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СКУПШТИНА ГРАДА 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
 
 

На основу члана 133. Пословника 
о раду Скупштине града Градишка 
(„Службени гласник града Градишка“ бр. 
6/17 и 5/19), након разматрања 
Извјештаја о раду Скупштине града 
Градишка за период јануар - јуни 2020. 
године, Скупштина града Градишка на 
својој 34. редовној сједници одржаној 
16.09.2020. године донијела је сљедећу  
 

О Д Л У К У 
 
I 
 

 Усваја се Извјештај о раду 
Скупштине града Градишка за период 
јануар - јуни 2020. године 
 

II 
 
Одлука ће се објавити у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 
Број: 01-022-170/20 
Датум: 16.09.2020. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Миленко Павловић с.р. 

На основу чл. 39-49. Закона о 
буџетском систему Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“, 
бр. 121/12, 52/14, 103/15, 15/16) и чл. 36. и 
87. Статута града Градишка („Службени 
гласник града Градишка“, бр. 4/17, 5/19), а 
након разматрања Извјештаја о извршењу 
буџета за период 01.01 - 30.06.2020. 
године, Скупштина града Градишка на 34. 
редовној сједници одржаној дана 
16.09.2020. године,  д о н о с и    
 
 

О  Д  Л  У  К  У 
 

о усвајању Извјештаја о извршењу 
Буџета Града Градишка за период  

01.01- 30.06.2020. године 
 
 
I 
 

 
Скупштина града Градишка усваја 

Извјештај о извршењу Буџета Града 
Градишка за период 01.01 - 30.06.2020. 
године. 
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II 
 
 

Саставни дио ове одлуке је 
Извјештај о извршењу Буџета Града 
Градишка  за период 01.01- 30.06.2020. 
године. 
 

III 
 

Ова Одлука ступа на снагу осам 
дана након објављивања „Службеном 
гласнику града Градишка“. 

 
Број: 01-022-171/20 
Датум: 16.09.2020. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Миленко Павловић с.р. 
___________________________________ 

 
На основу чланoва 39. и 82. Закона 

о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, број 97/16 и 
36/19) и чланова 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 16.септембра 2020. године, 
донијела је  
 
 

О Д Л У К У  
 

о усвајању Акционог плана одрживог 
управљања енергијом и 

прилагођавања климатским 
промјенама (SECAP) града Градишка за 

период до 2030. године 
 

 
I 
 

Усваја се „Акциони план одрживог 
управљања енергијом и прилагођавања 
климатским промјенама (SECAP) града 
Градишка за период до 2030. године.“ 
 
 
 
 

II 
 

Саставни дио ове Одлуке је Акциони 
плана одрживог управљања енергијом и 
прилагођавања климатским промјенама 
(SECAP) града Градишка за период до 
2030. године. 
 

III 
 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 
Број: 01-022-172/20 
Датум: 16.09.2020. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Миленко Павловић с.р. 
___________________________________ 

 
На основу члана 19. став 3. Закона 

о систему јавних служби („Службени 
гласник Републике Српске“ бр. 68/07, 
109/12 и 44/16), члана 39. став 2. тачка 4) 
Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“ број 97/16и 
36/19) и члана 87. Статута града 
Градишка („Службени гласник града 
Градишка“ бр. 4/17 и 5/19), а након 
разматрања Извјештаја о раду Јавне 
установе за предшколско васпитање и 
образовање дјеце „Лепа Радић“ 
Градишка за радну (школску) 2019/2020. 
годину, Скупштина града Градишка на 
својој 34. редовној сједници одржаној 
16.9.2020. године донијела је сљедећу  
 
 

О Д Л У К У 
 
 
I 
 

 Усваја се Извјештај о раду Јавне 
установе за предшколско васпитање и 
образовање дјеце „Лепа Радић“ Градишка 
за радну (школску) 2019/2020. годину 
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II 
 

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

 
 

Број: 01-022-173/20 
Датум: 16.09.2020. 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 16.09.2020. 
године, донијела  је 
 

О Д Л У К У 
 

о приступању измјени дијела 
Регулационог плана  

„Нова Топола – Запад“ 
(к.ч. бр. 1927/1 и 1929/1 к.о. Нова 

Топола) 

 
I 
 

 Приступа се измјени дијела 
Регулационог плана „Нова Топола – 
Запад“ Службени гласник града Градишка 
бр. 12/20 (У даљем тексту: План). 
 

II 
  
 Обухват Плана је одређен у 
графичком прилогу који је саставни дио 
ове одлуке и обухвата простор површине 
приближно 0,28 ha. 
 Коначна граница обухвата 
одредиће се у графичком дијелу Плана. 
 

 

III 
 

Плански период за који се доноси 
измјена дијела Регулационог плана „Нова 
Топола – Запад“ 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. 
 - 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 Одјељења 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, 
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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: 01-022-171/20 
Датум: 16.09.2020. 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”, 
број: 40/13, 106/15 и 3/16), члана 39. став 
2. тачка 8. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“ 
број: 97/16 и 36/19) и члана 87. Статута 
града Градишка („Службени гласник града 
Градишка“ броj 4/17 и 5/19), Скупштина 
града Градишка, на сједници одржаној 
дана 16.09.2020. године, донијела  је   
 
 

О  Д  Л  У  К  У 
о доношењу измјене дијела 

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

„Градишка - исток“ (локација „стари 
храст“) 

 
 
I 
 

Доноси се измјена дијела Регулационог 
плана подручја зона 2,7 и 8 – источни дио 
Градске зоне Градишка „Градишка-исток“ 
(У даљем тексту: Измјена Плана). 
 
Границе простора који је обухваћен 
Измјеном Плана су детаљно одређене у 
текстуалном и графичком дијелу измјене 
Плана и исти обухвата простор између 
улица Милоша Обилића, Кнеза Лазара, 
Видовданскe и Трга јеврејских страдања, 
површине прилижно 2,9 ha. 
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II 
 
Елаборат Измјене Плана састоји се од 
текстуалног и графичког дијела.  

   
                        

III 
 

Елаборат Измјене Плана, израђен од 
стране „УРБИС ЦЕНТАР“ д.о.о. Бања 
Лука у јулу 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 проведбеног 
карактера, у дијелу у којем нису у 
сагласности са овом Измјеном Плана. 
 

VII 
 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана по 
објављивању у „Службеном гласнику 
града Градишка”. 

 
 

Број: 01-022-188/20 
Датум: 16.09.2020. 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”, 
број: 40/13, 106/15 и 3/16), члана 39. став 
2. тачка 8. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“ 
број: 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 16.09.2020. године, донијела  је   
 
 

О  Д  Л  У  К  У 
о доношењу измјене дијела 

Регулационог плана подручја зона 2,7 и 
8 – источни дио Градске зоне Градишка 
„Градишка - исток“ (локација „Сењак“) 

 
 
I 
 

Доноси се измјена дијела Регулационог 
плана подручја зона 2,7 и 8 – источни дио 
Градске зоне Градишка „Градишка-исток“ 
(У даљем тексту: Измјена Плана). 
 
Границе простора који је обухваћен 
Измјеном Плана су детаљно одређене у 
текстуалном и графичком дијелу измјене 
Плана и исти обухвата простор између 
улица Видовданска, Иве Андрића, 
Хиландарска, Бранка Миљковића, Филипа 
Вишњића, Ђуре Јакшића, у насељу 
Сењак, у површини од 10.24 ha. 
 

II 
 
Елаборат Измјене Плана састоји се од 
текстуалног и графичког дијела.   

 
 

III 
 

Елаборат Измјене Плана, израђен од 
стране „УРБИС ЦЕНТАР“ д.о.о. Бања 
Лука у јулу 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. 
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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 проведбеног 
карактера, у дијелу у којем нису у 
сагласности са овом Измјеном Плана. 
 

VII 
 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана по 
објављивању у „Службеном гласнику 
града Градишка”. 
 
 
Број: 01-022-189/20 
Датум: 16.09.2020. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Миленко Павловић с.р. 
___________________________________ 
 

На основу члана 39. став 2. т.13. и 
37. и члана 82. став 2. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19), 
члана 36. став 2. т. 12,13 и 43 и члана 87. 
Статута града Градишка („Службени 
гласник општине Градишка“, број 4/17 и 
„Службени гласник града Градишка“, бр. 
5/19) те члана 4. Уговора о закупу 
градског грађевинског земљишта (број: 
02-477-38/19, 02-477-39/19 и 02-477-40/19) 
Скупштина града Градишка је на сједници 
одржаној дана 16.09.2020. године, 
донијела  
 

О Д Л У К У 
о умањењу висине закупнине 

градског грађевинског земљишта 
привредном друштву „Градишка 

Тржница“ д.о.о. 

 
I 
 

Умањује се висина закупнине за закуп 
градског грађевинског земљишта 

„Градишкој Тржници“ д.о.о. Градишка по 
Уговорима о закупу број: 02-477-38/19, 02-
477-39/19 и 02-477-40/19 у износу од 50% 
цијене закупа и то на к.ч. бр. 1644/13 к.о. 
Градишка - село стари премјер, к.ч. 
2103/26 к.о. Горњи Подградци и на к.ч. бр. 
862/1, 859/2, 1324/2, 1326, 1337/2, 1328 и 
1330 к.о. Градишка - град стари премјер. 
 

II 

 
Висина закупнине умањује се за 50% 
цијене закупа за период јул, август и 
септембар 2020. године. 
 

III 
 
Oвлашћује се Градоначелник да у име 
града Градишка закључи анекс уговора о 
условима умањења висине закупнине из 
тачке I са „Градишка Тржница“ д.о.о. 
Градишка. 
 

IV 

 
Одлука ступа на снагу осам дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику 
града Градишка“. 
 
Број: 01-022-190/20 
Датум: 16.09.2020. 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 
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сједници одржаној дана 16.02.2020. 
године доноси: 
 

О Д Л У К У 
 

о давању на коришћење непокретности 
у својини Града Градишка 

Планинарско спортском друштву 
„Патрија“ Градишка 

 

 

I 
 

Овом Одлуком даје се на коришћење 
Планинарско спортском друштву 
„Патрија“ Градишка непокретност у 
својини града Градишка (објекат школе у 
Мичијама) у Мичијама на к. ч. број 1027 К. 
О. Мичије уписане у п. л. број 217. 
 

II 
 
Непокретности из тачке I дају се на 
коришћење ради обављања планинарско 
спортско - рекреативних активности без 
накнаде на период од двије година. 
 

III 
 
Oвлашћује се Градоначелник да у име 
града Градишка закључи уговор о 
условима коришћења непокретности из 
тачке I са Планинарско спортским 
друштвом „Патрија“ Градишка. 
 

IV 
 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 
Број: 01-022-191/20 
Датум: 16.09.2020. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Миленко Павловић с.р. 
___________________________________ 
 

На основу члана 39. став 2. т. 13. 
Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 97/16), чл. 
5. став 2. и 29. Одлуке о пословним 

зградама, пословним просторијама, 
друштвеним домовима, гаражама и 
другим непокретностима у својини 
општине Градишка („Службени гласник 
општине Градишка“, бр. 10/17, 14/18, 2/19 
и 4/19) и („Службени гласник града 
Градишка, број 11/19) те чл. 36. и 87. 
Статута општине Градишка („Службени 
гласник општине Градишка“, брoj 4/17) и 
(„Службени гласник града Градишка“,број 
5/19) Скупштина града Градишка на 
сједници одржаној дана 16.09.2020. 
године донијела је 
 

 

О Д Л У К У 
 

о уступању на коришћење земљишта 
без накнаде Удружењу ратних војних 
инвалида Одбрамбено - отаџбинског 

рата 
 
 

I 
 
Овом Одлуком уступа се на привремено 
коришћење, без накнаде, дио парцеле 
означене као к. ч. 2524/33 К. О. Градишка 
1 у површини од 1459,00 m² Удружењу 
ратних војних инвалида Одбрамбено - 
отаџбинског рата.  
 

II 
 
Парцела из тачке I уступа се ради 
организације и наплате паркирања 
моторних возила, а са циљем 
прикупљања новчаних средстава за 
потребе рада Удружења ратних војних 
инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата. 
 

III 
 
Уступање парцеле из тачке I врши се на 
период од jeдне године од ступања на 
снагу ове Одлуке. 
 

IV 
 

Градоначелник ће са корисником 
земљишта закључити посебан уговор о 
начину и условима коришћења земљишта 
из тачке I ове Одлуке. 
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V 
 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
Број: 01-022-192/20 
Датум: 16.09.2020. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Миленко Павловић с.р. 
___________________________________ 
 

На основу члана 39. став 2. т. 13. 
Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и 
36/19), те чл. 36. и 87. Статута општине 
Градишка („Службени гласник општине 
Градишка“, брoj 4/17) и („Службени 
гласник града Градишка“, број: 5/19), 
Скупштина града Градишка на сједници 
одржаној дана 16.09.2020. године 
донијела је 
 

О Д Л У К У 
o уступању на коришћење земљишта 

без накнаде 
 

 
I 

 
Овом Одлуком уступа се на  коришћење 
без накнаде парцела означена као к. ч. 
1576/2 у нарави „пашњак“ уписана у П.Л. 
број 183 к.о. Елезагићи у површини од 
740,00 m² у ЈП „Противградна превентива 
Републике Српске“ а.д. Градишка.  
 

II 
 
Парцела из тачке I уступа се ради 
изградње Аутоматске противградне 
станице (АПГС). 
 

III 
 
Уступање парцеле из тачке I врши се на 
период од 20 (двадесет) година од 
ступања на снагу ове Одлуке. 
 

 
 
 

IV 
 

Градоначелник ће са корисником 
земљишта закључити посебан уговор о 
начину и условима коришћења земљишта 
из тачке I ове Одлуке. 
 

V 
 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 
Број: 01-022-193/20 
Датум: 16.09.2020. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Миленко Павловић с.р. 
___________________________________ 
 

На основу члана 20. Закона о 
споменицима и спомен-обиљежјима 
ослободилачких ратова („Службени 
гласник Републике Српске“, број 28/12) и 
члана 36. Статута града Градишка 
(„Службени гласник града Градишка“, број 
4/17 и 5/19), Скупштина града Градишка, 
на сједници одржаној 16.09.2020. године, 
доноси 

 

О Д Л У К У 
 

о давању сагласности на иницијативу 
за постављање спомен плоче 

погинулим борцима који су сахрањени 
у гробљу у Брестовчини 

 
I 
 

Даје се сагласност на иницијативу 
Градске борачке организације Градишка, 
за постављање спомен плоче погинулим 
борцима који су сахрањени у гробљу у 
Брестовчини. 
 

II 
 

Иницијатива за постављање 
споменика из тачке I ове одлуке, налази 
се у прилогу и чини њен саставни дио. 
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III 
 

Ова одлука ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 
 
Број: 01-022-194/20 
Датум: 16.09.2020. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Миленко Павловић с.р. 
___________________________________ 

 
На основу члана 95. Закона о 

предшколском васпитању и образовању 
(„Службени гласник Републике Српске“ 
бр. 79/15 и 63/20), чл. 39. став (2) тачка 9) 
и 82. став (2) Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“ бр. 97/16 и 36/19) и чл. 
36. став (2) тачка 9) и 87. Статута града 
Градишка („Службени гласник града 
Градишка“, бр. 4/17 и 5/19), Скупштина 
града Градишка на сједници одржаној 
дана 16.09.2020. године,  до носи 
 

О  Д  Л  У  К  У 
 

о економској цијени услуге и износ 
новчаног учешћа родитеља за боравак 
дјетета у ЈПУ „Лепа Радић“ Градишка 

 
I 
 

Економска цијена услуге за боравак 
дјетета у ЈПУ „Лепа Радић“ Градишка ( у 
даљем тексту: Предшколска установа) на 
мјесечном нивоу износи 300,00 КМ. 

 
II 

 
Економска цијена услуге из тачке I ове 
Одлуке одређена је на основу структуре 
програма по времену трајања, аналитичке 
структуре стварних трошкова услуге у 
Предшколској установи и броја уписане 
дјеце. 
 
 
 

 

III 
 

Износ новчаног учешћа родитеља за 
боравак дјетета у Предшколској установи 
за цјелодневни боравак на мјесечном 
нивоу износи: 
 

1. За једно дијете – 150,00 КМ, 
2. За двоје дјеце –  225,00 КМ, 
3. За троје дјеце –   225,00 КМ. 

 
IV 

 
Цијена вртићких услуга за скраћени 
програм одређује се пропорцијално броју 
сати предвиђеном за боравак дјеце у 
Предшколској установи. 
 

V 
 

Одлука ступа на снагу даном доношења, 
а биће објављена у „Службеном гласнику 
града Градишка”. 
 
Број: 01-022-184/20 
Датум: 16.09.2020. 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 16.09.2020. године, д о н о с и  
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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“ бр. 10/19 и 
13/20), 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; 

- 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 (осим оружја и 
муниције); 

- 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; 
- 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; 
- 90.01   Извођачка умјетност 
- 90.02 Помоћне дјелатности у 

извођачкој умјетности 
- 90.03 Умјетничко стваралаштво. 
 

 
Члан 2. 

 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 
Број: 01-022-195/20 
Датум: 16.09.2020. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

 Миленко Павловић с.р. 
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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 16.09.2020. године,  доноси 
 
 

О   Д   Л   У   К   У 
 

о измјени Одлуке о оснивању 
Професионалне ватрогасно -

спасилачке јединице Градишка 
 
 

I 
 

 
У Одлуци о оснивању Професионалне 
ватрогасно-спасилачке јединице 
Градишка („Службени гласник града 
Градишка“, број 13/20) у тачки IX ријечи: 
„Скупштина града Градишка“ замјењују се 
ријечју: „Градоначелник“.   
 

II 
 
 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном 
гласнику града Градишка“.  
 
Број: 01-022-196/20 
Датум: 16.09.2020. 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 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 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 
16.09.2020. године, доноси 
 

 
О Д Л У К У 

 
о продаји непосредном погодбом 

грађевинског земљишта 
Привредном друштву „PVA group“ 

д.о.о. Градишка 
 
 
I 

 
Привредном друштву „PVA group“ д.о.о. 
Градишка продаје се непосредном 
погодбом, као једином учеснику 
лицитације, неизграђено грађевинско 
земљиште у власништву Града Градишка 
са 1/1 дијела означено као: 

 
    - катастарска честица број 498/53 
„Крошња“ градилиште, површине 2746 m2, 
уписана у л.н. број 1912 к.о. Градишка 1, 
ради изградње пословног објекта 
терцијарне дјелатности по цијени од 159 
268,00 КМ (58,00 КМ/1 m2). 
 

II 
 

О продаји некретнина из тачке I ове 
одлуке, након прибављеног мишљења 
Правобранилаштва Републике Српске, 
закључиће се купопродајни уговор између 
Града Градишка и Привредног друштва 
„PVA group“ д.о.о. Градишка, 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 
земљишта из тачке I ове одлуке. 
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IV 
 
Ова одлука ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 
Број: 01-022-174/20 
Датум: 16.09.2020. 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 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 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 
16.09.2020. године, доноси 

 
 

О Д Л У К У 
 

o продаји непосредном погодбом 
неизграђеног грађевинског земљишта 

у оквиру Регулационог плана 
„Агроиндустријска зона Нова Топола“  
Привредном друштву   „G&Z TREJD -

VODOVOD I GRIJANJE“ д.о.о. Нова 
Топола 

 
 
I 
 

 Привредном друштву „G&Z TREJD-
VODOVOD I GRIJANJE“ д.о.о. Нова 
Топола продаје се непосредном 
погодбом, као једином учеснику 
лицитације, неизграђено грађевинско 
земљиште у оквиру Регулационог плана 
„Агроиндустријска зона Нова Топола“ са 

уписаним правом власништва Града 
Градишке са 1/1 дијела, означено као: 
 
  - катастарска парцела број 405/61 
површине 3337 m2 и катастарска парцела 
број 405/89, површине 285 m2 , уписане у 
л.н. број 846 к.о. Нова Топола са 1/1 
дијела, што одговара упису у зк.ул. број 
187 к.о. Нова Топола, ради изградње 
пословног објекта намијењеног занатској  
дјелатности, изградњи сервиса и малих 
погона, по цијени од 28 976,00 КМ (8,00 
КМ/ m²) 

 
II 
 

О продаји некретнина из тачке I ове 
одлуке, након прибављеног мишљења 
Правобранилаштва  Републике Српске, 
закључиће се купопродајни уговор између 
Града Градишка и Привредног друштва 
„G&Z TREJD-VODOVOD I GRIJANJE“ 
д.о.о. 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: 01-022-175/20 
Датум: 16.09.2020. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

 Миленко Павловић с.р. 
___________________________________ 
 

На основу члана 348. стaв 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), 
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члана 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 Градишка“, број 7/19), 
рјешавајући у предмету продаје градског 
грађевинског земљишта непосредном 
погодбом ради обликовања грађевинске 
парцеле по захтјеву „Градид Инжењеринг“ 
д.о.о. Градишка, Скупштина града 
Градишка је на сједници одржаној дана 
16.09.2020. године, донијела  
 
 

О Д Л У К У 
 

o давању сагласности за закључење 
уговора о продаји неизграђеног 

градског грађевинског земљишта 
непосредном погодбом са „Градид 

Инжењеринг“ д.о.о. Градишка 
  
 

I 
 

Даје се сагласност за закључење 
уговора о купопродаји неизграђеног 
градског грађевинског земљишта 
непосредном погодбом ради обликовања 
грађевинске парцеле, означеног као: 
  
   - кат. парцела број 781/1 
ХИЛАНДАРСКА ул. пашњак 2. класе у 
површини од 140 m2, 
 
 уписана у л.н. број 1912 к.о. Градишка 1 
на име Град Градишка 1/1 дијела са 
„Градид Инжењеринг“ д.о.о. Градишка.  
 

II 
 
О купопродаји некретнина из тачке I ове 
Одлуке закључиће се купопродајни уговор 
између „Градид Инжењеринг“ д.о.о. 
Градишка, као купца и Града Градишка, 
као продавца по тржишној цијени градског 
грађевинског земљишта у износу од 65,00 
КМ /1 m2 што за 140 m2  износи 9.100, 00 
КМ, којим ће се регулисати сва међусобна 
права и обавезе уговорних страна.  
 

 
 

III 
 
Овлашћује се Градоначелник да у име 
Града Градишка закључи уговор из тачке I 
ове одлуке са „Градид Инжењеринг“ д.о.о. 
Градишка. 
 

IV 
 
Ова одлука ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављена у 
„Службеном гласнику града Градишка“. 
 
Број: 01-022-176/20 
Датум: 16.09.2020. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

 Миленко Павловић с.р. 
___________________________________ 
 

На основу члана 348. стaв 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 
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 Биберић Азре из 
Градишке, Скупштина града Градишке је 
на сједници одржаној дана 16.09.2020. 
године, донијела  
 

О Д Л У К У 
 

о давању сагласности за закључење 
уговора о продаји неизграђеног 

градског грађевинског земљишта 
непосредном погодбом са Биберић 

Азром из Градишке 
 

I 
 

Даје се сагласност за закључење уговора 
о купопродаји неизграђеног градског 
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грађевинског земљишта непосредном 
погодбом ради обликовања грађевинске 
парцеле означеног као:  
 
- кат. парцела број 871/4 Улица 
Видовданска, градилиште у површини од 
40 m2, уписана у посједовни лист број 
2689 к.о. Градишка - град на име Града 
Градишка 1/1 дијела, са Биберић Азром 
из Градишке.  
 

II 
 
О купопродаји некретнина из тачке I ове 
Одлуке закључиће се купопродајни уговор 
између Биберић Азре из Градишке, као 
купца и Града Градишка, као продавца по 
тржишној цијени градског грађевинског 
земљишта у износу од 178, 00 КМ /1 m2, 
што за 40 m2 износи 7.120, 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 Биберић Азром из 
Градишке.  
  

IV 
 
Ова одлука ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављена у 
„Службеном гласнику града Градишка“. 
 
Број: 01-022-177/20 
Датум: 16.09.2020. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

 Миленко Павловић с.р. 
___________________________________ 
 

На основу члана 348. стaв 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), члан 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 
Градишка“, број 7/19), рјешавајући у 
предмету продаје градског грађевинског 
земљишта непосредном погодбом ради 
обликовања грађевинске парцеле по 
захтјеву Хатић Златана из Градишке, 
Скупштина града Градишка је на сједници 
одржаној дана 16.09.2020. године, 
донијела  
 

О Д Л У К У 
 

о давању сагласности за закључење 
уговора о продаји неизграђеног 

градског грађевинског земљишта 
непосредном погодбом са Хатић 

Златаном из Градишке 
 
 

I 
 
Даје се сагласност за закључење уговора 
о купопродаји неизграђеног градског 
грађевинског земљишта непосредном 
погодбом ради обликовања грађевинске 
парцеле означеног као:  
 
     -кат. парцела број  1641/5 Ул. 
Мањуреви улица у површини од 33 m2 ,  
 
уписана у  п.л. број 2689 к.о. Градишка-
град на име Града Градишка 1/1 дијела, 
са Хатић Златаном из Градишке по цијени 
од 1.485,00 КМ (45 КМ/1 m2).  
 

II 
 
О продаји некретнина из тачке I ове 
одлуке, након прибављеног мишљења 
Правобранилаштва Републике Српске, 
закључиће се купопродајни уговор између 
Града Градишка и Хатић Златана из 
Градишке, 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 
земљишта из тачке I ове одлуке. 
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IV 
 
Ова одлука ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављена у 
„Службеном гласнику града Градишка“. 
 
 
Број: 01-022-178/20 
Датум: 16.09.2020. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

 Миленко Павловић с.р. 
___________________________________ 
 

На основу члана 348. стaв 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“ 
5/19), рјешавајући  по захтјеву Козић 
Милорада и других из Козинаца, на 
сједници одржаној 16.09.2020. године, 
доноси 
 

О Д Л У К У 
 

о давању сагласности за закључење 
уговора о замјени некретнина са Козић 
Милорадом, Савић Здравком и Кобаш 

Смиљком из Градишке 
 
I 

 
Даје се сагласност за закључење уговора 
о замјени непокретности са Козић 
Милорадом, Савић Здравком и Кобаш 
Смиљком из Градишке, Козинци. којим 
Град Градишка даје у замјену  Козић 
Милораду  са 1/1 дијела некретнине 
означене као  : 

-кат. парцела број  759 
ПОПОВИЋКА њива  3 класе  у површини  
од  3730 m2 ,  уписана у п.л. број 298 к.о. 
Козинци,  власништво  Града Градишка са  
1/1 дијела,   
 
а Козић Милорад, Савић Здравка и Кобаш 
Смиљка   из Градишке дају  у замјену  
Граду  Градишка  некретнине означене 
као:  

- кат. парцела  број 437 РАСОЈЕ  
њива 7. класе у површини  од  1390 m2,  

- кат. парцела број  528 БАБИН ДО  
ливада  5. класе у површини од  1729  m2, 

- кат.парцела број 587 СИЊОР 
њива 5. класе у површини од  4872 m2 ,  
 
уписане у п.л. број 54 к.о. Орубица као 
сувласништво  Козић Милорада са  2/4 
дијела,  Савић Здравке са 1/4 дијела,  
Кобаш Смиљке са  1/4 дијела.  
 

II 
 

Тржишна  вриједност некретнина  у 
власништву  Града  Градишка  утврђена 
је у износу  од 9 325,00 КМ  а тржишна 
вриједност  некретнина  у власништву 
Козић Милорада, Савић Здравке  и Кобаш 
Смиљке утврђена је у износу  од 9 269, 50 
КМ.  
Обзиром да је  тржишна вриједност  
некретнина у власништву  Града  
Градишка  већа за 55,50 КМ,  Козић 
Милорад, Савић Здравка  и Кобаш 
Смиљка се обавезују  наведени износ 
доплатити на  рачун Града  Градишка.    

 
III 
 

Овлашћује се Градоначелник да у име 
Града Градишке закључи уговор из тачке I 
ове одлуке са Козић Милорадом, Савић 
Здравком и Кобаш Смиљком из 
Градишке.  
  

IV 
 

Ова одлука ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављена у 
„Службеном гласнику града Градишка“. 
 
Број: 01-022-179/20 
Датум: 16.09.2020. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

 Миленко Павловић с.р. 
___________________________________ 

 
На основу члана 348. стaв 4. 

Закона о стварним  правима  („Службени 
гласник Републике Српске“ број 124/08, 
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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), рјешавајући  по захтјеву  
Стојићевић Марије  из Козинаца, на 
сједници одржаној 16.09.2020. године, 
доноси 

 
О Д Л У К У 

 

о давању сагласности за закључење 
уговора о замјени некретнина са 
 Стојићевић Маријом из Козинаца 

 
I 
 

Даје се сагласност за закључење уговора 
о замјени непокретности са  Стојићевић 
Маријом рођ. Мајсторац  из Козинаца, 
Градишка, којим Град  Градишка  даје у 
замјену Стојићевић Марији  некретнине   
означене као: 
 

-кат. парцела број 1501 ОКУЋНИЦА стамбена 
зграда у површини од  50  m

2
,  

            
остале помоћне зграде у површини од 18 m

2
, 

            
остале помоћне зграде у површини од 6 m

2
, 

            
остале помоћне зграде у површини од 10 m

2 
                                              
двориште у површини од  474  m

2
 

 

- кат. парцела број 1502 ОКУЋНИЦА њива  
4. класе у површини од  3253 m2,  
укупно 3811 m2, уписаних у лист 
непокретности број 1912 к.о. Градишка 1, 
власништво Града Градишка са  1/1 
дијела,  
 

а Стојићевић Марија  даје у замјену  
Граду  Градишка  некретнине означене 
као:  
 

-кат. парцела  137/1 ГРЕДА  њива  5. 
класе у површини  од  1740  m2

 

                   њива  4. 
класе у повришини од  7440 m2 ,  
уписане у  п.л. број 71 к.о. Орубица  
власништво  Стојићевић Марије са  
1/1дијела.  
 

 

II 
 

Тржишна  вриједност некретнина  у 
власништву  Града  Градишка ( без  
стамбеног објекта и  осталих   помоћних 
објеката), утврђена је у износу  од  10 289, 
70 КМ, а тржишна вриједност  некретнина  
у власништву Стојићевић Марије  
утврђена је у износу од  10 189, 80 КМ . 
 
Обзиром да је  тржишна вриједност  
некретнина у власништву  Града  
Градишка  већа за 99,90 КМ, Стојићевић 
Марија се обавезује наведени износ 
доплатити на  рачун Града  Градишка.  
 

III 
 

Овлашћује се Градоначелник да у име 
Града  Градишке закључи уговор из тачке 
I ове одлуке са  Стојићевић Маријом из  
Козинаца, Градишка.  
 

IV 
 

Ова одлука ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављена у 
„Службеном гласнику града Градишка“. 
 
Број: 01-022-180/20 
Датум: 16.09.2020. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

 Миленко Павловић с.р. 
___________________________________ 
 

На основу члана 348. став 3. 
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 “, бр. 4/17 и „ 
Службени  гласник  града Градишка “ 
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, 2/19 и “ 
Службени гласник  Града Градишка “ број 
7/19 И 13/20 ), поводом понуде Гламочак 
Саше, син Цвијана из Градишке, Текија 
бр. 11, за закључење уговора о продаји 
грађевинског земљишта непосредном 
погодбом, ради комплетирања 
грађевинског парцеле, Скупштина Града 
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Градишка, на сједници одржаној дана 
16.09.2020. године, донијела je 

 
 

О Д Л У К У 
 
I 
 
 

НЕ ПРИХВАТА СЕ понуда Гламочак 
Саше, син Цвијана из Градишке, Текија 
бр. 11, за закључење уговора о продаји 
грађевинског земљишта непосредном 
погодбом, ради комплетирања 
грађевинског парцеле, и то дијела к.ч. бр. 
1167/4, к.о. Градишка-град, право 
коришћења и власништва Град Градишка 
са 1/1 дијела. 
 

II 
 
 

Ова одлука ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављена у 
„Службеном гласнику града Градишка“. 
 
Број: 01-022-181/20 
Датум: 16.09.2020. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

 Миленко Павловић с.р. 
___________________________________ 
 

На основу  члана 36. Статута  
града  Градишка („Службени гласник 
општине  Градишка“  број 4/17 и  
„Службени  гласник  града Градишка“ 
5/19), чланa 10.  Одлуке о уређењу 
простора и  грађевинском земљишту 
(„Службени гласник  општине Градишка“ 
број 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  
Хаџихафизовић  Хакије, заступаног по 
адвокату Селак  Драгињи из  Градишке,  
Скупштина  града  Градишка   је на 
сједници  одржаној дана 16.09.2020. 
године, донијела  
 

О Д Л У К У 

 
I 
 

Не прихвата се  понуда Хаџихафизовић 
Хакије, заступаног по адвокату Селак  
Драгињи из  Градишке, за закључење  
уговора  о купопродаји  неизграђеног 
градског  грађевинског земљишта,   
непосредном  погодбом  ради  
обликовања  грађевинске  парцеле и то: 
 
-катастарска парцела број 1233/9 ул. 
Текија  двориште у површини од  32 m2

 

-катастарска парцела број 1236/2 ул. 
Текија  двориште  у површини од  23 m2

 
 

 уписане у п.л. број 2689 к.о. Градишка - 
град  као власништво  Града  Градишка са  
1/1 дијела.   
 

II 
 

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

Број: 01-022-182/20 
Датум: 16.09.2020. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

 Миленко Павловић с.р. 
___________________________________ 

 
На основу члана 348. стaв 3  тачка 

д)  Закона о стварним  правима  
(„Службени гласник Републике Српске“, 
број 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 
гласник  општине Градишка“, број 6/14, 
1/17, 7/17, 3/18, 8/18, 2/19 и „Службени 
гласник  Града Градишка“, број 7/19), 
рјешавајући по захтјеву „ПРИМА ИСГ“ 
д.о.о. Градишка, за комплетирање 
грађевинске парцеле, ради привођења 
земљишта намјени, Скупштина града 
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Градишка, на сједници одржаној дана 
16.09.2020. године, донијела je 
 

О Д Л У К У 
 

о давању сагласности за закључење 
Уговора о продаји грађевинског 

земљишта непосредном   погодбом са 
„ПРИМА ИСГ“ д.о.о. Градишка, ради 
комплетирања грађевинске парцеле 

 
 

I 
 
Даје се сагласност за закључење Уговора 
о продаји грађевинског земљишта 
непосредном погодбом, ради 
комплетирања грађевинске парцеле, 
означеног као:  
 
           - к.ч. бр. 1615/3 “ДЕМИРАЧА”  
фабрика у површини од 956 m2, уписана  
у п.л. бр. 2689, к.о. Градишка-град, 
власништво Града Градишка, са 1/1 
дијела, са „ПРИМА ИСГ“ д.о.о. Градишка 
по цијени  од 51,00 КМ/1 m2,  укупно 
48.756,00 КМ. 

 
II 
 

О продаји некретнина из тачке I ове одлуке, 
након прибављеног мишљења Правобрани-
лаштва  Републике Српске, закључиће се 
купопродајни уговор између Града Градишка и   
„ПРИМА ИСГ“ д.о.о. Градишка, 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 земљишта из 
тачке I ове одлуке. 
 

IV 
 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику града 
Градишка“. 
 
Број: 01-022-183/20 
Датум: 16.09.2020. године 

Градишка 
ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА 
 Миленко Павловић с.р. 

 

Скупштина града Градишка на сједници 
одржаној 16.09.2020. године, даје 

 
 

М И Ш Љ Е Њ Е 
 

о основаности доношења Одлуке о 
утврђивању општег интереса од стране 

Владе Републике Српске за потпуну 
експропријацију дијела непокретности 

ради изградње кружне раскрснице у 
к.о. Нова Топола 

 
I 
 

Документима просторног уређења 
Регулационим планом „Нова Топола - 
Запад“ („Службени гласник града 
Градишка“ број 12/20) и Регулационим 
планом „Нова Топола - Исток“ („Службени 
гласник града Градишка“ број 12/20), 
предвиђена је изградња кружне 
раскрснице, на сљедећим 
непокретностима: 
 

- дијелу к.ч бр. 1937 , МЛИН, 
остале помоћне зграде, у површини од 
140 m2 , помоћне зграде у привреди,  у 
површини од  118 m2 , 408 m2 ,  557 m2 , 
544 m2, 214 m2  , 53 m2, 52 m2, 52 m2 , 48 m2 

, 50 m2, 49 m2 ,10 m2 , 51 m2 , 55 m2 , 49 m2 ,  
50 m2 , 53 m2 , 52 m2 , 23 m2 и земљиште уз 
привредну зграду, у површини од 8708 m2 

, укупне површине 11336 m2 , уписана у 
л.н  бр. 1350, к.о. Нова Топола, на име 
„ВИТА ЛАНД“ д.о.о. Градишка са 1/1 
дијела., уписане у зк.ул.бр.256, к.о Нова 
Топола, МЛИН, економско двориште, у 
површини од 8040 m2 и  привредна зграда 
у површини од 2773 m2 , укупне површине 
10813 m2, на име „ВИТА ЛАНД“ д.о.о 
Градишка, што по старом премјеру 
одговара катастарској честици бр. 252, 
катастар земљишта, уписаној у п.л 
бр.1108, к.о Нова Топола, на име 
„Продекс Агро“ д.о.о. са 1/1 дијела и 
дијелу катастарске честице бр.256 
уписане у п.л 111 на име „Фармланд Фудс 
“ д.о.о. са 1/1 дијела. 
 

- дијелу к.ч бр. 1940, РЕСТОРАН, 
пословна зграда у привреди, у површини 
од 160 m2 и земљиште уз привредну 
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зграду, у површини од 442 m2, укупне 
површине 602 m2 уписана у л.н бр. 1062, 
к.о. Нова Топола, на име Страживук 
Бранислав са 1/1 дијела, уписане у 
зк.ул.бр.30, к.о Нова Топола, к.ч бр.400/4, 
ЗАШТИТНИ ПОЈАС, двориште, у 
површини од 689 m2 и к.ч бр.401, 
РЕСТОРАН, двориште, у површини од 
150 m2 , и хотел, у површини од 160 m2 , 

укупне површине 310 m2, на име 
Страживук ( Милоша) Бранислав, што по 
старом премјеру одговара дијелу 
катастарских честица број 400/4 и 401, 
катастра земљишта, уписаним у п.л 
бр.816 , к.о Нова Топола, на име 
Страживук Бранислав са 1/1 дијела. 
 

- дијелу к.ч бр. 1934/2, 
ПОТКУЋНИЦА, њива 1.класе, у површини 
од 78 m2 уписана у л.н бр. 435, к.о. Нова 
Топола, на име Ђукић (Алексе) Славко са 
1/ 2 дијела и Ђукић (Мирка) Александар 
са 1/2 дијела, што по старом премјеру 
одговара дијелу катастарске честице број 
249/1, катастра земљишта, уписаним у п.л 
бр.752, к.о Нова Топола, на име Ђукић 
(Алексе) Мирко са 1/1 дијела и дијелу 
катастарске честице број 249/2, катастра 
земљишта, уписаним у п.л бр.896, к.о 
Нова Топола, на име Ђукић (Алексе) 
Славко са 1/ 1 дијела. 

 
- дијелу к.ч бр. 1934/3 , 

ПОТКУЋНИЦА, стамбена зграда, у 
површини од 194 m2 и двориште у 
површини од 77 m2 , укупне површине 271 
m2 , уписана у л.н бр. 1298, к.о. Нова 
Топола, на име Ђукић (Алексе) Славко са 
1/ 1 дијела, што по старом премјеру 
одговара дијелу катастарске честице број 
249/1, катастра земљишта, уписаним у п.л 
бр.752 , к.о Нова Топола, на име Ђукић 
(Алексе) Мирко са 1/ 1 дијела и дијелу 
катастарске честице број 249/2, катастра 
земљишта, уписаним у п.л бр.896 , к.о 
Нова Топола, на име Ђукић ( Алексе) 
Славко са 1/ 1 дијела. 

 
- дијелу к.ч бр. 1863/2, ЦЕНТАР, 

остале помоћне зграде, у површини од 54 
m2, пословне зграде у привреди у 
површини од 43 m2 и двориште у 
површини од 730 m2, укупне површине 

827 m2 , уписана у л.н бр. 1337/2, к.о. Нова 
Топола, на име Којић Анђа р. Максимовић 
са 1/ 1 дијела, уписане у зк.ул.бр.160, к.о 
Нова Топола, к.ч бр 205/3 ,СТАМБЕНА 
ЗГРАДА, двориште, укупне површине 
8060 m2, на име Којић р. Максимовић 
(Душан) Анђа са 1/1 дијела што по старом 
премјеру одговара дијелу катастарске 
честице број 205/3, катастра земљишта, 
уписаним у п.л бр.1281, к.о Нова Топола, 
на име „Наталија“ Нова Топола са 1/ 1 
дијела. 

 
II 
 

Изградња предметних објеката 
обухваћена је документом просторног 
уређења, те у складу са наведеним, 
Скупштина града сматра да је основано 
да Влада Републике Српске донесе 
одлуку, у смислу члана 14. Закона о 
експропријацији, да је изградња 
планираних објекта од општег интереса и 
да се за те сврхе може приступити 
експропријацији непокретности означених 
у тачки  I. 

III 
 

Ово мишљење ће се објавити у 
„Службеном гласнику града Градишка “. 
 
 
Број: 01-022-185/20 
Датум: 16.09.2020. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

 Миленко Павловић с.р. 
___________________________________ 
  

На основу члана 14. Закона о 
експропријацији („Службени гласник 
Републике Српске“, бр.: 112/06, 37/07, 
110/08 и 79/15 ), 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) Скупштина 
града Градишка, на сједници одржаној 
16.9.2020. године, усвојила је сљедећи 
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З А К Љ У Ч А К 
 

1. Скупштина града Градишка усваја 
Мишљење о основаности доношења 
Одлуке о утврђивању општег интереса 
од стране Владе Републике Српске за 
потпуну  експропријацију дијела 
непокретности ради изградње кружне 
раскрснице у к.о. Нова Топола. 

 
2. Закључак ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 

 
Број: 01-013-88/20 
Датум: 16.09.2020. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

 Миленко Павловић с.р. 
___________________________________ 
 

На основу члана 133. Статута 
града Градишка („Службени гласник града 
Градишка“, бр. 4/17 и 5/19) и чл. 133. и 
153. Пословника о раду Скупштине града 
Градишка  („Службени гласник града 
Градишка“ бр. 6/17 и 5/19), а након 
разматрања Нацрта Ребаланса Буџета 
града Градишка за 2020. годину, 
Скупштина града Градишка на 34. 
редовној сједници одржаној 16. 
септембра 2020. године донијела је 
сљедеће 
 

З А К Љ У Ч К Е 
 

1. Утврђује се Нацрт ребаланса Буџета 
града Градишка за 2020. годину. 
 

2. Нацрт Ребаланса Буџета из претходне 
тачке упућује се на јавну расправу у 
трајању од 15 дана. 
 

3. За провођење јавне расправе задужује 
се Градоначелник града Градишка. 

 
Број: 01-013-60/20 
Датум: 16.09.2020. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

 Миленко Павловић с.р. 

 

На основу члана 133. Статута 
града Градишка („Службени гласник града 
Градишка“, бр. 4/17 и 5/19) и чл. 133. и 
153. Пословника о раду Скупштине града 
Градишка („Службени гласник града 
Градишка“, бр. 6/17 и 5/19), а након 
разматрања Нацрта Одлуке о измјени 
Плана кориштења средстава 
остварених од концесионе накнаде за 
2020. годину, Скупштина града Градишка 
на 34. редовној сједници одржаној 16. 
септембра 2020. године донијела је 
сљедеће 
 

З А К Љ У Ч К Е 
 
  1. Утврђује се Нацрт Одлуке о 
измјени Плана кориштења средстава 
остварених од концесионе накнаде за 
2020. годину 
 

2. Нацрт Одлуке из претходне 
тачке упућује се на јавну расправу у 
трајању од 15 дана. 
 
 3. За провођење јавне расправе 
задужује се Градоначелник града 
Градишка. 
 
Број: 01-013-61/20 
Датум: 16.09.2020. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

 Миленко Павловић с.р. 
___________________________________ 
 

На основу члана 133. Статута 
града Градишка („Службени гласник града 
Градишка“, бр. 4/17 и 5/19) и чл. 133. и 
153. Пословника о раду Скупштине града 
Градишка („Службени гласник града 
Градишка“ бр. 6/17 и 5/19), а након 
разматрања Нацрта Одлуке о измјени 
Програма заједничке комуналне 
потрошње за 2020. годину, Скупштина 
града Градишка на 34. редовној сједници 
одржаној 16. септембра 2020. године 
донијела је сљедеће 
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З А К Љ У Ч К Е 
 
 1. Утврђује се Нацрт Одлуке о 
измјени Програма заједничке комуналне 
потрошње за 2020. годину. 
 
 

2. Нацрт Одлуке из претходне 
тачке упућује се на јавну расправу у 
трајању од 15 дана. 
 
 3. За провођење јавне расправе 
задужује се Градоначелник града 
Градишка. 
 
Број: 01-013-62/20 
Датум: 16.09.2020. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

 Миленко Павловић с.р. 
___________________________________ 
 

На основу члана 133. Статута 
града Градишка („Службени гласник града 
Градишка“, бр. 4/17 и 5/19) и чл. 133. и 
153. Пословника о раду Скупштине града 
Градишка („Службени гласник града 
Градишка“ бр. 6/17 и 5/19), а након 
разматрања Нацрта Одлуке о измјени 
Програма текућег одржавања и 
реконструкције локалних и 
некатегорисаних путева за 2020. 
годину, Скупштина града Градишка на 34. 
редовној сједници одржаној 16. 
септембра 2020. године донијела је 
сљедеће 
 
 

З А К Љ У Ч К Е 
 
 1. Утврђује се Нацрт Одлуке о 
измјени Програма текућег одржавања и 
реконструкције локалних и 
некатегорисаних путева за 2020. годину. 
 
 

2. Нацрт Одлуке из претходне 
тачке упућује се на јавну расправу у 
трајању од 15 дана. 
 

 3. За провођење јавне расправе 
задужује се Градоначелник града 
Градишка. 
 
Број: 01-013-63/20 
Датум: 16.09.2020. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

 Миленко Павловић с.р. 
___________________________________ 
 

На основу члана 133. Статута 
града Градишка („Службени гласник града 
Градишка“, бр. 4/17 и 5/19) и чл. 133. и 
153. Пословника о раду Скупштине града 
Градишка („Службени гласник града 
Градишка“, бр. 6/17 и 5/19), а након 
разматрања Нацрта Одлуке о измјенама 
Програма уређења грађевинског 
земљишта за 2020. годину, Скупштина 
града Градишка на 34. редовној сједници 
одржаној 16. септембра 2020. године 
донијела је сљедеће 
 
 

З А К Љ У Ч К Е 
 
 1. Утврђује се Нацрт Одлуке о 
измјенама Програма уређења 
грађевинског земљишта за 2020. годину. 
 
 

2. Нацрт Одлуке из претходне 
тачке упућује се на јавну расправу у 
трајању од 15 дана. 

 
 
 3. За провођење јавне расправе 
задужује се Градоначелник града 
Градишка. 
 
Број: 01-013-64/20 
Датум: 16.09.2020. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

 Миленко Павловић с.р. 
 
 
 
 
 



21.9.2020. године                          „Службени гласник града Градишка“ – број 15/20                                   страна 22 

 

На основу члана 133. Статута 
града Градишка („Службени гласник града 
Градишка“, бр. 4/17 и 5/19) и чл. 133. и 
153. Пословника о раду Скупштине града 
Градишка („Службени гласник града 
Градишка“, бр. 6/17 и 5/19), а након 
разматрања Нацрта Одлуке о измјенама 
Плана коришћења средстава 
остварених по основу накнада од 
пољопривредног земљишта у 2020. 
години, Скупштина града Градишка на 
34. редовној сједници одржаној 16. 
септембра 2020. године донијела је 
сљедеће 
 

З А К Љ У Ч К Е 
 
 1. Утврђује се Нацрт Одлуке о 
измјенама Плана коришћења средстава 
остварених по основу накнада од 
пољопривредног земљишта у 2020. 
години. 
 
 

2. Нацрт Одлуке из претходне 
тачке упућује се на јавну расправу у 
трајању од 15 дана. 
 
 3. За провођење јавне расправе 
задужује се Градоначелник града 
Градишка. 
 
 
Број: 01-013-65/20 
Датум: 16.09.2020. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

 Миленко Павловић с.р. 
___________________________________ 
 

На основу члана 133. Статута 
града Градишка („Службени гласник града 
Градишка“, бр. 4/17 и 5/19) и чл. 133. и 
153. Пословника о раду Скупштине града 
Градишка („Службени гласник града 
Градишка“, бр. 6/17 и 5/19), а након 
разматрања Нацрта Одлуке о измјенама 
и допунама Програма подршке развоју 
пољопривреде у граду Градишка за 
2020. годину, Скупштина града Градишка 
на 34. редовној сједници одржаној 16. 

септембра 2020. године донијела је 
сљедеће 
 

З А К Љ У Ч К Е 
 
 1. Утврђује се Нацрт Одлуке о 
измјенама и допунама Програма подршке 
развоју пољопривреде у граду Градишка 
за 2020. годину. 
 
 

2. Нацрт Одлуке из претходне 
тачке упућује се на јавну расправу у 
трајању од 15 дана. 
 
 3. За провођење јавне расправе 
задужује се Градоначелник града 
Градишка. 
 
Број: 01-013-66/20 
Датум: 16.09.2020. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

 Миленко Павловић с.р. 
___________________________________ 
 

На основу члана 133. Статута 
града Градишка („Службени гласник града 
Градишка“, бр. 4/17 и 5/19) и чл. 133. и 
153. Пословника о раду Скупштине града 
Градишка („Службени гласник града 
Градишка“, бр. 6/17 и 5/19), а након 
разматрања Нацрта Одлуке о измјенама 
Програма подстицаја за развој 
предузетништва у граду Градишка за 
2020. годину, Скупштина града Градишка 
на 34. редовној сједници одржаној 16. 
септембра 2020. године донијела је 
сљедеће 
 

З А К Љ У Ч К Е 
 
 1. Утврђује се Нацрт Одлуке о 
измјенама Програма подстицаја за развој 
предузетништва у граду Градишка за 
2020. годину 
 

2. Нацрт Одлуке из претходне 
тачке упућује се на јавну расправу у 
трајању од 15 дана. 
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 3. За провођење јавне расправе 
задужује се Градоначелник града 
Градишка. 
 
Број: 01-013-67/20 
Датум: 16.09.2020. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

 Миленко Павловић с.р. 
___________________________________ 
 

На основу члана 133. Статута 
града Градишка („Службени гласник града 
Градишка“, бр. 4/17 и 5/19) и чл. 133. и 
153. Пословника о раду Скупштине града 
Градишка („Службени гласник града 
Градишка“, бр. 6/17 и 5/19), а након 
разматрања Нацрта Одлуке о измјенама 
Програма подстицаја за новоосноване 
привредне субјекте у граду Градишка 
за 2020. годину, Скупштина града 
Градишка на 34. редовној сједници 
одржаној 16. септембра 2020. године 
донијела је сљедеће 
 
 

З А К Љ У Ч К Е 
 
1. Утврђује се Нацрт Одлуке о измјенама 

Програма подстицаја за новоосноване 
привредне субјекте у граду Градишка 
за 2020. годину 

 
2. Нацрт Одлуке из претходне тачке 

упућује се на јавну расправу у трајању 
од 15 дана. 

 
3. За провођење јавне расправе задужује 

се Градоначелник града Градишка. 
 
Број: 01-013-68/20 
Датум: 16.09.2020. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

 Миленко Павловић с.р. 
___________________________________ 
 

На основу члана 133. Статута 
града Градишка („Службени гласник града 
Градишка“, бр. 4/17 и 5/19) и чл.133. и 
153. Пословника о раду Скупштине града 

Градишка („Службени гласник града 
Градишка“, бр. 6/17 и 5/19), а након 
разматрања Нацрта Одлуке о измјени 
Програма социјалне заштите за 2020. 
годину, Скупштина града Градишка на 34. 
редовној сједници одржаној 16. 
септембра 2020. године донијела је 
сљедеће 
 
 

З А К Љ У Ч К Е 
 
1. Утврђује се Нацрт Одлуке о измјени 
Програма социјалне заштите за 2020. 
годину. 

 
2. Нацрт Одлуке из претходне тачке 
упућује се на јавну расправу у трајању од 
15 дана. 
 
3. За провођење јавне расправе задужује 
се Градоначелник града Градишка. 
 
 
Број: 01-013-69/20 
Датум: 16.09.2020. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

 Миленко Павловић с.р. 
___________________________________ 
 

На основу члана 133. Статута 
града Градишка („Службени гласник града 
Градишка“, бр. 4/17 и 5/19) и чл. 133. и 
153. Пословника о раду Скупштине града 
Градишка („Службени гласник града 
Градишка“, бр. 6/17 и 5/19), а након 
разматрања Нацрта Одлуке о измјенама 
Програма борачко - инвалидске 
заштите и заштите цивилних жртава 
рата за 2020. годину, Скупштина града 
Градишка на 34. редовној сједници 
одржаној 16. септембра 2020. године 
донијела је сљедеће 
 
 

З А К Љ У Ч К Е 
 
1. Утврђује се Нацрт Одлуке о измјенама 
Програма борачко - инвалидске заштите и 
заштите цивилних жртава рата за 2020. 
годину. 
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2. Нацрт Одлуке из претходне тачке 
упућује се на јавну расправу у трајању од 
15 дана. 
 
3. За провођење јавне расправе задужује 
се Градоначелник града Градишка. 
 
Број: 01-013-70/20 
Датум: 16.09.2020. 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 Извјештај о раду Одјељења 
за инспекције за период јануар - јуни 
2020. године, Скупштина града Градишка 
на 34. редовној сједници одржаној 
16.09.2020. године донијела је сљедећи 
 
 

З А К Љ У Ч А К 
 
 1. Усваја се Извјештај о раду 
Одјељења за инспекције за период јануар 
- јуни 2020. године. 
 
Број: 01-013-71/20 
Датум: 16.09.2020. 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 Извјештај о реализацији 
Акционог плана родне равноправности 
на подручју града Градишка за период 
2018-2020. за 2019. годину, Скупштина 
града Градишка на 34. редовној сједници 

одржаној 16.09.2020. године донијела је 
сљедећи 
 

З А К Љ У Ч А К 
 
 1. Усваја се Извјештај о 
реализацији Акционог плана родне 
равноправности на подручју града 
Градишка за период 2018 - 2020. за 2019. 
годину. 
 
Број: 01-013-72/20 
Датум: 16.09.2020. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

 Миленко Павловић с.р. 
___________________________________ 
 

На основу члана 43. 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 
16.09.2020. године, д о н о с и 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

о именовању Савјета за праћење 
измјене дијела Регулационог плана 

подручја „Агроиндустријска зона Нова 
Топола“ и измјене дијела Регулационог 

плана „Нова Топола – Запад“ 
 (к.ч. бр. 1927/1 и 1929/1 к.о. Нова 

Топола) 
 
 

 
1. Именује се Савјет за праћење израде 
измене Регулационог плана подручја 
„Агроиндустријска зона Нова Топола“ (у 
даљем тексту: Савјет) у саставу: 
 

1. Тања Мартић, предсједник 
 

2. Здравка Мацура, члан 
 

3. Бојана Тубић, члан 
 
2. Задатак Савјета из претходне тачке је 
да прати израду измјене Регулационог 
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плана подручја „Агроиндустријска зона 
Нова Топола“ и заузима стручне ставове 
према питањима општег, привредног и 
просторног развоја града Градишка и 
подручја обухвата планског акта, као и 
стручне ставове у погледу рационалности 
и квалитета предложених планских 
рјешења, усклађености са просторно - 
планском документацијом вишег реда, те 
усклађености са Законом о уређењу 
простора и грађењу и подзаконским 
актима.  
 
3. Мандат Комисије траје до окончања 
поступка доношења предметних планских 
аката. 
 
4. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 
Број: 01-111-164/20 
Датум: 16.09.2020. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

 Миленко Павловић с.р. 
___________________________________ 
 

На основу члана 43. 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 
16.09.2020. године, д о н о с и 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

о именовању Савјета за праћење 
измјена дијела Регулационог плана  
подручја  зона 1, 4 и 5 – западни дио 

градске зоне Градишке 
 „Градишка-запад“ (БЛОК СТАНДАРД) 

 
 
1. Именује се Савјет за праћење израде 
измјене Регулационог плана подручја  
зона 1, 4 и 5 – западни дио градске зоне 
Градишке „Градишка-запад“ (БЛОК 
СТАНДАРД), (у даљем тексту: Савјет) у 
саставу: 

 
1. Јовица Буловић,  предсједник 

 
2. Милан Хрвачевић,  члан 

 
3. Тања Мартић,  члан 

 
4. Жељко Билбија,  члан 

 
5. Бранислав Савић,  члан 

 
 
 
2. Задатак Савјета из претходне тачке је 
да прати израду измјене Регулационог 
плана подручја  зона 1, 4 и 5 – западни 
дио градске зоне Градишке „Градишка-
запад“ (БЛОК СТАНДАРД) и заузима 
стручне ставове према питањима општег, 
привредног и просторног развоја града 
Градишка и подручја обухвата планског 
акта, као и стручне ставове у погледу 
рационалности и квалитета предложених 
планских рјешења, усклађености са 
просторно-планском документацијом 
вишег реда, те усклађености са Законом о 
уређењу простора и грађењу и 
подзаконским актима.  
 
3. Мандат Комисије траје до окончања 
поступка доношења предметних планских 
аката. 
 
4. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 
Број: 01-111-165/20 
Датум: 16.09.2020. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

 Миленко Павловић с.р. 
___________________________________ 
 

На основу члана 43. 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“ број 4/17 и 5/19) Скупштина 
града Градишка на сједници одржаној 
16.09.2020. године,  д о н о с и 
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Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 
о именовању Савјета за праћење 

измјена дијела Регулационог плана  
подручја  зона 1, 4 и 5 – западни дио 

градске зоне Градишке 
 „Градишка-запад“ (БЛОК ЈЕДИНСТВО) 

 
 
 

1. Именује се Савјет за праћење израде 
измјене Регулационог плана подручја  
зона 1, 4 и 5 – западни дио градске зоне 
Градишке „Градишка-запад“ (БЛОК 
ЈЕДИНСТВО), (у даљем тексту: Савјет) у 
саставу: 
 

1. Јовица Буловић,  предсједник 
 

2. Милан Хрвачевић,  члан 
 

3. Тања Мартић,  члан 
 

4. Жељко Билбија,  члан 
 

5. Бранислав Савић,  члан 
 

 
 
2. Задатак Савјета из претходне тачке је 
да прати израду измјене Регулационог 
плана подручја  зона 1, 4 и 5 – западни 
дио градске зоне Градишке „Градишка-
запад“ (БЛОК ЈЕДИНСТВО) и заузима 
стручне ставове према питањима општег, 
привредног и просторног развоја града 
Градишка и подручја обухвата планског 
акта, као и стручне ставове у погледу 
рационалности и квалитета предложених 
планских рјешења, усклађености са 
просторно-планском документацијом 
вишег реда, те усклађености са Законом о 
уређењу простора и грађењу и 
подзаконским актима.  
 
 
3. Мандат Комисије траје до окончања 
поступка доношења предметних планских 
аката. 
 
 
 

 
4. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 
 
Број: 01-111-166/20 
Датум: 16.09.2020. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

 Миленко Павловић с.р. 
___________________________________ 
 

На основу члана 43. 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 
16.09.2020. године, д о н о с и 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

о именовању Савјета за праћење 
израде Регулационог плана  „Метал“ 

 
 
 
1. Именује се Савјет за праћење израде 
Регулационог плана „Метал“ (у даљем 
тексту: Савјет) у саставу: 
 

1. Сребренка Торбица, предсједник 
 

2. Миодраг Бабић, члан 
 

3. Вања Мартић, члан 
 

4. Жељко Билбија, члан 
 

5. Јовица Буловић,члан 
 
2. Задатак Савјета из претходне тачке је 
да прати израду Регулационог плана 
подручја „Метал“ и заузима стручне 
ставове према питањима општег, 
привредног и просторног развоја града 
Градишка и подручја обухвата планског 
акта, као и стручне ставове у погледу 
рационалности и квалитета предложених 
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планских рјешења, усклађености са 
просторно-планском документацијом 
вишег реда, те усклађености са Законом о 
уређењу простора и грађењу и 
подзаконским актима.  
 
3. Мандат Комисије траје до окончања 
поступка доношења предметних планских 
аката. 
 
4. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 
Број: 01-111-167/20 
Датум: 16.09.2020. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

 Миленко Павловић с.р. 
___________________________________ 
 

На основу члана 39. став (2) тачка 
21) и члана 82. став (2) Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19), 
члана 55. став (3) тачка 5), а у вези са 
чланом 141. тачка 5) и члана 56. Закона о 
службеницима и намјештеницима у 
органима јединице локалне самоуправе 
(„Службени гласник  Републике Српске“, 
број 97/16), члана 36. став (2) тачка 23) и 
члана 87. Статута града Градишка 
(„Службени гласник града Градишка“, бр. 
4/17 и 5/19) Скупштина града Градишка на 
сједници одржаној дана 16.09.2020. 
године донијела је 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу начелника Одјељења за 
општу управу у Градској управи града 

Градишка 
 
1. Владо Сладојевић, дипломирани 
правник из Градишке, разрјешава се 
дужности начелника Одјељења за општу 
управу у Градској управи града Градишка, 
због испуњавања услова за одлазак у 
пензију, са даном 17. 09. 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 
 
Владо Сладојевић је рјешењем 
Скупштине града Градишка број: 01-111-
133/17 од 01.06.2017. године, именован 
на дужност начелника Одјељења за 
општу управу на вријеме трајања мандата 
сазива Скупштине града која га је 
именовала. С обзиром да је у 
међувремену именовани испунио услове 
за одлазак у пензију, Градоначелник је у 
складу са чланом 59. став (1) тачка 9) 
Закона о локалној самоуправи, 
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: 01-111-168/20 
Датум: 16.09.2020. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

 Миленко Павловић с.р. 
___________________________________ 

 
На основу члана 39. став (2) тачка 

21) и члана 82. став (2) Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19), 
члана 55. став (4) Закона о службеницима 
и намјештеницима у органима јединице 
локалне самоуправе („Службени гласник  
Републике Српске“, број 97/16), члана 36. 
став (2) тачка 23) и члана 87. Статута 
града Градишка („Службени гласник града 
Градишка“, бр. 4/17 и 5/19) Скупштина 
града Градишка на сједници одржаној 
дана 16.09.2020. године донијела је 
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Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 
о именовању в.д. начелника Одјељења 

за општу управу у Градској управи 
града Градишка 

 
 
1. Божана Глувић, дипломирани правник 
из Градишке, именује се за в.д. начелника 
Одјељења за општу управу у Градској 
управи града Градишка са даном 
17.09.2020. године, на период до 90 
(дведесет) дана, односно до окончања 
поступка именовања на мандатни период 
по јавном конкурсу.  
 
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 
 

Скупштина града је на 34. редовној 
сједници одржаној дана 16.09.2020. 
године разрјешила дужности начелника 
Одјељења за општу управу због 
испуњавања услова за одлазак у пензију. 
  
Градоначелник је у складу са чланом 59. 
став (1) тачка 9) Закона о локалној 
самоуправи, предложио Скупштини града 
да се Божана Глувић именује за в.д. 
начелника Одјељења за општу управу 
Градске управе града Градишка, на 
период до 90 (деведесет) дана, односно 
до окончања поступка именовања на 
мандатни период по јавном конкурсу. 
Именована испуњава опште и посебне 
услове за наведено упражњено 
руководеће радно мјесто прописане 
Законом о службеницима и 
намјештеницима у органима јединице 
локалне самоуправе и Правилником о 
унутрашњој организацији и 

систематизацији радних мјеста у Градској 
управе Градишка. 
На основу наведеног ријешено је каоу 
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: 01-111-169/20 
Датум: 16.09.2020. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

 Миленко Павловић с.р. 
___________________________________ 
 

На основу чл. 46. и 48.  Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“ бр. 97/16 и 36/19) и чл. 
51. и 87. Статута града Градишка 
(„Службени гласник града Градишка“ бр. 
4/17 и 5/19) Скупштина града Градишка на 
сједници одржаној 16.09.2020. године,  
д о н о с и 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

о именовању Комисије за 
примопредају дужности начелника 
Одјељења за општу управу Градске 

управе Градишка 
 
 
 

1. Именује се Комисија за 
примопредају дужности између 
досадашњег начелника Одјељења за 
општу управу Градске управе Градишка 
Владе Сладојевића и именованог в.д. 
начелника Одјељења Божане Глувић (у 
даљем тексту: Комисија) у саставу: 
 

- Зорица Марковић,        
предсједник, 

 

- Вања Сладојевић,          замјеник 
предсједника, 

 

- Тихомир Манојловић, члан, 
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- Сузана Пјанић,               замјеник 
члана, 
 

- Мирјана Илинчић,        члан 
 

- Милана Шмитран,          замјеник 
члана.  

 
2. Задатак Комисије је да присуствује 
примопредаји дужности начелника 
Одјељења за општу управу из тачке 1. 
Рјешења и о извршеној примопредаји 
дужности сачини записник кога потписују: 
 

- лице кoје предаје дужност, 

- лице које прима дужност и  

- чланови Комисије. 
 
 
3. О извршењу овог рјешења стараће се 
Градоначелник и именована комисија. 
 
4. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 
Број: 01-111-162/20 
Датум: 16.09.2020. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

 Миленко Павловић с.р. 
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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) Градоначелник града 
Градишка  доноси 
 
 

П Р А В И Л Н И К 
О  КУЋНОМ РЕДУ У СЛУЖБЕНИМ 

ПРОСТОРИЈАМА ГРАДСКЕ УПРАВЕ 
ГРАДА ГРАДИШКА 

 
 
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 
 

Члан 1. 
 
Овим правилником прописује се кућни 
ред, права и дужности приликом уласка и 
изласка односно кретања кроз службене 
просторије Градске управе града 
Градишка (у даљем тексту: Градска 
управа), запослених службеника и 
намјештеника, одборника Скупштине 
града, гостију и корисника услуга Градске 
управе (странака) за вријеме радног 
времена, као и сва друга питања од 
значаја за кућни ред у службеним 
просторијама. 
 

Члан 2. 
 
О поштовању кућног реда у службеним 
просторијама Градске управе старају се 
стручни сарадник за инфо пулт, радник 
обезбјеђења, шеф одсјека за управне 
послове и шалтер салу и руководиоци 
основних организационих јединица 
Градске управе.  
 
 
 
 
 
 
 

ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ 
 
1) Дужности службеника и   
    намјештеника 
 

Члан 3. 
 
(1) Службеници и намјештеници 
запослени у Градској управи приликом 
доласка на посао, одласка са радног 
мјеста након истека радног времена, 
одласка на одмор у току рада, одласка на 
службено или приватно одсуство 
евидентирају се у систему за евиденцију 
присутности на радном мјесту који се 
налази поред инфо пулта у шалтер сали 
на начин прописан Олуком о радном 
времену. 
 
(2) Приликом евидентирања у смислу 
претходног става овог члана запослени 
радници исто имају извршити на начин 
којим се не нарушава ред у шалтер сали и 
избјегава стварање гужве поред уређаја 
за евидентирање. 
 
 

Члан 4. 
 
(1) За вријеме радног времена 
службеници и намјештеници су дужни 
поштовати одредбе Кодекса понашања 
службеника у градској, односно 
општинској управи. 
 
(2) Приватне посјете службеницима и 
намјештеницима у градској управи су 
дозвољене само у изузетним 
случајевима, ради рјешавања 
неодложних породичних и других 
приватних питања. 
 
(3) Приватне посјете могу трајати до 15 
минута уз обавезу посјетиоца да се најави 
преко радника обезбјеђења и стручног 
сарадника за инфо пулт који ће у случају 
приватне посјете контактирати запосленог 
који посјетиоца прима у шалтер сали. 
 
(4) Приватне посјете се морају 
реализовати на начин да се њима не 
омета процес рада, други службеници и 
намјештеници у обављању својих послова 
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и задатака као и корисници услуга градске 
управе. 
 
(5) Службеници и намјештеници у градској 
управи за вријеме радног времена 
међусобну комуникацију пословну и 
приватну, формалну и неформалну као и 
комуникацију са странкама обављају у 
службеним просторијама у којима раде 
(канцеларијама) односно у шалтер сали, 
док комуникација у заједничким 
просторијама (ходници) представља 
изузетак и мора се одвијати на начин да 
се истом не омета процес рада, службени 
састанци и др. 
 
(6) Службеници и намјештеници у градској 
управи за вријеме трајања одмора у току 
рада могу уносити храну у службене 
просторије ради обједовања и 
конзумирати је искључиво у чајној кухињи. 
 
(7) Изузетно од одредбе става 6. 
службеници и намјештеници који су због 
обавеза на радном мјесту у вријеме које 
је одређено за одмор у току рада били 
спријечени да обједују могу уносити храну 
у службене просторије ради обједовања и 
након времена утврђеног у претходном 
ставу и конзумирати је искључиво у чајној 
кухињи. 
 
(8) Уношење хране и пића изван времена 
одређеног у ставу 6. и 7. овог члана 
могуће је само уз одобрење руководиоца 
основне организационе јединице. 
 
 
2) Пријем странака у службене  
    просторије Градске управе 
 

Члан 5. 
 
(1) Пријем странака у службене 
просторије почиње најраније 10 минута 
прије почетка радног времена односно у 
7.20 часова и траје најкасније до 15.30 
часова сваког радног дана. 
 
(2) Странкама које се у 15.30 часова 
затекну у службеним просторијама биће 
омогућено остваривање њихових права.  
 

 (3) Странке у службене просторије не 
могу ући неприкладно одјевене као и под 
утицајем алкохола или другог опојног 
средства. 
 
(4) Под неприкладном одјећом у смислу 
овог правилника за лица мушког пола 
сматрају се: отворене папуче, панталоне 
или шортсеви изнад ножних чланака, 
мајице без рукава, раскопчане кошуље, а 
за лица женског пола мини сукње изнад 
кољена, мајице на бретеле, шортсеви, 
папуче, одјећа са израженим деколтеом и 
слично.  
 
(5) Уколико Стручни сарадник за инфо 
пулт, односно радник обезбјеђења утврде 
да странке нису прикладно одјевене, 
односно да су под утицајем алкохола или 
другог опојног средства, упозориће их на 
начин одјевања прописан овим 
правилником, односно неће им дозволити 
приступ у службене просторије. 
 
(6) Странкама које се непримјерено 
понашају или ометају галамом или на 
други начин службена лица у раду 
односно друге странке у остварењу 
њихових права Стручни сарадник за инфо 
пулт и радник обезбјеђења неће 
дозволити приступ у службене просторије, 
односно могу их удаљити из службених 
просторија. 

 
Члан 6. 

 
(1) Пријем странака у Градској управи 
руководећи службеници врше у својим 
канцеларијама у којима обављају редовне 
послове и то на начин да странка на инфо 
пулту прво затражи од Стручног 
сарадника за инфо пулт и радника 
обезбјеђења да исти контактира 
руководећег службеника који потом 
одобрава пријем односно у случају 
спрјечености одређује други термин за 
пријем странке. 
 
(2) Уколико је пријем одобрен странка од 
службеника обезбјеђења добија 
акредитацију и упутство како доћи до 
руководећег службеника који је одобрио 
пријем. 
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(3) Након завршетка састанка странка је 
дужна без даљег задржавања напустити 
службене просторије и на инфо пулту 
предати раније добијену акредитацију. 
 
(4) Службеници на извршилачким радним 
мјестима странке у правилу примају у 
шалтер сали, а ако је потребно предузети 
неку службену радњу у оквиру управног 
или неког другог поступка који се води  по 
захтјеву странке или службеној дужности 
могу бити примљене и у канцеларији у 
којој службеник који води поступак 
обавља редовне послове. 
 
(5) У случају из претходног става странка 
је раднику обезбјеђења дужна показати 
службени позив односно обавјестити 
радника обезбјеђења да је од стране 
службеника позвана на други начин, 
након чега ће тај службеник бити 
контактиран како би потврдио истинитост 
навода странке. 
 
(6) Уколико су испуњени услови за пријем 
станке у смислу претходног става овог 
члана странка од радника обезбјеђења 
добија акредитацију и упутство како доћи 
до службеника који је странку позвао. 
 
(7) Након окончања службене радње која 
је била разлог посјете странка је дужна 
без даљег задржавања напустити 
службене просторије и на инфо пулту 
предати раније добијену акредитацију. 
 
 

Члан 7. 
 
(1) Странке које су ради обављања 
састанка или службене радње биле у 
посјети Градској управи у смислу 
претходног члана овог правилника немају 
право улазити у канцеларије других 
службеника или функционера, осим у 
случају да су најављене од стране 
Стручног сарадника за инфо пулт и 
радника обезбјеђења  на начин описан у 
претходном члану.  
 
(2) Странке које за вријеме посјете у 
службеним просторијама својим 

понашањем нарушавају ред, ометају 
процес рада, вријеђају достојанство 
органа, службеника, функционера, других 
странака, биће упозорене на своје 
понашање, уколико и након упозорења 
наставе са нарушавањем реда биће 
удаљене из службених просторија. 
 
(3) Уколико до нарушавања реда у 
службеним просторијама од стране 
странке дође приликом обављања 
службене радње у управном или другом 
поступку, службеник који води наведени 
поступак може такву странку новчано 
казнити у складу са прописима којим се 
регулише управни или други поступак. 
 
(4) Уколико у службеним просторијама 
дође до нарушавања реда знатнијег 
обима од стране странака, односно до 
физичког напада (употребом силе, 
озбиљне пријетње и др.) на службенике, 
намјештенике, функционере, одборнике 
као и друге странке о томе се без 
одлагања обавјештава Полицијска управа 
Градишка ради удаљавања таквог лица 
из службених просторија. 
 
 
 
3) Пријем гостију и одборника  
    Скупштине града и функционера    
    јавних установа и комуналних  
    предузећа 

 
Члан 8. 

 
(1) Пријем гостију и делегација државних 
и ентитетских органа, дипломатско 
конзуларних представника других држава, 
који долазе у званичне посјете обавља се 
на начин који одреде Начелник службе 
Градоначелника и Шеф одсјека за 
административно техничке послове и 
информисање у договору са 
Градоначелником. 
 
(2) О планираној посјети лица из става 1. 
овог члана Шеф одсјека за 
административно - техничке послове и 
информисање је дужан обавијестити 
Стручног сарадника за инфо пулт и 
радника обезбјеђења, а по потреби и 
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друга лица најмање 45 минута прије 
планираног доласка лица из претходног 
става ради спровођења активности око 
њиховог пријема. 
 
(3) Одборници Скупштине града и 
директори јавних установа и комуналних 
предузећа могу за вријеме одржавања 
сједница Скупштине града, састанака 
радних тијела Скупштине и ради 
обављања других послова улазити у 
службене просторије Градске управе уз 
обавезу јављања код Стручног сарадника 
за инфо пулт и радника обезбјеђења. 
 
(4) Одредбе члана 5. став 3. овог 
правилника којим се регулише начин 
одјевањања странака које долазе у 
службене просторије сходно се 
примјењују на госте, директоре јавних 
установа и комуналних предузећа и 
одборнике Скупштине града.   
 
 
4) Одржавање састанака, сједница и  
    скупова 
 

Члан 9. 
 
(1) Када се у службеним просторијама 
Градске управе одржавају сједнице, 
састанци и скупови, организатор, 
састанка, сједнице и скупа дужан је 
најмање 45 минута прије почетка 
доставити списак учесника Стручном 
сараднику за инфо пулт и раднику 
обезбјеђења. 
 
(2) Списак садржи сврху, вријеме и мјесто 
одржавања састанка. 
 
(3) Стручни сарадник за инфо пулт и 
радник обезбјеђења на основу 
достављеног списка врше 
идентификацију учесника и дају  им 
потребна упутства о просторији у којој се 
састанак, сједница, односно скуп 
одржава.  
 
(4) О свим састанцима, скуповима и 
сједницама организатор је дужан 
упознати Градоначелника. 
 

5)  Недозвољени предмети 
 
 

Члан 10. 
 
У службене просторије Градске управе 
није дозвољено без сагласности 
Градоначелника или другог службеника 
кога он овласти уносити: 
 
а) ватрено и хладно оружје, муницију, 
експлозив, лако запаљиве материје као 
што су нафтни деривати и гас, 
б) алкохолна пића,  
в) уређаје за загријавање и хлађење и  
г) транспаренте, плакате, заставе, грбове 
и друге симболе политичких странака, те 
све друге предмете који нису у вези са 
пословима Градске управе. 
 
 
ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ 
  

Члан 11. 
 
(1) Задужује се Одјељење за општу 
управу да сачини извод из овог 
правилника и исти истакне на огласној 
табли Градске управе. 
 
(2) Задужује се Одсјек за информационе 
технологије да текст правилника учини 
доступним путем локалне рачунарске 
мреже (интранет) свим запосленим у 
градској управи. 
 
 
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 
 

Члан 12. 
 

На  питања која нису регулисана овим 
правилником примјењује се Упутство о 
пријему корисника услуга ГГУ  8.5.1. из 
документације система квалитета по 
стандарду ИСО 9001:2015. 
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Члан 13. 
 
Овај правилник ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у „Службеном 
гласнику града Градишка“.  
 
Број: 02-022-167/20 
Датум: 26.08.2020. 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 30. ст. 2. Правилника о 
унутрашњој организацији и 
систематизацији радних мјеста Градске 
управе града Градишка („Службени 
гласник  града Грaдишка“, бр. 7/19)  
Градоначелник града Градишка доноси 

 
 

У П У Т С Т В О 
о провођењу поступка процјене 

(анализе) интерне организације и 
систематизације радних мјеста у 
Градској управи града Градишка 

 
 

Члан 1. 
 

Сврха овог Упутства је да регулише  
поступак редовне процјене/анализе 
примјене Правилника о организацији и 
систематизацији радних мјеста у Градској 
управи града Градишка и његову 
прилагођеност према  стратешким 
циљевима развоја града, законским 
надлежностима града, финансијском 
капацитету града, потребама грађана и 
принципима модерног управљања 
људским ресурсима.  
 

Члан 2. 
 

Поступак процјене интерне организације и 
систематизације Градске управе Града 
врши се најмање једном годишње, а по 
потреби и чешће.  
 

 

Члан 3. 
 

Поступак процјене интерне организације 
покреће Градоначелник доношењем 
одлуке о провођењу поступка процјене.  
Одлуком се дефинише да ли се поступак 
процјене врши за комплетну Градску 
управу  или за поједине организационе 
дијелове (одјељења, одсјеке и слично).  
 

Члан 4. 
 

Поступак процјене врши посебна комисија 
или радна група коју именује 
Градоначелник Одлуком из члана 3. овог 
Упутства.  
Број чланова комисије утврђује се 
Одлуком. 
 

Члан 5. 
 

Чланови радне групе обавезно су 
службеник за управљање људским 
ресурсима, начелници одјељења односно 
служби које су предмет процјене.  
Члан радне групе може бити и лице које 
није запослено у Градској управи Града, а 
које ће се именовати у радну групу након 
консултација са представницима 
цивилног друштва.  
 

Члан 6. 
 

Надлежности радне групе су:  
1. Прикупља податке релевантне за 
интерну организацију града (резултати 
истраживања о степену задовољства 
грађана са квалитетом јавних услуга, 
анализа захтјева за приступ 
информацијама у складу са Законом о 
слободи приступа информацијама, 
анализа притужби грађана на рад 
администрације, План стратешког развоја 
града, правни оквири, финансијске 
могућности града, план рада извршног и 
представничког органа, запошљавање 
младих итд.).  
2.  Проводи анализу рада запослених у 
градској администрацији, самостално и 
/или у сарадњи са градским службеником 
задуженим за управљање људским 
ресурсима и начелницима одјељења.  
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3.  Израђује процјену постојеће градске 
интерне организације.  
4. Редовно комуницира са 
Градоначелником.  
5.  Израђује нацрт Интерне организације и 
доставља Градоначелнику на сагласност.  
6.  Израђује организациону шему Градске 
управе независно и / или у сарадњи са 
другима.  
7.  Израђује и представља нацрт Интерне 
организације Градске управе јавности, 
запосленим и Скупштини града.  
8.  Допуњује постојећа документа 
(Правилник о комуникацијама).  
9.  Израђује нацрт плана за 
имплементацију нове систематизације 
радних мјеста.  
10. Обавља и друге послове које јој 
повјери Градоначелник.   
 

Члан 7. 
 

Радна група је самостална у свом раду, а 
одговорна је Градоначелнику.  
 

Члан 8. 
 

Радна група може донијети пословник о 
свом раду којим детаљније уређује 
питања организације и начина рада.  
 

Члан 9. 
 

 Радна група има дужност да донесе 
акциони план у којем ће бити дефинисане 
активности, одговорна лица за њихово 
остварење и временски оквир за сваку 
поједину активност.  
 

Члан 10. 
 

Активности које акциони план дефинише, 
прије свега одређене су према 
организационом дијелу/дијеловима који су 
предмет процјене/, а обавезно обухвата 
следеће елементе:  
-анализа законских надлежности града 
односно њихове промјене,  
-анализа стратешких циљева града и 
планова рада,  
-анализа финансијских капацитета града,  
-анализа потреба и мишљења 
грађана/цивилног друштва,  

-информисање и партиципирање грађана 
и организација цивилног друштва,  
-анализа постојеће праксе управљања 
људским ресурсима у градској управи и   
-извјештавање радне групе.  
 

Члан 11. 
 

Анализа законских надлежности града 
обухвата све промјене у позитивним 
прописима који дефинишу и мијењају 
самосталне и пренесене послове града 
као и ресурсе који су потребни за њихово 
испуњење.  
  

Члан 12. 
 

Анализа стратешких циљева града и 
планова рада Градске управе и 
Скупштине града обухвата краткорочне и 
средњорочне циљеве развоја, договорене 
приоритете, са посебним освртом на 
ресурсе и активности који су неопходни за 
остварење циљева.  
 

Члан 13. 
 

Анализа финансијских капацитета града 
укључује потенцијалне трошкове за 
остварење планова по одјељењима 
приказане аналитички, трошкове 
консултација/укључења грађана у 
буџетски процес и остале активности, а 
све усклађено са временским оквиром 
буџетског календара, као и евентуалне 
уштеде.  
 

Члан 14. 
 

Анализа потреба и мишљења 
грађана/цивилног друштва обухвата 
анализу захтјева поднесених према 
ЗОСПИ-у, анализу притужби грађана, 
истраживања јавног мијења, анкете 
грађана о задовољству пруженим 
услугама и слично.  
Радна група ће се у својој анализи горе 
поменутих процедура задржати само на 
оним подацима који су релевантни за 
питање интерне организације и 
систематизације радних мјеста.  
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Члан 15. 
 

Информисање и партиципирање грађана 
и организација цивилног друштва прије 
свега се односи на информативне 
активности (саопштења, састанци, јавне 
трибине и комуникација путем медија итд) 
које радна група предузима у свакој фази 
свог рада.  
Осим обезбјеђивања транспарентности у 
раду, ове активности треба да подстичу и 
подржавају активно учешће грађана и 
заинтересованих организација цивилног 
друштва или релевантних струковних 
организација у процесу процјене, као и да 
узму у обзир постојеће праксе 
партнерства између града и грађана.  
  

Члан 16. 
 

Анализа праксе управља људским 
ресурсима у градској управи обухвата све 
праксе у управљању људским ресурсима 
уведене у градској управи, а посебно 
улогу службеника за људске ресурсе.  
Током анализе пракси управљања 
људским ресурсима радна група ће 
провести анализу посла и резултате 
анализе послова упоредити са постојећом 
систематизацијом радних мјеста и 
постојећим описима послова.  
 

Члан 17. 
 

Извјештавање радне групе је обавеза које 
радна група има према Градоначелнику 
укључујући достављање коначне процјене 
интерне организације и евентуалне 
приједлоге за промјену у организацији и 
систематизацији радних мјеста, 
извјештавање о проведеним 
активностима по (тромесјечијима) према 
Градоначелнику и Скупштини града, као и 
информисање запослених о резултатима 
процјене.  
 

Члан 18. 
 

Акциони план са 
елементима/активностима описаним у 
члановима 9. до 17. одобрава/потврђује 
Градоначелник.  
 

Члан 19. 
 

Обавезе радне групе је да по завршетку 
поступка процјене сачини извјештај о 
извршеној процјени и достави га 
Градоначелнику и руководиоцима 
организационих јединица који нису 
учествовали у раду радне групе.  
Примједбе и мишљења на извјештај 
радне групе, лица наведена у претходном 
ставу, са приједлозима за промјену 
интерне организације, дужна су доставити 
у писменом облику радној групи.  

 
Члан 20. 

 
Радна група ће на основу приједлога из 
члана 19. сачинити нацрт измјена и 
допуна правилника о интерној 
организацији. 
Нацрт се доставља Градоначелнику који 
доноси коначну одлуку. 
 

Члан 21. 
 

Ступањем на снагу овог упутства престаје 
да важи Упутство о провођењу поступка 
процјене (анализе) интерне организације 
и систематизације радних мјеста у 
Административној служби општине 
Градишка („Службени гласник општине 
Градишка“, број 3/08). 
 

Члан 22. 
 

Ово Упутство ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у „Службеном 
гласнику града Градишка“.  
 
 
Број: 02-022-168/20 
Датум: 26.08.2020. 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 
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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 
оизмјенама и допунама Правилника 

оунутрашњој организацији 
исистематизацији радних мјеста у ЈПУ 

„Лепа Радић“ Градишка 
 
1. Даје се сагласност на Правилник о 
измјенама и допунама Правилника о 
унутрашњој организацији и 
систематизацији радних мјеста у ЈПУ 
„Лепа Радић“ Градишка, број: 1136/2020 
од 26.08.2020.године. 
 
2. Ова Одлука ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 
Број: 02-023-23/20 
Датум: 28.08.2020. 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), 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  
8.400,00 КМ  (словима: 
осамхиљадачетиристотине  и 00/100КМ). 
 

II  
 

Уплату средстава из тачке I ове одлуке, 
за свако новорођено дијете у ЈУЛУ 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 ЈУЛУ 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: 02-022-161/20 
Датум: 10.08.2020. 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), 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 
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О  Д  Л  У  К  У 
 

о додјели гранта-подршка наталитету 
(поклон честитка за новорођено дијете) 
 

I 
 

Овом одлуком се утврђује расподјела 
новчаних средстава са буџетске позиције 
416100 -дознаке грађанима које се 
исплаћују из буџета града-подршка 
наталитету (поклон честитка за 
новорођено дијете, у укупном износу од  
7.000,00 КМ  (словима: седамхиљада  и 
00/100КМ). 
 

II  
 

Уплату средстава из тачке I ове одлуке, 
за свако новорођено дијете у АВГУСТУ 
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 АВГУСТУ 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: 02-022-169/20 
Датум: 07.09.2020. 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 ) Градоначелник д о н о с и  
 
 

О Д Л У К У  
о именовању службеника задужених за 

континуирано праћење измјена 
законске регулативе и извјештавање  

 
I 

 
Именују се сљедећи службеници: 
 

1. Вања Сладојевић, Служба 
Градоначелника, 

2. Немања Вукелић, Одјељење за 
општу управу, 

3. Биљана Радичић, Одјељење за 
просторно уређење и грађење, 

4. Тања Каталина, Одјељење за 
комуналне и стамбене послове, 

5. Јасминка Калајџија, Одјељење за 
привреду и пољопривреду, 

6. Драгутин Ковачевић, Одјељење за 
друштвене дјелатности, 

7. Синиша Буловић, Одјељење за 
борачко-инвалидску заштиту, 

8. Марина Десанчић, Одјељење за 
финансије, 

9. Сенада Брњак, Одјељење за 
инспекције, 

10. Биљана Бакић, Одјељење за 
развој и међународне пројекте и 

11. Александра Шкрбић, Јединица за 
интерну ревизију. 

 
 

II 
 
 
Обавезе и одговорности: 
 
Именовани су обавезни да свакодневно 
на интерном серверу ФТП-у прате 
законске и подзаконске прописе БиХ, 
Републике Српске и града Градишка и о 
промјенама обавјештавају руководиоца 
организационе јединице Градске управе, 
а у сврху усклађивања интерних аката 
Града са промјенама у наведеним 
прописима. 
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Поред наведеног, именовани су у обавези 
седмично ажурирати листу екстерне 
документације за организациону јединицу 
којој припадају и исту прослијеђују на 
адресу администратора 
(verica.vujat@gradgradiska.com) у сврху 
ажурирања Збирне листе екстерне 
документације која је доступна свим 
службеницима на ФТП-у. 

 
III 

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

 
 
Број: 02-111-139/20 
Датум: 24.08.2020. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

___________________________________ 
 

На основу члана 54. и 59. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19) и 
члана 6. Одлуке о успостављању 
Регистра административних поступака 
Града Градишка („Службени гласник 
општине Градишка, бр. 7/17 и „Службени 
гласник града Градишка“, бр. 9/19) 
Градоначелник д о н о с и:  
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е  
о формирању Регулаторног тијела 

 
I 

 
Формира се Регулаторно тијело надлежно 
за вођење и одржавање Регистра 
административних поступака Града 
Градишка (у даљем тексту: Регистра). 
 

II 
 
У саставу Регулаторног тијела се именују: 
1. Верица Вујат, предсједавајући, 
2. Нада Живковић, замјеник 

предсједавајућег, 
3. Драгутин Ковачевић, члан, 
4. Данило Шобот, члан, 

5. Тања Каталина, члан, 
6. Бранка Благојевић, члан и  
7. Јово Лукић, члан. 

 
III 

 
(1) Регулаторно тијело има два 
повремена, односно придружена члана 
који имају консултативну улогу у 
процедури вођења Регистра и који 
представљају пословни сектор и цивилно 
друштво, а који се именују по потреби на 
приједлог струковне организације или 
релеватног удружења грађана, за сваки 
конкретан случај. 
(2) Регулаторно тијело ће, приликом 
доношења одлука у регистарском 
поступку, обавезно консултовати 
представнике пословног и грађанског 
сектора на које се предметни поступак 
односи. 
 

IV 
 

(1) Регулаторно тијело одговорно је за 
вођење евиденција Регистра, провођење 
поступка регистрације и брисања 
административних поступка, додношење 
одлука о промјенама у Регистру, као и за 
одржавање и заштиту података Регистра. 
(2) У обављању послова из своје 
надлежности ово тијело је дужно 
поступати у складу с одредбама 
Правилника о вођењу и одржавању 
Регистра административних поступака, а 
посебно је одговорно за законитост, 
тачност, ажурност и доступност свих 
података у Регистру. 

 
V 
 

Ступањем на снагу овог Рјешења престаје 
да важи Рјешење о формирању 
Регулаторног тијела бр. 02-111-268/17 од 
31.08.2017. године. 
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VI 
 
Ово Рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављено у 
„Службеном гласнику града Градишка“. 
 
Број: 02-111-151/20 
Датум: 31.8.2020. 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 дoнoси: 
 

РJEШEЊE 
o имeнoвaњу Научно-техничког одбора 
у оквиру пројекта „Adriatic Landscape 

Interpretation Network“  
 

 

1. Oвим Рjeшeњeм имeнуjу се члaнoви 
Научно-техничког одбора у оквиру 
пројекта „Adriatic Landscape 
Interpretation Network“ (ADRILINK), 
кaкo слиjeди: 

 
1) Бојан Вујиновић, ЈУ „Завичајни 

музеј Градишка“, предсједник; 
2) Данка Мирјанић, ЈУ „Туристичка 

организација Градишка“, замјеник 
предсједника; 

3) Милош Вујинић, ЈУ „Туристичка 
организација Градишка“, члан; 

4) Ведран Кнежевић, Одјељење за 
комуналне и стамбене послове, 
Градска управа града Градишка, 
члан; 

5) Богдан Вицановић, „Развојна 
агенција Градишка“, члан; 

6) Рајко Ромић, ЈУ „Културни центар 
Градишка“, члан; 

7) Дарко Врховац, члан Привредног 
савјета Градишка, Одјељење за 
развој и међународне пројекте, 

Градска управа града Градишка, 
члан. 

 
2. Имeнoвaни из тачке 1. представљају 

савјетодавно тијело, а именују се на 
период  од 30 мјесеци, колико траје и 
период имплементације пројекта.  

 
3. Именовани чланови савјетодавног 

тијела обављаће послове техничке, 
савјетодавне и стручне подршке, као и 
послове надзора и координације над 
спровођењем пројектних активности. 

 
4. Имeнoвaни из тaчкe 1. овoг рjeшeњa 

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

 
5. Oвo рjeшeњe ступa нa снaгу дaнoм 

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

 
Број: 02-111-137/20 
Датум: 17.8.2020. 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-
370-257/17 oд 26.05.2017. гoдинe, 
Грaдoнaчeлник грaдa Грaдишкa, дoнoси: 

Р J E Ш E Њ E 

о имeнoвaњу Кoмисиje зa пoпис и 
идeнтификaциjу нeукњижeних стaлних 

срeдстaвa кojимa упрaвљa КП 
„Вoдoвoд“ a.д. Грaдишкa 
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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 девeт 
члaнoвa, пет прeдстaвникa Грaдa 
Грaдишкa и четири 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. Александра Шкрбић, дипломирани 
економиста, руководилац 
Јединице за интерну ревизију у 
Градској управи грaдa Грaдишкa, 
члан; 

4. Синиша Аџић, дипломирани 
економиста, начелник Одјељења 
за финансије у Градској управи 
грaдa Грaдишкa, члан; 

5. Славко Калинић, дипломирани 
правник, шеф одсјека за 
нормативно-правне послове и 
управно рјешавање у Одјељењу за 
комуналне и стамбене послове у 
Градској управи грaдa Грaдишкa, 
члан; 

6. Саша Сладојевић, дипломирани 
економиста, извршни директор 
економског сектора у КП „Вoдoвoд“ 
a.д. Грaдишкa, члaн; 

7. Mилaн Шкoндрић, диплoмирaни 
инжeњeр грaђeвинaрствa, шeф 
Службe тeхничкe припрeмe у КП 
„Вoдoвoд“ a.д. Грaдишкa, члaн; 

8. Mиркo Писaрић, диплoмирaни 
прaвник, шeф Службe зa oпштe и 

кaдрoвскe пoслoвe у КП „Вoдoвoд“ 
a.д. Грaдишкa, члaн;  

9. Бoсиљкa Лaзић, диплoмирaни 
eкoнoмистa, шeф Финaнсиjскo-
рaчунoвoдствeнe службe 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 
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идeнтификaциjу нeукњижeних стaлних 
срeдстaвa, тe књижeњe истих у Глaвну 
књигу стaлних срeдстaвa Грaдa Грaдишкa 
или КП „Вoдoвoд“ a.д. Грaдишкa. 

 

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 
 

Ступањем на снагу овог Рјешења престаје 
да важи Рјешење број 02-111-111/20 од 
06.07.2020. године.  
 

VII 
 
Oвo Рjeшeњe ступa нa снaгу дaнoм 
дoнoшeњa, бићe oбjaвљeнo у „Службeнoм 
глaснику грaдa Грaдишкa“. 
 

VIII 
Пригoвoр нe oдлaжe извршeњe Рjeшeњa. 
 
 
Број: 02-111-141/20 
Датум: 26.8.2020. 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) и 
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члана 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 надзорног органа 

 
I 

 
За надзорни орган на пословима 
извођења електроинсталатерских радова 
на локалитетима Орахова и Гашница, 
град Градишка, а у склопу реализације 
пројекта „Подршка у снадбјевању водом 
за пиће у Градишци: проширење 
водовода у насељу Орахова и Гашница“, 
а све према Уговору број 02-323-3/20 од 
07.08.2020.године  именује се Мишо 
Чагљевић, дипл. инж. ел. 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: 02-111-135/20 
Датум: 07.8.2020. 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)  и 
члана 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 надзорног органа 

 
I 

 
За надзорни орган на пословима 
извођења грађевинских радова и 
хидромонтажних радова на локалитетима 
Орахова и Гашница, град Градишка, а у 
склопу реализације пројекта „Подршка у 
снадбјевању водом за пиће у Градишци: 
проширење водовода у насељу Орахова 
и Гашница“, а све према Уговору број 02-
323-3/20 од 07.08.2020.године  именује се 
Миодраг Бабић, 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: 02-111-136/20 
Датум: 07.8.2020. 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 
02-404-178/20 од 13. 08. 2020. године 
између Града Градишка  и КП „Водовод“ 
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а.д. 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 
радова за прикључак на водоводну и 
канализациону мрежу новоизграђених 
објеката у власништву града Градишка 
према уговору о набавци  извођења  
радова број : 02-404-178/20 од 13.08.2020. 
године именује се Ведран Кнежевић, 
дипл. инж. грађ. из Градишке, шеф 
Одсјека у Одјељењу 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: 02-111-138/20 
Датум: 13.8.2020. 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 

02-404-182/20 од 28.08.2020. године 
између Града Градишка и привредног 
друштва „ММ-Конструктор“ д.о.о. из 
Градишке и члана 88. Статута града 
Градишка („Службени гласник општине 
Градишка“, број 4/17) и („Службени 
гласник града Градишка“, број 5/19) 
Градоначелник  д о н о с и: 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
o именовању надзорног органа 

 
I 

 
За надзорни орган на пословима 
извођења радова на адаптацији 
ватрогасног дома- II –фаза према уговору 
о набавци извођења  радова број: 02-404-
182/20 од 28.08.2020. године именује се 
Радислав Мартић, дипл. инж. грађ. из 
Градишке, Службеник Одјељења за 
комуналне и стамбене послове. 
 

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

III 
 
Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 
Број: 02-111-155/20 
Датум: 28.8.2020. 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 
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02-404-212/20 од 07.09.2020. 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 додатних радова на завршетку 
мултинамјеснког објекта у мјесној 
заједници Крушкик према уговору о 
набавци  извођења доадтних радова број: 
02-404-212/20 од 07.09.2020. године 
именује се Ведран Кнежевић, дипл. инж. 
грађ. из Градишке, Шеф Одсјека у 
одјељењу 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: 02-111-157/20 
Датум: 07.09.2020. 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) и 
члана 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 надзорног органа 

 
I 

 
За надзорни орган на пословима 
извођења електроинсталатерских 
додатних радова на завршетку 
мултинамјенског објекта у мјесној 
заједници Крушкик, град Градишка, а све 
према Уговору о набавци број 02-404-
212/20 од 07.09.2020.године именује се 
Мишо Чагљевић, дипл. инж. ел. 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: 02-111-158/20 
Датум: 07.09.2020. 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 
02-404-189/20 од 04.09.2020. године 
између Града Градишка и 
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„КОЗАРАПУТЕВИ“ 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  
доноси: 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању надзорног органа 

 
I 

 
За надзорни орган на пословима 
извођења радова на изградњи пута у 
мјесној заједници Ровине према Уговору о 
извођењу радова број: 02-404-189/20 од 
04.09.2020. 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: 02-111-160/20 
Датум: 04.09.2020. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

___________________________________ 
 

На основу члана 8.Уредбе о 
регистру подстицаја у Републици Српској 
(„Службени гласник Републике Српске“, 
број 109/19) и члана 88. Статута града 
Градишка („Службени гласник града 
Градишка“, бр. 4/17, 5/19)  Градоначелник 
доноси 
 
 

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 
о именовању администратора и 

овлаштене особе за унос података у 
Регистар подстицаја у Републици 

Српској 
 
I 
 

У цињу успостављања Регистра 
подстицаја у Републици Српској именују 
се Јасминка Калајџија за администратора 
за унос података у Регистар и Данка 
Поповић за рад у апликацији за вођење 
Регистра. 
 

II 
 

У обављању својих задатака именоване 
ће поступати у складу са одредбама 
Уредбе о регистру подстицаја у 
Републици Српској. 
 

III 
 

Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења и биће објављено у 
„Службеном гласнику града Градишка“. 
 
Број: 02-111-159/20 
Датум: 15.09.2020. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

___________________________________ 
 

На основу члана 10. и 11. Одлуке о 
извршењу Буџета града Градишка за 
2020. годину („Службени гласник града 
Градишка“, број 16/19) и члана 88. 
Статута града Градишка („Службени 
гласник града Градишка“, бр. 04/17 и 
05/19), Градоначелник града Градишка,  
д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету града Градишка за 2020. 
годину 

 
1. Одобрава се реалокација средстава у 
оквиру оперативне јединице Градска 
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управа града Градишка (0008190 Остала 
буџетска потрошња) 
 

- са позиције 415200  Грантови у 
земљи износ од 1.000,00 КМ 

- на позицију 631900  Остали 
издаци износ од 1.000,00 КМ. 

 
 
2. За извршење овог рјешења задужује се 
Одјељење за финансије града Градишка.   
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 

O б р а з л о ж е њ е 
 

Конто 631900 Остали издаци се не 
планира буџетом („Остали издаци 
обухватају издатке у земљи или 
иностранству који нису претходно 
класификовани: издаци по основу 
измирења обавеза из претходних година 
које нису теретиле расходе (осим 
обрачунских), те остали издаци у земљи и 
иностранству који нису претходно 
класификовани“), те се врши по потреби 
реалокација средстава. Реалокација се 
врши са позиције 415200 грантови, унутар 
исте организације. 
 
Број: 02-400- 25/20 
Датум: 10.02.2020. године 
Градишка    

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

___________________________________ 
 

На основу члана 10. и 11. Одлуке о 
извршењу Буџета града Градишка за 
2020. годину („Службени гласник града 
Градишка“, број 16/19) и члана 88. 
Статута града Градишка („Службени 
гласник града Градишка“, бр. 04/17 и 
05/19), Градоначелник града Градишка, 
 д о н и о  ј е 
 
 
 
 
 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету града Градишка за 2020. 
годину 

 
1. Одобрава се реалокација средстава у 
оквиру оперативне јединице Градска 
управа града Градишка (0008165 
Одјељење за просторно уређење и 
грађење, 0008170 Одјељење за 
комуналне и стамбене послове) 

- са позиције 412700  Остале 
стручне услуге (165) износ од 
1.000,00 КМ 

- на позицију 412700  Остале 
стручне услуге (170)  износ од  
1.000,00 КМ. 

 
2. За извршење овог рјешења задужује се 
Одјељење за финансије града Градишка.   
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 

O б р а з л о ж е њ е 
 
Конто 412700  Остале стручне услуге на 
организационој јединици Одјељење за 
комуналне и стамбене послове није 
планиран у довољном износу па се врши 
реалокација са истог конта, са 
организационе јединице Одјељење за 
просторно уређење и грађење.  
 
Број: 02-400-26/20 
Датум: 18.02.2020. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

___________________________________ 
 

На основу члана 10. и 11. Одлуке о 
извршењу Буџета града Градишка за 
2020. годину („Службени гласник града 
Градишка“, број 16/19) и члана 88. 
Статута града Градишка („Службени 
гласник града Градишка“, бр. 04/17 и 
05/19), Градоначелник града Градишка, д 
о н и о  ј е 
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РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету града Градишка за 2020. 
годину 

 
1. Одобрава се реалокација средстава у 

оквиру оперативне јединице Остали 
буџетски корисници  (0008510 Завичајни 
музеј) 

  
- са позиције 412500  Расходи за 

текуће одржавање износ од 
350,00 KM 

- на позицију 512100  Издаци за 
драгоцјености  износ од 350,00 
КМ. 

 
 
2. За извршење овог рјешења задужује се 
Одјељење за финансије града Градишка.   
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 

O б р а з л о ж е њ е 
 
 
ЈУ „Завичајни музеј Градишка“ обратила 
се захтјевом за реалокацијом новчаних 
средстава број 35/03-20 од 04.03.2020. 
године.  
 
Конто 512100  Издаци за драгоцјености 
(слика), није планиран буџетом, па се 
врши реалокација са конта 412500  
Расходи за текуће одржавање (ради 
исправног евидентирања). 
 
Број: 02-400-27/20 
Датум: 05.03.2020. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

___________________________________ 
 

На основу члана 10. и 11. Одлуке о 
извршењу Буџета града Градишка за 
2020. годину („Службени гласник града 
Градишка“, број 16/19) и члана 88. 
Статута града Градишка  („Службени 
гласник града Градишка“, бр. 04/17 и 

05/19), Градоначелник града Градишка, д 
о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету града Градишка за 2020. 
годину 

 
1. Одобрава се реалокација средстава у 
оквиру оперативне јединице Остали 
буџетски корисници (0815017 ЈУ Средња 
стручна и техничка школа) 
 
 

- са позиције 511200 Издаци за 
инв.одржавање, реконструкцију 
и адаптацију зграда и објеката 
износ од 2.000,00 КМ 

-  на позицију 516100 Издаци за 
залихе материјала, робе и ситног 
инвентара, амбалаже и др. износ 
од 2.000,00 КМ. 

 
2. За извршење овог рјешења задужује се 
Одјељење за финансије града Градишка.   
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 

O б р а з л о ж е њ е 
 
ЈУ „Средња стручна и техничка школа“ 
обратила се захтјевом за реалокацијом 
новчаних средстава број 53/20 од 
28.02.2020. године, у којем су навели да је 
у фебруару мјесецу набављена роба за 
праксу ученика фризерске струке. Пошто 
конто 516100  Издаци за залихе 
материјала, робе и ситног инвентара, 
амбалаже, није планиран буџетом, врши 
се реалокација средстава са конта 511200 
Издаци за инв.одржавање, реконструкцију 
и адаптацију зграда и објеката (ради 
исправног евидентирања). 
 
 
Број: 02-400-28/20 
Датум: 05.03.20. године 
Градишка  

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 
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На основу члана 10. и 11. Одлуке о 
извршењу Буџета града Градишка за 
2020. годину („Службени гласник града 
Градишка“, број 16/19) и члана 88. 
Статута града Градишка  („Службени 
гласник града Градишка“, бр. 04/17 и 
05/19), Градоначелник града Градишка,  
д о н и о  ј е 
 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету града Градишка за 2020. 
годину 

 
1. Одобрава се реалокација средстава у 
оквиру оперативне јединице Остали 
буџетски корисници  (0008920 Туристичка 
организација града Градишка) 
 

- са позиције 412700  Остале 
стручне услуге износ од 
70,00 КМ 

               -    на позицију 418400  Расходи 
из трансакције размјене унутар исте  
јединице власти износ од 70,00 КМ. 
 
 
2. За извршење овог рјешења задужује се 
Одјељење за финансије града Градишка.   
3. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 

O б р а з л о ж е њ е 
 
ЈУ „Туристичка организација града 
Градишка“ обратила се захтјевом за 
реалокацијом новчаних средстава, број 
01-Р/20 од 18.02.2020.године. 
Конто 418400  Расходи из трансакције 
размјене унутар исте  јединице власти 
није планиран буџетом, па се врши 
реалокација средстав са конта 412700  
Остале стручне услуге (ради исправног 
евидентирања). 
 
 
Број: 02-400-29/20 
Датум: 05.03.2020. године 
Градишка  

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

На основу члана 10. и 11. Одлуке о 
извршењу Буџета града Градишка за 
2020. годину („Службени гласник града 
Градишка“, број 16/19) и члана 88. 
Статута града Градишка („Службени 
гласник града Градишка“, бр. 04/17 и 
05/19), Градоначелник града Градишка,  
д о н и о  ј е 
 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету града Градишка за 2020. 
годину 

 
1. Одобрава се реалокација средстава у 
оквиру оперативне јединице Градска 
управа  града Градишка (0008120 Служба 
градоначелника) 
 

-     са позиције 511200 Издаци за 
инв.одржавање, реконструкцију и 
адаптацију зграда и објеката  
износ од 100.000,00 КМ 

- са позиције 511100 Издаци за 
изградњу и прибављање зграда 
и објеката износ од  200.000,00 
КМ 

- на позицију 513100 Издаци за 
наб.земљишта (имовинско 
правни односи)  износ од 
300.000,00 КМ. 

 
 
2. За извршење овог рјешења задужује се 
Одјељење за финансије града Градишка.   
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 

O б р а з л о ж е њ е 
 

Због створене обавезе (обавеза која се 
водила на потенцијалним обавезама -
имовинско правни односи), а у складу са 
Одлуком о извршењу буџета, одобрава се 
реалокација средстава са конта издаци за 
изградњу и прибављање зграда и 
објеката и са конта издаци за 
инв.одржавање, реконструкцију и 
адаптацију зграда и објеката, на конто 
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набавка земљишта (рјешавање 
имовинско правних односа).   
 
Број: 02-400-30/20 
Датум: 11.03.2020. године 
Градишка    

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

___________________________________ 
 

На основу члана 10. и 11. Одлуке о 
извршењу  Буџета града Градишка за 
2020. годину („Службени гласник града 
Градишка“, број 16/19) и члана 88. 
Статута града Градишка („Службени 
гласник града Градишка“, бр. 04/17 и 
05/19), Градоначелник града Градишка, 
 д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету града Градишка за 2020. 
годину 

 
1. Одобрава се реалокација средстава у 

оквиру оперативне јединице Остали 
буџетски корисници  (0008520 
Културни центар) 

 
- са позиције 412900  Остали 

непоменути расходи износ од 
1.500,00 КМ 

- са позиције 412500 Расходи за 
текуће одржавање 700,00 КМ 

- са позиције 412700 Стручне 
услуге износ од 350,00 КМ 

- на позицију 516100 Издаци за 
залихе материјала, робе и ситног 
инвентара, амбалаже и др. износ 
од 2.550,00 КМ. 

 
2. За извршење овог рјешења задужује се 
Одјељење за финансије града Градишка.   
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 

O б р а з л о ж е њ е 
 

ЈУ „Културни центар“ обратила се 
захтјевом за реалокацијом новчаних 
средстава, број 284/20 од 05.03.20.године. 

Конто 516100 Издаци за залихе 
материјала, робе и ситног инвентара, 
амбалаже и др.није планиран у довољном 
износу па се врши реалокација средстава 
са наведених конта.   
 
Број: 02-400-31/20 
Датум: 16.03.2020. године 
Градишка    

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

___________________________________ 
 

На основу члана 10. и 11. Одлуке о 
извршењу Буџета града Градишка за 
2020. годину („Службени гласник града 
Градишка“, број 16/19) и члана 88. 
Статута града Градишка  („Службени 
гласник града Градишка“, бр. 04/17 и 
05/19), Градоначелник града Градишка, 
д о н и о  ј е 
 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету града Градишка за 2020. 
годину 

 
 
1. Одобрава се реалокација средстава у 
оквиру оперативне јединице Градска 
управа  града Градишка (0008170 
Одјељење за комуналне и стамбене 
послове) 
 
-     са позиције 412800 Расходи за услуге 
одржавања јавних површина и   заштите 
животне средине износ од 47.850,00 КМ 
-      на позицију 513100 Издаци за 
набавку земљишта износ од  47.850,00 
КМ. 
 
2. За извршење овог рјешења задужује се 
Одјељење за финансије града Градишка.   
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 

O б р а з л о ж е њ е 
 
Ради исправног евидентирања, 
укљањање гаража у центру града књижи 
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се на конто 513100, а не на планираном 
конту  расходи за услуге одржавања 
јавних површина.  
 
Број: 02-400-32/20 
Датум: 15.04.2020. године 
Градишка  

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

___________________________________ 
 

На основу члана 10. и 11. Одлуке о 
извршењу Буџета града Градишка за 
2020. годину („Службени гласник града 
Градишка“, број 16/19) и члана 88. 
Статута града Градишка  („Службени 
гласник града Градишка“, бр. 04/17 и 
05/19), Градоначелник града Градишка, 
д о н и о  ј е 
 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету града Градишка за 2020. 
годину 

 
1. Одобрава се реалокација средстава у 
оквиру оперативне јединице Градска 
управа  града Градишка (0008170 
Одјељење за комуналне и стамбене 
послове) 
 

- са позиције 412800 Расходи за 
услуге одржавања јавних 
површина и заштите животне 
средине износ од 23.860,00 КМ 

- на позицију 511300  Издаци за 
набавку  опреме износ  од 
23.860,00 КМ. 

 
 
2. За извршење овог рјешења задужује се 
Одјељење за финансије града Градишка.   
3. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 

O б р а з л о ж е њ е 
 
Набавка комуналне опреме књижи се на 
организационој јединици Одјељење за 
комуналне и стамбене послове, па се 
ради исправног евидентирања, врши 

реалокација са конта 412800 Расходи за 
услуге одржавања јавних површина и 
заштите животне средине.  
 
Број: 02-400-33/20 
Датум: 15.04.2020. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

___________________________________ 
 

На основу члана 10. и 11. Одлуке о 
извршењу  Буџета града Градишка за 
2020. годину („Службени гласник града 
Градишка“, број 16/19) и члана 88. 
Статута града Градишка („Службени 
гласник града Градишка“, бр. 04/17 и 
05/19), Градоначелник града Градишка, 
 д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету града Градишка за 2020. 
годину 

 
1. Одобрава се реалокација средстава у 
оквиру оперативне јединице Градска 
управа  града Градишка  (0008180 
Одјељење за борачко-инвалидску 
заштиту) 
 

- са позиције 416100 Помоћ 
појединцима износ од  2.808,00 
КМ 

- на позицију 412700  Остале 
стручне услуге износ од 2.808,00 
КМ. 

 
2. За извршење овог рјешења задужује се 
Одјељење за финансије града Градишка.   
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 
 

O б р а з л о ж е њ е 
 

Рачун у износу 2.808,00 КМ је 
испостављен у 2020.години, а планиран 
буџетом у 2019.години. Стога се 
укњижава рачун у 2020.години и врши 
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реалокација унутар исте организационе 
јединице.  
 
Број: 02-400-34/20 
Датум: 24.04.2020. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

___________________________________ 
 

На основу члана 10. и 11. Одлуке о 
извршењу  Буџета града Градишка за 2020. 
годину („Службени гласник града Градишка“, 
број 16/19) и члана 88. Статута града 
Градишка  („Службени гласник града 
Градишка“, бр. 04/17 и 05/19), Градоначелник 
града Градишка,  
д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету града Градишка за 2020. годину 

 
1. Одобрава се реалокација средстава у 
оквиру оперативне јединице Градска управа 
града Градишка (0008120 Служба 
градоначелника) 
 

- са позиције 372200 Буџетска резерва  
износ од 2.423,54 КМ 

- на позицију 416100 Помоћ 
појединцима  износ од  2.423,54 КМ 

 
2. За извршење овог рјешења задужује се 
Одјељење за финансије града Градишка.   

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

O б р а з л о ж е њ е 
 
Рјешењем градоначелника број 02-022-64/20 
од 06.04.20.године одобрена је исплата 
средстава на име извођења 
електроинсталатерских радова на објекту 
“Шаторско насеље на царинском терминалу”, 
ради обезбјеђења услова за рад особља и 
боравак лица на бившем царинском 
терминалу. 

 
Број: 02-400-35/20 
Датум: 05.05.2020. године 
Градишка    

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

 

На основу члана 10. и 11. Одлуке о 
извршењу  Буџета града Градишка за 
2020. годину („Службени гласник града 
Градишка“, број 16/19) и члана 88. 
Статута града Градишка  („Службени 
гласник града Градишка“, бр. 04/17 и 
05/19), Градоначелник града Градишка, 
д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету града Градишка за 2020. 
годину 

 
1. Одобрава се реалокација средстава у 
оквиру оперативне јединице Остали 
буџетски корисници  ( 0008400 ЈПУ Лепа 
Радић) 
 
- са позиције 511300 Издаци за 
набавку постројења и опреме износ од 
1.404,00 КМ 
- на позицију 511700  Издаци за 
нематеријалну произведену имовину  
износ од  1.404,00 КМ. 
 
2. За извршење овог рјешења задужује се 
Одјељење за финансије града Градишка.   
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 

 
O б р а з л о ж е њ е 

 
 
ЈПУ „Лепа Радић“ обратила се захтјевом 
за реалокацијом новчаних средстава, број 
548/20 од 29.04.2020.године. 
Ради исправног евидентирања, одобрава 
се реалокација средстава на конто 
511700  Издаци за нематеријалну 
произведену имовину.  
 
 
Број: 02-400-36/20 
Датум: 25.05.2020. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 
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На основу члана 10. и 11. Одлуке о 
извршењу  Буџета града Градишка за 
2020. годину („Службени гласник града 
Градишка“, број 16/19) и члана 88. 
Статута града Градишка („Службени 
гласник града Градишка“, бр. 04/17 и 
05/19), Градоначелник града Градишка,  
д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету града Градишка за 2020. 
годину 

 
1. Одобрава се реалокација средстава у 
оквиру оперативне јединице Градска 
управа града Градишка (0008125 
Професионална ватрогасна јединица) 
 
- са позиције 511300 Издаци за 
набавку постројења и опреме износ од  
14.100,00 КМ 
-         на позицију 516100 Издаци за 
залихе материјала износ од  14.100,00 
КМ. 
 
2. За извршење овог рјешења задужује се 
Одјељење за финансије града Градишка.   
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 

O б р а з л о ж е њ е 
 
 
ЈУ „Професионална ватрогасна јединица“ 
обратила се захтјевом за реалокацијом 
новчаних средстава на позицију 516100 
Издаци за залихе материјала износ од 
14.100,00 КМ. Одобрава се реалокација 
средстава са позиције 511300 Издаци за 
набавку постројења и опреме на којој је 
има  расположивих средстава.  
 
 
Број: 02-400-37/20 
Датум: 25.05.2020. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

 
 

На основу члана 10. и 11. Одлуке о 
извршењу Буџета града Градишка за 
2020. годину („Службени гласник града 
Градишка“, број 16/19) и члана 88. 
Статута града Градишка („Службени 
гласник града Градишка“, бр. 04/17 и 
05/19), Градоначелник града Градишка,  
д о н и о  ј е 
 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету града Градишка за 2020. 
годину 

 
1. Одобрава се реалокација средстава у 
оквиру оперативне јединице Градска 
управа града Градишка (0008150 
Одјељење за привреду и пољопривреду) 
 
-         са позиције 414100 Субвенције 
износ од 5.468,00 КМ 
-     на позицију 418200 Расходи из 
трансакције размјене између јединица 
власти износ од 5.468,00 КМ. 
 
2. За извршење овог рјешења задужује се 
Одјељење за финансије града Градишка.   
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 

O б р а з л о ж е њ е 
 
 Конто 418200  Расходи из трансакције 
размјене између јединица власти  није 
планиран буџетом, на орг.јединици 
Одјељење за привреду и пољопривреду,  
па се врши реалокација са конта 414100 
Субвенције (ради исправног 
евидентирања). 
 
 
Број: 02-400-38/20 
Датум: 25.05.2020. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 
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На основу члана 10. и 11. Одлуке о 
извршењу Буџета града Градишка за 
2020. годину („Службени гласник града 
Градишка“, број 16/19) и члана 88. 
Статута града Градишка („Службени 
гласник града Градишка“, бр. 04/17 и 
05/19), Градоначелник града Градишка,  
д о н и о  ј е 

 
РЈЕШЕЊЕ 

о одобрењу реалокације средстава 
у буџету града Градишка за 2020. 

годину 
 
1. Одобрава се реалокација средстава у 
оквиру оперативне јединице Остали 
буџетски корисници  (0008510 Завичајни 
музеј) 
 

- са позиције 511200 Издаци за 
инв.одржавање, реконструкцију и 
адаптацију зграда и објеката од 
150,00 КМ 

- на позицију 418400  Расходи из 
трансакције размјене унутар исте  
јединице власти износ од 150,00 
КМ. 

 
2. За извршење овог рјешења задужује се 
Одјељење за финансије града Градишка.   
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 

O б р а з л о ж е њ е 
 
ЈУ „Завичајни музеј“ обратила се 
захтјевом за реалокацијом новчаних 
средстава број 83-а/05-20 од  25.05.2020. 
године. Одобрава се реалокација 
средстава на конто 418400 Расходи из 
трансакције размјене унутар исте 
јединице власти.  
 
 
Број: 02-400-39/20 
Датум: 25.05.2020. године 
Градишка    

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

 
 

На основу члана 10. и 11. Одлуке о 
извршењу  Буџета града Градишка за 
2020. годину („Службени гласник града 
Градишка“, број 16/19) и члана 88. 
Статута града Градишка („Службени 
гласник града Градишка“, бр. 04/17 и 
05/19), Градоначелник града Градишка,  
д о н и о  ј е 
 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету града Градишка за 2020. 
годину 

 
1. Одобрава се реалокација средстава у 
оквиру оперативне јединице Градска 
управа града Градишка (0008120 Служба 
градоначелника) 
 
-      са позиције 372200 Буџетска резерва 
износ од 4.092,00 КМ 
-      на позицију 416100 Помоћ 
појединцима износ од 4.092,00 КМ. 

 
2. За извршење овог рјешења задужује се 
Одјељење за финансије града Градишка.   
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 

O б р а з л о ж е њ е 
 
Рјешењем градоначелника број 02-372-
109/20 од 05.06.2020.године одобрава се 
реалокација средстава на име помоћи 
лицу за плаћање накнаде за легализацију 
стамбеног објекта.  
 
Број: 02-400-40/20 
Датум: 12.06.2020. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

___________________________________ 
 

На основу члана 10. и 11. Одлуке о 
извршењу Буџета града Градишка за 
2020. годину („Службени гласник града 
Градишка“, број 16/19) и члана 88. 
Статута града Градишка („Службени 



21.9.2020. године                          „Службени гласник града Градишка“ – број 15/20                                   страна 55 

 

гласник града Градишка“, бр. 04/17 и 
05/19), Градоначелник града Градишка,  
д о н и о  ј е 
 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету града Градишка за 2020. 
годину 

 
1. Одобрава се реалокација средстава у 
оквиру оперативне јединице Градска 
управа града Градишка (0008190 Остала 
буџетска потрошња) 
 
-      са позиције 621300 Издаци за отплату 
главница примљених зајмова у земљи 
износ од 2.200,00 КМ 
-      на позицију 631900  Остали издаци 
износ од 2.200,00 КМ 
 
2. За извршење овог рјешења задужује се 
Одјељење за финансије града Градишка.   
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 

 
O б р а з л о ж е њ е 

 
Конто 631900 се не планира буџетом 
(„Остали издаци обухватају издатке у 
земљи или иностранству који нису 
претходно класификовани: издаци по 
основу измирења обавеза из претходних 
година које нису теретиле расходе (осим 
обрачунских), те остали издаци у земљи и 
иностранству који нису претходно 
класификовани“), те се врши по потреби 
реалокација средстава са позиције 
621300 Издаци за отплату главница 
примљених зајмова у земљи, унутар исте 
организације. 
 
 
Број: 02-400-41/20 
Датум: 19.06.2020. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

 
 

На основу члана 10. и 11. Одлуке о 
извршењу  Буџета града Градишка за 
2020. годину („Службени гласник града 
Градишка“, број 16/19) и члана 88. 
Статута града Градишка („Службени 
гласник града Градишка“, бр. 04/17 и 
05/19), Градоначелник града Градишка,  
д о н и о  ј е 
 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету града Градишка за 2020. 
годину 

 
1. Одобрава се реалокација средстава у 
оквиру оперативне јединице Градска 
управа града Градишка (0008120 Служба 
градоначелника) 
 

- са позиције 511100  Издаци за 
изградњу и прибављање зграда 
и објеката износ од 45.000,00 КМ 

- на позицију 513100  Издаци за 
набавку земљишта  износ од  
45.000,00 КМ. 

 
2. За извршење овог рјешења задужује се 
Одјељење за финансије града Градишка.   
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 

O б р а з л о ж е њ е 
 
Због створене обавезе (која се водила на 
потенцијалним обавезама -имовинско 
правни односи), у складу са Одлуком о 
извршењу буџета, одобрава се 
реалокација средстава са конта издаци за 
изградњу и прибављање зграда и 
објеката и са конта издаци за 
инв.одржавање, реконструкцију и 
адаптацију зграда и објеката, на конто 
набавке земљишта.   
 
 
Број: 02-400-42/20 
Датум: 24.06.2020. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 



21.9.2020. године                          „Службени гласник града Градишка“ – број 15/20                                   страна 56 

 

На основу члана 10. и 11. Одлуке о 
извршењу  Буџета града Градишка за 
2020. годину („Службени гласник града 
Градишка“, број 16/19) и члана 88. 
Статута Града Градишка  („Службени 
гласник града Градишка“, број 04/17 и 
05/19), Градоначелник града Градишка, 
д о н и о  ј е 
 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету града Градишка за 2020. 
годину 

 
1. Одобрава се реалокација средстава у 
оквиру оперативне јединице Градска 
управа града Градишка (0008130 
Одјељење за општу управу) 
 

- са позиције 511700  Издаци за 
нематеријалну произведену 
имовину  износ од 50.000,00 КМ 

- на позицију 412700  Остале 
стручне услуге  износ од  
50.000,00 КМ. 

 
2. За извршење овог рјешења задужује се 
Одјељење за финансије града Градишка.   
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 
 

O б р а з л о ж е њ е 
 
Ради исправног евидентирања врши се 
реалокација средстава са конта 511700  
Издаци за нематеријалну произведену 
имовину, на конто 412700  Остале 
стручне услуге у износу од  50.000,00 КМ 
 
 
Број: 02-400-43/20 
Датум: 25.06.2020. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

 
 
 

На основу члана 10. и 11. Одлуке о 
извршењу Буџета града Градишка за 
2020. годину („Службени гласник града 
Градишка“, број 16/19) и члана 88. 
Статута града Градишка („Службени 
гласник града Градишка“, бр. 04/17 и 
05/19), Градоначелник града Градишка,  
д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету града Градишка за 2020. 
годину 

 
1. Одобрава се реалокација средстава у 
оквиру оперативне јединице Градска 
управа града Градишка (0008165 
Одјељење за просторно уређење и 
грађење, 0008170 Одјељење за 
комуналне и стамбене послове) 
 

- са позиције 511700  Издаци за 
нематеријалну произведену 
имовину (165)  износ од 
20.000,00 КМ 

- на позицију 511700  Издаци за 
нематеријалну произведену 
имовину (170)  износ од  
20.000,00 КМ. 

 
2. За извршење овог рјешења задужује се 
Одјељење за финансије града Градишка.   
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 

O б р а з л о ж е њ е 
 

Конто 511700 Издаци за нематеријалну 
произведену имовину на организационој 
јединици Одјељење за комуналне и 
стамбене послове није планиран у 
довољном износу па се врши реалокација 
са истог конта, са организационе јединице 
Одјељење за просторно уређење и 
грађење.  
 
Број: 02-400-44/20 
Датум: 02.07.2020. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 
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На основу члана 10. и 11. Одлуке о 
извршењу  Буџета града Градишка за 
2020. годину („Службени гласник града 
Градишка“, број 16/19) и члана 88. 
Статута града Градишка („Службени 
гласник града Градишка“, бр. 04/17 и 
05/19), Градоначелник града Градишка,  
д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету града Градишка за 2020. 
годину 

 
1. Одобрава се реалокација средстава у 
оквиру оперативне јединице Остали 
буџетски корисници (0815017 ЈУ Средња 
стручна и техничка школа) 
 

- са позиције 511200 Издаци за 
инв.одржавање, реконструкцију 
и адаптацију зграда и објеката 
износ од 2.000,00 КМ 

-  на позицију 516100 Издаци за 
залихе материјала, робе и ситног          
инвентара, амбалаже и др. износ 
од 2.000,00 КМ. 

 
2. За извршење овог рјешења задужује се 
Одјељење за финансије града Градишка.   
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 

O б р а з л о ж е њ е 
 
ЈУ „Средња стручна и техничка школа“ 
обратила се захтјевом за реалокацијом 
новчаних средстава број 122/20 од 
08.07.2020. године. 
Одобрава се реалокација средстава са 
конта 511200 Издаци за инв.одржавање, 
реконструкцију и адаптацију зграда и 
објеката на конто 418400 Расходи из 
трансакције размјене унутар исте 
јединице власти.  
 
Број: 02-400-45/20 
Датум: 16.07.20. године 
Градишка    

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р 

На основу члана 10. и 11. Одлуке о 
извршењу Буџета града Градишка за 
2020. годину („Службени гласник града 
Градишка“, број 16/19) и члана 88. 
Статута града Градишка („Службени 
гласник града Градишка“, бр. 04/17 и 
05/19), Градоначелник града Градишка,  
д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету града Градишка за 2020. 
годину 

 
1. Одобрава се реалокација средстава у 
оквиру оперативне јединице Градска 
управа  града Градишка (0008120 Служба 
градоначелника) 
 

- са позиције 511100 Издаци за 
изградњу и прибављање зграда 
и      објеката износ од  
108.000,00 КМ 

-     на позицију 511200 Издаци за 
инв.одржавање, реконструкцију и 
адаптацију зграда и објеката  
износ од 100.000,00 КМ 

- на позицију 511300  Издаци за 
набавку постројења и опреме   
износ од 8.000,00 КМ 

- са позиције 412900  Остали 
непоменути расходи износ од  
10.000,00 КМ 

- на позицију 416100  Помоћ 
појединцима 10.000,00 КМ. 

 
2. За извршење овог рјешења задужује се 
Одјељење за финансије града Градишка.   
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 

 
O б р а з л о ж е њ е 

 
 
Ради исправог евидентирања, одобрава 
се реалокација средстава са конта издаци 
за изградњу и прибављање зграда и 
објеката износ од 108.000,00 КМ и са 
конта 412900 остали непоменути расходи 
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износ од 10.000,00 КМ, на горе наведена 
конта.   
 
Број: 02-400-46/20 
Датум: 17.07.20. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

___________________________________ 
 

На основу члана 10. и 11. Одлуке о 
извршењу Буџета града Градишка за 
2020. годину („Службени гласник града 
Градишка“, број 16/19) и члана 88. 
Статута града Градишка („Службени 
гласник града Градишка“, бр. 04/17 и 
05/19), Градоначелник града Градишка,  
д о н и о  ј е 
 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету града Градишка за 2020. 
годину 

 
1. Одобрава се реалокација средстава у 
оквиру оперативне јединице Градска 
управа  града Градишка (0008110 Стручна 
служба Скупштине града, 0008120 
Служба градоначелника, 0008150 
Одјељење за привреду и пољопривреду, 
0008160 Одјељење за друштвене 
дјелатности) 
 

- са позиције 412900  Остали 
непоменути расходи (110) износ 
од  200.000,00 КМ 

- са позиције 414100 Субвенције 
(150) износ од 100.000,00 КМ  

- са позиције 511300  Издаци за 
набавку опреме (150) износ од  
20.000,00 КМ  

-  са позиције 511700  Издаци за 
нематеријалну произведену 
имовину  (150) износ од 
60.000,00 КМ 

- са позиције 415200  Грантови у 
земљи (160) износ од 133.000,00 
КМ. 

- на позицију 511100 Издаци за 
изградњу и прибављање зграда 
и      објеката (120) износ од  
173.000,00 КМ 

-     на позицију 511200 Издаци за 
инв.одржавање, реконструкцију и 
адаптацију зграда и објеката 
(120) износ од 340.000,00 КМ. 

-  
2. За извршење овог рјешења задужује се 
Одјељење за финансије града Градишка.   
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 

O б р а з л о ж е њ е 
 

У складу са Одлуком о извршењу буџета 
одобрава се реалокација средстава 
између организационих јединица, а на 
конта издаци за изградњу и прибављање 
зграда и објеката и на  конто издаци за 
инв.одржавање, реконструкцију и 
адаптацију зграда и објеката.   
 
Број: 02-400-47/20 
Датум: 24.07.20. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

___________________________________ 
 

На основу члана 10. и 11. Одлуке о 
извршењу  Буџета града Градишка за 
2020. годину („Службени гласник града 
Градишка“, број 16/19) и члана 88. 
Статута града Градишка („Службени 
гласник града Градишка“, бр. 04/17 и 
05/19), Градоначелник града Градишка,  
д о н и о  ј е 
 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету града Градишка за 2020. 
годину 

 
1. Одобрава се реалокација средстава у 
оквиру оперативне јединице Градска 
управа града Градишка (0008130 
Одјељење за општу управу) 
 

- са позиције 511700  Издаци за 
нематеријалну произведену 
имовину  износ од 40.000,00 КМ 
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- на позицију 412700  Остале 
стручне услуге  износ од  
40.000,00 КМ 

 
 
2. За извршење овог рјешења задужује се 
Одјељење за финансије града Градишка.   
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 

O б р а з л о ж е њ е 
 
Ради исправног евидентирања врши се 
реалокација средстава са конта 511700  
Издаци за нематеријалну произведену 
имовину, на конто 412700  Остале 
стручне услуге у износу од  50.000,00 КМ.  
 
Број: 02-400-48/20 
Датум: 25.06.2020. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

___________________________________ 
 

На основу члана 10. и 11. Одлуке о 
извршењу  Буџета града Градишка за 
2020. годину („Службени гласник града 
Градишка“, број 16/19) и члана 88. 
Статута града Градишка  („Службени 
гласник града Градишка“, бр. 04/17 и 
05/19), Градоначелник града Градишка,  
д о н и о  ј е 
 

 
РЈЕШЕЊЕ 

о одобрењу реалокације средстава 
у буџету града Градишка за 2020. 

годину 
 
1. Одобрава се реалокација средстава у 
оквиру оперативне јединице Градска 
управа  града Градишка (0008150 
Одјељење за привреду и пољопривреду) 
 

- са позиције 414100 Субвенције 
износ од 10.570,00 КМ  

- на позицију 418200 Расходи из 
трансакције размјене између 
јединица власти износ од 
10.570,00 КМ. 

2. За извршење овог рјешења задужује се 
Одјељење за финансије града Градишка.   
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 

O б р а з л о ж е њ е 
 

Конто 418200  Расходи из трансакције 
размјене између јединица власти  није 
планиран буџетом, на орг.јединици 
Одјељење за привреду и пољопривреду,  
па се врши реалокација са конта 414100 
Субвенције (ради исправног 
евидентирања). 
 
Број: 02-400-49/20 
Датум: 24.07.20. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

___________________________________ 
 

На основу члана 10. и 11. Одлуке о 
извршењу Буџета града Градишка за 
2020. годину („Службени гласник града 
Градишка“, број 16/19) и члана 88. 
Статута града Градишка („Службени 
гласник града Градишка“, бр. 04/17 и 
05/19), Градоначелник града Градишка, 
д о н и о  ј е 
 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету града Градишка за 2020. 
годину 

 
1. Одобрава се реалокација средстава у 
оквиру оперативне јединице Градска 
управа  града Градишка (0008180 
Одјељење за борачко инвалидску 
заштиту) 
 

- са позиције 516100 Издаци за 
залихе материјала, робе и ситног 
инвентара, амбалаже и др.износ 
од  6.143,00 КМ 

- на позицију 511300  Издаци за 
набавку опреме износ од  6.143,00 
КМ.  
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2. За извршење овог рјешења задужује се 
Одјељење за финансије града Градишка.   
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 

O б р а з л о ж е њ е 
 
Ради исправног евидентирања одобрава 
се реалокација средстава на позицију 
511300  Издаци за набавку опреме износ 
од  6.143,00 КМ, са позиције 516100 
Издаци за залихе материјала, робе и 
ситног инвентара, амбалаже. 
 
Број: 02-400-50/20 
Датум: 24.07.2020. године 
Градишка    

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

___________________________________ 
 

На основу члана 10. и 11. Одлуке о 
извршењу  Буџета града Градишка за 
2020. годину („Службени гласник града 
Градишка“, број 16/19) и члана 88. 
Статута града Градишка („Службени 
гласник града Градишка“, бр. 04/17 и 
05/19), Градоначелник града Градишка,  
д о н и о  ј е 
 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету града Градишка за 2020. 
годину 

 
1. Одобрава се реалокација средстава у 
оквиру оперативне јединице Остали 
буџетски корисници  (0008510 Завичајни 
музеј) 
 

- са позиције 412600  Расходи по 
основу путовања и смјештаја    
износ од 1.000,00 КМ 

- на позицију 412700  Остале 
стручне услуге  износ од  
1.000,00 КМ. 

 
2. За извршење овог рјешења задужује се 
Одјељење за финансије града Градишка.   
 

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

O б р а з л о ж е њ е 
 
ЈУ „Завичајни музеј“ обратила се 
захтјевом за реалокацијом новчаних 
средстава број 118/07-20 од 24.07.2020. 
године. Одобрава се реалокација 
средстава на конто 412700  Остале 
стручне услуге.  
 
Број: 02-400-51/20 
Датум: 24.07.2020. године 
Градишка    

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

___________________________________ 
 

На основу члана 10. и 11. Одлуке о 
извршењу  Буџета града Градишка за 
2020. годину („Службени гласник града 
Градишка“, број 16/19) и члана 88. 
Статута града Градишка („Службени 
гласник града Градишка“, бр. 04/17 и 
05/19), Градоначелник града Градишка,  
д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету града Градишка за 2020. 
годину 

 
1. Одобрава се реалокација средстава у 
оквиру оперативне јединице Остали 
буџетски корисници  (0008300 Центар за 
социјални рад) 
 

- са позиције 412600  Расходи по 
основу путовања и смјештаја    
износ од 500,00 КМ 

- на позицију 511300 Набавка 
опреме  износ од  500,00 КМ. 

 
2. За извршење овог рјешења задужује се 
Одјељење за финансије града Градишка.   
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 

 



21.9.2020. године                          „Службени гласник града Градишка“ – број 15/20                                   страна 61 

 

O б р а з л о ж е њ е 
 
ЈУ „Центар за социјални рад“ обратила се 
захтјевом за реалокацијом новчаних на  
на позицију 511300 набавка опреме  и 
одобрена је са неутрошене позиције 
расходи по основу путовања и смјештаја.    
 
Број: 02-400-52/20 
Датум: 24.07.2020. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

 

___________________________________ 

О Г Л А С 

Одјељење за комуналне и 
стамбене послове, Града Градишка, на 
основу рјешења број 05-372-150/20 од 
31.08.2020. године, извршило је у 
регистарском листу број 14/06 упис 
промјене лица овлаштених за заступање 
Заједнице етажних власника стамбене 
зграде у улици Видовданска 9-9A, са 
сљедећим подацима:  

- лица овлашћена за заступање и 
представљање заједнице су:  

Мирко Ђенадор и Радивојац Данијел 

- бришу се имена  ранијих овлаштених 
лица и то: 

Мирко Ђенадор и Јевђенић Анђелко 

 

Број: 05-372-150/20 
Датум: 31.08.2020. године 
Градишка 
 

ПО ОВЛАШЋЕЊУ ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА 

Бранислав Савић с.р. 
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