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ГРАДОНАЧЕЛНИК 
____________________________________ 
____________________________________ 
 

На основу члана 82. став 3. Закона 
о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, брoj 97/16 и 
36/19), члана 30. став 1. тачка ж.) Закона 
о правима бораца, војних инвалида и 
породица погинулих бораца одбрамбено-
отаџбинског рата Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“, 
број 134/11 и 40/12) и члана 88. Статута 
града Градишка („Службени гласник 
општине Градишка“, број 4/17, „Службени 
гласник града Градишка“, број 5/19), 
Градоначелник града Градишка, доноси  
 

ПРАВИЛНИК 
о условима и поступку одобравања 

средстава помоћи у области борачко -
инвалидске заштите и заштите 

цивилних жртава рата 
 

 
Члан 1. 

Овим правилником прописују се услови и 
поступак одобравања средстава помоћи у 
области борачко-инвалидске заштите и 
заштите цивилних жртава рата, када се та 
помоћ реализује из Буџета града 
Градишка. 
 

Члан 2. 
Годишњим програмом борачко-
инвалидске заштите и заштите цивилних 

жртава рата одређује се укупан износ 
средстава помоћи, њихов распоред за 
одређене намјене, динамика утрошка 
средстава и носиоци реализације 
програмских активности. 
  
На приједлог интересних организација 
(Борачке организације и др.) дио 
програмских средстава може се удружити 
са средствима предлагача ради 
реализације одређеног програма помоћи 
корисницима борачко-инвалидске 
заштите који се остварују кроз активности 
предлагача, а садржински није у 
супротности са одредбама овог 
правилника. 
 
О удружењу средстава, учесници 
закључују посебан протокол, којим 
дефинишу питања везана за удружење 
средстава, начин и поступак одабира 
корисника помоћи, извјештавању о 
реализацији и утрошку средстава као и 
друга битна питања везана за 
остваривање посебног програма. 
 
Износ средстава који се могу издвојити за 
намјене из става 2. овог члана не може 
прећи 15% укупних програмских 
средстава предвиђених буџетом града за 
текућу годину. 
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Члан 3.  
Средства из члана 2. овог Правилника 
могу се одобрити за: 

1) надокнаду дијела трошкова 
сахране, 

2) помоћ код изградње или 
одржавања спомен-обиљежја, 

3) обиљежавањe годишњица и 
помена, и 

4) стамбено збрињавање 
 

Члан 4. 
Надокнада дијела трошкова сахране 
одобрава се у случају смрти ужег члана 
породице или родитеља погинулог борца, 
ратног војног инвалида од прве до 
четврте категорије, сахране 
идентификованог несталог борца, 
сахране идентификоване нестале 
цивилне 5жртве рата, преношење 
погинулог борца на подручје града 
Градишка. 
 

Члан 5. 
Изузетно, на образложен приједлог 
Борачке организације надокнада из члана 
4. овог Правилника може се одобрити за 
случај смрти борца Одбрамбено-
отаџбинског рата, уколико нема чланова 
породице који би сносили трошкове 
сахране. 
 

Члан 6. 
Надокнада дијела трошкова сахране 
износи до 500,00 КМ, а исплаћује се лицу 
(члану породице и др.) које је сносило 
трошкове сахране, односно Борачкој 
организацији или погребном предузећу за 
погребну опрему у случају сахране борца. 
 

Члан 7. 
Средства помоћи код изградње или 
одржавање спомен-обиљежја на подручју 
града одобравају се првенствено носиоцу 
активности (Борачкој организацији, 
мјесној заједници и др) приликом 
изградње новог или за одржавање, 
односно санацију изграђеног спомен-
обиљежја, помоћ се може одобрити до 
1.500,00 КМ. 

 
 
 

Члан 8. 
На образложен приједлог интересних 
организација, помоћ се може, изузетно, 
одобрити породици погинулог борца за 
нужну санацију изграђеног надгробног 
споменик уколико постоји оправдана 
опасност за нјегово рушење, а породица 
не може сама сносити трошкове санације. 
 
Помоћ из става 1. овог члана може се 
одобрити до 500,00 КМ. 

 
Члан 9. 

У случају да се спомен-обиљежје гради за 
подручје двије или више мјесних 
заједница, Градоначелник може одобрити 
већи износ помоћи од помоћи прописане 
у члану 7.  
 

Члан 10. 
Средства за обиљежавање годишњица и 
помена одобравају се субјектима који су 
носиоци активности (Борачкој 
организацији града Градишка, мјесним 
борачким организацијама и др.) по 
поступку прописаним овим правилником. 
 

Члан 11. 
Средства за стамбено збрињавање 
одобравају се у складу са Правилником о 
додјели новчаних помоћи намјењених за 
рјешавање стамбених питања породица 
погинулих и несталих бораца, породица 
умрлих војних инвалида и умрлих бораца, 
ратних војних инвалида и бораца града 
Градишка.  
 

Члан 12. 
Захтјев за одобравање средстава из 
члана 3. овог правилника подноси се 
Одјељењу за борачко-инвалидску 
заштиту у писменој форми. 
  
Захтјев мора бити образложен и уз исти 
се по потреби прилажу докази који захтјев 
чине основаним. 
 

Члан 13. 
Одлуку о додјели средства за 
обиљежавање годишњица и помена, 
доноси Градоначелник цијенећи 
основаност захтјева и водећи рачуна о 
укупно расположивим средствима 
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предвиђених програмом за поједине 
намјене.  
 

Члан 14. 
Одлуку о одобравању новчане помоћи за 
трошкове сахране доноси Градоначелник. 
 

Члан 15. 
Одлука о одобравању средстава је 
коначна и доноси се у писменој форми. 
Примјерак одлуке доставља се Одјељењу 
за финансије на извршење. 
 

Члан 16. 
Даном ступања на снагу овог правилника 
престаје да важи Правилник о условима и 
поступку одобравања средстава помоћи у 
области борачко-инвалидске заштите и 
заштите цивилних жртава рата 
(„Службени гласник општине Градишка“, 
број 04/18, 03/19, Службени гласник града 
Градишка“, брoj 8/19). 
 

Члан 17. 
Овај правилник ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 

 
Број: 02-022-269/20 
Датум: 04.12.2020. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

_____________________________________ 

 

На основу члана 82. став 3. Закона 
о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, брoj 97/16 и 
36/19), члана 30. став 1. тачка ж.) Закона 
о правима бораца, војних инвалида и 
породица погинулих бораца одбрамбено-
отаџбинског рата Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“, 
број 134/11 и 40/12) и члана 88. Статута 
града Градишка („Службени гласник 
општине Градишка“, број 4/17, „Службени 
гласник града Градишка“, број 5/19), 
градоначелник града Градишка, доноси  
 
 

П Р А В И Л Н И К 
о додјели новчаних помоћи 

намјењених за рјешавање стамбених 

питања породица погинулих и 
несталих бораца, породица умрлих 
војних инвалида и  умрлих бораца, 
ратних војних инвалида, бораца и 

цивилних жртава рата 

 
 

Члан 1. 
Овим правилником прописују се услови, 
ограни и поступак за рјешавање 
стамбенихпитања породица погинулих и 
несталих бораца, породица умрлих 
ратних војних инвалида и умрлих бораца, 
ратних војних инвалида, бораца 
Одбрамбено-отаџбинског рата и цивилних 
жртава рата, када стамбена питања 
рјешава Градска управа Градишка. 
 

Члан 2. 
Средства за стамбено збрињавање лица 
из члана 1. овог правилника обезбјеђују 
се у Буџету града Градишка, на основу 
годишњег Програма борачко-инвалидске 
заштите и заштите цивилних жртава рата, 
и то дијела Програма који се односи на 
стамбено збрињавање ових категорија.   
 

Члан 3. 
Право на рјешавање стамбених питања 
по одредбама овог Правилника имају 
лица из члана 1. и то: породице погинулих 
и несталих бораца, породице умрлих 
ратних војних инвалида, умрлих бораца, 
ратни војни инвалиди, борци 
Одбрамбено-отаџбинског рата и цивилне 
жртве рата, који испуњавају услове 
одобравања помоћи прописане овим 
Правилником, имају пребивалиште на 
подручју града Градишка, а статус и 
права су им признати рјешењем 
Одјељења за борачко - инвалидску 
заштиту Градске управе града Градишка.  
 
Изузетно од одредбе става 1. овог члана, 
лица која испуњавају услове прописане 
претходним ставом, могу да конкуришу за 
средства помоћи предвиђена овим 
правилником, само под условом да њихов 
члан уже породице није  ријешио 
стамбено питање додјељивањем 
стамбене јединице или додјељивањем 
неповратне новчане помоћи од стране 
органа Републике Српске, или су добили 
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максимум средстава одређених овим 
правилником. 

 

Члан 4. 
Органи надлежни за рјешавање по овом 
правилнику су: 
 
- Комисија за рјешавање стамбених 
питањапородица погинулих и несталих 
бораца, породица умрлих ратних војних 
инвалида и умрлих бораца, ратних војних 
инвалида и бораца Одбрамбено-
отаџбинског рата Републике Српске (у 
даљем тексту: Комисија), 
- Градоначелник 

 
Члан 5. 

Стамбена питања лица из члана 3. овог 
Правилника рјешавају се по 
приоритетима. 

Право на предност при рјешавању имају 
подносиоци којима је признат следећи 
статус: 

- породице погинулих бораца 
- породице умрлих ратних војних 

инвалида од 1. до 4. категорије 
- ратни војни инвалиди од 1-4 

категорије 
- борци 1. категорије 

 
Након њих, комисија рјешава остале 
категорије: 

- ратни војни инвалиди од 5. до 10 
категорије, 

- породице умрлих бораца, 
- борци од 2. до 7. категорије, 
- цивилне жртве рата. 

 
Члан 6. 

Стамбена питања ратних војних инвалида 
од 5. до 10. категорије, породица умрлих 
бораца, бораца од 2. до 7. категорије и 
цивилних жртава рата се могу рјешавати 
тек онда када се ријеше питања породица 
погинулих бораца, породица умрлих 
ратних војних инвалида, ратних војних 
инвалида од 1. до 4. категорије и бораца 
1. категорије. 
 

 

Члан 7. 
Лица из члана 3. овог Правилника могу 
конкурисати на Конкурс рјешавања 
стамбених питања породица погинулих и 
несталих бораца, породица умрлих војних 
инвалида и  умрлих бораца, ратних војних 
инвалида, бораца и цивилних жртава 
рата, ако: 
 
a) станује као подстанар, али је започео 
градњу свог стамбеног објекта 
(минимално изграђен темељ) 
б) има својство привременог корисника 
или корисника алтернативног или нужног 
смјештаја, у смислу прописа о напуштеној 
имовини, али је започео градњу свог 
стамбеног објекта (минимално изграђен 
темељ), 
в) станује у властитом стану или кући који 
су неусловни, очито недовршени са 
видљивим недостацима 
г) који немају рјешено стамбено питање, 
али има могућност да то питање ријеши 
куповином стамбеног објекта  
 

Члан 8. 
Лица из члана 3. овог Правилника чији је 
члан уже породице ријешио стамбено 
питање додјељивањем стамбене 
јединице или додјељивањем неповратне 
новчане помоћи од стране органа 
Републике Српске, или је добио максимум 
средстава одређених овим правилником, 
немају право на рјешавање стамбених 
питања у складу са овим Правилником.  
 

Члан 9. 
Стамбена питања лица из члана 3. овог 
Правилника, рјешаваће се на један од 
сљедећих начина:  
- додјелом бесповратних новчаних 
средстава намјењених као помоћ за 
куповину или изградњу 
стамбенејединице,  
- додјелом бесповратних новчаних 
средстава намјењених као помоћ за 
санацију стамбене јединице,  
 

Члан 10. 
Бесповратна новчана средства, за 
куповину, изградњу или санацију 
стамбене јединице додјељују се у износу 
до3.000,00 КМ за лица која имају статус 
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члана породице погинулих бораца, члана 
породице умрлих ратних војних инвалида, 
ратног војног инвалида од 1-4 категорије и 
борца 1. категорије. 

 

Бесповратна новчана средства за градњу, 
куповину или санацију стамбене јединице 
за лица која имају статус ратног војног 
инвалида од 5. до 10. категорије, члана 
породице умрлог борца, борца од 2. до 7. 
категорије и цивилне жртве рата, 
додјељују се у износу до 2.000,00 КМ. 
 

Члан 11. 
Средства из члана 10. су максимум 
средстава која се могу додјелити једном 
лицу 
 
У оправданим случајевима, помоћ се 
може одобрити и у већем износу од 
предвиђеног, ако је то потребно за 
коначно стамбено збрињавање 
корисника. 
 

Члан 12.  
Лица која поднесу захтјев по конкурсу у 
складу са овим Правилником, а за која се 
утврди да су добила максимум одређена 
средства прописана у члану 10. или која 
не испуњавају услове конкурса по другом 
основу, биће обавјештена на начин да ће 
се направити листа таквих лица која ће се 
објавити на огласној табли Градске 
управе и огласним таблама интересних 
организација. Листа се објављује када и 
Приједлог коначне листе за додјелу 
средстава. 
 
Лица за која се утврди да су добила мањи 
износ од одређеног максималног износа, 
имају право на разлику новчаног износа 
одређеног у складу са Чланом 10. 

 
Члан 13.  

Поступак рјешавања стамбених питања 
лица из члана 3. овог Правилника 
проводи Комисија за рјешавање 
стамбених питањапородица погинулих и 
несталих бораца, породица умрлих 
ратних војних инвалида и умрлих бораца, 
ратних војних инвалида, бораца и 
цивилних жртава рата Одбрамбено-
отаџбинског рата Републике Српске, (у 

даљем тексту: Комисија) коју именује 
Градоначелник. 
 
Градоначелник истим рјешењем о 
именовању комисије, именује 
предсједника комисије. 

Ступањем на снагу овог Правилника, 
Градоначелник ће именовати комисију из 
претходног става.  

 

Члан 14.  
Комисија има предсједника и шест 
чланова.  
Комисију чине:  
- један представник Одјељења за 
борачко-инвалидску заштиту града 
Градишка, 
- један представник Одјељења за 
просторно уређење и грађење или 
Одјељења за  комуналне и стамбене 
послове, 
- два представника Борачке организације 
Градишка: један на приједлог Одбора 
породица погинулих бораца, а други на 
приједлог Одбора ратних војних 
инвалида, 
- један представник Градске организације 
породица погинулих и заробљених 
бораца и несталих цивила Градишке, на 
приједлог те организације. 
- два представника различитих 
организација проистаклих из Одбрамбено 
отаџбинског рата 

 
У Комисију не може бити именовано лице 
које конкурише за стамбено рјешавање по 
овом Правилнику, нити члан његовог 
породичног домаћинства.  

 
Члан 15.  

Комисија у складу са правилником, 
расписује конкурс, утврђује текст 
конкурса, одбацује захтјеве који не 
испуњавају услове конкурса, утврђује 
листе предвиђене овим правилником.  
 

Члан 16.  
Конкурс за рјешавање стамбених питања 
лица из члана 3. овог Правилника, 
објављује се у средствима јавног 
информисања и на Огласној плочи 
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Градске управе и огласним таблама 
интересних организација. 
 
Рок за подношење пријава на конкурс је 
15 дана од дана објављивања. 
 

Члан 17. 
Уз пријаву на конкурс прилажу се 
сљедећа документа:  
- попуњен образац за додјелу средстава 
помоћи у градњи, куповини или 
адаптацији стамбеног објекта  
- кућну листу - изјава о заједничком 
домаћинству, 
- доказ о посједу (посједовни лист, ЗК 
извод, уговор, извод из књиге уложених 
уговора подносиоца или некога од 
његових чланова домаћинства), 
- рјешење о утврђеном статусу члана 
породице погинулог борца (копија), 
- рјешење о утврђеном статусу члана 
породице умрлог ратног војног инвалида 
са правом на породичну инвалиднину 
(копија), 
- рјешење о утврђеном статусу ратног 
војног инвалида са правом на личну 
инвалиднину (копија), 
- рјешење о утврђеном статусу борца 
(копија), 
- ако станује као подстанар, најмање 
годину дана - уговор о подстанарском 
односу (копију) или овјерену изјаву 
станодавца, 
- ако станује у напуштеној имовини или 
користи накнаду за алтернативни 
смјештај - увјерење, односно рјешење 
Министарства за избјегла и расељена 
лица (копија), 
- друге исправе које одреди Комисија 
конкурсом. 
 

Члан 18.  
Након закљученог конкурса, Комисија на 
основу приложених доказа, цијенећи 
чињенично стање на дан закључења 
конкурса, врши преглед свих захтјева и 
утврђује три листе. 
 
Прва је листа подносиоца која имају 
статус члана породице погинулих бораца, 
породице умрлог ратног војног инвалида, 
ратног војног инвалида од 1-4 категорије и 
борца 1. категорије. 

 
Друга је листа лица која имају статус 
ратног војног инвалида од 5. до 10. 
категорије, члана породице умрлог борца, 
борца од 2. до 7. категорије и цивилне 
жртве рата. 

Трећа је листа лица која не испуњавају 
материјалне услове из конкурса или лица 
која су ранијих година испунили максимум 
добијених финансијских средстава у 
складу са чланом 10. Правилника. 
Захтјеви лица са те листе се одбацују у 
складу са чланом 12. Те се неће узети у 
даљње разматрање. 

Обавјештавају се од стране Комисије у 
складу са чланом 12. 
 

Члан 19. 
Након утврђених листа, Комисија израђује 
план обиласка подносиоца захтјева. 

 
Члан 20. 

Комисија ће у року од 90 дана од дана 
израде листа извршити обилазак 
подносиоца захтјева како би извршили 
увиђај и увјерили се чињенице о 
стамбеној ситуацији истих. 

Комисија је дужна сачинити записник са 
јасним описом стамбеног објекта и са 
јасним наведеним недостацима за сваки 
предметни стамбени објекат. Записници 
се потписују од стране присутних чланова 
Комисије као и од стране подносиоца 
захтјева или некога од присутних 
пунољетних чланова домаћинства. 

Комисија је дужна да сачини фото 
документацију за сваки објекат који је 
предмет увиђаја. Приликом израде фото 
документације посебно фотографисати 
недостатке стамбеног објекта који су 
разлог пријаве на конкурс. 

 

 
Члан 21. 

Након проведеног поступка у смислу 
члана 20. овог правилника, Комисија 
сачињава приједлог листе чланова 
породица погинулих бораца, чланова 
породица умрлих ратних војних инвалида, 
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ратних војних инвалида од 1-4 категорије 
и бораца 1. категорије за додјелу 
новчаних средстава за изградњу, купњу 
или санацију објекта. 
 

Члан 22. 
Приједлог листе се сачињава одвојено за 
чланове породица погинулих бораца, 
чланове породице умрлих ратних војних 
инвалида, ратне војне инвалиде од 1. до 
4. категорије и борце 1. категорије. 

Приједлог листе садржи и имена лица 
чији се захтјеви одбацују са јасним 
разлогом одбацивања захтјева. 

Приједлог листе се објављује на огласној 
табли Градске управе и на огласним 
таблама интересних организација. 

 
Члан 23. 

На Приједлог листе је дозвољен приговор 
у року од 8 дана од дана објављивања.  
 
Приговор се подноси Комисији која у року 
од 8 дана од дана истицања рока за 
приговор одлучује о приговорима и без 
одлагања на истој сједници доноси одлуку 
о Коначној листи приоритета одвојено по 
категоријама.  

 
Члан 24. 

Коначна листа приоритета се објављује 
на исти начин као и Приједлог листе 
приоритета што је регулисано у члану 22. 
став 3. 
 

Члан 25. 
Комисија све своје одлуке доноси 
натполовичном већином присутних 
чланова комисије, под условом да је за 
рад комисије потребно да сједници 
присуствује најмање 4 члана комисије. 
 

Члан 26. 
Након окончања процедуре при 
доношењу Коначне листе приоритета, то 
јесте након рјешавања по приговорима, 
Комисија покреће процедуру на израду 
Приједлога листе којима се одобравају 
новчана средства за остала лица која 
имају статус ратног војног инвалида од 5. 
до 10. категорије, члана породице умрлог 

борца, борца од 2. до 7. категорије и 
цивилне жртве рата. 
 
Приједлог листе којима се одобравају 
новчана средства за лица која имају 
статус ратног војног инвалида од 5. до 10. 
категорије, члана породице умрлог борца, 
борца од 2. до 7. категорије и цивилне 
жртве рата објављују се на огласној табли 
Градске управе и на огласним таблама 
интересних организација. 
 

Члан 27. 
На Приједлог листе из члана 26. је 
дозвољен приговор у року од 8 дана од 
дана објављивања.  
 
Приговор се подноси Комисији која у року 
од 8 дана од дана истицања рока за 
приговор одлучује о приговорима и без 
одлагања на истој сједници доноси одлуку 
о доношењу Коначне листе којима се 
одобравају новчана средства за остала 
лица која имају статус ратног војног 
инвалида од 5. до 10. категорије, 
чланапородице умрлог борца, борца од 2. 
до 7. категорије и цивилне жртве рата. 
 

Члан 28. 
Градоначелник доноси коначну одлуку о 
додјели новчаних помоћи у складу са 
раније донешеном Коначном листом 
приоритета и у складу са Коначном 
листом за додјелу помоћи за породице 
умрлих бораца, ратне војне инвалиде од 
5. до 10. категорије, борце од 2. до 7. 
категорије и цивилне жртве рата. 
 

Члан 29.  
Административно-техничке послове 
Комисије, као секретар Комисије за 
рјешавање стамбених питања, обавља 
стручни радник Одјељења за борачко-
инвалидску заштиту Градске управе града 
Градишка.  

 
Члан 30. 

Даном ступања на снагу овог правилника 
престаје да важи Правилник о додјели 
новчаних помоћи намјењених за 
рјешавање стамбених питања породица 
погинулих и несталих бораца, породица 
умрлих војних инвалида и умрлих бораца, 
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ратних војних инвалида, бораца 
(„Службени гласник општине Градишка“, 
бр. 3/19, „Службени гласник града 
Градишка“, бр. 8/19). 

 
Члан 31. 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у „Службеном 
гласнику града Градишка“.  
 

 
Број: 02-022-270/20 
Датум: 04.12.2020. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

_______________________________________ 

 

На основу члана 82. став (3) 
Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“ 
бр. 97/16 и 36/19), и члана 88. Статута 
града Градишка („Службени гласник града 
Градишка“, бр. 4/17 и 5/19), градоначелник 
д о н о с и 
 

П Р А В И Л Н И К 
о измјени Правилника о додјели 
једнократне новчане помоћи за 

обављање асистиране репродукције – 
вантјелесне оплодње 

 
Члан 1. 

 
 У Правилнику о додјели 
једнократне новчане помоћи за обављање 
асистиране репродукције – вантјелесне 
оплодње („Службени гласник града 
Градишка“, бр.3/14, 5/18, 13/18,12/19 и 
5/20) у члану 3. број 2.000,00 замјењује се 
бројем 5.000,00. 
 

Члан 2. 
 

Овај правилник ступа на снагу 
осмог дана од дана објављивања у 
„Службеном гласнику града Градишка“. 
 

Број: 02-022-281/20 
Датум: 21.12.2020. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

На основу члана 82. став (3) 
Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“ бр. 97/16 и 
36/19) и члана 88. Статута града 
Градишка („Службени гласник града 
Градишка“ бр. 4/17 и 5/19) Градоначелник 
града Градишка доноси 
 
 

УПУТСТВО 
о начину коришћења годишњег одмора 

 
 
1. Градоначелник доноси план 

коришћења годишњих одмора на 
приједлог руководилаца основних 
организационих јединица, за сваку 
календарску годину. 

2. У плану коришћења годишњих одмора 
наводе се лица која мијењају 
запосленог који користи годишњи 
одмор. 

3. Годишњи одмор се, у правилу, користи 
у цјелости. 

4. Изузетно годишњи одмор се може 
користити у дијеловима, у складу са 
могућностима и потребама градске 
управе. 

5. Уколико се годишњи одмор користи у 
дијеловима, први дио годишњег 
одмора мора трајати најмање двије 
радне седмице, односно 10 радних 
дана. 

6. Други дио годишњег одмора се мора 
искористити најкасније до 30. јуна 
наредне календарске године. 

7. Приликом коришћења другог дијела 
годишњег одмора, руководилац 
основне организационе јединице и 
запослени коме се одобрава 
коришћење другог дијела годишњег 
одмора, морају водити рачуна о 
потребама и организацији рада у 
градској управи. 

8. Други дио годишњег одмора 
запослени може користити у више 
наврата, у трајању не краћем од пет 
радних дана. 

9. Запосленом који користи други дио 
годишњег одмора мора се обезбједити 
адекватна замјена за вријеме 
одсуства, ради извршавања текућих 
послова. 
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10. Начелници одјељења/службе за 
вријеме коришћења годишњег одмора, 
у договору са Градоначелником, 
одређују лице које ће их мијењати за 
вријеме коришћења годишњег одмора 
и том лицу се издаје писано 
овлашћење које потписује 
Градоначелник. 

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

 

Број: 02-022-274/20 
Датум: 08.12.2020. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

_____________________________________ 

 

На основу члана 19. Закона о 
систему јавних служби („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 68/07, 
109/12 и 44/16), члана 82 став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19) и 
чл. 68. став (1) тачка 13) и 88. Статута 
града Градишка („Службени гласник града 
Градишка“, бр. 4/17 и 5/19) градоначелник 
д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности на Правилник о 

измјенама и допунама Правилника 
оунутрашњој организацији и 

систематизацији радних мјеста у  
ЈУ „Културни центар“ Градишка 

 
 
1. Даје се сагласност на Правилник о 
измјенама и допунама Правилника о 
унутрашњој организацији и систематизацији 
радних мјеста у ЈУ „Културни центар“ 
Градишка, број: 1295/20 од 15.12.2020. године. 

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

 

Број: 02-023-27/20 
Датум: 21.12.2020. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

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

О  Д  Л  У  К  У 
 
 
1. Одобрава се исплата средстава у 
износу од 2.000,00 КМ, у сврху подршке 
хуманитарне акције „С љубављу храбрим 
срцима“. 
 
2. Уплату средстава у износу од 2.000,00 
КМ извршити на рачун Министарства 
финансија Републике Српске, рачун 
посебних намјена - „С љубављу храбрим 
срцима“, жиро-рачун број: 571-010-
00002700-15, Комерцијална банка а.д. 
Бања Лука. 
 
3. Исплата средстава извршиће се на 
терет Буџета града Градишка за 2020. 
годину - ставка  487200 (трансфери 
ентитетима). 
 
4.  О извршењу ове одлуке стараће се 
Одјељење за финансије. 
 
5. Ова одлука ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 

 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Под покровитељством 
предсједника Републике Српске, Жељке 
Цвијановић проводи се хуманитарна 
акција „С љубављу храбрим срцима”, у 
оквиру које ће се одржати хуманитарно 
вече посредством телевизијског 
програма. Циљ ове акције је да се 
средства прикупљена од донација усмјере 
на оснивање прве „Банке хуманог 
млијека“ у Републици Српској. 
Имајући у виду тренутну ситуацију у 
Буџету града и значај ове хуманитарне 
акције, градоначелник је из ставке 412900 
(репрезентације, пријеми, 
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манифестације...), одобрио износ од 
2.000,00 КМ за ове намјене. 
 

Број: 02-023-271/20 
Датум: 04.12.2020. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

_____________________________________ 

 

На основу члана 82. став (3) 
Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и 
36/19) и члана 88. Статута града 
Градишка („Службени гласник општине 
Градишка“, број 4/17 и „Службени гласник 
града Градишка“, број 5/19), а по 
прибављеном мишљењу Савјета за спорт 
Скупштине града Градишка (Закључак 
број: 01-290/20 од 02.10.2020. године), 
градоначелник  д о н о с и 
 
 

О  Д  Л  У  К  У  
о измјенама Правилника о расподјели 

финансијских средстава за спорт  
на простору града Градишка 

 

 

Члан 1. 
У Правилнику о расподјели 

финасијских средстава за спорт на 
простору града Градишка („Службени 
гласник општине Градишка“, бр. 4/13, 
1/14, 1/17, 1/18, 14/18 и „Службени 
гласник града Градишка“, бр. 16/19 i 
16/20), члан 17. став (2) мијења се и 
гласи: 
 

 „Средства за такмичарски спорт, 
изузимајући средства за клубове од 
посебног интереса, расподјељују се на 
сљедећи начин: 

1. Фудбал – 45,66 %, 
2. Кошарка – 14,05 %, 
3. Одбојка – 14,05 %, 
4. Рукомет – 4,88 % и  
5. Остали спортови – 21,36 %.” 

 

 

 

 

 

Члан  2. 
 Ова одлука ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 

Број: 02-023-273/20 
Датум: 03.12.2020. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

________________________________________ 

 

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

О Д Л У К У  
о стављању ван снаге Одлуке о 
рационализацији поступања по 

захтјевима странака 
 
 

I 
Ставља се ван снаге Одлука о 
рационализацији поступања по 
захтјевима странака, број: 02-022-240/17 
од 03.07.2017. године („Службени гласник 
општине Градишка“, број 6/17). 
 

II 
 

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

Број: 02-023-259/20 
Датум: 24.11.2020. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

________________________________________ 

 

На основу члана 82. став (3) 
Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и 
36/19), члана 88. Статута града Градишка 
(„Службени гласник општине Градишка“, 
број 4/17 и „Службени гласник града 



24.12.2020. године             „Службени гласник града Градишка“ – број 18/20                          страна 11 

 

Градишка“, број 5/19), градоначелник 
доноси  
 

О Д Л У К У  
о стављању ван снаге Одлуке о 

успостављању Регистра 
административних поступака Општине 

Градишка  
 

 
I 

Ставља се ван снаге Одлука о 
успостављању Регистра 
административних поступака Општине 
Градишка, број: 02-022-305/17 од 
31.08.2017. године („Службени гласник 
општине Градишка“, број 7/17). 
 

II 
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику 
града Градишка“.  
 

Број: 02-022-260/20 
Датум: 24.11.2020. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

_____________________________________ 

 

На основу члана 82. став (3) 
Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“ 
бр. 97/16 и 36/19), члана 88. Статута 
града Градишка („Службени гласник града 
Градишка“, бр. 4/17 и 5/19) градоначелник 
д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о престанку важења Одлуке о 
осигурању неосигураних лица 

 
 

I 
 
 Престаје да важи Одлука о 
осигурању неосигураних лица, бр.: 02-
022-208/18 од 19.04.2018. године и 02-
022-416/19 од 13.08.2019. године 
(„Службени гласник града Градишка“, бр. 
6/18 и 12/19). 
 

 

II 
 

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

Број: 02-022-282/20 
Датум: 21.12.2020. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

_______________________________________ 

 

На основу члана 82. став (3) 
Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“ 
бр. 97/16 и 36/19), и члана 88. Статута 
града Градишка („Службени гласник града 
Градишка“, бр.4/17 и 5/19), градоначелник 
д о н о с и 

 
О Д Л У К У  

о престанку важења Одлуке о 
условима и начину додјеле 

једнократних новчаних 
помоћисоцијално угроженим 

грађанима 
 
 

I 
 
 Престаје да важиОдлука 
оусловима и начину додјеле једнократних 
новчаних помоћи социјално угроженим 
грађанима, бр.: 02-022-134/18 од 
29.03.2018. годинеи 02-022-415/19 од 
13.08.2019. године („Службени гласник 
града Градишка“, бр. 5/18 и 12/19). 
 

II 
 

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

Број: 02-022-283/20 
Датум: 21.12.2020. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 
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На основу члана 82. став (3) 
Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, број 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 Локалног реадмисионог 
тима за имплементацију Пројекта 
„Интегрирани програм подршке за 

реинтеграцију повратника по основу 
споразума о реадмисији – фаза 3“  

 
 
I 
 

 ИМЕНУЈЕ СЕ Локални 
реадмисиони тим за имплементацију 
Пројекта „Интегрирани програм подршке 
за реинтеграцију повратника по основу 
споразума о реадмисији – фаза 3“, у 
саставу: 
 

1. Данијела Росић Малиновић, 
представник Градске управе града 
Градишка, шеф тима 

2. Гордана Николић, представник 
Градске управе града Градишка, 
замјеник шефа тима 

3. Рајко Кукрић, представник 
Полицијске управе Градишка, члан 
тима 

4. Снијежана Бијелић, представник 
ЈУ „Центра за социјални рад“ 
Градишка, члан тима 

5. Невен Сакан, представник ЈЗУ 
„Дом здравља“ Градишка, члан 
тима 

6. Обренка Балта, представник 
Завода за запошљавање 
Градишка, члан тима. 

 
 

II 
 

Задатак тима из тачке I ове одлуке 
је да у сарадњи са Министарством за 
људска права и избјеглице БиХ и 
Републичким секретаријатом за 

расељена лица и миграције учествује у 
свим потребним активностима како би се 
наведени Пројекат успјешно 
имплементирао. 
 

III 
 

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

Број: 02-111-227/20 
Датум: 04.12.2020. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

________________________________________ 

 

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

РЈЕШЕЊЕ 
о именовању Оперативног тима за 

унапређење функционисања мјесних 
заједница на подручју града Градишка 

 
1. У Оперативни тим за унапређење 

функционисања мјесних заједница на 
подручју града Градишка у другој фази 
пројекта „Јачање улоге мјесних 
заједница у Босни и Херцеговини“ који 
финансирају Владе Швајцарске и 
Шведске, а проводи Развојни програм 
уједињених нација UNDP, именују се 
службеници Градске управе града 
Градишка и радници Развојне агенције 
Градишка и то: 
1) Миодраг Бабић, службеник 

Градске управе града Градишка, 
координатор, 

2) Дарко Врховац, службеник Градске 
управе града Градишка, члан, 

3) Верица Вујат, службеник Градске 
управе града Градишка, члан, 

4) Наташа Ристић, радник Развојне 
агенције Градишка, члан и 

5) Владимир Видовић, радник 
Развојне агенције Градишка, члан. 
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2. Задатак Оперативног тима из тачке 1. 
овог рјешења је да са унапређењима у 
функционисању мјесних заједница 
кроз другу фазу пројекта „Јачање 
улоге мјесних заједница у Босни и 
Херцеговини“ у пет мјесних заједница 
са подручја града Градишка (Сењак, 
Ламинци Брезици, Сеферовци, 
Романовци и Турјак) упозна и осталих 
51 мјесну заједницу и активно ради на 
преносу знања  везаних за наведени 
пројекат. 

 

3. Активност ће се извршавати на начин 
да у свакој мјесној заједници једном у 
двије седмице одрже састанке са 
савјетима мјесних заједница, односно 
форуме грађана мјесних заједница. 

 

4. Вријеме одржавања састанака 
чланова Оперативног тима са 
савјетима мјесних заједница утврдиће 
се посебним актом Градоначелника уз 
претходни договор са предсједницима 
савјета мјесних заједница. 

 

5. За извршење овог рјешења задужује 
се начелник Одјељења за општу 
управу и именовани Оперативни тим. 

 

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

 

7. Ступањем на снагу овог рјешења 
престаје да важи Рјешење број 02-111-
61/19 од 18.03.2019. године. 

 

Број: 02-111-229/20 
Датум: 10.12.2020. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

_____________________________________ 

 

На основу чл. 59. и 82. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број 97/16) и члана 
88. Статута града Градишка („Службени 
гласник града Градишка“, бр. 4/17 и 5/19), 
градоначелник града Градишка доноси 
 
 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању Координатора у пројекту 

„Јачање улоге мјесних заједница 
у Босни и Херцеговини“ 

 
 
1. Миодраг Бабић, Виши стручни 
сарадник за мјесне заједнице и бирачке 
спискове у Градској управи града 
Градишка, именује се за Координатора у 
оквиру пројекта „Јачање улоге мјесних 
заједница у Босни и Херцеговини“. 
 
2. Координатор пројекта испред града 
Градишка именује се на период од 
10.12.2020. године до завршетка трајања 
пројекта „Јачање улоге мјесних заједница 
у Босни и Херцеговини“. 
 
3. Рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 

Број: 02-111-238/20 
Датум: 10.12.2020. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

________________________________________ 

 
На основу члана 59. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16) и члана 
88. Статута града Градишка („Службени 
гласник града Градишка“, бр. 4/17 и 5/19), 
градоначелник града Градишка доноси: 

 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о измјенама Рјешења о именовању 

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

раста“ (EGG) 
 

 
1) Овим Рјешењем именују се 

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

координатор 
2. Татјана Бјеловук – Сарадник за 

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

мјере које се тичу локалног 
економског развоја.  

 
2) Именовани ће у пројекту „EGG“ 

радити 24 мјесеца, рачунајући од дана 
имплементације пројекта. 

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

4) Ступањем на  снагу овог Рјешења, 
престаје да важи Рјешење број: 02-
111-49/20 од 07.04.2020. године. 

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

 
Број: 02-111-247/20 
Датум: 14.12.2020. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

___________________________________ 
 

На основу 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 два члана Комисије за 

попис у „Топлана“ а.д. Градишка 
испред представника већинског 

капитала 
 
I 
 

Именују се два члана Комисије за попис у 
„Топлана“ а.д. Градишка испред 
представника већинског капитала и то: 
 
1. Гордана Николић, члан 
2. Ђорђе Остојић, члан 
 

II 
 
Задатак два члана Комисије је да заједно 
са чланом Комисије испред „Топлана“ а.д. 
изврши годишњи попис имовине и 
обавеза у периоду од 25.12.2020.године 
до 31.12.2020. године. 
 

III 
 
Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 

Број: 02-111-249/20 
Датум: 15.12.2020. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

_____________________________________ 

 

На основу члана 118. Закона о 
уређењу простора и грађењу („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 40/13, 
106/15, 3/16), члана 59. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19), 
члана 8. уговора о извођењу радова број 
02-404-282/20 од 11.11.2020. године 
између Града Градишка и „ДБ БАБИЋ“ 
с.п. Дарија Бабић, Јабланица 173, Горњи 
Подградци и члана 88. Статута града 
Градишка („Службени гласник општине 
Градишка“, број 4/17) и („Службени 
гласник града Градишка“, број 5/19) 
градоначелник  д о н о с и: 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању надзорног органа 

 
I 

 
За надзорни орган на пословима 
извођења радова на изради путних 
канала у мјесној заједници Јабланица 
према Уговору о извођењу радова број: 
02-404-282/20 од 11.11.2020. године 
именује се Бранислав Савић, дипл. инж. 
грађ. из Градишке, начелник Одјељења за 
комуналне и стамбене послове. 
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II 
 
Задатак надзорног органа је вршење 
стручног надзора над извођењем радова 
из тачке I у смислу члана 119. Закона о 
уређењу простора и грађењу („Службени 
гласник Републике Српске“, број 40/13, 
106/15 и 3/16). 
 

III 
 
Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 
Број: 02-111-222/20 
Датум: 11.11.2020. 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 
02-404-265/20 од 22.10.2020. године 
између Града Градишка и Аутопревоз 
„Транс-коп“ с.п. Ратко Љубоја, Врбашка 
бб, 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 на санацији ријечног корита ријеке 
Врбашка у Горњим Подградцима и 
рехабилитација каналске мреже у 
Требовљанима по Уговору број: 02-404-
265/20 од 22.10.2020. 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: 02-111-225/20 
Датум: 22.10.2020. 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 
02-404-281/20 од 05.11.2020. године 
између Града Градишка и Аутопревоз 
„Транс-коп“ с.п. Ратко Љубоја, Врбашка 
бб, 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 на санацији путних објеката у 
засеоку Ресановци број: 02-404-281/20 од 
05.11.2020. године именује се Бранислав 
Савић, дипл. инж. грађ. из Градишке, 
начелник Одјељења за комуналне и 
стамбене послове. 
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II 
 
Задатак надзорног органа је вршење 
стручног надзора над извођењем радова 
из тачке I у смислу члана 119. Закона о 
уређењу простора и грађењу („Службени 
гласник Републике Српске“, број 40/13, 
106/15 и 3/16). 
 

III 
 
Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 

Број: 02-111-245/20 
Датум: 05.11.2020. 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 7. уговора о извођењу радова број 
02-404-296/20 од 16.11.2020. године 
између Града Градишка и ЗР Извођење 
земљаних радова с.п. Жељко Косовић, 
Доњи Подградци 272, 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 
одржавања објеката за заштиту од 
поплава, а према Уговору о извођењу 
радова број: 02-404-296/20 од 16.11.2020. 
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: 02-111-255/20 
Датум: 16.11.2020. 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 7. уговора о извођењу радова број: 
02-404-293/20 од 13.11.2020. године 
између Града Градишка и ЗР Извођење 
земљаних радова с.п. Жељко Косовић, 
Доњи Подградци 272, 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 
чишћења канала у засеоку Шор, а према 
Уговору о извођењу радова број: 02-404-
293/20 од 13.11.2020. године именује се 
Бранислав Савић, дипл. инж. грађ. из 
Градишке, начелник Одјељења за 
комуналне и стамбене послове. 
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II 
 
Задатак надзорног органа је вршење 
стручног надзора над извођењем радова 
из тачке I у смислу члана 119. Закона о 
уређењу простора и грађењу („Службени 
гласник Републике Српске“, број 40/13, 
106/15 и 3/16). 
 

III 
 
Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 

Број: 02-111-256/20 
Датум: 13.11.2020. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

_____________________________________ 

 

На основу члана 82. став 3. Закона 
олокалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број 97/16) и члана 
35. Статута општине Градишка 
(„Службени гласник општине Градишка“, 
број 4/17) и („Службени гласник града 
Градишка“, број 5/19) градоначелник  
доноси 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о именовању комисије за 

примопредају кључева 
 

1. Именује се комисија за примопредају 
кључева станова додјељених социјално 
угроженим категоријама у саставу : 
 
- Гордана Николић - Одјељење за 
комуналне и стамбене послове, 
предсједник 
- Тања Каталина - Одјељење за 
комуналне и стамбене послове, члан 
- Зорица Марковић - Одјељење за 
имовинско-правне послове, члан 
 

2. Задатак комисије је да преузме 
кључеве стана од Новке Вујатовић и Лека 
Кристине и Слађане, те да то записнички 
констатује. 
 

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

Број: 02-111-220/20 
Датум: 20.11.2020. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

________________________________________ 

 

На основу члана 82. став 3. Закона 
олокалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број 97/16) и члана 
35. Статута општине Градишка 
(„Службени гласник општине Градишка“, 
број 4/17) и („Службени гласник града 
Градишка“, број 5/19) градоначелник  
д о н о с и 
 

РЈЕШЕЊЕ  
о именовању комисије за 

примопредају кључева 
 

1. Именује се комисија за примопредају 
кључева станова колективног центра 
становања у саставу: 
 
- Гордана Николић - Одјељење за 
комуналне и стамбене послове, 
предсједник 
- Тања Каталина - Одјељење за 
комуналне и стамбене послове, члан 
- Зорица Марковић - Одјељење за 
имовинско-правне послове, члан 
- Миодраг Бабић - Одјељењ за општу 
управу, члан 
 

2. Задатак комисије је да преузме 
кључеве стана од корисника колективног 
центра становања у ОШ Ламинци и  
колективног центра у МЗ Ровине. 
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 

Број: 02-111-252/20 
Датум: 17.12.2020. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 
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На основу члана 82. став 3. Закона 
о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 97/16) и 
члана 88. Статута града Градишка 
(„Службени гласник града Градишка“, 
број: 4/17 и 5/19) и Правилника о начину и 
условима расподјеле средстава за 
подршку развоју пољопривреде за 2020. 
годину број: 02-022-11/20 од 16.01.2020. 
године, градоначелник  д о н о с и  
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о измјени Рјешења о именовању 

Комисије 
 

1. Рјешење број: 02-111-12/19 од 
03.02.2020. године  којим се именује 
Комисија за утврђивање испуњености 
услова за додјелу средстава из Програма 
подршке развоју пољопривреде за 2020. 
годину, у тачки 1. мијења се тако да се 
умјесто Шобот Данила именује Калајџија 
Јасминка.  
 
2. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења и објавит ће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“.  
 

Број: 02-111-257/20 
Датум: 18.12.2020. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

________________________________________ 

 

На основу члана 82. став (3) 
Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске”, 
бр. 97/16 и 36/19) и члана 88. Статута 
града Градишка („Службени гласник града 
Градишка“, бр. 4/17 и 5/19), градоначелник  
д о но с и 
 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е 
о престанку важења Рјешења о 

именовању Комисије за додјелује 
днократне новчане помоћи 

 
 
I 
 

Престаје да важи Рјешење о 
именовању Комисије за додјелу 

једнократне новчане помоћи, број: 02-111- 
245/18 од 04.12.2018. године („Службени 
гласник општине Градишка“, број 15/18). 
 

II 
 

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

Број: 02-111-258/20 
Датум: 21.12.2020. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

____________________________________ 

 

О Г Л А С 
 

Одјељење за комуналне и стамбене 
послове, града Градишка на основу 
рјешења број 05-372-221/20 од 
14.12.2020. године, извршило је у 
Регистру заједница етажних власника 
стамбених зграда, у регистарском листу 
број 129/20 упис оснивање „ЗЕВ Крошња 
ламела А“, ул. Видовданска 77А, 
стамбене зграде у Градишци, са 
сљедећим подацима: 

У Регистру заједница етажних власника 
стамбених зграда под редним бројем 
129/20 уписана је Заједница етажних 
власника стамбене зграде у Градишци, 
„ЗЕВ Крошња ламела А“ у улици 
Видовданска 77А. Оснивачки акт 
Заједнице је Уговор о оснивању број: 1/20, 
септемабар 2020. Основна дјелатност 
ЗЕВ је управљање зградом за рачун 
етажних власника, прикупљање 
средстава за одржавање заједничких 
дијелова зграде и других трошкова 
управљања зградом, одржавање 
заједничких дијелова зграде, извођење 
радова хитних интервенција, коришћење 
заједничких просторија и дијелова зграде 
и земљишта које служи за редовну 
употребу зграде, као и други послови 
управљања зградом. 
У правном промету са трећим лицима 
заједница закључује уговоре и обавља 
друге послове промета у оквиру своје 
дјелатности, самостално и без 
ограничења. Заједница у правном 
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промету одговара цјелокупном својом 
имовином, новчаним средствима и 
имовинским правима којим заједница 
располаже. 
Оснивачи и чланови за обавезе 
заједнице, које се односе на послове 
одржавања заједничких дијелова зграде, 
одговарају супсидијарно до висине свог 
удјела у плаћању трошкова 
инвестиционог и текућег одржавања и 
хитних интервенција на заједничким 
дијеловима зграде. 
 
Број: 05-372-221/20 
Датум: 14.12.2020. године 
Градишка 
 

ПО ОВЛАШЋЕЊУ ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА 

Бранислав Савић с.р. 
_______________________________________ 

 

О Г Л А С 
 

Одјељење за комуналне и стамбене 
послове, Града Градишка, на основу 
рјешења број 05-372-208/20 од 
26.11.2020. године, извршило је у 
регистарском листу број 28/07 упис 
промјене лица овлаштених за заступање 
Заједнице етажних власника стамбене 
зграде у улици Николе Тесле са 
сљедећим подацима:  

- лицe овлашћенo за заступање и 
представљање заједнице jе 

1. Благојевић Дејан  

2. Хаљета Мирсад 
 

- брише се име раније овлаштеног лица и 
то: 
Марчета Саша 

Број: 05-372-208/20 
Датум: 26.11.2020. године 
Градишка 
 

ПО ОВЛАШЋЕЊУ ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА 

Бранислав Савић с.р. 
 

О Г Л А С 
 

Одјељење за комуналне и стамбене 
послове, Града Градишка, на основу 
рјешења број 05-372-211/20 од 
08.12.2020. године, извршило је  у 
регистарском листу број 46/09 упис 
промјене лица овлаштених за заступање 
Заједнице етажних власника стамбене 
зграде у улици Видовданска 60A, са 
сљедећим подацима:  

- лицa овлашћенa за заступањa и 
представљањa заједнице je:  
Драгана Стаменковић и Нада Ћирић 

 
- бришу се имена ранијих овлаштених 
лица и то: 
Ђилас Милутин и Крејић Борислав 

 

Број: 05-372-211/20 
Датум: 08.12.2020. године 
Градишка 
 

ПО ОВЛАШЋЕЊУ ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА 

Бранислав Савић с.р. 
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