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ГРАДОНАЧЕЛНИК 
____________________________________ 
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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 Правилник о 
начину и роковима вршења пописа и 
усклађивања књиговодственог стања 

са стварним стањем имовине и 
обавеза ЈУ „Центар за социјални рад“ 

Градишка 
 

 
 
1. Даје се сагласност на Правилник о 
начину и роковима вршења пописа и 
усклађивања књиговодственог стања са 
стварним стањем имовине и обавеза ЈУ 
„Центар за социјални рад“ Градишка, број: 
01/530.4-3/20 од 24.06.2020. године. 
 

2. Ова Одлука ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 
Број: 02-023-19/20 
Датум: 20.07.2020. 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), 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 Правилник о 

допунама Правилника о 
систематизацији радних мјеста ЈУ 

„Завичајни музеј“ Градишка 
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1. Даје се сагласност на Правилник о 
допунамаПравилника о систематизацији 
радних мјеста ЈУ „Завичајни музеј“ 
Градишка, број: 82/07-20 од 27.07.2020. 
године. 
 
2. Ова Одлука ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 
Број: 02-023-20/20 
Датум: 28.07.2020. 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), 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 за запослене  
у ЈУ „Завичајни музеј“ Градишка 

 
 
1. Даје се сагласност на Колективни 
уговор за запослене у ЈУ „Завичајни 
музеј“ Градишка, број: 85/07-20 од 
29.07.2020. године. 
 
2. Ова Одлука ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 
Број: 02-023-21/20 
Датум: 31.07.2020. 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 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 Статутарну 

одлуку о измјени Статута 
Јавне установе „ Туристичка 

организација града Градишка“ 
Градишка 

 
1. Даје се сагласност на Статутарну 
одлуку о измјени Статута Јавне установе 
„Туристичка организација града Градишка“ 
Градишка, број: 109/20 од 28.07.2020. 
године. 
 
2. Ова Одлука ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 
Број: 02-023-22/20 
Датум: 05.08.2020. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

___________________________________ 
 

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

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

о именовању чланова градског Тима за 
имплементацију пројекта под називом  

„Innovative technologies for stronger 
businesses and improved business 

environment“ 
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1. Овим Рјешењем именују се 
службеници Градске управе града 
Градишка као чланови тима за рад на 
пројекту под називом „Innovative 
technologies for stronger businesses 
and improved business environment“ 
(у даљем тексту: iNnovaNet), како 
слиједи: 

 
1) Бојана Бјеловук – Пројектни 

координатор, одговоран је за 
цјелокупну реализацију пројекта, 
што укључује припрему извјештаја 
о напретку, хармонизацију 
активности видљивости, 
комуникацију са партнерима, 
обједињивање података о 
постигнутим показатељима 
програма и слично; 

2) Милана Шмитран – Сарадник за 
финансије, одговоран је за 
рачуноводство, финансијско 
извјештавање и интерно 
управљање средствима. 

 
2. Именовани ће у пројекту „iNnovaNet“ 

радити 24 мјесеца, рачунајући од 
почетка имплементације пројекта. 

 

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

 

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

 

5. Ступањем на снагу овог рјешења 
престаје да важи Рјешење бр. 02-111-
191/19 од 26.11.2019. године. 

 
 
Број: 02-111-130/20 
Датум: 03.08.2020. 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 
спровођење прojeктa пoд нaзивoм  

„Интегрисана водоводна 
инфраструктура – Градишка исток“ 

 
 
1. У састав градског тимa зa спровођење 

прojeкта пoд нaзивoм „Интегрисана 
водоводна инфраструктура – 
Градишка исток“ (у дaљeм тeксту: 
Пројекат), финансираног намјенским 
средствима из Финансијског 
механизма за финансирање пројеката 
интегрисаног и одрживог локалног 
развоја Фонда за развој и 
запошљавање Републике Српске а.д., 
путем Инвестиционо-развојне банке 
РС а.д. Бања Лука, именују се 
сљедећи представници: 

 
1) Радислав Мартић – Одјељење за 

комуналне и стамбене послове, 
прojeктни менаџер, oдгoвoрaн je зa 
цjeлoкупно спровођење прojeктa, 
административне послове и 
надзор у свим елементима 
спровођења пројекта, као и израда 
извјештаја ка донатору; 

2) Mиодраг Бабић – КП „Водовод“ 
а.д. Градишка, сaрaдник зa 
пројектне активности у области 
изградње водоводне 
инфраструктуре; 

3) Дајана Шукало – Удружење „Мост“ 
Градишка – сарадник за 
активности јавне кампање о 
свјесном управљању природним 
ресурсима; 

4) Наташа Голић – Служба 
градоначелника, сарадник за јавне 
набавке у оквиру пројекта. 
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2. Имeнoвaни ћe на Пројекту рaдити 8 
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: 02-111-131/20 
Датум: 04.08.2020. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

___________________________________ 
 

На основу члана 59. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број 97/16) и чл. 68 и 
88. Статута града Градишка („Службени 
гласник града Градишка, број 4/17 и 5/19), 
доноси: 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о именовању Комисије за пријем 

изведених радова 
 
I 
 

Именује се Комисија за пријем изведених 
радова на адаптацији бунара Б4 на 
водоизворишту „Урије-Жеравица“ по 
уговору број: 02-022-443/19 од 02.10.2019. 
године закљученом између града 
Градишка и „ХИДРО-КОП“ д.о.о. 
Бањалука, у саставу: 

1. Бранислав Савић, дипл,инж.грађ. 
2. Ведран Кнежевић, дипл.инж.грађ. 
3. Дамир Томић, инж.грађ. 

 
II 
 

Задатак Комисије је да изврши увиђај на 
терену, сачини записник, те на бази 
записника и достављење документације 
изврши пријем изведених радова по 
уговору из тачке I. 

 
III 
 

Ово Рјешење ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 
Број: 02-111-132/20 
Датум: 04.08.2020. 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) и 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 чланова градског Тима за 

рад на софтверу E-citizen  
 
1. Овим Рјешењем именује се Тим за рад 
на софтверу E-citizen, који чине 
службеници Градске управе града 
Градишка, задужени за оперативно 
функционисање софтвера E-citizen, у 
сљедећем саставу: 

 
1. Јово Лукић, Служба 

градоначелника, Одсјек за ИТ – 
администратор софтвера, 

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

3. Немања Панић, Стручна служба 
Скупштине града – члан за питања 
из сектора рада Скупштине града,  

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

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

6. Радислав Мартић, Одјељење за 
комуналне и стамбене послове, 
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члан за питања из области 
стамбено-комуналних дјелатности, 

7. Данијела Јаковљевић, Одјељење 
за просторно уређење и грађење, 
члан за питања из области 
просторног уређења и грађења, 

8. Тривун Јањетовић, Одјељење за 
инспекције (Комунална полиција), 
члан за питања из области 
инспекцијског и комуналног 
надзора, 

9. Маринко Тешић - Служба 
градоначелника, Одсјек за 
информисање, члан, 

10. Жељко Крагуљ – Служба 
градоначелника, Одсјек за 
информисање, члан, 

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

 
2. Задатак тима из тачке 1. овог рјешења 

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

3. Доношењем овог рјешења ставља се 
ван снаге Рјешење о именовању Тима, 
број: 02-111-75/20, од 12.05.2020. 
године. 

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

 
 

Број: 02-111-124/20 
Датум: 22.07.2020. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

___________________________________ 
 

На основу члана 82. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, брoj 97/16 и 36/19) и 
чл. 68. и 88. Статута града Градишка 
(„Службени гласник града Градишка“, број 
4/17 и 5/19),  д о н о с и: 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању Kомисије  

 
I 

 
Именује се Комисија за утврђивање 
оштећења у гробљу у МЗ Врбашка у 
саставу: 
 

1. Гордана Николић, предсједник  
    Комисије 
2. Славко Калинић, члан 
3. Радислав Мартић, члан. 
                                                                   

II 
 

Задатак Комисије је да увидом на лицу 
мјеста евидентира евентуално насталу 
штету на надгробним споменицима на 
гробљу у МЗ Врбашка коју је причинила 
надстрешница аутобуског стајалишта, те 
да о истој сачини записник.  
 

III 
 

Извршење овог рјешења је у надлежности 
начелника Одјељења за комуналне и 
стамбене послове. 

IV 
 
Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у  „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 
Број: 02-111-126/20 
Датум: 23.07.2020. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

___________________________________ 
 

На основу члана 59. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19), 
члана 88. Статута града Градишка 
(„Службени гласник града Градишка“, 
број: 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 
о допуни Рјешења 

 
 

1. У Рјешењу број: 02-111-114/20 од 
06.07.2020. године којим се именује 
Комисија за давање у закуп 
пољопривредног земљишта у својини 
града Градишка, у тачки 1. послије броја 
3. додаје се: 
 
„4. Митраковић Бранко, дипл. инж. геод., 
члан“ 
 
2. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 
Број: 02-111-128/20 
Датум: 27.07.2020. 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 
02-404-153/20 oд 26.06.2020. године 
између Града Градишка и „Хидро-Коп“ 
д.о.о. Бањалука 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 нових радова на асфалтирању 
локалних и некатегорисаних путева на 
подручју града Градишка према уговору о 
набавци извођења нових радова број: 02-
404-153/20 од 26.06.2020. 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: 02-111-116/20 
Датум: 26.06.2020. 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 
02-404-152/20 од 26.06.2020. године 
између Града Градишка и „Хидро-Коп“ 
д.о.о. Бањалука и члана 88. Статута града 
Градишка („Службени гласник општине 
Градишка“, број 4/17) и („Службени 
гласник града Градишка“, број 5/19) 
Градоначелник  д о н о с и: 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању надзорног органа 

 
I 

 
За надзорни орган на пословима 
извођења додатних радова на 
асфалтирању локалних и 
некатегорисаних путева на подручју града 
Градишка према уговору о набавци 
извођења додатних радова број: 02-404-
152/20 од 26.06.2020. године именује се 
Бранислав Савић, дипл. инж. грађ. из 
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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“, 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: 02-111-117/20 
Датум: 26.06.2020. 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 извршењу 
услуге број 02-404-158/20 od 16.07.2020. 
године између Града Градишка и „ЕКО 
ЕУРО ТИМ“ д.о.о. Крупа на Врбасу 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 вршења 
услуге чишћења канала на подручју града 
Градишка, а према уговору о набавци  
вршења услуге број: 02-404-158/20 од 
16.07.2020. 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“, 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: 02-111-127/20 
Датум: 16.07.2020. 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 
02-404-181/20 од 30.07.2020. године 
између Града Градишка и „Градид 
инжењеринга“ д.о.о. Милоша Црњанског 
39, 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 додатних радова на изградњи 
трибина на игралишту ЈУ Средња стручна 
и техничка школа Градишка према 
уговору о набавци  извођења радова број: 
02-404-181/20 од 30.07.2020. године 
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именује се Радислав Мартић, 
дипл.инж.грађ. из Градишке, службеник 
Одјељења за комуналне и стамбене 
послове. 
 

II 
 
Задатак надзорног органа је вршење 
стручног надзора над извођењем радова 
из тачке I у смислу члана 119. Закона о 
уређењу простора и грађењу („Службени 
гласник Републике Српске“, 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: 02-111-133/20 
Датум: 30.07.2020. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

 
 

________________________________ 
 

О Г Л А С 
 

Одјељење за комуналне и стамбене 
послове, града Градишка на основу 
рјешења број 05-372-141/20 од 
27.07.2020. године, извршило је у 
Регистру заједница етажних власника 
стамбених зграда, у регистарском листу 
број 122/20 упис оснивања ЗЕВ стамбене 
зграде у Градишци, улица Козарских 
бригада 29, са сљедећим подацима: 

У Регистру заједница етажних власника 
стамбених зграда под редним бројем 
122/20 уписана је Заједница етажних 
власника стамбене зграде у Градишци, 
улица Козарских бригада 29. Оснивачки 
акт Заједнице је Уговор о оснивању број: 
2/19 од 21.07.2020. године Основна 
дјелатност ЗЕВ је управљање зградом за 
рачун етажних власника, прикупљање 
средстава за одржавање заједничких 
дијелова зграде и других трошкова 
управљања зградом, одржавање 

заједничких дијелова зграде, извођење 
радова хитних интервенција, коришћење 
заједничких просторија и дијелова зграде 
и земљишта које служи за редовну 
употребу зграде, као и други послови 
управљања зградом. 

У правном промету са трећим лицима 
заједница закључује уговоре и обавља 
друге послове промета у оквиру своје 
дјелатности, самостално и без 
ограничења. Заједница у правном 
промету одговара цјелокупном својом 
имовином, новчаним средствима и 
имовинским правима којим заједница 
располаже. 

Оснивачи и чланови за обавезе 
заједнице, које се односе на послове 
одржавања заједничких дијелова зграде, 
одговарају супсидијарно до висине свог 
удјела у плаћању трошкова 
инвестиционог и текућег одржавања и 
хитних интервенција на заједничким 
дијеловима зграде. 
 
Број: 05-372-141/20 
Датум: 27.07.2020. године 
Градишка 
 

ПО ОВЛАШЋЕЊУ ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА 

Бранислав Савић с.р. 

___________________________________ 
 

О Г Л А С 

 
Одјељење за комуналне и стамбене 
послове, града Градишка на основу 
рјешења број 05-372-143/20 од 
29.07.2020. године, извршило је у 
Регистру заједница етажних власника 
стамбених зграда, у регистарском листу 
број 123/20 упис оснивања ЗЕВ стамбене 
зграде у Градишци, улица, са сљедећим 
подацима: 
У Регистру заједница етажних власника 
стамбених зграда под редним бројем 
123/20 уписана је Заједница етажних 
власника стамбене зграде у Градишци, 
„ЗЕВ - Градишка, ул. Козарских бригада 
бр.25“. Оснивачки акт Заједнице је Уговор 
о оснивању број: 2/20 од 27.07.2020. 
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Основна дјелатност ЗЕВ је управљање 
зградом за рачун етажних власника, 
прикупљање средстава за одржавање 
заједничких дијелова зграде и других 
трошкова управљања зградом, 
одржавање заједничких дијелова зграде, 
извођење радова хитних интервенција, 
коришћење заједничких просторија и 
дијелова зграде и земљишта које служи 
за редовну употребу зграде, као и други 
послови управљања зградом. 
У правном промету са трећим лицима 
заједница закључује уговоре и обавља 
друге послове промета у оквиру своје 
дјелатности, самостално и без 
ограничења. Заједница у правном 
промету одговара цјелокупном својом 
имовином, новчаним средствима и 
имовинским правима којим заједница 
располаже. 
Оснивачи и чланови за обавезе 
заједнице, које се односе на послове 
одржавања заједничких дијелова зграде, 
одговарају супсидијарно до висине свог 
удјела у плаћању трошкова 
инвестиционог и текућег одржавања и 
хитних интервенција на заједничким 
дијеловима зграде. 
 
 
Број: 05-372-143/20 
Датум: 29.07.2020. године 
Градишка 
 

ПО ОВЛАШЋЕЊУ ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА 

Бранислав Савић с.р. 
___________________________________ 
 

О Г Л А С 
 

Одјељење за комуналне и стамбене 
послове, града Градишка на основу 
рјешења број 05-372-144/20 од 
03.08.2020. године, извршило је у 
Регистру заједница етажних власника 
стамбених зграда, у регистарском листу 
број 124/20 упис оснивања ЗЕВ стамбене 

зграде у Градишци, улица 16. Крајишке 
бригаде 15, са сљедећим подацима: 

У Регистру заједница етажних власника 
стамбених зграда под редним бројем 
124/20 уписана је Заједница етажних 
власника стамбене зграде у Градишци, 
улица 16. Крајишке бригаде 15. 
Оснивачки акт Заједнице је Уговор о 
оснивању број: 2/20 од 27.07.2020. 
године. Основна дјелатност ЗЕВ је 
управљање зградом за рачун етажних 
власника, прикупљање средстава за 
одржавање заједничких дијелова зграде и 
других трошкова управљања зградом, 
одржавање заједничких дијелова зграде, 
извођење радова хитних интервенција, 
коришћење заједничких просторија и 
дијелова зграде и земљишта које служи 
за редовну употребу зграде, као и други 
послови управљања зградом. 

У правном промету са трећим лицима 
заједница закључује уговоре и обавља 
друге послове промета у оквиру своје 
дјелатности, самостално и без 
ограничења. Заједница у правном 
промету одговара цјелокупном својом 
имовином, новчаним средствима и 
имовинским правима којим заједница 
располаже. 

Оснивачи и чланови за обавезе 
заједнице, које се односе на послове 
одржавања заједничких дијелова зграде, 
одговарају супсидијарно до висине свог 
удјела у плаћању трошкова 
инвестиционог и текућег одржавања и 
хитних интервенција на заједничким 
дијеловима зграде. 

Број: 05-372-144/20 
Датум: 03.08.2020. године 
Градишка 
 

ПО ОВЛАШЋЕЊУ ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА 

Бранислав Савић с.р. 
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