног увида 
задужује се Одјељење за просторно уређење 
и грађење. 

 
VII 

 
Овај закључак ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у „Службеном 
гласнику града Градишка”. 

 

Број: 01-013-57/20 
Датум: 14.07.2020. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

 Миленко Павловић с.р. 

На основу члана 47. став 1. Закона 
о уређењу простора и грађењу 
(„Службени гласник Републике Српске“ 
бр. 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19) који се 
примјењује на основу члана 192. Закона о 
уређењу простора и грађењу (”Службени 
гласник Републике Српске“ бр. 40/13, 
106/15, 3/16 и 84/19) и члана 87. Статута 
града Градишка („Службени гласник града 
Градишка“ бр. 4/17 и 5/19) Скупштина 
града Градишка на сједници одржаној 
дана 14.07.2020. године, д о н и ј е л а  је 
 
 

ЗАКЉУЧАК 
о утврђивању Нацрта измјене дијела 

Регулационог плана подручја зона 2, 7 
и 8 – источни дио градске зоне 

Градишке „Градишка-исток“ 
 
 
I 

 
 Утврђује се Нацрт измјени дијела 
Регулационог плана подручја зона 2, 7 и 8 
– источни дио градске зоне Градишке 
„Градишка-исток“ (У даљем тексту: Нацрт 
плана).  

Нацрт плана обухвата простор 
између дијела Видовданске улице, улице 
Иве Андрића, дијела Хиландарске улице, 
улице Бранка Миљковића, дијела улице 
Филипа Вишњића и дијела улице Ђуре 
Јакшића, у насељу Сењак. 
 

II 
 
  Нацрт плана ће се изложити на 
јавни увид у трајању од тридесет дана.  

 
III 

 
Нацрт плана ће бити изложен у 

просторијама Градске управе Градишкa и 
носиоца израде плана  “Урбис центар“ 
д.о.о. Бања Лука. 

О мјесту, датуму почетка и трајању 
јавног увида, као и мјесту и датуму јавног 
излагања Нацрта плана, јавност ће бити 
обавијештена путем средстава јавног 
информисања доступних на подручју 
града Градишка (локални радио и 
локална телевизија) осам дана прије 
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почетка јавног увида и 15 дана од почетка 
излагања нацрта на јавни увид. 

 
IV 

 
 За вријеме јавног увида, свако 
физичко и правно лице може дати 
мишљење, примједбе и приједлоге на 
Нацрт плана, уписом у свеску - која ће се 
налазити у просторији у којој је Нацрт 
изложен, или у форми дописа  упућеног 
Градоначелнику путем Одјељења за 
просторно уређење и грађење.  
 

V 
 
 Елаборат Нацрта плана, урађен од  
стране „Урбис центар“ д.о.о. Бања Лука у 
јулу 2020. године саставни је дио овог 
закључка. 
 

VI 
 

 За провођење поступка јавног 
увида задужује се Одјељење за 
просторно уређење и грађење. 

 
VII 

 
Овај закључак ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у „Службеном 
гласнику града Градишка”. 

 
Број: 01-013-58/20 
Датум: 14.07.2020. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

 Миленко Павловић с.р. 
___________________________________ 
 

На основу чл. 39. и 82. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19), чл. 
55. и 56. Закона о службеницима и 
намјештеницима у органима јединице 
локалне самоуправе („Службени гласник  
Републике Српске“, број 97/16) и чл. 36. и 
87. Статута града Градишка („Службени 
гласник града Градишка“, бр. 4/17 и 5/19) 
Скупштина града Градишка на сједници 
одржаној дана 14.07.2020. године 
донијела је 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу в.д. начелника Одјељења 
за развој и међународне пројекте  
у Градској управи града Градишка 

 
1. Данијела Милетић, професор 
енглеског језика и књижевности из 
Градишке, разрјешава се дужности 
в.д.начелника Одјељења за развој и 
међународне пројекте у Градској  управи 
града  Градишка, због истека времена на 
које је именована, са даном 14. 07. 2020. 
године. 
 
2. За извршење рјешења задужује се 
Градоначелник.  
 
3. Рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 

Образложење 
 
Данијела Милетић је рјешењем 
Скупштине града Градишка број: 01-111-
93/20 од 01.06.2020. године, именована 
на дужност вршиоца дужности начелника 
Одјељења за развој и међународне 
пројекте на период до 90 дана, односно 
до окончања поступка именовања на 
мандатни период по јавном конкурсу. С 
обзиром да је у међувремену расписан 
јавни конкурс и спроведена процедура 
избора, Градоначелник је у складу са 
Законом о службеницима и 
намјештеницима у органима јединице 
локалне самоуправе, предложио 
Скупштини града доношење предметног 
рјешења.  
На основу наведеног, ријешено је као у 
диспозитиву.  
 
Правна поука: Против овог рјешења 
именовани може изјавити жалбу Одбору 
за жалбе града Градишка у року од 15 
дана од дана пријема рјешења.  
 
Број: 01-111-118/20 
Датум: 14.07.2020. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

 Миленко Павловић с.р. 
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На основу чл. 39. и 82. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19), 
члана 50. Закона о службеницима и 
намјештеницима у органима јединице 
локалне самоуправе („Службени гласник  
Републике Српске“, број 97/16) и чл. 36. и 
87. Статута града Градишка („Службени 
гласник града Градишка“, бр. 4/17 и 5/19) 
Скупштина града Градишка на сједници 
одржаној дана 14.07.2020. године 
донијела је 

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању начелника Одјељења за 
развој и међународне пројекте у  
Градској управи града Градишка 

 
1. Данијела Милетић, професор 
енглеског језика и књижевности из 
Градишке, именује се за начелника 
Одјељења за развој и међународне 
пројекте у Градској управи града 
Градишка са даном 14.07.2020. године, на 
вријеме трајања мандата сазива 
Скупштине града који ју је изабрао. 
 
2. Именована права по основу радног 
односа након именовања остварује у 
складу са Законом о службеницима и 
намјештеницима у органима јединице 
локалне самоуправе, а на основу 
рјешења Градоначелника.  
 
3. Рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 

Образложење 

 
Јавни конкурс за начелника наведеног 
одјељења објављен је у Дневном листу 
„Глас Српске“ и у „Службеном гласнику 
Републике Српске“. На конкурс се у року 
пријавила именована. Других пријава није 
било. Комисија за спровођење јавног 
конкурса за избор начелника Одјељења 
за развој и међународне пројекте, 
именована рјешењем Градоначелника 
број: 02-111-91/20 од 01.06.2020. године, 
утврдила је да именована испуњава 
услове конкурса и са кандидатом обавила 
интервју дана 13.07.2020. године. 

Записник комисије достављен је 
Градоначелнику. Градоначелник је, у 
складу са чланом 59. Закона о локалној 
самоуправи, предложио Скупштини града 
да се Данијела Милетић именује за 
начелника Одјељења за развој и 
међународне пројекте Градске управе  
Градишка, на вријеме трајања мандата 
сазива Скупштине града који ју је изабрао.  
На основу наведеног рјешено је као у 
диспозитиву.  
  

Правна поука: Против овог рјешења 
именована може изјавити жалбу Одбору 
за жалбе града Градишка у року од 15 
дана од дана пријема рјешења.  
 

Број: 01-111-119/20 
Датум: 14.07.2020. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

 Миленко Павловић с.р. 
 
 
 
 

ЈП СЦ „SERVITIUM“ ГРАДИШКА 
___________________________________
___________________________________ 
 

 
На основу члана 39. став 2. тачка 

4) Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“ 
бр. 97/16 и 36/19) и члана 87. Статута 
града Градишка („Службени гласник града 
Градишка“ бр. 4/17 и 5/19), а након 
разматрања Извјештаја о пословању и 
годишњег обрачуна ЈП СЦ „Servitium“ 
Градишка за 2019. годину, Скупштина 
града Градишка на својој 33. редовној 
сједници одржаној 14.07.2020. године 
донијела је сљедећу  
 

О Д Л У К У 
 

I 
 

Усваја се Извјештај о пословању и 
годишњи обрачун ЈП СЦ „Servitium“ 
Градишка за 2019. годину. 
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II 
 

 
Одлука ће се објавити у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 

 
Број: 01-022-133/20 
Датум: 14.07.2020. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

 Миленко Павловић с.р. 
 
 
 
 
ЈП „РАДИО ГРАДИШКА“ ГРАДИШКА 
___________________________________
___________________________________ 
 

На основу члана 39. став 2. тачка 
4) Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“ 
број 97/16 и 36/19), члана 87.Статута 
града Градишка („Службени гласник града 
Градишка“ бр. 4/17 и 5/19) и чл. 26. и 27. 
Статута Јавног предузећа Радио 
Градишка („Службени гласник општине 
Градишка“ бр. 8/09, 3/10 и 8/11), а након 
разматрања Извјештаја о пословању и 
годишњег обрачуна ЈП „Радио 
Градишка“ за 2019. годину, Скупштина 
града Градишка на својој 33. редовној 
сједници одржаној 14.07.2020. године 
донијела је сљедећу  
 

О Д Л У К У 
 

I 
 

 Усваја се Извјештај о пословању и 
годишњи обрачун ЈП „Радио Градишка“ за 
2019. годину. 

II 
 
Одлука ће се објавити у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 
Број: 01-022-134/20 
Датум: 14.07.2020. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА 
 Миленко Павловић с.р. 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
___________________________________
___________________________________ 
 

На основу члана 59. 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), а у вези са чланом 21. став 1. 
тачка 7. Колективног уговора за 
запослене у Градској управи града 
Градишка („Службени гласник града 
Градишка“, бр. 9/17, 4/18, 11/18, 12/18, 
7/19, 9/19, 1/20 и 7/20) градоначелник 
града Градишка,  д о н о с и  
 
 

П Р А В И Л Н И К  
о условима и поступку новчаног 

награђивања службеника и 
намјештеника у Градској управи града 

Градишка 

 

I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1.  
 

 Овим правилником се утврђују 
услови и поступак новчаног награђивања 
службеника и намјештеника у Градској 
управи града Градишка за постигнуте 
посебне резултате рада у току године.  

Члан 2.  
 

Службеник и намјештеник 
запослен у Градској управи града 
Градишка има право на новчану награду 
за постигнуте посебне резултате рада у 
складу са Колективним уговором под 
условима утврђеним овим правилником. 
 
II – УСЛОВИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ 
НОВЧАНЕ НАГРАДЕ 
 

Члан 3.  
 

(1) Службеник и намјештеник испуњава 
услове за новчано награђивање за 
постигнуте посебне резултате рада ако 
два мјесеца узастопно оствари посебне 
резултате на радном мјесту на које је 
распоређен у складу са Правилником о 
унутрашњој организацији и 
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систематизацији радних мјеста Градске 
управе града Градишка. 
 
(2) Посебним резултатима у смислу 
претходног става овог члана сматрају се: 

- број ријешених управних и других 

предмета, по захтјеву странака; 

- број ријешених управних и других 

предмета по службеној дужности, 

што за посљедицу има значајно 

увећање изворних прихода градског 

буџета, 

- број предузетих активности и 

покренутих поступака код органа 

Републике Српске и Босне и 

Херцеговине који су резултирали 

значајним повећањем наплате 

ненаплаћених потраживања града 

Градишка од физичких и правних 

лица по свим основама; 

- број предузетих активности и 

покренутих поступака који су 

допринијели повећању 

заинтересованости страних 

инвеститора за инвестирање на 

подручју града Градишка и 

побољшању укупне пословне климе 

на подручју Града; 

- квалитетно и благовремено 

обављање послова и задатака које 

је у имплементацији међународних 

пројеката који се реализују на 

подручју Града потребно предузети, 

а што за посљедицу има повећање 

кредибилитета Градске управе код 

органа Републике Српске Босне и 

Херцеговине и нарочито 

међународних организација; 

- квалитетно и потпуно пружање 

информација грађанима и правним 

лицима у шалтер сали што за 

посљедицу има убрзање 

административних процедура 

приликом остварења њихових 

права код Градске управе и уштеду 

времена како корисника услуга тако 

и службеника који мериторно 

рјешавају по њиховим захтјевима; 

- квалитетно и благовремено 

обављање послова и задатака у 

области одржавања и унапређења 

комуналне инфраструктуре (путеви, 

улице, хоризонтална и вертикална 

саобраћајна сигнализација, јавна 

расвјета, јавно зеленило, јавни 

превоз путника) и друго што за 

посљедицу има подизање 

квалитета живота грађана на 

подручју Града; 

- ефикасно и благовремено вршење 

комунално-инспекцијског надзора 

што за посљедицу има повећање 

нивоа комуналног реда и смањење 

недопуштеног и самовољног 

понашања корисника јавних 

површина и добара од општег 

интереса; 

- ефикасно и благовремено вршење 

послова и задатака из области 

инспекцијског надзора што за 

посљедицу има смањену потребу 

за примјеном репресивних мјера у 

виду кажњавања и што доводи до 

побољшања у погледу поштовања 

прописа над чијим спровођењем се 

надзор врши; 

- рационално коришћење радног 

времена и материјалних ресурса  

повјерених у обављању послова и 

задатака; 

- провођење активности које без 

негативних ефеката на повјерене 

послове и задатке доводе до 

значајних  уштеда буџетских 

средстава и 
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- сваки други облик понашања који 

подиже ефикасност Градске управе 

као сервиса грађана односно 

корисника њених услуга.   

  
III - ПОСТУПАК НАГРАЂИВАЊА 
СЛУЖБЕНИКА И НАМЈЕШТЕНИКА  
 

Члан 4.  
(1) Поступак награђивања службеника на 

извршилачким радним мјестима као и 

намјештеника за посебне резултате 

рада покрећу руководиоци основних и 

унутрашњих организационих јединица 

Градске управе (начелници 

одјељења/служби и шефови одсјека).  

(2) Предлагачи из става 1. овог члана на 

основу евалоације рада службеника и 

намјештеника у организационим 

јединицама којима руководе подносе 

Начелнику Одјељења/Службе, 

односно Градоначелнику образложен 

писмени приједлог за награђивање 

службеника односно намјештеника. 

(3) У приједлогу из става 2. наводе се 

разлози због којих се предлаже 

награђивање сваког службеника 

односно намјештеника, а нарочито да 

ли је предложени испунио неки од 

услова из члана 3. став 2. овог 

правилника. 

(4) Уколико се након разматрања 

достављеног приједлога за 

награђивање утврди да је исти 

неоснован Градоначелник ће 

писменим путем о томе обавијестити 

руководиоца основне организационе 

јединице, а ако је приједлог за 

награђивање упућен од стране 

руководиоца унутрашње 

организационе јединице 

Градоначелник ће писмено 

обавјештење упутити путем 

руководиоца основне организационе 

јединице. 

(5) Уколико Градоначелник утврди да је 

писмени приједлог за награђивање 

службеника односно намјештеника 

основан донијеће рјешење о исплати 

новчане награде за посебне 

резултате рада за предложеног 

службеника или намјештеника. 

(6) Рјешење о исплати новчане награде 

доставља се награђеном службенику 

односно намјештенику као и 

Одјељењу за финансије Градске 

управе ради исплате новчане 

награде, те се истиче на огласној 

табли Градске управе. 

(7) Награђивање руководилаца основних 

организационих јединица врши 

Градоначелник непосредно, а на 

основу евалоације резултата њиховог 

рада и утврђивања испуњености 

услова из члана 3. став 2. овог 

правилника. 

(8) У случају да утврди да су испуњени 

услови за награђивање руководиоца 

основне организационе јединице 

Градоначелник ће поступити на начин 

описан у ставовима (5) и (6) овог 

члана. 

 
IV - ВИСИНА НОВЧАНЕ НАГРАДЕ ЗА 
ПОСЕБНЕ РЕЗУЛТАТЕ РАДА И 
СРЕДСТВА ЗА ИСПЛАТУ НАГРАДА 
 

Члан 5. 
 

(1) Висина новчане награде за 
службенике и намјештенике Градске 
управе утврђена је         

     Колективним уговором. 

(2) Средства за исплате новчаних награда 
обезбјеђују се у Буџету Града. 
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V- ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  
 

Члан 6.  
 

 На сва питања која нису 
регулисана овим правилником примјениће 
се Закон о службеницима и 
намјештеницима у органима јединице 
локалне самоуправе, Закон о раду  и 
Колективни уговор за запослене у 
Градској управи града Градишка.  
 

Члан 7.  
 

 Овај правилник ступа на снагу 
осмог дана од дана објављивања у 
„Службеном гласнику града Градишка“. 
 
Број: 02-022-128/20 
Датум: 01.07.2020. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

___________________________________ 
 

На основу члана 82. став 3. Закона 
о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, бр.97/196 и 
36/19), члана 88. Статута града Градишка 
(„Службени гласник града Градишка“, 
бр.4/17 и 5/19) тачке II Програма додјеле 
субвенција пословним субјектима 
погођеним кризом изазваном новим 
вирусом корона (COVID-19) у граду 
Градишка („Службени гласник града 
Градишка“, бр. 9/20) градоначелник града 
Градишка, доноси: 

 
ОДЛУКУ 

о додјели субвенција за износ 

комуналне таксе за истицање 

пословног имена пословним 

субјектима погођеним кризом 

изазваном новим вирусом корона 

(COVID-19) у граду Градишка, за мјесец 

март, април и мај 2020. године 

I 

Овом одлуком, утврђује се који 
обвезници комуналне таксе за истицање 
пословног имена, којима је забрањено, 

ограничено или отежано обављање 
дјелатности, имају право на субвенцију 
аликвотног дијела комуналне таксе за 
мјесец март, април и мај 2020. године 
према регистрованој претежној 
дјелатности, а у складу са висином 
њихове обавезе, и то: 

 
1. Пословни субјекти којима је забрањен 

рад имају право на 100% износа 

аликвотног дијела комуналне таксе за 

мјесец март, април и мај 2020. године. 

2. Пословни субјекти којима је рад 

ограничен или им је отежано 

обављање дјелатности, имају право 

на 50% од износа аликвотног дијела 

комуналне таксе за мјесец март, 

април и мај 2020. године. 

II 

Саставни дио ове Одлуке је 

табела, која је у прилогу исте и у којој су 

наведени пословни субјекти којима се 

додјељује субвенција за дио износа 

комуналне таксе за истицање пословног 

имена, са дефинисаним износима 

одобрене субвенције по пословним 

субјектима. 

III 

За провођење ове Одлуке задужује 

се Одјељење за финансије града 

Градишка. 

IV 

Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у 

„Службеном гласнику града Градишка“. 

Број: 02-022-127/20 
Датум: 29.06.2020. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 
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На основу члана 19. Закона о 
систему јавних служби („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 68/07, 
109/12 и 44/16), члана 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) Градоначелник  
д о н о с и 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности на Колективни 

уговор о измјенама и допунама 
Колективног уговора за запослене у 

Јавној установи за предшколско 
васпитање и образовање дјеце „Лепа 

Радић“ Градишка 
 
 
1. Даје се сагласност на Колективни 

уговор о измјенама и допунама 
Колективног уговора за запослене у 
Јавној установи за предшколско 
васпитање и образовање дјеце „Лепа 
Радић“ Градишка, број: 809/2020 од 
24.06.2020. године. 

 
2. Ова Одлука ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 

 
 
Број: 02-023-15/20 
Датум: 24.06.2020. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

___________________________________ 
 

На основу члана 19. Закона о 
систему јавних служби („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 68/07, 
109/12 и 44/16), 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 општине Градишка“, 
број 4/17 и „Службени гласник града 
Градишка“ број 5/19) Градоначелник  
доноси 

О Д Л У К У 
о давању сагласности на Уговор о 
измјенама Колективног уговор за 
запослене у ЈУ „Културни центар“ 

Градишка 
 
 
1. Даје се сагласност наУговор о 

измјенама Колективног уговора за 
запослене у ЈУ „Културни центар“ 
Градишка, број: 603/20 од 24.06.2020. 
године. 

 
2. Ова Одлука ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 

 
Број: 02-023-16/20 
Датум: 25.06.2020. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

___________________________________ 
 

На основу члана 19. Закона о 

систему јавних служби („Службени 

гласник Републике Српске“, бр. 68/07, 

109/12 и 44/16), 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 општине Градишка“, 

број 4/17 и „Службени гласник града 

Градишка“ број 5/19) Градоначелник   

д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о давању сагласности на Правилник о 

измјенама и допунама Правилника о 

платама ЈУ „Градско позориште 

Градишка“ Градишка 

 

 

1. Даје се сагласност на Правилник о 
измјенама и допунама Правилника о 
платама ЈУ „Градско позориште 
Градишка“ Градишка, број: 53/20 од 
25.06.2020. године. 
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2. Ова Одлука ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 

Број: 02-023-17/20 
Датум: 25.06.2020. 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. 
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 

измјени Правилника о платама у 
„Развојној агенцији Градишка“ 

Градишка 

 

 

I 
 

Даје се сагласност на Правилник о 
измјени Правилника о платама у 
„Развојној агенцији Градишка“ Градишка 
број: 101/20 од 24.06.2020. године, усвојен 
од стране в.д. директора Агенције. 
 

II 
 

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику 
града Градишка“. 
 
Број: 02-023-14/20 
Датум: 26.06.2020. 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. 
4/17 и 5/19), а по захтјеву в.д. директора 
ЈУ „Туристичка организација града 
Градишка“ Градишка, градоначелник 
града Градишка доноси  
 

 

ОДЛУКУ 
о давању сагласности на Правилник о 

унутрашњој организацији и 
систематизацији радних мјеста ЈУ 
„Туристичка организација града 

Градишка“ Градишка 

 

 

I 
 

Даје се сагласност на Правилник о 
унутрашњој организацији и 
систематизацији радних мјеста ЈУ 
„Туристичка организација града 
Градишка“ Градишка, број 94/20 од 24. 
јуна 2020. године, усвојен од стране в.д. 
директора наведене установе. 
 

 

II 
 

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику 
града Градишка“. 
 
Број: 02-023-13/20 
Датум: 26.06.2020. 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. 
4/17 и 5/19), а по захтјеву в.д. директора 
ЈУ „Туристичка организација града 
Градишка“ Градишка градоначелник 
града Градишка  доноси  
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ОДЛУКУ 
о давању сагласности на Правилник о 
платама ЈУ „Туристичка организација 

града Градишка“ Градишка 

 

I 
 

Даје се сагласност на Правилник о 
платама ЈУ „Туристичка организација 
града Градишка“ Градишка, број 94/20 од 
24. јуна 2020. године, усвојен од стране 
в.д. директора наведене установе. 

 

II 
 

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику 
града Градишка“. 
 
Број: 02-023-12/20 
Датум: 26.06.2020. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

___________________________________ 
 

На основу члана 7. Уредбе о 
условима и начину плаћања готовим 
новцем („Службени гласник Републике 
Српске“, бр. 86/12, 10/14 ) и на основу 
члана 88. Статута града Градишка 
(„Службени гласник града Градишка“, бр. 
04/17 и 05/19) Градоначелник доноси:  
 
 

О Д Л У К У 
о измјени Одлуке о висини 

благајничког максимума 
за 2020. годину 

 
Члан 1.  

 
Овом одлуком утврђује се максимални 
дневни износ готовог новца који органи 
градске управе могу држати у својој 
благајни и користити за потребе 
готовинских плаћања, а у складу са 
чланом 3. Уредбе о условима и начину 
плаћања готовим новцем. 
 

 
 
 

Члан 2. 
 

Висина износа из претходног члана ове 
одлуке је 9.000,00 (девет хиљада) КМ. 

 
 

Члан 3. 
 

За извршење ове одлуке задужује се 
Одјељење за финансије. 

 
 

Члан 4. 
 

Ова одлука ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављена у 
„Службеном гласнику града Градишка“. 
 
Број: 02-022-123/20 
Датум: 10.06.2020. 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 
6.600,00 КМ (словима: 
шестхиљадашестстотина и 00/100КМ). 



17.7.2020. године                          „Службени гласник града Градишка“ – број 13/20                                   страна 30 

 

II  
 

Уплату средстава из тачке I ове одлуке, 
за свако новорођено дијете у ЈУНУ 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 ЈУНУ 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: 02-022-130/20 
Датум: 06.07.2020. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

___________________________________ 
 

Нa oснoву члaнa 59. Зaкoнa o 
лoкaлнoj сaмoупрaви („Службeни глaсник 
Рeпубликe Српскe“ бр. 97/16 и 36/19) и 
члaнa 88. Стaтутa грaдa Грaдишкa 
(„Службeни глaсник грaдa Грaдишкa“ бр. 
04/17 и 05/19), Грaдoнaчeлник грaдa 
Грaдишкa  д o н o с и: 
 
 

Р J E Ш E Њ E 
 

o имeнoвaњу члaнoвa грaдскoг Tимa зa 
имплeмeнтaциjу прojeктa пoд нaзивoм  

„Adriatic Landscape Interpretation 
Network“ 

 
 
1. Oвим Рjeшeњeм имeнуjу сe 

службeници Грaдскe упрaвe грaдa 
Грaдишкa кao члaнoви тимa зa рaд нa 

прojeкту пoд нaзивoм „Adriatic 
Landscape Interpretation Network“ (у 
дaљeм тeксту: ADRILINK), кaкo 
слиjeди: 

 
1) Биљaнa Бaкић – Прojeктни 

кooрдинaтoр, oдгoвoрaн je зa 
цjeлoкупну рeaлизaциjу прojeктa, штo 
укључуje припрeму извjeштaja o 
нaпрeтку, хaрмoнизaциjу aктивнoсти 
видљивoсти, кoмуникaциjу сa 
пaртнeримa, oбjeдињавaњe пoдaтaкa 
o пoстигнутим пoкaзaтeљимa 
прoгрaмa и сличнo; 

2) Mилaнa Шмитрaн – Сaрaдник зa 
финaнсиje, oдгoвoрaн je зa 
рaчунoвoствo, финaнсиjскo 
извjeштaвaњe и интeрнo упрaвљaњe 
срeдствимa. 

 
2. Имeнoвaни ћe у прojeкту „ADRILINK“ 

рaдити 30 мjeсeци, рaчунajући oд 
пoчeткa имплeмeнтaциje прojeктa. 

 
3. Имeнoвaни из тaчкe 1. oвoг рjeшeњa 

су дужни дa дoдjeљeнe пoслoвe 
oбaвљajу стручнo, сaвjeснo и 
квaлитeтнo, тe дa o oбaвљeнoм пoслу 
извjeштaвajу Грaдoнaчeлникa. 

 
4. Oвo рjeшeњe ступa нa снaгу  дaнoм 

дoнoшeњa, a бићe oбjaвљeнo у 
„Службeнoм глaснику грaдa 
Грaдишкa“. 

 
Број: 02-111-110/20 
Датум: 06.07.2020. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

___________________________________ 
 

Нa oснoву члaнa 59. Зaкoнa o 
лoкaлнoj сaмoупрaви Рeпубликe Српскe 
(„Службeни глaсник РС“, бр. 97/2016 и 
36/2019), члaнa 16., 17. и 18. Зaкoнa o 
рaчунoвoдству и рeвизиjи Рeпубликe 
Српскe („Службeни глaсник Рeпубликe 
Српскe брoj: 94/15), члaнa 88. Стaтутa 
грaдa Грaдишкa („Службeни глaсник грaдa 
Грaдишкa“, бр. 04/17 и 05/19) и Угoвoрa o 
пружaњу jaвних вoдних услугa брoj: 02-
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370-257/17 oд 26.05.2017. гoдинe, 
Грaдoнaчeлник грaдa Грaдишкa,  
д o н o с и: 
 

Р J E Ш E Њ E 

o имeнoвaњу Кoмисиje зa пoпис и 

идeнтификaциjу нeукњижeних стaлних 

срeдстaвa кojимa упрaвљa КП 

„Вoдoвoд“ a.д. Грaдишкa 

 

I 

Имeнуje сe Кoмисиja зa пoпис и 
идeнтификaциjу нeукњижeних стaлних 
срeдстaвa (кoмунaлнe вoднe 
инфрaструктурe) у влaсништву Грaдa 
Грaдишкa, a кojимa упрaвљa и кoje 
oдржaвa КП „Вoдoвoд“ a.д. Грaдишкa нa 
пoдручjу грaдa Грaдишкa (у дaљeм 
тeксту: Кoмисиja), сaстaвљeнa oд пeт 
члaнoвa, двa прeдстaвникa Грaдa 
Грaдишкa и три прeдстaвникa КП 
„Вoдoвoд“ a.д. Грaдишкa, у сљeдeћeм 
сaстaву: 
 

1. Рaдислaв Maртић, диплoмирaни 

инжeњeр грaђeвинaрствa, стручни 

сaвjeтник зa зaштиту oд пoплaвa, 

зaштиту живoтнe срeдинe и 

eнeргeтску eфикaснoст у Грaдскoj 

упрaви грaдa Грaдишкa, 

прeдсjeдник; 

2. Maринa Дeсaнчић, диплoмирaни 

eкoнoмистa, шeф Oдсjeкa зa 

рaчунoвoдствo у Грaдскoj упрaви 

грaдa Грaдишкa, члaн; 

3. Mиркo Писaрић, диплoмирaни 

прaвник, шeф Службe зa oпштe и 

кaдрoвскe пoслoвe у КП „Вoдoвoд“ 

a.д. Грaдишкa, члaн; 

4. Бoсиљкa Лaзић, диплoмирaни 

eкoнoмистa, шeф финaнсиjскo-

рaчунoвoдствeнe службe у КП 

„Вoдoвoд“ a.д. Грaдишкa, члaн; 

5. Mилaн Шкoндрић, диплoмирaни 

инжeњeр грaђeвинaрствa, шeф 

Службe тeхничкe припрeмe у КП 

„Вoдoвoд“ a.д. Грaдишкa, члaн; 

 

II 

Oснoвни циљ фoрмирaњa Кoмисиje je дa 
зa Грaд Грaдишку aжурирa рeгистaр 
стaлних срeдстaвa кoja су пoвjeрeнa КП 
„Вoдoвoд“ a.д. Грaдишкa нa упрaвљaњe и 
oдржaвaњe, тe прoвeдe прoцeдуру 
књижeњa спoмeнутих нeрeгистрoвaних 
стaлних срeдстaвa у Глaвну књигу 
стaлних срeдстaвa Грaдa Грaдишкa или 
КП „Вoдoвoд“ a.д. Грaдишкa. 
Кoмисиja je зaдужeнa зa пoпис и 
идeнтификaциjу нeукњижeнe кoмунaлнe 
вoднe инфрaструктурe у влaсништву 
Грaдa Грaдишкa, нa нaчин дa утврди 
стaњe, брoj oбjeкaтa, oпрeмe и урeђaja 
систeмa jaвних вoдних услугa 
вoдoснaбдиjeвaњa и oдвoдњe и 
прeчишћaвaњa oтпaдних вoдa, a кojи сe 
нe вoдe у eвидeнциjи (књизи) стaлних 
срeдстaвa нити Грaдa Грaдишкa нити КП 
„Вoдoвoд“ a.д. Грaдишкa и пoвjeрeнe су 
КП „Вoдoвoд“ a.д. Грaдишкa нa 
упрaвљaњe и oдржaвaњe. 
Кoмисиja je зaдужeнa дa, нaкoн утврђeнoг 
стaњa брoja oбjeкaтa, oпрeмe и урeђaja 
систeмa jaвних вoдних услугa 
вoдoснaбдиjeвaњa и oдвoдњe и 
прeчишћaвaњa oтпaдних вoдa кojи сe нe 
вoдe у eвидeнциjи у Глaвнoj књизи 
стaлних срeдстaвa КП „Вoдoвoд“ a.д. 
Грaдишкa, прoвeдe прoцeдуру прeнoсa 
стaлних срeдстaвa из тзв. „Пoмoћнe“ 
књигe стaлних срeдстaвa у Глaвну књигу 
стaлних срeдстaвa, прeмa смjeрницaмa 
кoje су изрaђeнe тoкoм имплeмeнтaциje 
Прojeктa MEГ, a кoje су изрaђeнe у склaду 
сa вaжeћим прoписимa Рeпубликe Српскe. 
Члaнoви Кoмисиje и сaмa Кoмисиja имajу 
извршну, oпeрaтивну и кooрдинaциoну 
функциjу у прoцeсу утврђивaњa и 
књижeњa стaлних срeдстaвa сa зaдaцимa 
и oдгoвoрнoстимa oдрeђeним у 
Смjeрницaмa зa рaд Кoмисиje зa пoпис и 
идeнтификaциjу нeукњижeних стaлних 
срeдстaвa, тe књижeњe истих у Глaвну 
књигу стaлних срeдстaвa Грaдa Грaдишкa 
или КП „Вoдoвoд“ a.д. Грaдишкa. 
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III 

 

Зa свoj рaд Кoмисиja je дирeктнo 

oдгoвoрнa Грaдoнaчeлнику. 

Кoмисиja ћe Извjeштaj o прoвeдeним 

aктивнoстимa дoстaвити Грaдoнaчeлнику 

грaдa Грaдишкa. 

Пoрeд нaвeдeнoг извjeштaja, Кoмисиja ћe, 

тaкoђe, дoстaвити сљeдeћe извjeштaje 

(Грaдoнaчeлнику): 

• Извjeштaj o прoвeдeнoj прoцeдури 

идeнтификaциje и пoписa 

нeукњижeних стaлних срeдстaвa, 

• Извjeштaj o прoвeдeнoj прoцeдури 

прeнoсa стaлних срeдстaвa. 

Грaдoнaчeлник ћe дoстaвљeни Извjeштaj 

прeдстaвити Скупштини грaдa. 

IV 

 

Кoмисиja ћe у тoку трajaњa прoвeдбe MEГ 
прojeктa рaдити у блискoj сaрaдњи сa 
кoнсултaнтимa кoje тoкoм имплeмeнтaциje 
прojeктa угoвoри UNDP, примjeњуjући 
Прoцeдурe прeнoсa стaлних срeдстaвa из 
„Пoмoћнe“ у Глaвну књигу стaлних 
срeдстaвa кoje су изрaђeнe и усвojeнe 
тoкoм имплeмeнтaциje Прojeктa MEГ. 
Рaд Кoмисиje ниje oгрaничeн нa трajaњe 
MEГ прojeктa и прoвoди сe дo oкoнчaњa 
зaдaтaкa збoг кojих je oфoрмљeнa. 

 

V 

 

Кoмисиja сe имeнуje нa пeриoд oд 4 

гoдинe.  

 

Укoликo дo зaвршeткa прoцeсa књижeњa 
спoмeнутих нeрeгистрoвaних стaлних 
срeдстaвa у Глaвну књигу стaлних 
срeдстaвa Грaдa Грaдишкa или КП 
„Вoдoвoд“ a.д. Грaдишкa дoђe приje 
истeкa пeриoдa oд чeтири гoдинe, 
кoмисиja ћe прeстaти сa рaдoм нaкoн 
прeдaje и усвajaњa извjeштaja o 
прoвeдeнoj прoцeдури стaлних срeдстaвa.  
 

Aкo у пeриoду oд чeтири гoдинe нe будe 
oкoнчaн прoцeс књижeњa спoмeнутих 
нeрeгистрoвaних стaлних срeдстaвa  у 
Глaвну књигу стaлних срeдстaвa Грaдa 
Грaдишкa или КП „Вoдoвoд“ a.д. 
Грaдишкa, Кoмисиjи ћe мaндaт бити 
прoдужeн или ћe сe имeнoвaти Кoмисиja у 
другaчиjeм сaстaву. Пoступaк имeнoвaњa 
ћe сe нaстaвљaти дo зaвршeткa oвoг 
прoцeсa.  
 

Кoмисиja ћe сe сaстajaти пeриoдичнo, у 
склaду сa aкциoним плaнoм и рoкoвимa зa 
имплeмeнтaциjу aктивнoсти кojи ћe 
Кoмисиja усвojити нa пoчeтку свoг рaдa, a 
минимaлнo jeднoм у тoку мjeсeц дaнa. 
 
Кoмисиja ћe нaкoн пeриoдичних сaстaнaкa 
изрaдити зaписник, тe исти дoстaвити 
Грaдoнaчeлнику грaдa Грaдишкa нa увид. 

 

VI 

 

Oвo Рjeшeњe ступa нa снaгу дaнoм 

дoнoшeњa, бићe oбjaвљeнo у „Службeнoм 

глaснику грaдa Грaдишкa“. 

 

VII 

 

Пригoвoр нe oдлaжe извршeњe Рjeшeњa. 

 

Број: 02-111-111/20 
Датум: 06.07.2020. 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), 

члана 88. Статута града Градишка 

(„Службени гласник града Градишка“, бр. 

4/17 и 5/19) и члана 11. Одлуке о давању 

у закуп пољопривредног земљишта у 

својини града Градишка („Службени 

гласник града Градишка“, број: 12/20) 

Градоначелник  д о н о с и  
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Р Ј Е Ш Е Њ Е  

 

1. Именује се Комисија за давање у закуп 

пољопривредног земљишта у својини 

града Градишка (у даљем тексту 

Комисија) у саставу: 

 

1. Тубин Зоран дипл. инж. пољ.,  

     предсједник  

2. Калајџија Јасминка дипл. правник, члан  

    и 

3. Пећанин Ивана дипл.инж.геод.,члан. 

 

2. Задатак Комисије је сљедећи: 

а) разматра достављене писмене понуде, 

односно пријаве за јавно надметање и 

утврђује да ли су поднесене 

благовремено, 

б) утврђује да ли су уз писмену понуду, 

односно уз пријаву за јавно надметање, 

достављени сви тражени докази о 

испуњавању услова из јавног огласа, 

в) одбацује све неблаговремене и 

непотпуне писмене понуде, односно 

пријаве, 

г) у складу са критеријумима из одлуке, 

утврђује привремену листу са 

најповољнијим писаним понудама, 

односно привремену листу након 

спроведеног поступка јавног надметања,  

д) на основу листе из претходне тачке, 

обавјештава све понуђаче и 

Градоначелника о резултатима давања у 

закуп пољопривредног земљишта. 

ђ) Након закључења уговора о закупу, 

Комисија уводи закупца у посјед 

пољопривредног земљишта. 

 

3. Извршење овог рјешења је у 

надлежности  начелника Одјељења за 

привреду и пољопривреду. 

 

 

 

 

4. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном 

гласнику града Градишка“.  

 
Број: 02-111-114/20 
Датум: 06.07.2020. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

___________________________________ 
 

На основу члана 59. Закона 
олокалној самоуправи („Службени 
гласникРепублике Српске“, бр. 97/16 и 
36/19), члана 26.Закона о угоститељству 
(„Службени гласник Републике Српске“, 
број 45/17),члана 33.став (2) Правилника 
о условима за пружање услуга у 
апартману, собама за изнајмљивање и 
кућама за одмор („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 85/10), чл. 68. и 
88. Статута града Градишка („Службени 
гласник општине Градишка“, број 4/17) и 
(„Службени гласник града Градишка“,број 
5/19) Градоначелник доноси, 

 
Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о именовању Комисије за 
категоризацију угоститељских објеката 

за смјештај 
 
 
1. Именује се Комисија за категоризацију 
угоститељских објеката за смјештај врсте: 
камп, апартмани, куће за одмор и собе за 
изнајмљивање у саставу: 
 
 

1. Данијела Гајић, предсједник, 
2. Маја Зрнић, члан и 
3. Данка Поповић,члан. 

 
 
2. Задатак Комисије из тачке 1.овог 
рјешења је да разматра захтјеве за 
одређивање категорије, провјерава и 
утврђује испуњеност прописаних услова и 
даје приједлог за одређивање категорије 
објеката. На основу израђеног приједлога  
Начелник Одјељења за привреду и 
пољопривреду доноси рјешење о 
разврставању угоститељских објеката за 
смјештај у одређену категорију. 
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3. Административно-техничке послове за 
потребе Комисије обавља Одјељење за 
привреду и пољопривреду Градске 
управе града Градишка. 
 
4. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења а објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 
Број: 02-111-102/20 
Датум: 23.06.2020. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

___________________________________ 
 

На основу 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 Радне групе за анализу 
приједлога „Smart mobility plana“ града 

Градишка 
 

 
(1) Именује се Радна група за анализу 
приједлога „Smart mobility plana“ града 
Градишка и давање примједби и 
препорука на исти са потребним 
рјешењима за град Градишку 
 
У радну групу се именују: 
1) Област градског и приградског превоза 
путника: 

1. Александар Бакић, 
2. Дијана Јањетовић и  
3. Данијела Јаковљевић 
 

2) Област урбане мобилности – пјешачке 
зоне и бициклистичке стазе: 
 1. Здравка Мацура, 
 2. Ранка Милаковић Петрић 
 
3) Област кружних раскрсница, 
једносмјерних улица и паркинг простора: 
 1. Ведран Кнежевић, 
 2. Раде Мартић и 
 3. Данијела Јаковљевић 
 

4) Координатор Радне групе за све три 
области је Бранислав Савић. 
  
(2) Задатак Радне групе је да до 19. јуна 
изврши анализу приједлога „Smart mobility 
plana“и сачини примједбе на исти са 
приједлогом рјешења и потреба града 
Градишка. 
 
  
(3) Рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 
Број: 02-111-99/20 
Датум: 11.06.2020. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

___________________________________ 
 

На основу члана 88. Статута града 
Градишка („Службени гласник града 
Градишка“, бр. 4/17 и 5/19)  
Градоначелник града Градишка  доноси  

 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању Комисије за 

примопредају малог ватрогасног 
возила 

 
 
 

1. Именује се Комисија за 
примопредају малог ватрогасног возила 
набављеног у отвореном поступку јавне 
набавке за потребе ПВЈ Градишка, у 
саставу: 
 

1) Горан Стојаковић, предсједник, 
2) Станоја Петровић,члан и  
3) Марко Балта, члан. 

 
 
 2. Задатак Комисије је да према 
тендерској документацији за набавку роба 
у отвореном поступку број: 02-022-191/19 
изврши квалитативан и квантитативан 
пријем малог ватрогасног возила, односно 
да утврди да ли испоручено возило 
одговара траженим техничким 
карактеристикама. Комисија ће сачинити 
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Записник о примопредаји у присуству 
испоручиоца робе „ЛАДА АУТО“ д.о.о. 
Бањалука. Примопредаја малог 
ватрогасног возила обавиће се дана 
08.06.2020. године са почетком у 10,00 
часова у кругу ватрогасног дома.  
 
 3. Рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 
Број: 02-022-191/19 
Датум: 05.06.2020. 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 8.5 уговора о извођењу радова број 
02-022-467/19 од 30.10.2019. године 
између Града Градишка и привредног 
друштва „ГРАДИД ИНЖЕЊЕРИНГ“ 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 електроинсталатерских радова 
на изградњи једне стамбене јединице и 
санацију куће социјално угрожених 
ромских породица по систему „кључ у 
руке“ према уговору о набавци извођења 
радова број: 02-022-467/19 од 30.10.2019. 
године именује се Мишо Чагљевић, дипл. 
инж. ел. из Градишке. 
 

 
 
 

II 
 
Задатак надзорног органа је вршење 
стручног надзора над извођењем 
електроинсталатерских радова из тачке I 
у смислу члана 119. Закона о уређењу 
простора и грађењу („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 40/13, 106/15 и 
3/16). 
 

III 
 
Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 
Број: 02-111-85/20 
Датум: 03.01.2020. 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 
02-404-146/20 od 03.06.2020. године 
између Града Градишка и „Градид 
инжењеринга“ д.о.о. Градишка 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 санацији платоа 
Културног центра Градишка према 
уговору о набавци извођења радова број: 
02-404-146/20 од 03.06.2020. године 
именује се Бранислав Савић, дипл. инж. 
грађ. из Градишке, начелник Одјељења за 
комуналне и стамбене послове. 
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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“, бр. 40/13, 
106/15 и 3/16). 
 

III 
 
Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 
Број: 02-111-96/20 
Датум: 03.06.2020. 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 10. уговора о извођењу радова број 
02-404-91/20 од 06.05.2020. године 
између Града Градишка и КП „Водовод“ 
а.д. Козарских бригада 36а, Градишка 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 услуге 
одржавања водопривредног објекта-
црпне станице „Кеј“ број: 02-404-91/20 од 
06.05.2020. 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: 02-111-97/20 
Датум: 06.05.2020. 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 
02-404-155/20 од 16.06.2020. године 
између Града Градишка и „HOME DECOR“ 
д.о.о. ул. Браће Чубриловића 13, 
Градишка 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 набавке 
и уградње улазних и унутрашњих врата 
на објекту у Видовданској улици број 7 
према уговору о набавци извођења 
радова број: 02-404-155/20 од 16.06.2020. 
године именује се Милан Хрвачевић, 
дипл. инж. грађ. из Градишке. 
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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: 02-111-104/20 
Датум: 16.06.2020. 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 
02-404-140/20 од 16.06.2020. године 
између Града Градишка и Аутопревозника 
и извођење земљаних радова „Грубешић“ 
с.п. Слободан Грубешић, Градишка 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 земљаних радова на путевима 
на територији града Градишка према 
уговору о набавци извођења радова број: 
02-404-140/20 од 16.06.2020. 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: 02-111-105/20 
Датум: 16.06.2020. 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 11. уговора о извођењу радова број 
02-404-134/20 од 22. 06. 2020. године 
између Града Градишка и „ECO TRADE“ 
д.о.о. Градишка 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 рехабилитацији 
постојеће канализационе мреже према 
Уговору о извођењу радова број: 02-404-
134/20 од 22.06.2020. године именује се 
Бранислав Савић, дипл. инж. грађ. из 
Градишке, Начелник Одјељења за 
комуналне и стамбене послове. 
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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: 02-111-115/20 
Датум: 22.06.2020. 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 
02-404-154/20 од 16.06.2020. године 
између Града Градишка и „HOME DECOR“ 
д.о.о. ул. Браће Чубриловића 13, 
Градишка 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 рехабилитацији 
пословног простора у власништву Градске 
управе града Градишка смјештеног на к.ч. 
467 и 476 к.о. Градишка град према 
уговору о набавци извођења радова број: 
02-404-154/20 од 16.06.2020. године 
именује се Милан Хрвачевић, дипл. инж. 
грађ. 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 и 3/16). 
 

III 
 
Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 
Број: 02-111-106/20 
Датум: 16.06.2020. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

___________________________________ 
 

На основу члана 10. Закона о 
статусу функционера јединица локалне 
самоуправе („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 96/05 и 98/13), 
члана 82. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19) и 
члана 88. Статута града Градишка 
(„Службени гласник града Градишка“, бр. 
4/17 и 5/19) градоначелник града 
Градишка доноси 
 
 

РЈЕШЕЊЕ  
О ДАВАЊУ ОВЛАШЋЕЊА 

 
 
 
1. Овлашћује се Саша Суботић, 

начелник Одјељења за просторно 
уређење и грађење у Градској управи 
Градишка, да донесе и потпише 
одлуку у управном предмету 
легализације стамбеног објекта 
израђеног на парцели к.ч. бр. 1899/42 
к.о. Градишка-село, по захтјеву Лукић 
рођ. Класан Марије из Градишке. 

 
2. Рјешење ступа на снагу доном 

доношења, важи до коначног 
рјешавања у наведеном управном 
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предмету и објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 

 
Број: 02-111-103/20 
Датум: 30.06.2020. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

 
___________________________________ 

О Г Л А С 
 
 
Одјељење за комуналне и стамбене 
послове, Града Градишка, на основу 
рјешења број 05-372-12/20 од 08.06.2020. 
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 15, са 
сљедећим подацима:  
 
- лице овлашћено за заступање и 
представљање заједнице је:  
Ристић Сандра 
 
- бришу се имена  ранијих овлаштених 
лица и то: 
Мартић Тања 
 
Број: 05-372-12/20 
Датум: 08.06.2020. године 
Градишка 
 
ПО ОВЛАШЋЕЊУ ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА 
Бранислав Савић с.р. 
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