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______________________________________________________________________________ 
С К У П Ш Т И Н А   Г Р А Д А           ____________________________________________ 
 
 
ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ 
 

 
 
ОДЛУКЕ 
 
Ред. 
бр. 

Н А З И В Број гласника/ 
страна 

1.  Одлука о усвајању Извјештаја о раду Скупштине града Градишка за 
2019. годину 

4/20 страна 25 

2.  Одлука о усвајању Програма рада градоначелника и Градске управе 
града Градишка за 2020. годину 

4/20 страна 25 

3.  Одлука о приступању изради Просторног плана града Градишка 
2021 - 2041. године 

4/20 страна 26 

4.  Одлука o привођењу трајној намјени земљишта у обухвату дијела 
Регулационог плана „Излаз на Саву“ 

4/20 страна 28 

5.  Одлука о измјенама и допуни Одлуке о безбједности саобраћаја на 
путевима града Градишка 

4/20 страна 29 

6.  Одлука о допуни Одлуке о висини закупнине за пословне зграде, 
пословне просторије, друштвене домове, гараже и друге 
непокретности у својини града Градишка за 2020. годину 

4/20 страна 30 

Ред. 
бр. Н А З И В Број гласника/ 

страна 

1. Програм мјера за спречавање и сузбијање, елиминацију и 
ерадикацију заразних болести на подручју града Градишка за 2020. 
годину 

4/20 страна 1 

2. Програм мјера систематске превентивне дезинсекције и 
дератизације на подручју града Градишка за 2020. годину 4/20 страна 6 

3. План мјера систематске превентивне дезинсекције и дератизације 
на подручју града Градишка за 2020. годину 4/20 страна 20 

4. Програм додјеле субвенција пословним субјектима погођеним 
кризом изазваном вирусом корона (COVID-19) у граду Градишка 9/20 страна 1 

5. Програм кориштења пољопривредног земљишта на подручју града 
Градишка за 2020. годину 12/20 страна 1 

6. Програм рада Скупштине града Градишка за 2021. годину 19/20 страна 1 

7. Програм развоја цивилне заштите у области заштите и спасавања 
на подручју града Градишка 19/20 страна 10 

8. Програма заштите од пожара у граду Градишка за 2021. годину 19/20 страна 18 
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7.  Одлука о исплати средстава Земљорадничкој задрузи „Градишка“ 
Градишка 

4/20 страна 31 

8.  Одлука о стављању ван снаге Одлуке о давању сагласности за 
закључење Уговора о замјени градског грађевинског земљишта са 
Ковачевић Душаном из Градишке, ради привођења земљишта 
намјени 

4/20 страна 31 

9.  Одлука о неприхватању понуде СЗТР „MMN COMPANY“ с.п. 
Милован Михајловић, са сједиштем у Градишци, за куповину 
непокретности 

4/20 страна 32 

10.  Одлука о ослобађању од плаћања закупнине пословних простора у 
власништву града Градишка 

9/20 страна 4 

11.  Одлука о умањењу економске цијене услуга Јавне установе за 
предшколско васпитање и образовање дјеце „Лепа Радић“ 
Градишка 

9/20 страна 6 

12.  Одлука о усвајању Програма кориштења пољопривредног 
земљишта на подручју града Градишка за 2020. годину 

12/20 страна 3 

13.  Одлука о усвајању Извјештаја о раду Градоначелника и Градске 
управе града Градишка за 2019. годину 

12/20 страна 3 

14.  Одлука о усвајању Извјештаја о извршењу Буџета града Градишка 
за 2019. годину 

12/20 страна 4 

15.  Одлука о додјели јавних признања града Градишка 12/20 страна 34 

16.  Одлука о одређивању назива улица, тргова и дијелова насељених 
мјеста и обиљежавања зграда бројевима.  

12/20 страна 34 

17.  Одлука о давању у закуп пољопривредног земљишта у својини 
града Градишка 

12/20 страна 39 

18.  Одлука о приступању изради Урбанистичког плана Градишке 2021 
- 2041. године 

12/20 страна 47 

19.  Одлука о доношењу Регулационог плана „Стадион“ 12/20 страна 49 

20.  Одлука о доношењу Регулационог плана „Кеј“ 12/20 страна 49 

21.  Одлука о доношењу Регулационог плана „Нова Топола - исток“ 12/20 страна 50 

22.  Одлука о доношењу Регулационог плана „Нова Топола - запад“ 12/20 страна 51 

23.  Одлука о кредитном задужењу 12/20 страна 51 

24.  Одлука о усвајању Извјештаја о пословању и годишњег обрачуна 
ЈУ „Центар за социјални рад“ Градишка за 2019. годину 

12/20 страна 54 

25.  Одлука о усвајању Извјештаја о пословању и годишњег обрачуна 
ЈЗУ „Дом здравља“ Градишка за 2019. годину 

12/20 страна 54 

26.  Одлука о усвајању Извјештаја о пословању и годишњег обрачуна 
ЈЗУ „Апотека Градишка“ Градишка за 2019. годину 

12/20 страна 54 

27.  Одлука о усвајању Извјештаја о пословању и годишњег обрачуна 
ЈУ за предшколско васпитање и образовање дјеце „Лепа Радић“ 
Градишка за 2019. годину 

12/20 страна 55 
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28.  Одлука о усвајању Извјештаја о пословању и годишњег обрачуна 
ЈУ „Културни центар“ Градишка за 2019. годину 

12/20 страна 55 

29.  Одлука о усвајању Извјештаја о пословању и годишњег обрачуна 
ЈУ „Народна библиотека“ Градишка за 2019. годину 

12/20 страна 55 

30.  Одлука о усвајању Извјештаја о пословању и годишњег обрачуна 
ЈУ „Завичајни музеј“ Градишка за 2019. годину 

12/20 страна 56 

31.  Одлука о усвајању Извјештаја о пословању и годишњег обрачуна 
ЈУ „Градско позориште Градишка“ Градишка за 2019. годину 

12/20 страна 56 

32.  Одлука о усвајању Извјештаја о пословању и годишњег обрачуна 
ЈУ „Туристичка организација града Градишка“ за 2019. годину 

12/20 страна 57 

33.  Одлука о приступању продаји некретнине путем лицитације 12/20 страна 57 

34.  Одлука о исплати средстава Спортском друштву „Спортско 
рекреативни центар Сењак“ из Градишке 

12/20 страна 58 

35.  Одлука о давању сагласности за продужење рока извршења обавеза 
(д.о.о. „Кasthouse“) 

12/20 страна 58 

36.  Одлука о усвајању Извјештаја о пословању и годишњег обрачуна 
„Развојна агенција Градишка - РАГА“ за 2019. годину 

13/20 страна 1 

37.  Одлука о оснивању Професионалне ватрогасне спасилачке 
јединице града Градишка 

13/20 страна 1 

38.  Одлука о измјени Одлуке о оснивању „Туристичке организације 
града Градишка“ 

13/20 страна 3 

39.  Одлука о допуни Одлуке о комуналном реду 13/20 страна 4 

40.  Одлука о допуни  Одлуке о уређењу простора и грађевинском 
земљишту 

13/20 страна 5 

41.  Одлукe о доношењу измјене дијела Регулационог плана подручја 
„Агроиндустријска зона  Нова Топола“ - кружна раскрсница 

13/20 страна 5 

42.  Одлука о приступању измјени дијела Регулационог плана подручја 
„Агроиндустријска зона Нова Топола“ 

13/20 страна 6 

43.  Одлука о приступању изради Регулационог плана „Метал“ 13/20 страна 8 

44.  Одлука о приступању измјени дијела Регулационог плана подручја 
зона 1, 4 и 5 - западни дио градске зоне Градишке – „Градишка - 
запад“ (Блок Стандард) 

13/20 страна 9 

45.  Одлука о приступању измјени дијела Регулационог плана подручја 
зона 1, 4 и 5 - западни дио градске зоне Градишке – „Градишка - 
запад“ (Блок Јединство) 

13/20 страна 10 

46.  Одлука о стављању ван снаге Одлуке о приступању измјени дијела 
Урбанистичког плана Градишке 2005 - 2020. године 

13/20 страна 12 

47.  Одлука о стављању ван снаге Одлуке о  приступању измјени дијела 
Регулационог плана подручја зона 1, 4 и 5 - западни дио градске 
зоне Градишке – „Градишка - запад“ 

13/20 страна 12 

48.  Одлука о давању сагласности за закључење уговора о продаји 
неизграђеног градског грађевинског земљишта непосредном 
погодбом са Бурић Миланом из Градишке 

13/20 страна 13 
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49.  Одлука о продаји непокретности непосредном погодбом Мандић 
Карађорђу из Вакуфа 

13/20 страна 13 

50.  Одлука о давању на коришћење непокретности у својини Града 
Градишка ФК „Козара“ Градишка 
 

13/20 страна 14 

51.  Одлука о прихватању понуде Бојанић Здравке и Станка 13/20 страна 15 

52.  Одлука о давању сагласности за закључење уговора о продаји 
неизграђеног градског грађевинског земљишта непосредном 
погодбом са Котараш Златком из Градишке 

13/20 страна 15 

53.  Одлука о давању сагласности за закључење Уговора о замјени 
грађевинског земљишта са Стојаковић Браниславом 

13/20 страна 16 

54.  Одлука o продаји неизграђеног грађевинског земљишта у оквиру 
Регулационог плана „Агроиндустријска зона Нова Топола“  
самосталном предузетнику Љепојевић Данки 

13/20 страна 17 

55.  Одлука о давању сагласности на повећање броја дјеце у васпитним 
групама 

13/20 страна 18 
 

56.  Одлука о усвајању Извјештаја о раду Скупштине града Градишка за 
период јануар - јуни 2020. године. 
 

15/20 страна  1 
 

57.  Одлука о усвајању Извјештаја о извршењу Буџета Града Градишка 
за период јануар - јуни 2020. Године. 
 

15/20 страна  1 
 

58.  Одлука о усвајању Акционог плана одрживог управљања енергијом 
и прилагођавања климатским промјенама (SECAP) града Градишка 
за период до 2030. године. 

15/20 страна  2 
 

59.  Одлука о усвајању Извјештаја о раду ЈУ за предшколско васпитање 
и образовање дјеце „Лепа Радић“ Градишка за радну (школску) 
2019/2020. годину. 

15/20 страна  2 

60.  Одлука о приступању измјени дијела Регулационог плана „Нова 
Топола – запад”.  

15/20 страна  3 

61.  Одлука о доношењу измјене дијела Регулационог плана подручја 
зона 2, 7 и 8 - источни дио градске зоне Градишке – „Градишка - 
исток“. 

15/20 страна  4 
 

62.  Одлука о доношењу измјене дијела Регулационог плана подручја 
зона 2, 7 и 8 - источни дио градске зоне Градишке – „Градишка - 
исток“ (локација Сењак). 
 

15/20 страна  5 
 

63.  Одлука о умањењу висине закупнине градског грађевинског 
земљишта привредном друштву „Градишка Тржница“ д.о.о. 
  

15/20 страна  6 
 

64.  Одлука о давању на коришћење непокретности у својини Града 
Градишка Планинарско спортском друштву „Патрија“ Градишка. 
 

15/20 страна  6 
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65.  Одлука о уступању на коришћење земљишта без накнаде 
Удружењу ратних војних инвалида Одбрамбено - отаџбинског рата. 
 

15/20 страна  7 
 
 

66.  Одлука o уступању на коришћење земљишта без накнаде ЈП 
„Противградна превентива Републике Српске“ а.д. Градишка. 
 

15/20 страна  8 
 

67.  Одлука о давању сагласности на  иницијативу за постављање 
споменплоче погинулим борцима који су сахрањени у грoбљу у  
Брестовчини. 

15/20 страна  9 
 

68.  Одлука о економској цијени услуге и износу новчаног учешћа 
родитеља за боравак дјетета у ЈПУ „Лепа Радић“ Градишка. 
 

15/20 страна  9 
 

69.  Одлуке о измјени Одлуке о оснивању ЈУ „Туристичка организација 
града Градишка“ Градишка. 
 

15/20 страна  9 
 

70.  Одлуке о измјени Одлуке о оснивању Професионалне ватрогасно - 
спасилачке јединице Градишка. 
 

15/20 страна  11 

71.  Одлука о продаји непосредном погодбом грађевинског земљишта  
 
Привредном друштву „PVA group“ д.о.о. Градишка. 

15/20 страна  11 

72.  Одлука о 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. 
 

15/20 страна  12 

73.  Одлука o давању сагласности за закључење уговора о продаји 
неизграђеног градског грађевинског земљишта непосредном 
погодбом са „Градид Инжењеринг“ д.о.о. Градишка.  
 

15/20 страна  12 

74.  Одлука о давању сагласности за закључење уговора о продаји 
неизграђеног градског грађевинског земљишта непосредном 
погодбом са Биберић Азром из Градишке. 
 

15/20 страна  13 

75.  Одлука о давању сагласности за закључење уговора о продаји 
неизграђеног градског грађевинског земљишта непосредном 
погодбом са Хатић Златаном из Градишке. 
 

15/20 страна  14 

76.  Одлука о давању сагласности за закључење уговора о замјени 
некретнина са Козић Милорадом, Савић Здравком и Кобаш 
Смиљком из Градишке. 

15/20 страна  15 

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

15/20 страна  15 

78.  Одлука о не прихватању понуде Гламочак (Цвијана) Саше, из 
Градишке за закључење уговора о продаји грађевинског земљишта 

15/20 страна  15 
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непосредном погодбом. 

79.  Одлука о не прихватању понуде Хаџихафизовић Хакије за 
закључење уговора о купопродаји неизграђеног градског 
грађевинског земљишта, непосредном погодбом. 

15/20 страна  15 

80.  Одлука о давању сагласности за закључење Уговора о продаји 
грађевинског земљишта непосредном погодбом са „ПРИМА ИСГ“ 
д.о.о. Градишка, ради комплетирања грађевинске парцеле 

15/20 страна  15 

81.  Ребаланс Буџета града Градишка за 2020. годину  
Одлука о усвајању Ребаланса Буџета града Градишка за 2020. годину 
Одлука о извршењу Ребаланса Буџета града Градишка за 2020. годину 

16/20 страна  1 
16/20 страна  30 
16/20 страна  33 

82.  Одлука о измјени Плана кориштења средстава остварених од концесионе 
накнаде за 2020. годину 

16/20 страна  37 

83.  Одлука о измјени Програма заједничке комуналне потрошње за 2020. 
годину 

16/20 страна  37 

84.  Одлука о измјени Програма текућег одржавања и реконструкције 
локалних и некатегорисаних путева за 2020. годину 

16/20 страна  39 

85.  Одлука о измјени Програма уређења грађевинског земљишта за 2020. 
годину 

16/20 страна  40 

86.  Одлука о измјенама Програма кориштења средстава остварених по 
основу накнада од пољопривредног земљишта у 2020. години 

16/20 страна  40 

87.  Одлука о измјенама и допунама Програма подршке развоју пољопривреде 
у граду Градишка за 2020. годину 

16/20 страна  43 

88.  Одлука о измјенама Програма подстицаја за развој предузетништва у 
граду Градишка за 2020. годину 

16/20 страна  44 

89.  Одлука о измјенама Програма подстицаја за новоосноване привредне 
субјекте града Градишка за 2020. годину 

16/20 страна  45 

90.  Одлука о измјенама Програма социјалне заштите за 2020. годину 16/20 страна  46 

91.  Одлука о измјенама Програма борачко – инвалидске заштите и заштите 
цивилних жртава рата за 2020. годину 

16/20 страна  49 

92.  Одлука о усвајању Годишњег плана имплементације Стратегије развоја 
града Градишка 2019 - 2027. године - за 2020. годину 

16/20 страна  49 

93.  Одлука о усвајању Плана капиталних инвестиција града Градишка за 
период 2019 - 2023. година - за 2020. годину 

16/20 страна  50 

94.  Одлука о субвенционисању услуга јавног превоза путника на подручју 
града Градишка 

16/20 страна  50 

95.  Одлука о оснивању Пословне јединице „Кућа Лијевча и Поткозарја“ у ЈУ 
„Туристичка организација града Градишка“ 

16/20 страна  51 
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96.  Одлука о приступању измјени дијела Регулационог плана подручја зона  
2, 7 и 8 – источни дио Градске зоне Градишка „Градишка - исток“ 
(локација „Крошња“) 

16/20 страна  52 

97.  Одлука о приступању изради Регулационог плана „Кружна раскрсница 
Обрадовац“ 

16/20 страна  54 

98.  Одлука о измјени Одлуке о приступању измјени дијела Регулационог 
плана подручја зона 1, 4 и 5 – западни дио градске зоне Градишке 
„Градишка - запад“ (блок број 19) 

16/20 страна  55 

99.  Одлука о приступању измјени Регулационог плана дијела центра 
Градишке (локација „Тржница“) 

16/20 страна  56 

100. Одлука  о давању на коришћење пословних простора у својини Града 
Градишка 

16/20 страна  57 

101. Одлука о давању на коришћење непокретности у својини Града Градишка 
Удружењу грађана „Језеро“ Рогољи 

16/20 страна  58 

102. Одлука  о давању на коришћење непокретности у својини Града 
Градишка Удружењу жена „Мајка“ Рогољи. 

16/20 страна  59 

103. Одлука о давању у закуп пословних просторија у својини Града Градишка 
непосредном погодбом 

16/20 страна  59 

104. Одлука о давању сагласности за закључење уговора о продаји некретнина 
између „KASTHOUSE“ д.о.о. Градишка и „N.T.S. SOFT“ д.о.о. Бања Лука 

16/20 страна  60 

105. Одлука о прихватању понуде Суботић Далибора из Градишке за 
куповину непокретности 

16/20 страна  60 

106. Одлука о усвајању Буџета града Градишка за 2021. годину 19/20 страна  22 

107. Буџет града Градишка 19/20 страна  23 

108. Одлука о извршењу Буџета града Градишка за 2021. годину 19/20 страна  55 

109. Одлука о учешћу у финансирању примарне здравствене заштите за 
пензионере до 65 година старости 

19/20 страна  58 

110. Одлука о усвајању Годишњег плана импементације Стратегије 
развоја града Градишка за период 2019 - 2027. година за 2021. 
годину. 

19/20 страна  58 

111. Одлука о усвајању Плана капиталних инвестиција града Градишка 
за период 2019 -2023. година за 2021. годину 

19/20 страна  59 

112. Одлука о усвајању Плана рада ЈП „Радио Градишка“ за 2021. 
годину 

19/20 страна  59 

113. Одлука о одређивању матичних подручја 19/20 страна  60 
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114. Одлука о одређивању одборника за закључивање брака 19/20 страна  60 

115. Одлука о кредитном задужењу 19/20 страна  61 

116. Одлука о давању у закуп пословних просторија ЈП Спортски центар 
„Servitium“ Градишка 

19/20 страна  62 

117. Одлука о утврђивању вриједности бода за обрачунавање комуналне 
накнаде за 2021. годину 

19/20 страна  67 

118. Одлука о утврђивању просјечне коначне грађевинске цијене једног 
квадратног метра стамбеног и пословног простора на подручју 
града Градишка у 2020. години 

19/20 страна  67 

119. Одлука о утврђивању пореске стопе за опорезивање непокретности 
на подручју града Градишка за 2021. годину 

19/20 страна  68 

120. Одлука о утврђивању накнаде за уређење градског грађевинског 
земљишта у 2021. години. 

19/20 страна  68 

121. Одлука о висини закупнине за пословне зграде, пословне 
просторије, друштвене домове, гараже и друге непокретности у 
својини града Градишка 

19/20 страна  70 

122. Одлука о доношењу Урбанистичког плана за насељено мјесто 
Орахова 2019 - 2039. године. 

19/20 страна  71 

123. Одлука о доношењу измјене дијела Регулационог плана подручjа 
„Агроиндустријска зона Нова Топола“ 

19/20 страна  74 

124.   Одлука о доношењу измјене дијела Регулационог плана „Нова 
Топола – Запад“ (к.ч. бр. 1927/1 и 1929/1 к.о. Нова Топола). 

19/20 страна  75 

125. Одлука о стављању ван снаге Одлуке о давању сагласности за 
закључење уговора о продаји некретнина између  „KASTHOUSE“ 
д.о.о. Градишка, као продавца и „N.T.S.  SOFT“ д.о.о. Бања Лука 
као купца 

19/20 страна  76 

126. Одлукa о давању сагласности за закључење уговора о продаји 
некретнина између  „KASTHOUSE“ д.о.о. Градишка, као продавца 
и „DRVAS“ д.о.о. Бања Лука као купца 

19/20 страна  77 

127. Oдлука о продаји непосредном погодбом неизграђеног 
грађевинског земљишта у оквиру Регулационог плана 
„Агроиндустријска зона Нова Топола“ Друштву са ограниченом 
одговорношћу за производњу, промет и услуге „Agrofructus“ 
Градишка. 

19/20 страна  78 

128. Одлука о продаји непосредном погодбом неизграђеног 
грађевинског земљишта у оквиру Регулационог плана 
„Агроиндустријска зона Нова Топола“ привредном друштву „ALU-
PVC STOLARIJA TO-MI“ д.о.о. Градишка 

19/20 страна  78 
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129. Одлука о продаји непосредном погодбом неизграђеног 
грађевинског земљишта у оквиру Регулационог плана 
„Агроиндустријска зона Нова Топола“ привредном друштву „ALU-
PVC STOLARIJA TO-MI“ д.о.о. Градишка 

19/20 страна  78 

130. Одлука о давању сагласности за закључење уговора о замјени 
некретнина са Козић Јованом из Козинаца 

19/20 страна  79 

131. Одлука о давању сагласности за закључење уговора о замјени 
некретнина са Мркић Славком и Мркић Ранком из Градишке. 

19/20 страна  80 

 
 
 
РЈЕШЕЊА 
 
Ред. 
бр. 

Н А З И В Број 
гласника/ 

страна 
1. Рјешење о разрјешењу члана Градске изборне комисије града Градишка 4/20 

страна 34 
2. Рјешење о именовању Савјета за праћење измјена дијела Регулационог 

плана подручја „Агроиндустријска зона Нова Топола“ – кружна раскрсница 
4/20 

страна 35 
3. Рјешење о именовању Комисије за спровођење јавног надметања за продају 

неизграђеног грађевинског земљишта 
4/20 
страна 36 

4. Рјешење о разрјешењу предсједника Одбора за Буџет и финансије 
Скупштине града Градишка 

4/20 
страна 36 

5. Рјешење о именовању предсједника Одбора за Буџет и финансије 
Скупштине града Градишка 

4/20 
страна 37 

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

12/20 
страна 62 

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

13/20 
страна 21 

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

13/20 
страна 21 

9. Рјешење 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) 

15/20 
страна 24 
 

10. Рјешење о именовању Савјета за праћење измјена дијела Регулационог 
плана подручја зона 1, 4 и 5 – западни дио градске зоне Градишке 
„Градишка - запад“ (БЛОК СТАНДАРД) 

15/20 
страна 24 

11. Рјешење о именовању Савјета за праћење измјена дијела Регулационог 
плана подручја зона 1, 4 и 5 – западни дио градске зоне Градишке 
„Градишка - запад“ (БЛОК ЈЕДИНСТВО) 

15/20 
страна 25 

12. Рјешење о именовању Савјета за праћење израде Регулационог плана 
„Метал“. 

15/20 
страна 26 

13. Рјешење о разрјешењу начелника Одјељења за општу управу у Градској 15/20 
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управи града Градишка. страна 27 
14. Рјешење о именовању в.д. начелника Одјељења за општу управу у Градској 

управи града Градишка. 
15/20 
страна 27 

15. Рјешење о именовању Комисије за примопредају дужности начелника 
Одјељења за општу управу Градске управе Градишка. 

15/20 
страна 27 

16. Рјешење о разрјешењу в.д. директора Јавне установе „Туристичка 
организација града Градишка“. 

16/20 
страна 63 

17. Рјешење о именовању в.д. директора Јавне установе „Туристичка 
организација града Градишка“ 

16/20 
страна 63 

18. Рјешење о именовању Комисије за примопредају дужности в.д. директора 
Јавне установе „Туристичка организација града Градишка“ 

16/20 
страна 64 

19. Рјешење о именовању Савјета за праћење измјене дијела Регулационог 
плана подручја зона 2, 7 и 8 – источни дио градске зоне Градишка 
„Градишка – исток“ (локација „Крошња“) 

16/20 
страна 65 

20. Рјешење о именовању Савјета за праћење израде Регулационог плана 
„Кружна раскрсница Обрадовац“.. 

16/20 
страна 65 

21. Рјешење о именовању Савјета за праћење израде измјене Регулационог 
плана дијела центра Градишке 

16/20 
страна 66 

22. Рјешење о именовању Комисије за избор и именовања 19/20 
страна 89 

24. Рјешење о избору предсједника Скупштине града Градишка 19/20 
страна 90 

25. Рјешење о избору потпредсједника Скупштине града Градишка 19/20 
страна 90 

26. Рјешење о разрјешењу секретара Скупштине града Градишка 19/20 
страна 91 

27. Рјешење о именовању в.д. секретара Скупштине града Градишка 19/20 
страна 91 

28. Рјешење о избору замјеника градоначелника град Градишка 19/20 
страна 92 

29. Рјешење о разрјешењу начелника Службе градоначелника у Градској 
управи града Градишка 

19/20 
страна 92 

30. Рјешење о именовању в.д. начелника Службе градоначелника у Градској 
управи града Градишка 

19/20 
страна 93 

31. Рјешење о разрјешењу в.д. начелника Одјељења за општу управу у Градској 
управи града Градишка 

19/20 
страна 93 

32. Рјешење о именовању в.д. начелника Одјељења за општу управу у Градској 
управи града Градишка 

19/20 
страна 94 

33. Рјешење о разрјешењу начелника Одјељења за просторно уређење и 
грађење у Градској управи града Градишка. 

19/20 
страна 95 

34. Рјешење о именовању в.д. начелника Одјељења за просторно уређење и 
грађење у Градској управи града Градишка 

19/20 
страна 95 

35. Рјешење о разрјешењу начелника Одјељења за комуналне и стамбене 
послове у Градској управи града Градишка 

19/20 
страна 96 

36. Рјешење о именовању в.д. начелника Одјељења за комуналне и стамбене 
послове у Градској управи града Градишка 

19/20 
страна 97 
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37. Рјешење о разрјешењу начелника Одјељења за привреду и пољопривреду у 
Градској управи града Градишка 

19/20 
страна 97 

38. Рјешење о именовању в.д. начелника Одјељења за привреду и 
пољопривреду у Градској управи града Градишк 

19/20 
страна 98 

39. Рјешење о разрјешењу начелника Одјељења за друштвене дјелатности у 
Градској управи града Градишка 

19/20 
страна 99 

40. Рјешење о именовању в.д. начелника Одјељења за друштвене дјелатности у 
Градској управи града Градишка 

19/20 
страна 99 

41. Рјешење о разрјешењу начелника Одјељења за борачко-инвалидску заштиту 
у Градској управи града Градишка 

19/20 
страна 100 

42. Рјешење о именовању в.д. начелника Одјељења за борачко-инвалидску 
заштиту у Градској управи града Градишка 

19/20 
страна 100 

43. Рјешење о разрјешењу начелника Одјељења за финансије у Градској управи 
града Градишка 

19/20 
страна 101 

44. Рјешење о именовању в.д. начелника Одјељења за финансије у Градској 
управи града Градишка 

19/20 
страна 102 

45. Рјешење о разрјешењу начелника Одјељења за инспекције у Градској 
управи града Градишкa 

19/20 
страна 102 

46. Рјешење о именовању в.д. начелника Одјељења за инспекције у Градској 
управи града Градишка 

19/20 
страна 103 

47. Рјешење о разрјешењу начелника Одјељења за развој и међународне 
пројекте у Градској управи града Градишка 

19/20 
страна 104 

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

19/20 
страна 104 

49. Рјешење о именовању Комисије за примопредају дужности начелника 
одјељења у градској управи града Градишкa 

19/20 
страна 105 

50. Рјешење о разрјешењу члана Управног одбора Јавне установе „Туристичка 
организација града Градишка 

19/20 
страна 105 

51. Рјешење о именовању в.д. члана Управног одбора Јавне установе 
„Туристичка организација града Градишка 

19/20 
страна 106 

 
ЗАКЉУЧЦИ И ДРУГИ АКТИ 
 
Ред. 
бр. 

Н А З И В Број гласника/ 
страна 

1. Мишљење о основаности доношења Одлуке о утврђивању општег 
интереса од стране Владе Републике Српске за потпуну 
експропријацију непокретности ради доградње Музичке школе и 
реконструкције градског трга 

4/20 страна 32 

2. Закључак о усвајању Мишљења о основаности доношења Одлуке о 
утврђивању општег интереса од стране Владе Републике Српске за 
потпуну експропријацију непокретности ради доградње Музичке 
школе и реконструкције градског трга 

4/20 страна 33 

3. Закључак о утврђивању нацрта Регулационог плана „Стадион“ 4/20 страна 33 
4. Закључак о усвајању Извјештаја о реализацији Политике 

волонтирања за 2019. годину 
4/20 страна 34 
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5. Закључак о усвајању Извјештаја о реализацији Плана утрошка 
средстава остварених од накнаде по основу кориштења шума и 
шумског земљишта на простору града Градишка за 2019. годину 

 
12/20 страна 59 

6. Закључак о усвајању Извјештаја о реализацији Плана кориштења 
средстава остварених од концесионе накнаде за 2019. годину 

 
12/20 страна 59 

7. Закључак о усвајању Извјештаја о реализацији Програма заједничке 
комуналне потрошње за 2019. годину 

12/20 страна 60 

8. Закључак о усвајању Извјештаја о реализацији Програма уређења 
градског и осталог грађевинског земљишта за 2019. годину 

12/20 страна 60 

9. Закључак о усвајању Извјештаја о реализацији Програма текућег 
одржавања и реконструкције локалних и некатегорисаних путева за 
2019. годину 

12/20 страна 60 

10. Закључак о усвајању Извјештаја о реализацији Програма текућег 
одржавања хидромелиoрационог система за 2019. години 

12/20 страна 60 

11. Закључак о усвајању Извјештаја о реализацији Програма социјалне 
заштите за 2019. годину 

12/20 страна 61 

12. Закључак о усвајању Извјештаја о реализацији Програма борачко – 
инвалидске заштите и заштите цивилних жртава рата за 2019. 
годину 

12/20 страна 61 

13. Закључак о усвајању Извјештаја непрофитних организација о 
кориштењу средстава Буџета Града и стању у области невладиног 
сектора за 2019. годину 

12/20 страна 61 

14. Закључак о усвајању Извјештаја о реализацији Омладинске 
политике и положају и статусу младих за 2019. годину 

12/20 страна 61 

15. Закључак о давању сагласности на Програм рада ЈУ за 
предшколско васпитање и образовање дјеце „Лепа Радић“  
Градишка за радну (школску) 2020/2021. годину 

13/20 страна 19 

16. Закључак о усвајању Извјештаја Градоначелника о раду у органима 
предузећа која обављају комуналне дјелатности: КП „Водовод“ а.д. 
Градишка, КП „Градска чистоћа“ а.д. Градишка и КП „Топлана“ 
а.д. Градишка 

13/20 страна 19 

17. Закључак о утврђивању нацрта измјене дијела Регулационог плана 
подручја зона 2, 7 и 8 - источни дио градске зоне Градишке – 
„Градишка - исток“ 

13/20 страна 19 

18. Закључак о утврђивању нацрта измјене дијела Регулационог плана 
подручја зона 2, 7 и 8 - источни дио градске зоне Градишке – 
„Градишка - исток“ (локација Сењак) 

13/20 страна 20 

19. 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 

15/20 страна 18 

20. Закључак о усвајању Мишљења 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 
 

15/20 страна 19 
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21. Закључак о утврђивању Нацрта Ребаланса Буџета Града Градишка 
за 2020. годину 

15/20 страна 20 

22. Закључак о утврђивању Нацрта Одлуке о измјени Плана 
кориштења средстава остварених од концесионе накнаде за 2020. 
годину 

15/20 страна 20 

23. Закључак о утврђивању Нацрта Одлуке о измјени  Програма 
заједничке комуналне потрошње за 2020. годину 

15/20 страна 20 
 

24. Закључак о утврђивању Нацрта Одлуке о измјени  Програма 
текућег одржавања и реконструкције локалних и некатегорисаних 
путева за 2020. годину 

15/20 страна 20 

25. Закључак о утврђивању Нацрта Одлуке о измјени Програма 
уређења грађевинског земљишта за 2020. годину 

15/20 страна 21 

26. Закључак о утврђивању Нацрта Одлуке о измјенама  Плана 
кориштења средстава остварених по основу накнада од 
пољопривредног земљишта у 2020. години 

15/20 страна 22 
 

27. Закључак о утврђивању Нацрта Одлуке о измјенама и допунама 
Програма подршке развоју  пољопривреде у граду Градишка за 
2020. годину 

15/20 страна 22 
 

28. Закључак о утврђивању Нацрта Одлуке о измјенама Програма 
подстицаја за развој предузетништва у граду Градишка за 2020. 
годину 

15/20 страна 22 
 

29. Закључак о утврђивању Нацрта Одлуке о измјенама  Програма 
подстицаја за новоосноване привредне субјекте града Градишка за 
2020. годину. 

15/20 страна 23 
 

30. Закључак о утврђивању Нацрта Одлуке о измјенама  Програма 
социјалне заштите за 2020. годину 

15/20 страна 23 
 

31. Закључак о утврђивању Нацрт Одлуке о измјенама  Програма 
борачко – инвалидске заштите и заштите цивилних жртава рата за 
2020. годину 

15/20 страна 23 
 

32. Закључак о усвајању Извјештаја о раду Одјељења за инспекције за 
период јануар - јуни 2020. године 

15/20 страна 24 
 

33. Закључак о усвајању Извјештаја о реализацији Акционог плана 
родне равноправности на подручју града Градишка за период 2018 - 
2020. за 2019. годину 

15/20 страна 24 
 

34. Мишљење о основаности доношења Одлуке о утврђивању општег 
интереса од стране Владе Републике Српске за потпуну експропријацију 
непокретности ради изградње кружне раскрснице подручја 
„Агроиндустријска зона Нова Топола“ 

16/20 страна 61 
 

35. Закључак о усвајању Мишљења о основаности доношења Одлуке о 
утврђивању општег интереса од стране Владе Републике Српске за 
потпуну експропријацију непокретности ради изградње кружне 
раскрснице подручја „Агроиндустријска зона Нова Топола 

16/20 страна 62 
 

36. Закључак о утврђивању Нацрта Програма рад Скупштине града 
Градишка за 2021. годину 

16/20 страна 62 
 

37. Закључак о утврђивању Нацрта Буџета града Градишка за 2021. 
годину 

16/20 страна 62 
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38. Закључак о престанку мандата предсједнику Скупштине града из 
мандата 2016-2020. године – Миленко Павловић 

19/20 страна  81 

39. Закључак о престанку мандата потпредсједнику Скупштине града 
из мандата 2016-2020. године – Владимир Јанковић 

19/20 страна  81 

40. Закључак о престанку функције замјеника Градоначелника града 
Градишка – Драгана Илић 

19/20 страна  82 

41. Закључак о утврђивању Нацрта Плана утрошка средстава 
остварених од накнаде по основу кориштења шума и шумског 
земљишта на простору града Градишка за 2021. годину 

19/20 страна  82 

42. Закључак о утврђивању Нацрта Програма кориштења средстава 
остварених од концесионе накнаде за 2021. годину 

19/20 страна  82 

43. Закључак о утврђивању Нацрта Програма кориштења средстава по 
основу накнада остварених од пољопривредног земљишта у 2021. 
години 

19/20 страна  83 

44. Закључак о утврђивању Нацрта Програма подршке пољопривреди 
за 2021. годину 

19/20 страна  83 

45. Закључак о утврђивању Нацрта Програма подршке предузетништву 
за 2021. годину 

19/20 страна  83 

46. Закључак о утврђивању Нацрта Програма заједничке комуналне 
потрошње за 2021. годину. 

19/20 страна  84 

47. Закључак о утврђивању Нацрта Програм уређења грађевинског 
земљишта за 2021. годину 

19/20 страна  84 

48. Закључак о утврђивању Нацрта Програма текућег одржавања и 
реконструкције локалних и некатегорисаних путева за 2021. годину 

19/20 страна  84 

49. Закључак о утврђивању Нацрта Програма текућег одржавања и 
реконструкције хидромелиoрационог система за 2021. годину 

19/20 страна  85 

50. Закључак о утврђивању Нацрта Програма социјалне заштите за 
2021. годину 

19/20 страна  85 

51. Закључак о утврђивању Нацрта Програма борачко – инвалидске 
заштите и заштите цивилних жртава рата за 2021. годину 

19/20 страна  85 

52. Закључак о утврђивању Нацрта Програма финансирања спорта на 
подручју града Градишка за 2021. годину 

19/20 страна  86 

53. Закључак о усвајању Програма рада и Финансисјког плана ЈУ 
„Културни центар“ Градишка за 2021. годину 

19/20 страна  86 

54. Закључак о усвајању Програма рада и Финансисјког плана ЈУ 
„Завичајни музеј“ Градишка за 2021. годину 

19/20 страна  86 

55. Закључак о усвајању Програма рада и Финансисјког плана ЈУ 
„Градско позориште Градишка“ Градишка за 2021. годину 

19/20 страна  86 

56. Закључак о усвајању Програма рада и Финансисјког плана ЈУ 
„Народна библиотека“ Градишка за 2021. годину 

19/20 страна  87 

57. Закључак о усвајању Програма рада и Финансисјког плана ЈЗУ 
„Дом здравља“ Градишка за 2021. годину 

19/20 страна  87 

58. Закључак о усвајању Програма рада и Финансисјког плана ЈЗУ 
„Апотека Градишка“ Градишка за 2021. годину 

19/20 страна  87 

59. Закључак о усвајању Програма рада и Финансисјког плана ЈУ 
„Центар за социјални рад“ Градишка за 2021. годину 

19/20 страна  88 
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60. Закључак о усвајању Програма рада и Финансисјког плана ЈУ 
„Развојан агенција Градишка - РАГА“ Градишка за 2021. годину 

19/20 страна  88 

61. Закључак о усвајању Финансисјког плана ЈУ за предшколско 
васпитање и образовање дјеце „Лепа Радић“ Градишка за 2021. 
годину 

19/20 страна  88 

62. Закључак о усвајању Извјештаја Одбора за жалбе 19/20 страна  89 
 
______________________________________________________________________________ 
Г Р А Д О Н А Ч Е Л Н И К             _______________________________________________  
 
ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ 
Ред. 
бр. 

Н А З И В Број гласника/ 
страна 

1.  Правилник о поступку додјеле стамбених јединица социјалног 
становања 1/20 страна 1 

2.  Правилник о начину управљања и одржавања  стамбених јединица 
социјалног становања 1/20 страна 8 

3.  Правилник о начину и условима расподјеле средстава за подршку 
развоју пољопривреду у 2020. години 2/20 страна 1 

4.  Програм манифестација од значаја за град Градишка у 2020. години 3/20 страна 1 
5.  Правилник о обрачуну, наплати и контроли наплате непореских 

прихода Буџета града Градишка 4/20 страна 39 

6.  Правилник о измјенама и допунама  Правилника о унутрашњој 
организацији и систематизацији радних мјеста Градске  управе 
града  Градишка 

7/20 страна 3 

7.  Правилник о измјени Правилника о додјели једнократне новчане 
помоћи за обављање асистиране репродукције - вантјелесне 
оплодње 

7/20 страна 32 

8.  Правилник о измјенама и допунама Правилника о унутрашњој 
организацији и систематизацији радних мјеста Градске управе града  
Градишка 

10/20 страна 4 

9.  Правилник о условима и поступку новчаног награђивања 
службеника и намјештеника у Градској управи града Градишка 13/20 страна 23 

10. Правилник о кућном реду у службеним просторијама Градске 
управе града Градишка. 15/20 страна 30 

11. Правилник о рационализацији провођења административних 
поступака у Градској управи града Градишка 17/20 страна  1 

12. Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних 
мјеста у Професионалној ватрогасно -спасилачкој јединици 
Градишка 

17/20 страна 8 

13. Правилник о измјенама и допунама Правилника о начину и 
условима расподјеле средстава за подршку развоја пољопривреде 
за 2020. годину 

17/20 страна 27 

14. Правилник о условима и поступку одобравања средстава помоћи у 
области борачко - инвалидске заштите и заштите цивилних жртава 
рата. 

18/20 страна  1 
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15. Правилник 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. 

18/20 страна  3 

16. Правилник о измјени Правилника о додјели једнократне новчане 
помоћи за обављање асистиране репродукције вантјелесне 
 оплодње. 

18/20 страна  8 

 
 
ОДЛУКЕ 
Ред. 
бр. 

Н А З И В Број 
гласника/ 

страна 
1. Одлука о усвајању Оквирног стратешког плана за активности 

интерне ревизије за период 2020 -2022. године 
1/20 страна 16 

2. Одлука о усвајању Плана рада интерне ревизије 1/20 страна 19 
3. Одлука о давању сагласности на Колективни уговор за запослене у 

ЈУ „Културни центар“ Градишка 
1/20 страна 25 

4. Одлука о давању сагласности на Правилник о унутрашњој 
организацији и систематизацији радних мјеста у Јавној установи за 
предшколско васпитање и образовање дјеце „Лепа Радић“ Градишка 

2/20 страна 9 

5. Одлука о давању сагласности на Колективни уговор о измјенама и 
допунама Колективног уговора за запослене у Јавној установи за 
предшколско васпитање и образовање дјеце „Лепа Радић“ Градишка 

2/20 страна 9 

6. Одлука о давању сагласности на Статут ЈУ „Туристичка 
организација града Градишка“ Градишка 

2/20 страна 9 

7. Одлука о давању сагласности на Правилник о јавним набавкама ЈУ 
„Туристичка организација града Градишка“ Градишка 

2/20 страна 10 

8. Одлука о давању сагласности на Правилник о директном споразуму 
ЈУ „Туристичка организација града Градишка“ Градишка 

2/20 страна 10 

9. Oдлука о додјели гранта-подршка наталитету (поклон честитка за 
новорођено дијете за мјесец ДЕЦЕМБАР 2019. године) 

2/20 страна 10 

10. Одлука о усвајању Прегледа расподјеле финансијских средстава за 
спорт у 2020. години 
Преглед расподјеле финансијских средстава за спорт у 2020. године 

3/20 страна 5 
 

3/20 страна 6 
11. Одлука о висини мјесечног износа поклон честитке за новорођенче 

у 2020. години 
3/20 страна 9 

12. Oдлука о додјели гранта - подршка наталитету (поклон честитка за 
новорођено дијете за мјесец ЈАНУАР 2020. године) 

3/20 страна 10 

13. Одлука (исплата новчаних средстава ученицима који су били 
ангажовани на бројању саобраћаја) 

3/20 страна 10 

14. Одлука о начину организовања Трезора града Градишка 4/20 страна 54 
15. Одлука о висини благајничког максимума за 2020. годину 4/20 страна 55 
16. Одлука о о додјели гранта - подршка наталитету (поклон честитка за 

новорођено дијете) фебруар 2020. године 
4/20 страна 56 
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17. Одлука о измјенама и допуни  Одлуке о  оснивању Градске управе 
града  Градишка 

7/20 страна 1 

18. Одлука о скраћеном радном времену запослених у  Градској управи 
града Градишка 

7/20 страна 2 

19. Одлука о измјенама  Одлуке о коришћењу мобилних телефона у 
службене сврхе 

7/20 страна 3 

20. Одлука о именовању представника града Градишка (Гордана 
Николић - Комисија за верификацију пројекта ЦЕБ 2) 

7/20 страна 33 

21. Одлука о давању сагласности на Колективни уговор за запослене у 
ЈУ „Центар за социјални рад“ Градишка 

7/20 страна 5 

22. Одлука о исплати средстава (Православна црквена општина 
Градишка) 

9/20 страна 8 

23. Одлука о исплати средстава (Фонд солидарности Републике Српске) 9/20 страна 8 
24. Oдлука о додјели гранта - подршка наталитету (поклон честитка за 

новорођено дијете за мјесец МАРТ 2020. године) 
9/20 страна 9 

25. Одлука о утврђивању Нацрта измјене дијела Регулационог плана 
подручја „Агроиндустријска зона Нова Топола“- кружна раскрсница 

10/20 страна 7 

26. Одлука о давању сагласности на Правилник  о јавним набавкама у 
„Развојној агенцији Градишка“ Градишка 

11/20 страна 6 

27. Oдлука о додјели гранта - подршка наталитету (поклон честитка за 
новорођено дијете за мјесец АПРИЛ 2020. године) 

11/20 страна 6 

28. Одлука о именовању Комисије за сарадњу са невладиним 
организацијама и расподјелу средстава за пројекте невладиних 
организација  

12/20 страна 67 

29. Одлука о именовању чланова Комисије за мониторинг одобрених 
приједлога по ЛОД методологији који учествују у развоју локалне 
заједнице у граду Градишка у 2020. години. 

12/20 страна 68 

30. Oдлука о додјели гранта - подршка наталитету (поклон честитка за 
новорођено дијете за мјесец МАЈ 2020. године) 

12/20 страна 69 

31. Одлука о додјели субвенција за износ комуналне таксе за истицање 
пословног имена пословним субјектима погођеним кризом 
изазваном новим вирусом корона (COVID-19) у граду Градишка, за 
мјесец март, април и мај 2020. године 

13/20 страна 26 

32. Одлука о давању сагласности на Колективни уговор о измјенама и 
допунама Колективног уговора за запослене у Јавној установи за 
предшколско васпитање и образовање дјеце „Лепа Радић“ Градишка 

13/20 страна 27 

33. Одлука о давању сагласности на Уговор о измјенама Колективног 
уговора за запослене у ЈУ „Културни центар“ Градишка 

13/20 страна 27 

34. Одлука о давању сагласности на Правилник о измјенама и допунама 
Правилника о платама ЈУ „Градско позориште Градишка“ Градишка 

13/20 страна 27 

35. Одлука о давању сагласности на Правилник о измјени Правилника о 
платама у „Развојној агенцији Градишка“ Градишка 

13/20 страна 28 

36. Одлука о давању сагласности на Правилник о унутрашњој 
организацији и систематизацији радних мјеста ЈУ „Туристичка 
организација града Градишка“ Градишка 

13/20 страна 28 

37. Одлука о давању сагласности на Правилник о платама ЈУ 13/20 страна 28 
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„Туристичка организација града Градишка“ Градишка 
38. Одлука о измјени Одлуке о висини благајничког максимума за 2020. 

годину 
13/20 страна 29 

39. Oдлука о додјели гранта - подршка наталитету (поклон честитка за 
новорођено дијете за мјесец ЈУН 2020. године) 

13/20 страна 30 

40. Одлука о давању сагласности на Правилник о начину и роковима 
вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним 
стањем имовине и обавеза ЈУ „Центар за социјални рад“ Градишка 

14/20 страна 1 

41. Одлука о давању сагласности на Правилник о допунама Правилника 
о систематизацији радних мјеста у ЈУ „Завичајни музеј“ Градишка 

14/20 страна 1 

42. Одлука о давању сагласности на Колективни уговор за запослене у 
ЈУ „Завичајни музеј“ Градишка 

14/20 страна 2 

43. Одлука о давању сагласности на Статутарну одлуку о измјени 
Статута ЈУ „Туристичка организација града Градишка“ 

14/20 страна 2 

44. Одлука о давању сагласности на Правилник о измјенама и допунама 
Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних 
мјеста у ЈПУ „Лепа Радић“ Градишка. 

15/20 страна 36 

45.   
46. Одлука о додјели гранта - подршка наталитету (поклон честитка за 

новорођено дијете за мјесец ЈУЛ 2020. године 
15/20 страна 36 

47. Одлука о додјели гранта- подршка наталитету (поклон честитка за 
новорођено дијете за мјесец АВГУСТ 2020. године). 

15/20 страна 37 

48. Одлука о именовању службеника задужених за континуирано 
праћење измјена законске регулативе и извјештавање. 

15/20 страна 38 

49. Одлука о давању сагласности на Статутарну одлуку о измјени 
Статута Јавне установе „Туристичка организација града Градишка“ 

16/20 страна 68 

50. Одлука о измјенама Правилника о расподјели финансијских 
средстава за спорт на простору града Градишка 

16/20 страна 69 

51. Одлука о додјели гранта - подршка наталитету (поклон честитка за 
новорођено дијете за мјесец СЕПТЕМБАР 2020. године) 

16/20 страна 69 

52. Одлука о одређивању представника руководства за квалитет и 
именовању Тима за квалитет у Градској управи града Градишка 

16/20 страна 70 

53. Одлука о именовању Радне групе за израду Акционог плана родне 
равноправности на подручју града Градишка 

16/20 страна 71 

54. Одлука о именовању Радне групе за координацију и сарадњу свих 
установа које пружају помоћ, заштиту и подршку жртвама насиља у 
породици града Градишка 

16/20 страна 72 

55. Одлука о давању сагласности на Правилник о измјенама и допунама 
Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних 
мјеста у ЈУ „Културни центар“ Градишка. 

18/20 страна 9  

56. Одлука о исплати средстава у сврху подршке хуманитарне акције „С 
љубављу храбрим срцима“. 

18/20 страна 9 

57. Одлука о измјенама Правилника о расподјели финансијских 
средстава за спорт на простору града Градишка 

18/20 страна 10 

58. Одлука о стављању ван снаге Одлуке о рационализацији поступања 
по захтјевима странака. 

18/20 страна 10 
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59. Одлука о стављању ван снаге Одлуке о успостављању Регистра 
административних поступака општине Градишка. 

18/20 страна 10 

60. Одлука о престанку важења Одлуке о осигурању неосигураних лица 18/20 страна 11 
61. Одлука о престанку важења Одлуке о условима и начину додјеле 

једнократних новчаних помоћи социјално угроженим грађанима. 
18/20 страна 11 

62. Одлука о именовању Локалног реадмисионог тима за 
имплементацију Пројекта „Интегрирани програм подршке за 
реинтеграцију повратника по основу споразума о реадмисији - фаза 
3“. 

18/20 страна 12 

 
 
У П У Т С Т В А 
 

Ред. 
бр. Н А З И В 

Број 
гласника/ 

страна 

1.  Упутство о начину обрачуна и наплате путних трошкова запослених 
у Градској  управи града Градишка 9/20 страна 7 

2.  Упутство о поступању службеника приликом пријема упита грађана 
преко софтвера E-Citizen 11/20 страна 1 

3.  
Упутство о провођењу поступка процјене (анализе)  интерне 
организације и систематизације радних мјеста у Градској управи 
града Градишка. 

15/20 страна 34 

4.  Упутство о начину чувања техничке документације за капиталне 
инвестиције града Градишка. 17/20 страна 28 

5.  Упутство о начину коришћења годишњег одмора у Градској управи 
града Градишка 18/20 страна  8 

 
 
РЈЕШЕЊА 
 
 

Ред. 
бр. 

Н А З И В Број гласника/ 
страна 

1.  Рјешење о именовању чланова Управног одбора за провођење 
цјелокупног надзора над имплементацијом пројекта „Прикупљање и 
пречишћавање отпадних вода“ Градишка“ (УОП) 

1/20 страна 25 

2.  Рјешење о именовању Комисије за утврђивање испуњености услова 
за обнову уговора о закупу пољопривредног земљишта у својини 
Републике Српске 

1/20 страна 26 

3.  Рјешење о именовању Комисије за утврђивање норматива потрошње 
горива за путничке аутомобиле 

1/20 страна 26 

4.  Рјешење о именовању Радне групе за анализу Правилника о 1/20 страна 27 
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унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Градске 
управе града Градишка и утврђивање приједлога измјена 
Правилника 

5.  Рјешење о именовању надзорног органа (Бранислав Савић- санација 
прилаза паркингу зграде ЗЕВ – Градишке бригаде 1а, Центра за 
социјални рад и платоа Културног центра) 

1/20 страна 28 

6.  Рјешење о давању овлашћења (Саша Суботић - легализација објекта 
Голић Бошка) 

1/20 страна 28 

7.  Рјешење о давању овлашћења (Саша Суботић - издавање еколошке 
дозволе за „Metal industry“) 

1/20 страна 28 

8.    Рјешење о именовању чланова градског тима за имплементацију 
пројекта „Development through Digital Innovative Hubs in Gradiška, 
Daruvar, Lipik and Kotor“ 

2/20 страна 11 

9.  Рјешење о именовању Комисије за утврђивање испуњености услова 
за додјелу средстава из Програма подршке развоју пољопривреде за 
2020. годину 

2/20 страна 12 

10.  Рјешење о именовању Комисије за случај настанка штета на 
пољопривредним усјевима услед плављење, града и другог, те 
осталих штета на пољопривредним газдинствима 

2/20 страна 12 

11.  Рјешења о одобрењу реалокације средстава у буџету града 
Градишка за 2019. годину 

2/20 страна 13 

12.  Рјешење о именовању Комисије за утврђивање испуњености услова 
за додјелу средстава из Програма подршке развоју пољопривреде за 
2020. годину 

3/20 страна 10 

13.  Рјешење о именовању Комисије за случај настанка штета на 
пољопривредним усјевима услед плављење, града и другог, те 
осталих штета на пољопривредним газдинствима 

3/20 страна 11 

14.  Рјешење о оименовању Комисије за процјену вриједности 
грађевинског земљишта 

3/20 страна 11 

15.  Рјешење о именовању Комисије за утврђивање обима и вриједности 
неопходних грађевинских радова у склопу реконструкције зграде 
ватрогасног дома 

3/20 страна 12 

16.  Рјешење о именовању надзорног органа (Бранислав Савић - израда 
мостовских ограда) 

3/20 страна 13 

17.  Рјешење о измјени Рјешења о именовању Комисије за процјену 
вриједности непокретности 

3/20 страна 13 

18.  Рјешење о именовању чланова Привредног савјета града Градишка 4/20 страна 56 
19.  Рјешење о именовању Радног тима за обезбјеђење и припрему 

података за ревизију учинка „Успостављање пословних зона у 
Републици Српској“ 

4/20 страна 57 

20.  Рјешење о именовању надзорног органа (Ведран Кнежевић - 
мултинамјенски објакат у Крушкику) 

4/20 страна 58 

21.  Рјешење о давању овлашћења (Саша Суботић) – легализација 
стамбеног објекта Бјеловук (Душан) Мирон 

4/20 страна 58 

22.  Рјешење о давању овлашћења (Саша Суботић) – издавање 
локацијских услова МТЕЛ а.д. Бања Лука 

4/20 страна 58 



Регистар прописа објављених у 2020. години 

22 
 

23.  Рјешење о давању овлашћења (Саша Суботић) – продужење 
локације за објекат привременог карактера – терминал приградског 
саобраћаја 

4/20 страна 59 

24.  Рјешење о давању сагласности за колективни годишњи одмор ЈУ за 
предшколско васпитање и образовање дјеце „Лепа Радић“ Градишка 

7/20 страна 32 

25.  Рјешење о именовању Градског штаба за ванредне ситуације града 
Градишка 

8/20 страна 4 

26.  Рјешење о именовању надзорног органа (Мишо Чагљевић изградња 
јавне расвјете у Рогољима) 

8/20 страна 5 

27.  Рјешење о именовању Комисије за преглед техничке документације 9/20 страна 12 
28.  Рјешење о именовању Градског тима за управљање карантином у 

простору ЈУ ОШ „Младен Стојановић“ Горњи Подградци у ПШ 
Врбашка 

9/20 страна 12 

29.  Рјешење о измјенама рјешења о именовању чланова градског Тима 
за имплементацију пројекта под називом „Бољом управом до бржег 
економског раста (EGG) 

9/20 страна 13 

30.  Рјешење о именовању надзорног органа (Ведран Кнежевић - 
адаптација дома у Врбашкој) 

9/20 страна 14 

31.  Рјешење о именовању Радног тима (приједлог мјера подршке 
сектору привреде због корона вируса) 

10/20 страна 7 

32.  Рјешење о именовању надзорног органа (Милован Илић - адаптација 
дома у Врбашко - машинска фаза) 

10/20 страна 8 

33.  Рјешење о именовању надзорног органа (Мишо Чагљевић - 
адаптација дома у Врбашкој - електро фаза) 

10/20 страна 8 

34.  Рјешење о именовању надзорног органа (Бранислав Савић - уређење 
градског трга) 

10/20 страна 9 

35.  Рјешење о именовању надзорног органа (Бранислав Савић - радови 
на путевима у МЗ Ламинци и Сењак) 

10/20 страна 9 

36.  Рјешење о именовању надзорног органа (Бранислав Савић - санација 
крова и помоћног објекта у Шималовској) 

10/20 страна 10 

37.  Рјешење о именовању чланова градског Тима за рад на софтверу Е-Citizen 11/20 страна 7 
38.  Рјешење о успостављању Савјета за заштиту животне средине 11/20 страна 7 
39.  Рјешење о именовању Комисије за утврђивање узрока и процјену 

вриједности причињене штете од дивљачи на пољопривредним културама 
11/20 страна 8 

40.  Рјешење о именовању надзорног органа (Радислав Мартић - радови на 
објекту у МЗ Чатрња) 

11/20 страна 9 

41.  Рјешење о именовању надзорног органа (Радислав Мартић - изградња 
трибину у ССиТ школи) 

11/20 страна 9 

42.  Рјешење о именовању надзорног органа (Ведран Кнежевић - адаптација 
дома у МЗ Врбашка - 2.фаза) 

11/20 страна 10 

43.  Рјешење о именовању надзорног органа (Бранислав Савић - 
инфраструктурни објекти у Агроиндустријској зони Н.Топола) 

11/20 страна 10 

44.  Рјешење о именовању надзорног органа (Бранислав Савић -
инфраструктурни радови на територији града Градишка) 

11/20 страна 11 

45.  Рјешење о именовању надзорног органа (Бранислав Савић -асфалтирање 
локалних и некатегорисаних путева на подручју града Градишка) 

11/20 страна 11 

46.  Рјешење о именовању надзорног органа (Бранислав Савић -асфалтирање 11/20 страна 12 
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улица на подручју града Градишка) 
47.  Рјешење о именовању службеника за поступање по пријавама корупције 11/20 страна 12 
48.  Рјешење о стављању ван снаге Рјешења о давању сагласности за 

колективни годишњи одмор ЈУ за прешколско васпитање и образовање 
дјеце „Лепа Радић“ Градишка 

11/20 страна 13 

49.  Рјешење о именовању Комисије за спровођење јавног конкурса за 
избор службеника у Градској управи Градишка 

12/20 страна 69 

50.  Рјешење о именовању Комисије за спровођење јавног конкурса за 
избор намјештеника у Градској управи Градишка 

12/20 страна 70 

51.  Рјешење о образовању Комисије за пријем и пребројавање новца 
прикупљеног наплатом комуналне накнаде за стајалишта за теретна 
моторна возила и наплатом паркинга 

12/20 страна 70 

52.  Рјешење о именовању Стручног радног тима за израду приједлога 
регулисања саобраћаја у Ул. „Драгоје Лукића“ 

12/20 страна 71 

53.  Рјешење о именовању надзорног органа (Мишо Чагљевић - 
електроинсталатерски радови на завршетку мултинамјенског 
објекта у МЗ Крушкик) 

12/20 страна 72 
 

 
54.  Рјешење о именовању надзорног органа (Ведран Кнежевић - радови 

на завршетку мултинамјенског објекта у МЗ Крушкик) 
12/20 страна 72 

 
55.  Рјешење о именовању надзорног органа (Ведран Кнежевић - 

прикључак на водоводну мрежу дома културе у Новој Тополи и 
друштвеног дома у МЗ Врбашка) 

12/20 страна 73 

56.  Рјешење о давању овлашћења (Саша Суботић - овлашћење за 
доношење и потписивање одлуке о легализацији стамбеног објекта) 

12/20 страна 73 

57.  Рјешење о именовању надзорног органа (Бранислав Савић - санација 
путева у МЗ Горњи Подградци) 

12/20 страна 73 

58.  Рјешење о именовању надзорног органа (Бранислав Савић - санација 
канала у МЗ Милошево Брдо) 

12/20 страна 74 

59.  Рjешења о одобрењу реалокације средстава у Буџету града 
Градишка за 2019. годину 

12/20 страна 74 

60.  Рјешење о именовању чланова градског Тима за имплементацију 
пројекта под називом „Adriatic Landscape Interpretation Network“ 

13/20 страна 30 

61.  Рјешење о именовању Комисије за попис и идентификацију 
неукњижених сталних средстава којима управља КП „Водовод“ а.д. 
Градишка 

13/20 страна 30 

62.  Рјешење о именовању Комисије за давање за закуп пољопривредног 
земљишта у својини града Градишка 

13/20 страна 32 

63.  Рјешење о именовању Комисије за категоризацију угоститељских 
објеката за смјештај 
 

13/20 страна 33 

64.  Рјешење о именовању Радне групе за анализу приједлога „Smart 
mobility plana“ града Градишка 

13/20 страна 34 

65.  Рјешење о именовању Комисије за примопредају малог ватрогасног 
возила 

13/20 страна 34 

66.  Рјешење о именовању надзорног органа (Мишо Чагљевић - 
електроинсталатерски радови на стамбеној згради и санацији 

13/20 страна 35 
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ромских кућа) 
67.  Рјешење о именовању надзорног органа (Бранислав Савић - санација 

платоа ЈУ „Културни центар“) 
13/20 страна 35 

68.  Рјешење о именовању надзорног органа (Бранислав Савић - 
одржавање црпне станице „Кеј“) 

13/20 страна 36 

69.  Рјешење о именовању надзорног органа (Милан Хрвачевић - 
уградња врата на објекту у Ул. Видовданска бр.7) 

13/20 страна 36 

70.  Рјешење о именовању надзорног органа (Бранислав Савић - 
земљани радови на путевима на територији града Градишка) 

13/20 страна 37 

71.  Рјешење о именовању надзорног органа (Бранислав Савић - 
рехабилитација постојеће канализационе мреже) 

13/20 страна 37 

72.  Рјешење о именовању надзорног органа (Милан Хрвачевић - 
рехабилитација пословног простора у власништву Града) 

13/20 страна 38 

73.  Рјешење о давању овлашћења (Саша Суботић - овлашћење за 
доношење и потписивање одлуке о легализацији стамбеног објекта) 

13/20 страна 38 

74.  Рјешење о именовању чланова градског тима за имплементацију 
пројекта под називом „Innovative technologies for stronger businesses 
and improved business environment“- iNnovaNet 

14/20 страна 2 

75.  Рјешење о именовању чланова градског Тима за спровођење 
пројекта под називом „Интегрисана водоводна инфраструктура - 
Градишка исток“ 

14/20 страна 3 

76.  Рјешење о именовању Комисије за пријем изведених радова 14/20 страна 4 
77.  Рјешење о именовању чланова градског Тима за рад на софтверу E-

citizen 
14/20 страна 4 

78.  Рјешење о именовању Комисије за утврђивање оштећења у гробљу 
МЗ Врбашка 

14/20 страна 5 

79.  Рјешење о допуни Рјешења о именовању Комисије за давање у закуп 
пољопривредног земљишта у својини града Градишка 

14/20 страна 5 

80.  Рјешење о именовању надзорног органа (Бранислав Савић - нови 
радови на асфалтирању локаланих и некатегорисаних путева) 

14/20 страна 6 

81.  Рјешење о именовању надзорног органа (Бранислав Савић - додатни 
радови на асфалтирању локалних и некатегорисаних путева) 

14/20 страна 6 

82.  Рјешење о именовању надзорног органа (Бранислав Савић - 
чишћење канала на подручју града Градишка) 

14/20 страна 7 

83.  Рјешење о именовању надзорног органа (Радислав Мартић - радови 
на изградњи трибина у ССиТ школи) 

14/20 страна 7 

84.  Рјешење о именовању Регулаторног тијела 15/20 страна 39 
85.  Рјешење o имeнoвaњу Научно -техничког одбора у оквиру пројекта 

„Adriatic Landscape Interpretation Network“ 
 

15/20 страна 40 

86.  Рјешење о именовању Комисије за попис и идентификацију 
неукњижених сталних средстава којима управља КП „Водовод“ а.д. 
Градишка 

15/20 страна 40 

87.  Рјешење о именовању надзорног органа (Мишо Чагљевић - електро 
радови у Орахови и Гашници) 

15/20 страна 42 

88.  Рјешење о именовању надзорног органа (Миодраг Бабић - 15/20 страна 43 
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грађевински и хидромо-монтажни радови у Орахови и Гашници).  
89.  Рјешење о именовању надзорног органа (Ведран Кнежевић - 

прикључак на водоводну и канализациону мрежу новоизграђених 
објеката) 

15/20 страна 43 

90.  Рјешење о именовању надзорног органа (Радислав Мартић - 
адаптација ватрогасног дома 2. фаза) 

15/20 страна 44 

91.  Рјешење о именовању надзорног органа (Ведран Кнежевић - 
завршетак мултинамјенског објекта у МЗ Крушкик). 

15/20 страна 44 

92.  Рјешење о именовању надзорног органа (Мишо Чагљевић -
електроинсталерски радови на  мултинамјенском објекту у МЗ 
Крушкик) 

15/20 страна 45 

93.  Рјешење о именовању надзорног органа (Бранислав Савић - 
изградња пута у МЗ Ровине) 

15/20 страна 45 

94.  Рјешење о именовању администратора и овлаштене особе за унос 
података у Регистар подстицаја у Републици Српској 

15/20 страна 45 

95.  Рјешења о одобрењу реалокација у Буџету града Градишка за 2020. 
годину 

15/20 страна 46 

96.  Рјешење о именовању Комисије за спровођење јавног конкурса за 
избор службеника у Градској управи Градишка 

16/20 страна 73 

97.  Рјешење о именовању Радне групе за израду приједлога Стратегије 
социјалног становања на подручју града Градишка 

16/20 страна 73 

98.  Рјешење о именовању Комисије за случај настанка штета на 
пољопривредним усјевима усљед плављења, града и др. 

16/20 страна 74 

99.  Рјешење о именовању Комисије за утврђивање постојања услова за 
раскид уговора о продаји земљишта у Агроиндустријској зони са 
„CASA MUSHROOMS“ д.о.о. Бања Лука 

16/20 страна 74 

100. Рјешење о именовању чланова градског Тима за имплементацију 
пројекта под називом „SAFE TOGETHER - Risk prevention in the 
cross - border area“ 

16/20 страна 75 

101. Рјешење о именовању представника Града Градишка у пројекту 
„Подршка систему прихвата и интеграције држављана БиХ који се 
враћају по основу споразума о реадмисији 

16/20 страна 76 

102. Рјешење о именовању представника града Градишка у споразуму о 
имплементацији пројекта изградње саобраћајног приступа 
граничном прелазу, новом царинском терминалу и мосту на ријеци 
Сави до ауто-пута Е-661 (Бранислав Савић) 

16/20 страна 76 

103. Рјешење о именовању представника Града Градишка у Комисији за 
реверификацију корисника СЕВ II пројекта (Немања Вукелић) 
 
 

16/20 страна 77 

104. Рјешење о давању овлашћења (Саша Суботић - издавање 
грађевинске дозволе  са станицу мобилне телефоније у Брезик 
Ламинцима) 

16/20 страна 77 

105. Рјешење о именовању надзорног органа (Бранислав Савић - 
асфалтирање пута Јабланица – Сјеверовци). 

16/20 страна 77 

106. Рјешење о именовању надзорног органа (Радислав Мартић - 16/20 страна 78 
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санација друштвених домова) 
107. Рјешење о именовању надзорног органа (Милан Хрвачевић - 

извођење занатских радова) 
16/20 страна 78 

108. Рјешење о именовању надзорног органа (Милан Хрвачевић - 
адаптација инфраструктурних објеката у ужој зони града) 

16/20 страна 79 

109. Рјешење о именовању надзорног органа (Милан Хрвачевић - израда 
мобилијара за Кућу Лијевча и Поткозарја) 

16/20 страна 79 

110. Рјешење о именовању надзорног органа (Здравка Мацура - 
адаптација паркинг простора у градској зони) 

16/20 страна 80 

111. Рјешење о именовању надзорног органа (Бранислав Савић - 
реконструкција путних канала у засеоцима Станићи и Малешевићи) 

16/20 страна 80 

112. Рјешење о именовању надзорног органа (Бранислав Савић - 
земљани радови у мјесној заједници) 

16/20 страна 81 

113. Рјешење о именовању надзорног органа (Бранислав Савић - 
рехабилитација система одводње улица у Трешњицама) 

16/20 страна 81 

114. Рјешење о именовању надзорног органа (Бранислав Савић - санација 
излетишта „Лучице“ у МЗ Горњи Подградци) 

16/20 страна 82 

115. Рјешење о именовању надзорног органа (Бранка Трнинић - 
„Интегрисана водоводна инфраструктура - Градишка исток“) 

16/20 страна 83 

116. Рјешење о именовању надзорног органа (Мишо Чагљевић – 
електроинсталатерски радови на адаптацији инфраструктурних 
објеката у ужој градској зони) 

16/20 страна 83 

117. Рјешења о одобрењу реалокације средстава у буџету града 
Градишка за 2020. годину 

16/20 страна 83 

118. Рјешење о именовању Тима за израду Стратегије развоја система 
даљинског гријања града Градишка. 

17/20 страна 32 

119. Рјешење о именовању чланова Тима за припрему документације 
везано за ИСО стандард (9001:2015) у Одјељењу ра развој и 
међународне пројекте 

17/20 страна 32 

120. Рјешење о именовању чланова Савјетодавног одбора у оквиру 
пројекта „Development through digital innovative hubs in Gradiška, 
Daruvar, Lipik and Kotor“ 

17/20 страна 33 

121. Рјешење о именовању чланова градског Тима за имплементацију 
пројекта под називом „Gradiška - the City of Wood“ 

17/20 страна 33 

122. Рјешење o имeнoвaњу члaнoвa Јединице за имплементацију пројекта 
„Прикупљање и пречишћавање отпадних вода“ Градишка (ЈИП) 

17/20 страна 34 

123. Рјешење о именовању Комисије за спровођење јавних набавки у 
оквиру имплементације пројекта „Сакупљање и пречишћавање 
отпадних вода Градишка“ 
 

17/20 страна 35 

124. Рјешење о именовању Комисије за утврђивање дефицитарних 
занимања на подручју града Градишка у академској 2020/21. години 

17/20 страна 36 

125. Рјешење о именовању Комисје за разматрање пријава за субвенције 
услуга јавног превоза на подручју града Градишка за 2020. годину 

17/20 страна 36 

126. Рјешење о именовању Комисије за попис опреме у стамбеном 
објекту изграђеном у оквиру CEB II пројекта 

17/20 страна 37 
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127. Рјешење о именовању Комисије за мурале 17/20 страна 37 
128. Рјешење о именовању надзорног органа (Мишо Чагљевић - 

адаптација паркинг простора у градској зони). 
17/20 страна 38 

129. Рјешење о именовању надзорног органа (Милан Хрвачевић - 
набавка предмета за унутрашње опремање објекта у улици 
Видовданска 7) 

17/20 страна 38 

130. Рјешење о давању овлашћења (легализација привремене затворене 
баште - кафе бар „Инсомниа“) 

17/20 страна 38 

131. Рјешење о именовању Оперативног тима за унапређење 
функционисања мјесних заједница на подручју града Градишка 

18/20 страна 12 

132. Рјешење о именовању Координатора у пројекту „Јачање улоге 
мјесних заједница у БиХ 

18/20 страна 13 

133. Рјешење о измјенама Рјешења о именовању чланова градског Тима 
за имплементацију пројекта под називом „Бољом управом до бржег 
економског раста“ (EGG) 

18/20 страна 13 

134. Рјешење о именовању два члана Комисије за попис у КП „Топлана“ 
а.д. Градишка испред представника већинског капитала 

18/20 страна 14 

135. Рјешење о именовању надзорног органа (Бранислав Савић - израда 
путних канала у МЗ Јабланица) 

18/20 страна 14 

136. Рјешење о именовању надзорног органа (Бранислав Савић - санација 
ријечног корита Врбашке и каналске мреже у Требовљанима). 

18/20 страна 15 

137. Рјешење о именовању надзорног органа (Бранислав Савић - санација 
путних објеката у засеоку Ресановци). 

18/20 страна 15 

138. Рјешење о именовању надзорног органа (Бранислав Савић - 
одржавање објеката за заштиту од поплава) 

18/20 страна 16 

139. Рјешење о именовању надзорног органа (Бранислав Савић - 
чишћење канала у засеоку Шор) 

18/20 страна 16 

140. Рјешење о именовању Комисије за примопредају кључева станова 
додјељених социјално угроженим категоријама 

18/20 страна 17 

141. Рјешење о именовању Комисије за примопредају кључева станова 
додјељених корисницима колективних центара становања (ОШ 
Ламинци и МЗ Ровине) 

18/20 страна 17 

142. Рјешење о измјени Рјешења о именовању Комисије за утврђивање 
испуњености услова за додјелу средстава из Програма подршке 
развоју пољопривреде за 2020. годину 

18/20 страна 18 

143. Рјешење о престанку важења Рјешења о именовању Комисије за 
додјелу једнократне новчане помоћи. 

18/20 страна 18 

 
ОСТАЛИ АКТИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
 
Ред. 
бр. Н А З И В Број гласника/ 

страна 

1. 
Измјене и допуне Листе категорија документарне грађе Градске  
управе Градишка с роковима чувања 
- Сагласност Архива Републике Српске на Измјене и допуне 
Листе категорија документарне грађе Градске управе Градишка с 

4/20 страна 59 
 

4/20 страна 60 
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роковима чувања 
2. Наредба о регулисању рада трговинских и других објеката на 

територији града Градишка 5/20 страна 3 

3. Наредба о регулисању рада трговинских, угоститељских, 
занатских, услужних и других објеката и служби на територији 
града Градишка 

6/20 страна 5 

4. Наредба о регулисању рада трговинских, угоститељских, 
занатских, услужних и других објеката и служби на територији 
града Градишка 

7/20 страна 33 

5. Наредба o регулисању рада трговинских, угоститељских, 
занатских, услужних  и других објеката и служби на територији 
града Градишка 

7/20 страна 34 

6. Оглас о регистрацији Заједнице етажних власника стамбене 
зграде у Улици „16. Крајишке бригаде 17А“ 7/20 страна 38 

7. Наредба o регулисању рада трговинских, угоститељских, 
занатских, услужних  и других објеката и служби на територији 
града Градишка 

8/20 страна 1 

8. Наредба o регулисању рада трговинских, угоститељских, 
занатских, услужних и других објеката и служби на територији 
града Градишка 

9/20 страна 9 

9. Наредба o регулисању рада трговинских, угоститељских, 
занатских, услужних  и других објеката и служби на територији 
града Градишка 

10/20 страна 1 

10. Наредба o регулисању рада трговинских, угоститељских, 
занатских, услужних  и других објеката и служби на територији 
града Градишка 

 
11/20 страна 3 

11. Наредба o регулисању рада трговинских, угоститељских, 
занатских, услужних  и других објеката и служби на територији 
града Градишка 

 
11/20 страна 2 

12. 
Наредба o регулисању рада трговинских, угоститељских, 
занатских, услужних и других објеката и служби на 
територији града Градишка 

12/20 страна 64 

13. Наредба o регулисању рада трговинских, угоститељских, 
занатских, услужних и других објеката и служби на територији 
града Градишка 

12/20 страна 66 

14. Оглас о промјени лица овлаштених за заступање ЗЕВ зграде у 
Ул. „Видовданска“ 6 

12/20 страна 88 

15. Оглас о промјени лица овлаштених за заступање ЗЕВ стамбене 
зграде у Ул. „Мајора Милана Тепића“ број 15 

13/20 страна 39 

16. Оглас о регистрацији ЗЕВ стамбене зграде у ул. „Козарских 
бригада“ број 29 

14/20 страна 8 

17. Оглас о регистрацији ЗЕВ стамбене зграде у ул. „Козарских 
бригада“ број 25 

14/20 страна 8 

18. Оглас о регистрацији ЗЕВ стамбене зграде у ул. „16.крајишке 
бригаде“ број 15 

14/20 страна 9 
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19. Оглас о промјени лица овлаштених за заступање ЗЕВ стамбене 
зграде у Ул. „Видовданска 9-9А“ 

15/20 страна 61 

20. Оглас о регистрацији ЗЕВ стамбене зграде у ул. „Светог Саве“ 
бр. 21 у Новој Тополи 

16/20 страна 91 

21. Оглас о регистрацији ЗЕВ стамбене зграде у ул. „Видовданска“ 
бр. 7 у Градишци 

16/20 страна 91 

22. Оглас о регистрацији ЗЕВ стамбене зграде у ул.„Обала војводе 
Степе“ бр. 9 у Градишци 

16/20 страна 92 

23. Оглас о промјени лица овлаштених за заступање ЗЕВ стамбене 
зграде у ул. „Видовданска“ бр. 11А  у Градишци 

16/20 страна 92 

24. Оглас о регистрацији ЗЕВ зграде у Ул. Видовданска 77Б 17/20 страна 39 

25. Оглас о регистрацији ЗЕВ  зграде у Ул. „Видовданска 77/А“. 18/20 страна 18 

26. Оглас о промјени лица овлаштених за заступање ЗЕВ зграде у Ул. 
„Николе Тесле“ 

18/20 страна 19 

27. Оглас о промјени лица овлаштених за заступање ЗЕВ зграде у Ул. 
„Видовданска 60/А“ 

18/20 страна 19 

 
______________________________________________________________________________ 
О Д Б О Р   З А   Ж А Л Б Е_____________________________________________________ 
 
Ред. 
бр. Н А З И В Број гласника/ 

страна 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________________________ 
РЕГУЛАТОРНО ТИЈЕЛО НАДЛЕЖНО ЗА ВОЂЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ РЕГИСТРА 
АДМИНИСТРАТИВНИХ ПОСТУПАКА ГРАДА ГРАДИШКА          ________________  

Ред. 
бр. Н А З И В Број гласника/ 

страна 
 
______________________________________________________________________________ 
СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДСКЕ УПРАВЕ  
ГРАДА ГРАДИШКА И ГРАДОНАЧЕЛНИК_____________________                   _______ 
 
Ред. 
бр. Н А З И В Број гласника/ 

страна 
1. Допуна Колективног уговора за запослене у Градској управи 

града Градишка 1/20 страна 29 
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2. Измјене Колективног уговора за запослене у Градској управи 
града Градишка 7/20 страна 38 

3. Допуне Колективног уговора за запослене у Градској управи града 
Градишка 

16/20 страна 92 
 
 

 
 
______________________________________________________________________________ 
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ СПОРТСКИ ЦЕНТАР „SERVITIUM” ГРАДИШКА__________ 
 

Ред. 
бр. Н А З И В Број гласника/ 

Страна 

1. Одлука о повећању основног капитала Јавног предузећа 
Спортски центар „Servitium“ Градишка 12/20 страна 62 

2. Одлука о измјени Одлуке о организовању и усклађивању аката 
Јавног предузећа Спортски центар „Servitium“ Градишка 12/20 страна 63 

3. Статутарна Одлука о измјени Статута Јавног предузећа 
Спортски центар „Servitium“ Градишка 12/20 страна 64 

4. Одлука о усвајању Извјештаја о пословању и годишњег обрачуна  
ЈП СЦ „Servitium“ Градишка за 2019. годину 13/20 страна 22 

5. Одлука о повећању основног капитала Јавног предузећа Спортски 
центар „Servitium“ Градишка 16/20 страна 67 

6. Одлука о измјени Одлуке о организовању и усклађивању аката Јавног 
предузећа Спортски центар „Servitium“ Градишка 16/20 страна 67 

7. Статутарна Одлука о измјени Статута Јавног предузећа Спортски 
центар „Servitium“ Градишка 16/20 страна 68 

 
 
 
 
 
______________________________________________________________________________ 
УРЕЂИВАЧКИ ОДБОР „СЛУЖБЕНОГ ГЛАСНИКА ГРАДА ГРАДИШКА“__         _    
 
Ред. 
бр. Н А З И В Број гласника/ 

страна 

1. Одлука о стављању ван снаге Одлуке о достави бесплатног 
примјерка „Службеног гласника општине Градишка“ 2/20 страна 42 

 
______________________________________________________________________________ 
ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА                                                                             __         _    
 
Ред. 
бр. Н А З И В Број гласника/ 

страна 
 
______________________________________________________________________________ 
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E Т И Ч К И  О Д Б О Р  С К У П Ш Т И Н Е  Г Р А Д А           _______________________ 
 
Ред. 
бр. Н А З И В Број гласника/ 

страна 
 
______________________________________________________________________________ 
JП „РАДИО ГРАДИШКА“__         _______________________________________________    
 
Ред. 
бр. Н А З И В Број гласника/ 

страна 

1. Одлука о усвајању Извјештаја о пословању и годишњег обрачуна 
ЈП „Радио Градишка“ за 2019. годину 13/20 страна 23 

 
 
______________________________________________________________________________ 
ЦЕНТРАЛНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА БИХ                                                              _______          
 
Ред. 
бр. Н А З И В Број гласника/ 

страна 
1. Рјешење о разрјешењу члана Градске изборне комисије 

Градишка – Бранислав Радиновић 
10/20 страна 10 

2. Рјешење о именовању члана Градске изборне комисије Градишка 
– Бранислав Радиновић 

10/20 страна 11 

 
 
 
 
 


