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На основу члана 39. став (2) тачка 

25) Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, 
број 97/16 и 36/19), чл. 59., 62. и члана 66. 
став 2. под а) и став 3.под б.) Закона о 
задуживању, дугу и гаранцијама 
Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 71/12, 52/14, 
114/17, 131/20 и 28/21), члана 50. Закона 
о буџетском систему Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“, 
бр. 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16) и члана 
36. став (2) тачка 27) и члана 87. Статута 
града Градишка („Службени гласник града 
Градишка“, бр. 4/17, 5/19), Скупштина 
града Градишка на сјединици одржаној 
дана 25.05.2021. године донијела је 
 
 

О  Д  Л  У  К  У 
о кредитном задужењу града Градишка 
 
 

I 
 

Овом Одлуком даје се сагласност и 
одобрава се кредитно задужење града 
Градишка у укупном износу од 
2.000.000,00 КМ за финансирање 
капиталних инвестиција у 2021. години и 
за финансирање обавеза насталих ради 

реструктурирања и консолидовања 
правног лица чији је Град већински 
власник, а по Плану утрошка кредитних 
средства који је саставни дио ове Одлуке.   
 

II 
 

Кредитна средства из тачке I ове одлуке 
обезбиједиће се задужењем код 
комерцијалних банака под сљедећим 
условима: 
- износ кредита:  2.000.000,00 КМ 
- каматна стопа: до  4,00% варијабилна + 
6M EURIBOR,  
- начин отплате: у једнаким мјесечним 
ануитетима, 
- грејс период: двије године 
- рок отплате: 120 мјесеци (10 година), са 
укљученим грејс периодом од 24 мјесеца 
(2 године) 
- обрада захтјeва:  не више од 0,3% 
једнократно, 
- накнада за пријевремену отплату: без 
накнаде 
- обезбјеђење: мјенице и налози града 
Градишка 
 

III 
 
Овлашћује се Градоначелник да у складу 
с овом одлуком проведе процедуру 
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избора најповољније банке и потпише све 
акте неопходне за реализацију кредитног 
задужења из тачке I ове одлуке. 
 

IV 
 
Квантификације у вези са ограничењима 
која су садржана у члану 59.Закона су 
сљедеће: 

 
1.   Остварени редовни приходи у 2020. 
години су износили 23.468.085,22 КМ, и 
то порески приходи 16.126.672,36 КМ, а 
непорески приходи 7.341.42,86 КМ. 
2.  Укупна задуженост Града Градишка 
на дан 30.04.2021. године, по  
дугорочном дугу који подлијеже 
законском ограничењу износи 
35.124.444,85 КМ. 
 
3.   Годишњи  ануитет по текућим 
дугорочним кредитима који подлијеже 
законском ограничењу у 2021. години 
износи 2.483.035,07  КМ или 10,58 % 
редовних прихода остварених у 
2020.години.  
 
4.  Годишњи ануитет у 2021. години, 
који подлијеже законском ограничењу, 
по      текућим дугорочним кредитима и 
по предложеном новом задужењу из 
ове одлуке, износиће 2.523.035,07 КМ 
(у грејс периоду) или  10,75% редовних 
прихода остварених у 2020.години.  

 
5. Годишњи ануитет у 2022. години, 
који подлијеже законском ограничењу, 
по      текућим дугорочним кредитима и 
по предложеном новом задужењу из 
ове одлуке, износиће 3.311.643,62 КМ 
(у грејс периоду) или 14,11% редовних 
прихода остварених у 2020. години. 

 
5. Годишњи ануитет у 2023. години, 
који подлијеже законском ограничењу, 
по      текућим дугорочним кредитима и 
по предложеном новом задужењу из 
ове одлуке, износиће 4.106.550,47 КМ 
или 17,50% редовних прихода 
остварених у 2020. години. 
 
6. Годишњи ануитет у 2024. години, 
који подлијеже законском ограничењу, 

по      текућим дугорочним кредитима и 
по предложеном новом задужењу из 
ове одлуке, износиће 3.641.973,75 КМ 
или 15,52% редовних прихода 
остварених у 2020. години. 

 
V 
 

Овлашћује се Градоначелник да може 
потписати Уговор о кредитном задужењу 
за намјене из тачке I ове Одлуке. 

 
VI 

 
Овлашћује се Градоначелник да у случају 
потребе може пренијети средства са 
једног пројекта на други, с тим да се не 
доведе у питање извршење пројекта и да 
о томе обавјести Скупштину града на 
првој наредној сједници.  
 

VII 
 

Ова одлука ступа на снагу даном 
доношења и биће објављена у 
„Службеном гласнику града Градишка“, а 
примјењиваће се по добијању 
сагласности Министарства финансија 
Републике Српске. 
 

Број: 01-022-182/21 
Датум: 25.05.2021. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Миленко Павловић с.р. 
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ПРИЛОГ 
 
ПЛАН УТРОШКА КРЕДИТНИХ СРЕДСТВА ПО ЗАДУЖЕЊУ 
 

СПЕЦИФИКАЦИЈА 
 

утрошка кредитних средства по задужењу: 
 
а.) финансирање капиталних инвестиција - улагање у јавне и инфраструктурне објекте у 
износу од  1.000.000,00 КМ  
  

Ред.бр. Улагања План 
капиталних 
инвестиција 
веза  

Износ 

1. Израда пројектне 
документације за  
изградњу водоводне 
мреже у мјесним 
заједницама Лијевче поља  

Комунална 
инфраструктура 

   300.000,00 

2. Изградња вртића у 
Брестовчини – завршетак 
изградње дјечијег вртића у 
Брестовчини са вањским 
уређењем и опремањем 
објекта 

Образовање      500.000,00 

3. Завршетак реконструкције 
и модернизација градских 
улица и паркинг простора и 
модернизација лок. и 
некат. путева 

Саобраћајна 
инфраструктура 

  200.000,00 

Укупно  1.000.000,00 

 
б.) финансирање обавеза насталих ради рестуктурирања и консолидовања ЈП СЦ 
„Servitium” у износу од 1.000.000,00 КМ 
 

Ред.бр. Улагања План 
капиталних 
инвестиција 
(извршење 
плана 2020.год.) 

Износ 

4.  Спортска дворана – 
издаци за учешће у 
капиталу  

Спорт 1.000.000,00 
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На основу члана 39. став (2) тачка 

25) Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, 
број 97/16 и 36/19), чл. 60, 62. и 66. 
Закона о задуживању, дугу и гаранцијама 
Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“, број 71/12, 52/14, 
114/17, 131/20 и 28/21), члана 50. Закона 
о буџетском систему Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“, 
бр. 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16) и члана 
36. став (2) тачка 27) и члана 87. Статута 
града Градишка („Службени гласник града 
Градишка“, бр. 4/17, 5/19), Скупштина 
града Градишка на сјединици одржаној 
дана 25.05.2021. године донијела је 
 
 

О  Д  Л  У  К  У 
о краткорочном задужењу града 

Градишка 
 

I 
 

Прихвата се краткорочно кредитно 
задужење Града Градишка у износу од 
1.000.000,00 КМ, за потребе привременог 
финансирања дефицита произашлог из 
готовинског тока.  

II 
 

Кредитна средства из тачке I ове одлуке 
обезбиједиће се задужењем код 
комерцијалних банака под сљедећим 
условима: 
- износ кредита:  1.000.000,00 КМ, 
- каматна стопа: до 2,50% фиксна, 
- начин отплате: у једнаким мјесечним  
  ануитетима, 
- рок отплате: 12 мјесеци,  
- обрада захтјeва: не више од 0,3%   
  једнократно, 
- обезбјеђење: мјенице и налози града  
  Градишка. 
 

III 
 

Овлашћује се Градоначелник да у складу 
са овом oдлуком закључи уговор са 
најповољнијом банком, у оквирима 
дефинисаним чланом II ове Одлуке, под 

којим су дефинисани услови 
кредитирања. 
Задужује се Одјељење за финансије да 
од Министарства финансија Републике 
Српске тражи одобрење за задужење и да 
након добијене сагласности проведе 
поступак за избор најповољније банке, у 
складу са Законом о јавним набавкама 
Републике Српске. 

IV 
 

Уговор са банком ће се потписати након 
добијања сагласности Министарства 
финансија Републике Српске.  
 

V 
 

Ова одлука ступа на снагу даном 
доношења и биће објављена у 
„Службеном гласнику града Градишка“, а 
примјењиваће се по добијању 
сагласности Министарства финансија 
Републике Српске. 
 
Број: 01-022-183/21 
Датум: 25.05.2021. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Миленко Павловић с.р. 
___________________________________ 
 

На основу члана 39. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број 97/16 и 36/19), 
чл. 61, 62. и 68. Закона о задуживању, 
дугу и гаранцијама Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“, 
бр. 71/12, 52/14, 114/17, 131/20 и 28/21), 
члана 50. Закона о буџетском систему 
Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 121/12, 52/14, 
103/15 и 15/16)  и чл. 36. и 87. Статута 
града Градишка („Службени гласник града 
Градишка“, бр. 4/17 и 5/19), Скупштина 
града Градишка на сјединици одржаној 
дана 25.05.2021. године  донијела је 
 

О  Д  Л  У  К  У 
 

о давању гаранције градa Градишка КП 
„Градска чистоћа“ а.д. Градишка 



27.5.2021. године                    „Службени гласник града Градишка“ – број 9/21                                страна 5 

I 
 

Скупштина града је сагласна да се на 
захтјев КП „Градска чистоћа“ а.д. 
Градишка,  да гаранција за кредитно 
задужење за главни дуг у износу од 
1.900.000,00 КМ.  

 
II 
 

Кредитна средства се могу користити за 
сљедеће намјене: рефинансирање 
постојећег кредитног задужења, 
измирење обавеза према добављачима, 
измирење обавеза за порезе и доприносе 
и набавка основног средства за рад.   
 

III 
 
Кредитно задужење КП „Градска чистоћа“ 
а.д. Градишка, обезбједиће се под 
сљедећим условима: 
-  износ главнице задужења: 1.900.000,00 
КМ, 
-  каматна стопа: фиксна  4%, 
-  накнада за обраду кредитног захтјева: 
до 0,3% од износа кредита, 
-  рок отплате: 120 мјесеци (10 година), 
-  начин отплате: у једнаким мјесечним 
ануитетима, 
- обезбјеђење поврата кредита: бјанко 
мјенице са мјеничном изјавом и овјерени  
 бјанко налози за пренос средства од КП 
„Градска чистоћа“ а.д. као дужника и 
гаранција града Грaдишка.  

 
IV 

 
Гаранција града Градишка се може 
реализовати након исцрпљивања свих 
инструмената датих од стране КП 
„Градска чистоћа“ а.д. Градишка. 

 
V 

 
Овлашћује се Градоначелник да, у складу 
са одредбама Закона о задуживању, дугу 
и гаранцијама Републике Српске прибави 
сагласност Министарства финансија 
Републике Српске за издавање гаранције 
за кредитно задужење КП „Градска 
чистоћа“ а.д. Градишка.  
 

VI 
 

Квантификације у вези са ограничењима 
која су садржана у члану 61.Закона о 
задужи-вању, дугу и гаранцијама 
Републике Српске су сљедеће: 
 

- Остварени редовни приходи у 
2020. години су износили 
23.468.085,22 КМ, и то порески 
приходи 16.126.672,36 КМ, а 
непорески приходи 7.341.42,86 КМ. 

- Укупна изложеност Града 
Градишка по основу гаранција 
износи 1.833.698,20 КМ или 7,81% 
редовних прихода остварених у 
2020.години.   

- Укупна изложеност Града 
Градишка заједно са овом 
гаранцијом износи 3.733.698,20 КМ 
или 15,90% редовних прихода 
остварених у 2020.години.     

 
VI 

 
За реализацију ове одлуке задужује се 
Градоначелник и Одјељење за финансије, 
а надзор над сервисирањем поменутог 
задужења вршиће Одјељење за 
финансије. 
 

VII 
 

Ова одлука ступа на снагу даном 
доношења и биће објављена у 
„Службеном гласнику града Градишка“, а 
примјењиваће се по добијању 
сагласности Министарства финансија 
Републике Српске. 
 
Број: 01-022-184/21 
Датум: 25.05.2021. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Миленко Павловић с.р. 
__________________________________ 

На основу члана 114. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник          
Републике Српске”, бр. 97/16 и 36/19), и 
члана 36. и 87. Статута града Градишка 
(„Службени гласник града      Градишка”, бр. 
4/17 и 5/19), Скупштина града Градишка 
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на сједници одржаној дана 25.05.2021. 
године, донијела је 

 
О Д Л У К У 

o мјесним заједницама на 
подручју  града Градишка 

 
 
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

 
Члан 1. 

Овом одлуком уређује се назив, подручје, 
послови које врши мјесна заједница и 
друга питања од значаја за рад мјесних 
заједница (у даљем тексту: Одлука). 

 
Члан 2. 

(1) Мјесна заједница, као облик 
непосредног учешћа грађана у 
локалној самоуправи, образује се за 
подручје на којем постоји интерес 
становника, које представља 
територијалну и функционалну 
цјелину, на  којем постоји међусобна 
повезаност грађана и могућност 
остваривања заједничких интереса и 
потреба. 

 
(2) У мјесној заједници грађани могу 

задовољавати одређене заједничке 
потребе и интересе у областима: 
уређења насеља, становања, 
комуналних дјелатности, 
здравствене и социјалне заштите, 
заштите животне средине, 
образовања, васпитања, физичке               
културе и другим областима које 
грађани у мјесној заједници сматрају 
битним за мјесну заједницу. 

 
Члан 3. 

У мјесној заједници своје потребе и 
интересе грађани задовољавају и 
остварују: 

- покретањем иницијатива и 
учешћем у  јавној расправи 
приликом припреме и доношења 
докумената просторног уређења 
за подручје мјесне заједнице, 

- покретањем иницијатива, 
давањем   мишљења и учешћем у 
изградњи комуналних објеката и 

објеката у општој употреби, на 
подручју мјесне заједнице, 

- покретањем иницијативе и 
учешћем у  јавним расправама о 
активностима које су у вези са 
развојем привреде и друштвених 
дјелатности, 

- прикупљањем и достављањем 
органима града, јавним 
предузећима и установама 
представки и притужби на  њихов 
рад, као и иницијатива и 
приједлога грађана за рјешавање 
питања од њиховог заједничког 
интереса, 

- учешћем у обезбјеђивању 
просторних, финансијских и 
организационих услова за спорт и 
рекреацију, 

- организовањем разних облика 
хуманитарне помоћи на свом 
подручју, 

- заштитом од елементарних 
непогода  и организовањем, 
отклањањем или ублажавањем 
посљедица од елемнтарних 
непогода, 

- сарадњом са удружењима 
грађана о    питањима која су од 
интереса за             грађане мјесне 
заједнице и 

- обављањем послова које им 
повјере органи града. 

 

Члан 4. 
Мјесна заједница нема статус правног 
лица. 
 
 

Члан 5. 
(1) Ради овјере аката мјесне заједнице, 

мјесна заједница има печат округлог 
облика у складу са законом. 

(2) Градска управа града Градишка 
обезбеђује израду и успоставља 
евиденције о печатима и лицима 
одговорним за употребу печата мјесне 
заједнице. 

 

Члан 6. 
Градска управа града Градишка дужна је 
водити регистар мјесних заједница на 
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њеној територији. 
 
II ОБРАЗОВАЊЕ МЈЕСНИХ   
ЗАЈЕДНИЦА 

Члан 7. 
(1)  Мјесна заједница образује се за дио  

насељеног мјеста, односно за подручје 
једног  или више међусобно повезаних 
насељених мјеста. 

(2)  Дио насељеног мјеста не може бити у 
саставу мјесне заједнице која је образована 
за друго насељено мјесто, односно дио 
насељеног мјеста. 

Члан 8. 

Ради непосредног учешћа грађана у локалној 
самоуправи, у циљу задовољавања 
заједничких потреба грађана, на подручју 
града Градишка, образују се сљедеће мјесне 
заједнице: 

 
Редни 
број 

Назив мјесне 
заједнице 

Насељена 
мјеста за која 
се образује 

мјесна 
заједница 

Број 
чланова 
Савјета 
мјесне 

заједнице 

1. Берек Берек 5 

2. Бистрица Бистрица 5 

3. Бок Јанковац Бок Јанковац 7 

4. Брестовчина Брестовчина 7 

5. Вакуф Вакуф 5 

6. Вилуси Вилуси 5 

7. Врбашка Врбашка 5 

8. Гашница Гашница 5 

9. Горњи 
Карајзовци 

Горњи 
Карајзовци 

5 

10. Горња 
Јурковица 

Горња 
Јурковица 

5 

11. Горњи 
Подградци 

Горњи 
Подградци 

7 

12. Грбавци Грбавци 5 

13. Доњи 
Карајзовци 

Доњи 
Карајзовци 

5 

14. Доњи 
Подградци 

Доњи 
Подградци 

5 

15. Дубраве Дубраве, 
Мокрице, 
Чикуле 

7 

16. Драгељи Драгељи 5 

17. Долина Доња 
Долина, 
Горња 
Долина 

5 

18. Елезагићи Елезагићи 5 

19. Жеравица Жеравица 7 

20. Јабланица Јабланица 5 

21. Јазовац Јазовац 5 

22. Јурковица Доња 
Јурковица, 
Средња 
Јурковица, 

5 

Шашкиновци 

23. Кијевци Кијевци 5 

24. Кочићево Кочићево 5 

25. Козинци Козинци, 
Греда 

7 

26. Крајишник Крајишник 5 

27. Крушкик Крушкик 7 

28. Ламинци 
Брезици 

Ламинци 
Брезици 

7 

29. Ламинци Ламинци 
Сређани, 
Ламинци 
Дубраве, 
Ламинци 
Јаружани 

7 

30. Лисковац Лисковац 5 

31. Лужани Лужани 5 

32. Машићи Машићи 5 

33. Мачковац Мачковац 5 

34. Мичије Мичије 5 

35. Милошево 
Брдо 

Милошево 
Брдо 

5 

36. Миљевићи Миљевићи 5 

37. Нова Топола Нова Топола 7 

38. Ново Село Ново Село 5 

39. Обрадовац Дио 
насељеног 
мјеста 
Градишка 

7 

40. Орахова Орахова 7 

41. Петрово 
Село 

Петрово 
Село 

5 

42. Ровине Ровине 7 

43. Рогољи Рогољи 5 

44. Романовци Романовци 5 

45. Сеферовци Сеферовци 5 

46. Сењак Дио 
насељеног 
мјеста 
Градишка 

9 

47. Совјак Совјак 5 

48. Стара 
Топола 

Дио 
насељеног 
мјеста Нова 
Топола 

5 

49. Требовљани Требовљани 5 

50. Текија Дио 
насељеног 
мјеста 
Градишка 

7 

51. Трошељи Трошељи 5 

52. Турјак Турјак, 
Трновац, 
Аџићи, 
Козара, 
Самарџије 

5 

53. Центар Дио насељеног 
мјеста 
Градишка  

7 

54. Церовљани Церовљани, 
Ћелиновац 

5 

55. Цимироти Цимироти 5 

56. Чатрња Чатрња, 
Буковац 

7 
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Члан 9. 
Иницијативу за оснивање мјесне 
заједнице, промјену њеног подручја и 
назива мјесне заједнице може покренути 
најмање 10% грађана који имају 
пребивалиште на подручју насељеног  
мјеста, односно насељених мјеста на која 
се иницијатива односи или најмање 1/3 
одборника Скупштине града или 
Градоначелник. 
 

Члан 10. 
(1) Иницијатива за оснивање мјесне 

заједнице, за промјену њеног подручја или 
назива, обавезно садржи: 
1) податке о подручју за које се предлаже 
оснивање мјесне заједнице, промјена 
њеног подручја или назива, границе 
мјесне заједнице, број становника и 
друго, 
2) начин на који се предлаже оснивање 
мјесне заједнице, промјена њеног 
подручја или назива, 
3) разлоге због којих се предлаже 
оснивање мјесне заједнице, промјена 
њеног подручја или назива. 

(2) Иницијатива из става (1) мора да буде   
образложена и да садржи и друге податке 
који ће омогућити да се, о покренутој 
иницијативи, у утврђеном поступку 
донесе одлука. 
 

Члан 11. 
(1) Скупштина града дужна је да у року од 

60 дана од дана пријема иницијативе 
за оснивање, промјену подручја или 
назива мјесне заједнице одлучи о 
иницијативи, у складу са законом, 
Статутом и Пословником о раду 
Скупштине. 

(2) У поступку одлучивања у складу са 
ставом (1) овог члана прибавља се 
мишљење Градоначелника. 

(3) Ако Скупштина града утврди да не 
постоје услови за оснивање мјесне 
заједнице, промјену њеног подручја 
или назива о томе ће обавјестити 
подносиоца иницијативе. 

 
Члан 12. 

 Збор грађана у мјесној заједници може 
пуноважно расправљати и одлучивати 
ако је на збору грађана присутно: 

1) у мјесној заједници која има до 
1.000 регистрованих бирача – 
најмање 30  бирача, 

2) у мјесној заједници која има од 
1.000 до 3.000 регистрованих 
бирача – најмање    50 бирача, 

3) у мјесној заједници која има од 
3.000 до 10.000 регистрованих 
бирача – 

           најмање 75 бирача и 
4) у мјесној заједници која има више 

од 10.000 регистрованих бирача – 
најмање 100 бирача. 

 
 

 Одлука збора је донесена ако се за њу 
јавним гласањем изјасни већина од 
укупног броја присутних на збору 
грађана. 
 

Члан 13. 
(1) Административно-техничке послове за 
потребе органа мјесне заједнице обавља 
организациона јединица Градске управе 
града Градишка која обавља послове 
опште управе. 
(2) Организациона јединица Градске 
управе града Градишка која обавља 
послове опште управе врши координацију 
рада између Савјета мјесних заједница и 
органа града, која се састоји у праћењу 
стања у мјесним заједницама, пружање 
стручне и друге помоћи у раду, 
прикупљања информација о раду мјесних      
заједница у циљу израде извјештаја и 
анализа    за потребе органа града. 
 
III САВЈЕТ МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
 

Члан 14. 
(1) Орган мјесне заједнице је Савјет   

мјесне заједнице (у даљем тексту: 
„Савјет“). 

(2) Број чланова Савјета, утврђује се 
према броју грађана, уписаних у 
бирачки списак, а како слиједи: 

1) пет (5) чланова у мјесној заједници која 
има до 1.000 регистрованих бирача, 
2) седам (7) чланова у мјесној заједници 
која има од 1.001 до 5.000 регистрованих 
бирача, 
3) девет (9) чланова у мјесној заједници 
која има од 5.001 до 10.000 регистрованих 
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бирача, 
4) једанаест (11) чланова у мјесној 
заједници која има преко 10.000 регистро- 
ваних бирача. 

 

Члан 15. 

 Савјет има предсједника и одређен 
број чланова у складу са чланом 14. 
ове одлуке. 

 Предсједника Савјета бирају чланови 
Савјета натполовичном већином 
гласова укупног броја чланова. 

 Мандат Савјета траје четири  године 

 Предсједник Савјета има право на 
накнаду за свој рад, у складу са 
посебном одлуком Скупштине града. 

 
Члан 16. 

У оквиру својих права и дужности Савјет 
обавља сљедеће послове: 

1) стара се  о извршењу одлука које 
грађани донесу на збору грађана, 

2) предлаже план развоја мјесне 
заједнице, у складу са плановима 
рада града, 

3) доноси програм мјера и активности 
за реализацију планова и програма 
развоја мјесне заједнице, 

4) сарађује и учествује у 
активностима других субјеката који 
дјелују на подручју мјесне 
заједнице, 

5) управља средствима којима 
располаже мјесна заједница и 
утврђује приоритете коришћења 
средстава добијених по основу 
донација и поклона, 

6) покреће иницијативе за изградњу и 
одржавање комуналних објеката и 
комуналне инфраструктуре и 
начина обезбјеђења средстава, 
унапређење заштите животне 
средине, уређивање насеља, 
побољшање услова за образовање 
и васпитање, културу, социјалну и 
здравствену заштиту 
становништва, развој туризма, 
спорта и рекреације и у другим 
областима од заједничког интереса 
мјесног становништва, 

7) одлучује о коришћењу објеката 
који су додјељени на коришћење 
мјесној заједници, у складу са 

одлукама Скупштине града, 
8) подноси збору грађана извјештај о 

свом раду и раду мјесне заједнице 
и 

9) друге послове утврђене законом, 
Статутом града и одлукама 
Скупштине града.  

 

IV ИЗБОРИ И ПРЕСТАНАК МАНДАТА  
ЧЛАНОВА САВЈЕТА МЈЕСНЕ 
ЗАЈЕДНИЦЕ 
 

Члан 17. 
Избори за Савјет се спроводе у складу са 
одредбама Изборног закона Републике 
Српске и упутства које доноси Републичка 
изборна комисија. 
 

Члан 18. 
(1) Одлуку о расписивању избора за   

Савјет доноси Скупштина града. 
(2) Орган задужен за спровођење избора 

Савјета је Градска изборна комисија и 
бирачки одбори. 

 
Члан 19. 

(1) Избори за Савјет се одржавају 
најкасније 90 дана од дана конституисања 
локалних органа власти. 
(2) Чланови Савјета бирају се на 
зборовима грађана, тајним гласањем. 
(3) Савјет бирају бирачи уписани у 
Централни бирачки списак који имају 
пребивалиште на подручју мјесне 
заједнице у којој се врши избор. 
 

Члан 20. 
(1) Савјет бирају бирачи уписани у 

бирачки списак, на зборовима 
грађана, који имају пребивалиште на 
подручју мјесне заједнице, 
непосредно, тајним гласањем у складу 
са изборним прописима. 

(2) Савјет мјесне заједнице је изабран ако 
је на збору грађана гласало: 
1) у мјесној заједници која има до 

1.000 регистрованих бирача – 
најмање 30  бирача, 

2) у мјесној заједници која има од 
1.000 до 3.000 регистрованих 
бирача – најмање    50 бирача, 

3) у мјесној заједници која има од 
3.000 до 10.000 регистрованих 
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бирача – 
            најмање 75 бирача и 

4) у мјесној заједници која има више 
од 10.000 регистрованих бирача – 
најмање 100 бирача. 

(3) За чланове Савјета изабрани су 
кандидати који су добили највећи број 
гласова бирача који су гласали на 
збору грађана, ако законом или 
упутством није другачије прописано. 

 
Члан 21.  

Члан Савјета има права и дужности: 
1) присуствовати сједницама Савјета, 
2) предлагати разматрања појединих  

питања из дјелокруга рада Савјета, 
3) расправљати и изјашњавати се о 

свим  питањима која су на дневном 
реду Савјета, 

4) обављати послове које му у 
оквиру    свог дјелокруга рада 
повјери Савјет. 

 

Члан 22. 
Предсједник Савјета руководи радом 
Савјета и збором грађана, сазива и 
предсједава радом збора грађана и 
Савјета, потписује акте и обавља друге 
послове за које га овласти Савјет, а који 
нису у супротности са законом, статутом 
града и овом одлуком. 

 

Члан 23. 
(1) Савјет засједа по потреби, а најмање 

четири пута годишње и одлучује на 
сједницама. 

(2) Савјет може пуноважно одлучивати, 
ако је на сједници присутна већина 
од укупног броја чланова Савјета. 

(3) Савјет доноси одлуке већином 
гласова присутних чланова Савјета. 

 
Члан 24. 

Обавјест о сазивању сједнице Савјета  са 
дневним редом, временом и мјестом 
одржавања доставља се члановима 
Савјета најкасније три дана прије 
одржавања сједнице. 
 

Члан 25. 
За свој рад Савјет је одговоран збору 
грађана. 

 
Члан 26. 

Мандат предсједника, односно члана   
Савјета престаје: 

1) смрћу, 
2) на лични захтјев, 
3) истеком мандата, 

4) одјавом пребивалишта са 
подручја   мјесне заједнице, 

5) ако је правоснажном одлуком 
лишен   пословне способности, 

6) разрјешењем. 
 

Члан 27. 
Предсједник, односно члан Савјета, може 
бити разријешен дужности и прије истека 
мандата, ако дуже вријеме не учествује у 
раду Савјета, због дужег одсуствовања 
усљед дуге и тешке болести, неморалног 
и недоличног понашања, ако 
правоснажном пресудом буде осуђен на 
казну  затвора од најмање шест мјесеци 
или због злоупотребе приликом 
обављања послова. 
 

Члан 28. 
Члан Савјета може бити разријешен 
дужности и прије истека мандата, на 
збору грађана, ако за њихово разрјешење 
гласа натполовична већина од укупног 
броја грађана који су присутни на збору. 
 
 

Члан 29. 
(1) Приједлог за разрјешење члана   

Савјета, може поднијети предсједник 
Савјета и било који члан Савјета. 

(2) Приједлог за разрјешење дужности 
члана Савјета и Савјета може 
поднијети и 5% бирача уписаних у 
бирачки списак мјесне заједнице у 
писаном облику са образложеним 
разлозима за разрјешење. 

(3) Савјет је дужан да приједлог уврсти на 
дневни ред збора грађана у року од 15 
дана од дана пријема приједлога. 

(4) Уколико предсједник Савјета не 
сазове збор у складу са са претходним 
ставом овог члана, збор грађана ће 
сазвати Градоначелник или 
предсједник Скупштине града. 

(5) О приједлогу за разрјешење члана 
Савјета одлучује збор грађана. 
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(6) Приједлог је усвојен ако се за исти 
изјасни надполовична већина од 
укупног броја грађана који су присутни 
на збору. 

 
Члан 30. 

Ако члану Савјета престане мандат прије 
истека времена на који је изабран, члан 
Савјета постаје следећи кандидат са 
предложене листе кандидата који је 
добио највећи број гласова приликом 
избора чланова  Савјета. 
 
V ФИНАНСИРАЊЕ РАДА МЈЕСНИХ      
ЗАЈЕДНИЦА 

 
Члан 31. 

(1) Средства за финансирање рада     
мјесних заједница обезбјеђују се у 
буџету града. 

(2) Осим средстава из става (1) овог 
члана средства за финансирање 
мјесне заједнице могу бити: 

1) средства грађана која се 
обезбјеђују самодоприносом, 

2) додјељена средства 
заинтересованих привредних   
друштава и других 
организација и  институција, 

  3) донације и поклони, 
  4) лично учешће грађана мјесне 

заједнице и 
  5) други законити извори. 

 
Члан 32. 

(1) Објектима, основним и другим 
средствима која за свој рад користе 
мјесне заједнице, управља и располаже 
град Градишка. 
(2) Савјет мјесне заједнице је дужан да 
обезбједи намјенско коришћење објеката 
и средстава из става (1) овог члана и са 
истим да  поступа са пажњом доброг 
домаћина. 
 

Члан 33. 
(1) Рад Збора грађана и Савјета је јаван и 

доступан грађанима и средствима 
јавног   информисања. 

Одлуке и закључци Збора грађана и 
Савјета обавезно се објављују на 
огласној табли у објекту мјесне заједнице 
 

VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 34. 
Ступањем на снагу ове одлуке, престаје 
да важи Одлука о мјесним заједницама на 
подручју града Градишка („Службени 
гласник града Градишка“, број  5/13, 8/14 и 
7/19). 

Члан 35. 
Ова oдлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном 
гласнику  града Градишка”. 

 
Број: 01-022-188/21 
Датум: 25.05.2021. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Миленко Павловић с.р. 
__________________________________ 

 
На основу члана 53 б. став (1) 

Изборног закона Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“ 
бр. 34/02, 35/03, 24/04, 19/05, 24/12, 
109/12, 45/18 и 18/20), чл. 39., 82. став (2) 
и 116. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“ 
бр. 97/16 и 36/19), тачке 3. и 6. Упутства о 
организовању и спровођењу избора за 
чланове Савјета мјесне заједнице 
(„Службени гласник Републике Српске“ 
бр. 122/12 и 31/13), чл. 36. и 87. Статута 
града Градишка („Службени гласник града 
Градишка“, бр. 4/17 и 5/19) Скупштина 
града Градишка на сједници одржаној 
дана 25.05.2021. године донијела је 
 

О Д Л У К У 
o расписивању избора за избор 

чланова Савјета мјесних заједница и 
сазивању збора грађана мјесних 

заједница на подручју града Градишка 
 
I 

Расписују се избори за избор чланова 
Савјета мјесних заједница на подручју 
града Градишка. 

II 
У циљу провођења избора из тачке I ове 
одлуке сазива се збор грађана мјесних 
заједница на подручју града Градишка на 
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дан 03.10.2021. године са почетком у 
09:00 часова. 
Избори чланова Савјета мјесних 
заједница на подручју града Градишка ће 
се провести непосредним тајним 
гласањем на основу општег и једнаког 
изборног права на збору грађана у 
времену од 09:00 до 17:00 часова по 
мјесним заједницама, а како слиједи: 
 
Редни 
број 

Назив мјесне 
заједнице 

Насељена 
мјеста за која 
се образује 

мјесна 
заједница 

Број 
чланова 
Савјета 
мјесне 

заједнице 

1. Берек Берек 5 

2. Бистрица Бистрица 5 

3. Бок Јанковац Бок Јанковац 7 

4. Брестовчина Брестовчина 7 

5. Вакуф Вакуф 5 

6. Вилуси Вилуси 5 

7. Врбашка Врбашка 5 

8. Гашница Гашница 5 

9. Горњи 
Карајзовци 

Горњи 
Карајзовци 

5 

10. Горња 
Јурковица 

Горња 
Јурковица 

5 

11. Горњи 
Подградци 

Горњи 
Подградци 

7 

12. Грбавци Грбавци 5 

13. Доњи 
Карајзовци 

Доњи 
Карајзовци 

5 

14. Доњи 
Подградци 

Доњи 
Подградци 

5 

15. Дубраве Дубраве, 
Мокрице, 
Чикуле 

7 

16. Драгељи Драгељи 5 

17. Долина Доња 
Долина, 
Горња 
Долина 

5 

18. Елезагићи Елезагићи 5 

19. Жеравица Жеравица 7 

20. Јабланица Јабланица 5 

21. Јазовац Јазовац 5 

22. Јурковица Доња 
Јурковица, 
Средња 
Јурковица, 
Шашкиновци 

5 

23. Кијевци Кијевци 5 

24. Кочићево Кочићево 5 

25. Козинци Козинци, 
Греда 

7 

26. Крајишник Крајишник 5 

27. Крушкик Крушкик 7 

28. Ламинци 
Брезици 

Ламинци 
Брезици 

7 

29. Ламинци Ламинци 
Сређани, 
Ламинци 

7 

Дубраве, 
Ламинци 
Јаружани 

30. Лисковац Лисковац 5 

31. Лужани Лужани 5 

32. Машићи Машићи 5 

33. Мачковац Мачковац 5 

34. Мичије Мичије 5 

35. Милошево 
Брдо 

Милошево 
Брдо 

5 

36. Миљевићи Миљевићи 5 

37. Нова Топола Нова Топола 7 

38. Ново Село Ново Село 5 

39. Обрадовац Дио 
насељеног 
мјеста 
Градишка 

7 

40. Орахова Орахова 7 

41. Петрово 
Село 

Петрово 
Село 

5 

42. Ровине Ровине 7 

43. Рогољи Рогољи 5 

44. Романовци Романовци 5 

45. Сеферовци Сеферовци 5 

46. Сењак Дио 
насељеног 
мјеста Гра-
дишка 

9 

47. Совјак Совјак 5 

48. Стара 
Топола 

Дио 
насељеног 
мјеста Нова 
Топола 

5 

49. Требовљани Требовљани 5 

50. Текија Дио 
насељеног 
мјеста Гра-
дишка 

7 

51. Трошељи Трошељи 5 

52. Турјак Турјак, 
Трновац, 
Аџићи, 
Козара, 
Самарџије 

5 

53. Центар Дио 
насељеног 
мјеста Гра-
дишка 

7 

54. Церовљани Церовљани, 
Ћелиновац 

5 

55. Цимироти Цимироти 5 

56. Чатрња Чатрња, 
Буковац 

7 

 
III 

(1) Изборе за чланове Савјета мјесних 
заједница спроводи Градска изборна 
комисија и бирачки одбори у складу са 
одредбама Изборног закона 
Републике Српске, Упутством о 
организовању и спровођењу избора за 
чланове савјета мјесних заједница, 
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Законом о равноправности полова у 
Босни и Херцеговини и Статутом 
града Градишка. 

 
(2) Градска изборна комисија града 

Градишка обавјестиће грађане о 
датуму, времену и локацијама 
сазивања збора грађана и одржавања 
избора за чланове Савјета мјесних 
заједница на огласној табли Градске 
управе града Градишка, огласним 
таблама мјесних заједница, интернет 
страници Града и путем радио 
станице Градишка. 

 
IV 

На сва питања која нису регулисана овом 
одлуком примјењује се Статут града 
Градишка и Упутство о организовању и 
спровођењу избора за чланове Савјета 
мјесне заједнице. 

 
V 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 
Број: 01-022-189/21 
Датум: 25.05.2021. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Миленко Павловић с.р. 
__________________________________ 
 

На основу члана 39. и 82. став (2) 
Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“ бр. 97/16 и 
36/19 и члана 87. Статута града Градишка 
(„Службени гласник града Градишка“ бр. 
4/17 и 5/19) Скупштина града Градишка на 
сједници одржаној дана 25.05.2021. 
године донијела је 
 

О Д Л У К У 
o одређивању висине новчане накнаде 
за рад предсједницима савјета мјесних 
заједница на подручју града Градишка 

за 2021. годину 
 
I 

Овом одлуком одређује се висина 
новчане накнаде за рад предсједницима 

савјета мјесних заједница на подручју 
града Градишка за 2021. годину у износу 
од 70,00 КМ мјесечно. 

 
II 

Накнада из тачке I ове одлуке исплаћује 
се из Буџета града Градишка. 
 

III 
За извршење ове одлуке задужује се 
Градоначелник. 

 
IV 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 
Број: 01-022-190/21 
Датум: 25.05.2021. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Миленко Павловић с.р. 
__________________________________ 
 

На основу члана 39. став 2. т.13. и 
37. и члана 82. став 2. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19), 
члана 36. став 2. т. 12,13 и 43 и члана 87. 
Статута града Градишка  („Службени 
гласник општине Градишка“, број 4/17 и 
„Службени гласник града Градишка“, бр. 
5/19) те члана 4. Уговора о закупу 
градског грађевинског земљишта (број: 
02-477-38/19, 02-477-39/19 и 02-477-40/19) 
Скупштина града Градишка на сједници 
одржаној дана 25.05.2021. године 
донијела је: 
 

О Д Л У К У 
о умањењу висине закупнине градског 
грађевинског земљишта привредном 
друштву „Градишка Тржница“ д.о.о. 

 
I 

 

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

 
II 

 
Висина закупнине умањује се за 50% 
цијене закупа за период aприл, мaj и jун 
2021. године. 
 

III 
 

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

IV 

Одлука ступа на снагу осам дана од 
дана објављивања у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 
Број: 01-022-185/21 
Датум: 25.05.2021. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Миленко Павловић с.р. 
__________________________________ 
 

На основу члана 38. став 2. Закона 
о уређењу простора и грађењу 
(„Службени гласник Републике Српске”, 
број: 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), члана 
39. став 2. тачка 8. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“ број: 97/16 и 36/19) и 
члана 87. Статута града Градишка 
(„Службени гласник града Градишка“ броj 
4/17 и 5/19), Скупштина града Градишка, 
на сједници одржаној дана 25.05.2021. 
године,  донијела је   
 

О  Д  Л  У  К  У 
о доношењу измјене дијела 

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

Градишкe „Градишка-исток“  
 (локација „Крошња“) 

 
 

I 
 

Доноси се измјена дијела Регулационог 
плана подручја зона  2,7 и 8 – источни дио 
градске зоне Градишкe „Градишка-исток“ 
(локација „Крошња“), у даљем тексту: 
Измјена Плана. 
 
Границе простора који је обухваћен 
Измјеном Плана су детаљно одређене у 
текстуалном и графичком дијелу измјене 
Плана. 

II 
 
Елаборат Измјене Плана састоји се од 
општег, текстуалног и графичког дијела. 
    
Текстуални дио плана садржи: 

 
А) УВОДНИ ДИО 
Б) АНАЛИЗА И ОЦЈЕНА СТАЊА 
В)ЦИЉЕВИ ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА 
Г) КОНЦЕПТ (ПРОГРАМ) ПЛАНА 
Прилог: Табела валоризације постојећег 
грађевинског фонда 

 
Графички дио плана  садржи: 
 
1. Геодетска подлога        Р = 1:1000 
1а. Валоризација постојећег грађевинског 
фонда  
- спратност и намјена објеката -  Р = 1:1000 

1б. Валоризација постојећег грађевинског 
фонда  
- бонитет објеката -                Р = 1:1000 
1в. Валоризација постојећег грађевинског 
фонда 
- постојећа намјена површина - Р = 1:1000 
1г. Функционална орг. постојеће јавне 
инфрастр.                    Р = 1:1000 
2. Карта власничке структуре    Р = 1:1000 
3. Инжињерскогеолошка карта  Р = 1:1000 
4.Извод из Урбанистичог плана Градишка  
2005-2020 
- Синтезна карта плана организације и  
кориштења ужег урбаног подручја-Р = 1:5000 
4а. Извод из регулационог плана подручја 
зона 2, 7 и 8 - источни дио градске зоне 
Градишке „Градишка-исток“ /из 2009.г./ 
-План просторне организације-  Р = 1:1000 
4б. Извод из измјене регулационог 
плана подручја зона 2, 7 и 8 – источни 
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дио градске зоне Градишке „Градишка-
исток“ /из 2012.г./ 
- План просторне организације -    Р = 1:1000 
5. План просторне организације Р = 1:1000 

5а. План намјене површина       Р = 1:1000 
6.  План организације зона јавног 
коришћења и инфраструктуре 
- Синтезна карта -                    Р = 1:1000 
7. План саобраћаја и нивелације     Р = 1:1000 
8. План инфраструктуре –  
    хидротехникa                          Р = 1:1000 
9. План инфраструктуре – 
електроенергетика и телекомуникације  
                                                     Р = 1:1000 
10. План инфраструктуре – 
топлификација       Р = 1:1000 
11. План уређења система зелених 
површина         Р = 1:1000 
12. План грађевинских и регулационих 
линија         Р = 1:1000 
13. План парцелације – површине и 
бројеви        Р = 1:1000 
13а. План парцелације – тачке и 
фронтови        Р = 1:1000 
14. План рушења        Р = 1:1000 

 
III 

 
Елаборат Измјене Плана, израђен од 
стране „Routing“ д.о.о. Бања Лука у мају 
2021. године, налази се у прилогу ове 
одлуке и чини њен саставни дио. 
 

IV 
 

План се излаже на стални јавни увид код 
Одјељења надлежног за послове 
уређења простора и грађења. 
 

V 
 
О провођењу ове Одлуке стараће се 
орган из тачке  IV ове одлуке.  
 

VI 
 
Ступањем на снагу ове одлуке престају 
да важе раније донесени просторно-
плански документи проведбеног 
карактера, у дијелу у којем нису у 
сагласности са овом Измјеном Плана. 
 
 

VII 
 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана по 
објављивању у „Службеном гласнику 
града Градишка”. 
 
Број: 01-022-186/21 
Датум: 25.05.2021. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Миленко Павловић с.р. 
__________________________________ 
 

На основу члана 38. став 2. Закона 
о уређењу простора и грађењу 
(„Службени гласник Републике Српске”, 
број: 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), члана 
39. став 2. тачка 8. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“ број: 97/16 и 36/19) и 
члана 87. Статута града Градишка 
(„Службени гласник града Градишка“ броj 
4/17 и 5/19), Скупштина града Градишка, 
на сједници одржаној дана 25.05.2021. 
године, донијела  је   
 

О  Д  Л  У  К  У 
о доношењу измјене Регулационог 

плана дијела центра Градишке  
(локација „Тржница“) 

 
I 
 

Доноси се измјена Регулационог плана 
дијела центра Градишке (локација 
„Тржница“) у даљем тексту: Измјена 
Плана. 
 
Границе простора који је обухваћен 
Измјеном Плана су детаљно одређене у 
текстуалном и графичком дијелу измјене 
Плана. 
 

II 
 
Елаборат Измјене Плана састоји се од 
општег, текстуалног и графичког дијела. 
    
Текстуални дио плана садржи: 

 
А) УВОДНИ ДИО 
Б) АНАЛИЗА И ОЦЈЕНА СТАЊА 
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В) ЦИЉЕВИ ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА 
Г) КОНЦЕПТ (ПРОГРАМ) ПЛАНА 
Прилог: Табела валоризације постојећег 
грађевинског фонда 

 
Графички дио плана садржи: 
 
1a Геодетска подлога.................Р = 1:1000 
1б Валоризација постојећег грађевинског 
фонда намјена и спратност 
објеката........................................Р = 1:1000 
1в Валоризација постојећег грађевинског 
фонда - бонитет објеката...........Р = 1:1000 
1г Функционална организација постојеће 
инфраструктуре синтезна  
карта.............................................Р = 1:1000 
1д Постојећа намјена 
површина.....................................Р = 1:1000 
2 Карта власничке структуре.....Р = 1:1000 
3а Извод из Урбанистичког плана 
Градишка 2005-2020 - синтезна карта 
плана организације и кориштења ужег 
урбаног подручја                         Р = 1:5000 
3б Извод из Урбанистичког плана 
Градишка 2005-2020.-
инжењерскогеолошка карта.....Р = 1:10000 
4 Извод из Регулационог плана дијела 
центра Градишке - план просторне 
организације...............................Р = 1:1000 
5 План просторне 
организације................................Р = 1:1000 
6 План намјене 
површина.....................................Р = 1:1000 
7 План инфраструктуре - синтезна 
карта.............................................Р = 1:1000 
8 План саобраћаја и 
нивелација...................................Р = 1:1000 
9 План инфраструктуре – 
хидротехникa..............................Р = 1:1000 
10 План инфраструктуре – 
електроенергетика  
и телекомуникације.        Р = 1:1000 
11 План инфраструктуре – 
топлификација.............................Р = 1:1000 
12 План система уређења зелених 
површина.....................................Р = 1:1000 
13 План грађевинских и регулационих 
линија........................................   Р = 1:1000 
14а План парцелације – површине и 
бројеви.........................................Р = 1:1000 
14б План парцелације – координате 
ломних тачака и дужине 
фронтова.....................................Р = 1:1000 

15 План уклањања......................Р = 1:1000 
 

III 
 

Елаборат Измјене Плана, израђен од 
стране „Routing“ д.о.о. Бања Лука у мају 
2021. године, налази се у прилогу ове 
одлуке и чини њен саставни дио. 
 

IV 
 

План се излаже на стални јавни увид код 
Одјељења надлежног за послове 
уређења простора и грађења. 

V 
 
О провођењу ове Одлуке стараће се 
орган из тачке IV ове одлуке.  
 

VI 
 
Ступањем на снагу ове одлуке престају 
да важе раније донесени просторно-
плански документи проведбеног 
карактера, у дијелу у којем нису у 
сагласности са овом Измјеном Плана. 
 

VII 
 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана по 
објављивању у „Службеном гласнику 
града Градишка”. 
 
Број: 01-022-187/21 
Датум: 25.05.2021. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Миленко Павловић с.р. 
__________________________________ 
 

На основу члана 39. став 2 тачка 2. 
Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 97/16 и 
36/19) и чланова 36. став 2 тачка 2.  и 87. 
Статута града Градишка („Службени 
гласник општине Градишка“, број 4/17 и 
„Службени гласник града Градишка“, број 
5/19) Скупштина града Градишка на 
сједници одржаној дана 25.05.2021. 
године доноси: 
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О Д Л У К У 
 

о давању сагласности за упис 
заложног права 

 
I 

 
Даје се сагласност за упис заложног 
права - хипотеке Друштву са ограниченом 
одговорношћу за производњу и промет 
„GOLIĆ-TRADE“ са сједиштем у 
Романовцима, Градишка, на 
некретнинама означеним као: 
 
-катастарска парцела број  405/37 
„Табла“, градилиште, површине 5136 m², 
уписана у лист непокретности број 4 к.о. 
Нова Топола, што одговара улису у 
земљишно-књижни уложак број  277 к.о. 
Нова Топола, 
-катастарска парцела број  405/38 
„Табла“, градилиште, површине 5168 m², 
уписана у лист непокретности број 4 к.о. 
Нова Топола, што одговара улису у 
земљишно-књижни уложак број  277 к.о. 
Нова Топола,  
-катастарска парцела број  405/39 
„Табла“, градилиште, површине 5884 m², 
уписана у лист непокретности број 4 к.о. 
Нова Топола, што одговара улису у 
земљишно-књижни уложак број  277 к.о. 
Нова Топола и 
-катастарска парцела број  405/40 
„Табла“, градилиште, површине 5726 m², 
уписана у лист непокретности број 4 к.о. 
Нова Топола, што одговара улису у 
земљишно-књижни уложак број  277 к.о. 
Нова Топола. 
 
Напријед наведене некретнине купљене 
су од Града Градишка по укупној цијени 
од 175.312,00 КМ. 
                                                    

II 
 
За провођење ове одлуке задужује се 
Градоначелник града Градишка. 
 
 
 
 
 
 

III 
 
Ова одлука ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 
Број: 01-022-177/21 
Датум: 25.05.2021. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Миленко Павловић с.р. 
__________________________________ 
 

На основу члана 39. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19), 
члана 348. став 1. Закона о стварним 
правима („Службени гласник Републике 
Српске“, бр. 124/08, 3/09, 58/09, 95/11, 
60/15 и 107/19), члана 15. став 2 
Правилника о поступку јавног конкурса за 
располагање непокретностима у својини 
Републике Српске и јединица локалне 
самоуправе („Службени гласник 
Републике Српске“, број 20/12) и чланова 
36. и 87. Статута града Градишка 
(„Службени гласник општине Градишка'', 
број 4/17 и „Службени гласник града 
Градишка“, број 5/19) Скупштина града 
Градишка на сједници одржаној 
25.05.2021. године, доноси 

 
О Д Л У К У 

о продаји пословног простора 
непосредном погодбом 

Којић Дејану из Бање Луке 
 

I 
 
Којић Дејану из Бање Луке продаје се 
непосредном погодбом, као једином 
учеснику лицитације, пословни простор у 
власништву Града Градишка и то: 
 
- пословни простор као посебан дио 
стамбено-пословне зграде у Градишци, 
улица Драгоје Лукића бр. 11, у приземљу, 
површине 65,58 m2, у згради изграђеној на 
к.ч. број 932,  п.л. бр. 2689 к.о. Градишка - 
град, уписан у Књигу уложених уговора о 
продаји пословних зграда, пословних 
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просторија и гаража, лист број 1338 к.о. 
Градишка-град, по цијени oд 66 000,00 КМ. 
 

II 
 

О продаји некретнинe из тачке I ове 
одлуке, након прибављеног мишљења 
Правобранилаштва Републике Српске, 
закључиће се купопродајни уговор између 
Града Градишка и Којић Дејана из Бање 
Луке, којим ће се регулисати сва 
међусобна права и обавезе између 
уговорних страна. 
 

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

IV 
 
Ова одлука ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 
Број: 01-022-178/21 
Датум: 25.05.2021. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Миленко Павловић с.р. 
__________________________________ 
 

На основу члана 39. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19), 
члана 348. став 1. Закона о стварним 
правима („Службени гласник Републике 
Српске“, бр. 124/08, 3/09, 58/09, 95/11, 
60/15 и 107/19), члана 15. став 2 
Правилника о поступку јавног конкурса за 
располагање непокретностима у својини 
Републике Српске и јединица локалне 
самоуправе („Службени гласник 
Републике Српске“, број 20/12) и чланова 
36. и 87. Статута града Градишка 
(„Службени гласник општине Градишка“, 
број 4/17 и „Службени гласник града 
Градишка“, број 5/19) Скупштина града 
Градишка на сједници одржаној 
25.05.2021. године, доноси 

 

О Д Л У К У  
 

о продаји земљишта непосредном 
погодбом Видовић Љубомиру из 

Кукуља 

 
I 

 
 
Видовић Љубомиру из Кукуља продаје се 
непосредном погодбом, као једином 
учеснику лицитације, земљиштe у 
власништву Града Градишка и то: 
 
- Катастарска честица број 3080/59 „УЛ 

ЈОВАНА ЦВИЈИЋА“ ливада 2. класе,  
 
површине 822 m2, уписана у л.н број 1912 
к.о. Градишка 1 по цијени oд 20 550,00 КМ. 
 

II 
 

О продаји некретнинe из тачке I ове 
одлуке, након прибављеног мишљења 
Правобрани-лаштва  Републике Српске, 
закључиће се купопродајни уговор између 
Града Градишка и Видовић Љубомира из 
Кукуља, којим ће се регулисати сва 
међусобна права и обавезе између 
уговорних страна. 
 

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

IV 
 
Ова одлука ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 
Број: 01-022-179/21 
Датум: 25.05.2021. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Миленко Павловић с.р. 
__________________________________ 
 

На основу члана 39. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 



27.5.2021. године                    „Службени гласник града Градишка“ – број 9/21                                страна 19 

Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19), 
члана 348. став 1. Закона о стварним 
правима („Службени гласник Републике 
Српске“, бр. 124/08, 3/09, 58/09, 95/11, 
60/15 и 107/19), члана 15. став 2 
Правилника о поступку јавног конкурса за 
располагање непокретностима у својини 
Републике Српске и јединица локалне 
самоуправе („Службени гласник 
Републике Српске“, број 20/12) и чланова 
36. и 87. Статута града Градишка 
(„Службени гласник општине Градишка“, 
број 4/17 и „Службени гласник града 
Градишка“, број 5/19) Скупштина града 
Градишка на сједници одржаној 
25.05.2021. године, доноси 

 
О Д Л У К У  

о продаји земљишта непосредном 
погодбом Кошћо Драгану из Котор 

Вароши 
 
I 

 
Кошћо Драгану из Котор Вароши продаје 
се непосредном погодбом, као једином 
учеснику лицитације, земљиштe у 
власништву Града Градишка и то: 
 
-катастарска честица број 693/4 
„РОВИНЕ“ њива 1. класе, површине 182 
m2,  
 
уписана у п.л. број 876 к.о. Ровине по 
цијени oд 4550, 00 КМ . 
 

II 
 

О продаји некретнинe из тачке I ове 
одлуке, након прибављеног мишљења 
Правобранилаштва Републике Српске, 
закључиће се купопродајни уговор између 
Града Градишка и Кошћо Драгана из 
Котор Вароши, којим ће се регулисати сва 
међусобна права и обавезе између 
уговорних страна. 
 

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

IV 
 
Ова одлука ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 
Број: 01-022-180/21 
Датум: 25.05.2021. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Миленко Павловић с.р. 
__________________________________ 
 

На основу члана 39. став 2. тачка 
13. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, 
бр. 97/16 и 36/19), члана 23. Закона о 
стварним правима Закона о стварним 
правима („Службени гласник Републике 
Српске“, бр. 124/08, 3/09, 58/09, 95/11, 
60/15 и 107/19) и чл. 36. став 2. тачка 13. и 
87. Статута града Градишка („Службени 
гласник општине Градишка“, број 4/17 и 
„Службени гласник града Градишка“, број 
5/19) Скупштина града Градишка на 
сједници одржаној 25.05.2021. године, 
доноси 
 

О  Д  Л  У  К  У 
о прихватању понуде 

 
I 

 
Прихвата се понуда Маџар 

Невенке из Романоваца за куповину 
непокретности означених као: 

 
-к.ч. бр. 424/5 БУНАРИЋ њива 2. класе,  
површине 125 m2 

 
уписана у п.л. бр. 605 к.о. Романовци, по 
цијени од 2.750,00 КМ, ради  изградње 
аутобуског стајалишта уз магистрални пут 
Градишка-Бања Лука, у мјесту 
Романовци. 

II 
 

Одобрава се исплата накнаде 
Маџар Невенки у износу од 9.250,00 КМ 
на име процијењене вриједности 
пољопривредних засада на парцели. 
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III 
 
О куповини некретнина из тачке I 

ове одлуке, након прибављеног 
мишљења Правобранилаштва Републике 
Српске, закључиће се уговор између 
Града Градишке, као купца и Маџар 
Невенке из Романоваца, као продавца, 
којима ће се регулисати сва међусобна 
права и обавезе између уговорних страна. 
 

IV 
 

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

V 
 
Ова oдлука ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 
Број: 01-022-181/21 
Датум: 25.05.2021. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Миленко Павловић с.р. 
__________________________________ 
 

На основу члана 36. Статута града 
Градишка („Службени гласник града 
Градишка“ бр. 4/17 и 5/19) и чл. 133. и 
140. Пословника о раду Скупштине града 
Градишка („Службени гласник града 
Градишка“ број 6/17 и 5/19) а након 
разматрања Извјештаја Градоначелника 
о раду у органима предузећа која 
обављају комуналне дјелатности: КП 
„Водовод“ а.д. Градишка,  КП „Градска 
чистоћа“ а.д. Градишка и КП „Топлана“ 
а.д. Градишка, Скупштина града 
Градишка на 5. редовној сједници 
одржаној 25.5.2021. године донијела је 
сљедећи 
 

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

Градоначелника о раду у органима 
предузећа која обављају комуналне 
дјелатности: КП „Водовод“ а.д. 

Градишка, КП „Градска чистоћа“ а.д. 
Градишка и КП „Топлана“ а.д. 
Градишка.  
 
Број: 01-013-43/21 
Датум: 25.05.2021. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Миленко Павловић с.р. 
__________________________________ 
 

На основу члана 82. став (2) 
Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“ бр. 97/16 и 
36/19), члана 127. Закона о средњем 
образовању и васпитању („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 41/18, 
35/20 и 92/20), члана 16. Правилника о 
раду и поступку избора и разрјешења 
чланова школског одбора („Службени 
гласник Републике Српске“, број 37/19) и 
члана 87. Статута града Градишка 
(„Службени гласник града Градишка“, бр. 
3/14 и 5/19), Скупштина града Градишка 
на сједници одржаној 25.05.2021. године, 
доноси 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 о разрјешењу члана Школског одбора 

ЈУ „Гимназија“ Градишка 
 
 
1. ДУШИЦА БАШКАЛО, дипл. биолог из 

Градишке, разрјешава се дужности 
члана школског одбора ЈУ „Гимназија“ 
Градишка. 

 
2. Рјешење ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 

 
Број: 01-111-181/21 
Датум: 25.05.2021. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Миленко Павловић с.р. 
__________________________________ 
 

На основу члана 82. став (2) 
Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“ бр. 97/16 и 
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36/19), члана 127. Закона о средњем 
образовању и васпитању („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 41/18, 
35/20 и 92/20), чл. 5 и 6. Правилника о 
раду и поступку избора и разрјешења 
чланова школског одбора („Службени 
гласник Републике Српске“, број 37/19) и 
члана 87. Статута града Градишка 
(„Службени гласник града Градишка“, бр. 
3/14 и 5/19), Скупштина града Градишка 
на сједници одржаној 25.05.2021. године, 
доноси 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о избору члана Школског одбора 

ЈУ „Гимназија“ Градишка 
 
 
1. За члана школског одбора ЈУ 

„Гимназија“ Градишка, испред Града 
Градишка бира се КОВИЉКА ЈОШИЋ, 
проф. разредне наставе из Градишке. 

 
2. Избор из претходне тачке врши се на 

период од четири године. 
 
3. Рјешење ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 

 
Број: 01-111-182/21 
Датум: 25.05.2021. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Миленко Павловић с.р. 
__________________________________ 
 

На основу члана 82. став (2) 
Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“ бр. 97/16 и 
36/19), члана 127. Закона о средњем 
образовању и васпитању („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 41/18, 
35/20 и 92/20), члана 16. Правилника о 
раду и поступку избора и разрјешења 
чланова школског одбора („Службени 
гласник Републике Српске“, број 37/19) и 
члана 87. Статута града Градишка 
(„Службени гласник града Градишка“, бр. 
3/14 и 5/19), Скупштина града Градишка 
на сједници одржаној 25.05.2021. године, 
доноси 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 о разрјешењу члана Школског одбора 

ЈУ „Техничка школа“ Градишка 
 

 
1. ЈОВАНА МАЛЕТИЋ, проф. српског 

језика и књижевности из Градишке, 
разрјешава се дужности члана 
школског одбора ЈУ „Техничка школа“ 
Градишка. 

 
2. Рјешење ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 

 
Број: 01-111-183/21 
Датум: 25.05.2021. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Миленко Павловић с.р. 
__________________________________ 
 

На основу члана 82. став (2) 
Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“ бр. 97/16 и 
36/19), члана 127. Закона о средњем 
образовању и васпитању („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 41/18, 
35/20 и 92/20), чл. 5 и 6. Правилника о 
раду и поступку избора и разрјешења 
чланова школског одбора („Службени 
гласник Републике Српске“, број 37/19) и 
члана 87. Статута града Градишка 
(„Службени гласник града Градишка“, бр. 
3/14 и 5/19), Скупштина града Градишка 
на сједници одржаној 25.05.2021. године, 
доноси 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о избору члана Школског одбора 
ЈУ „Техничка школа“ Градишка 

 
1. За члана школског одбора ЈУ 

„Техничка школа“ Градишка, испред 
Града Градишка бира се ЈОВАНА 
МАЛЕТИЋ, проф.српског језика и 
књижевности из Градишке. 

 
2. Избор из претходне тачке врши се на 

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

 
Број: 01-111-184/21 
Датум: 25.05.2021. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Миленко Павловић с.р. 
__________________________________ 
 

На основу члана 43. Закона о 
уређењу простора и грађењу („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 40/13, 
106/15, 3/16 и 84/19) и члана 87. Статута 
града Градишка („Службени гласник града 
Градишка“ број 4/17 и 5/19) Скупштина 
града Градишка на сједници одржаној 
25.05.2021. године, д о н о с и 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању Савјета за праћење 

измјене дијела Регулационог плана 
подручја зона 2, 7 и 8 – источни дио 
градске зоне Градишка „Градишка-
исток“ (угао улица Хиландарска и 

војводе Путника) 
 
 
1. Именује се Савјет за праћењ измјене 
дијела Регулационог плана подручја зона 
2, 7 и 8 – источни дио градске зоне 
Градишка „Градишка-исток“ – угао улица 
Хиландарска и војводе Путника ( у даљем 
тексту: Савјет ) у саставу: 
 

1. Сребренка Торбица, предсједник 
 

2. Јовица Буловић, члан 
 

3. Вања Мартић, члан 
 

4. Марко Балта, члан 
 

5. Бранислав Савић, члан 
 
2. Задатак Савјета из претходне тачке је 
да прати израду  измјене дијела 
Регулационог плана подручја зона 2, 7 и 8 
– источни дио Градске зоне Градишка 
„Градишка-исток“ (угао улица 
Хиландарска и војводе Путника) и 
заузима стручне ставове према питањима 

општег, привредног и просторног развоја 
града Градишка и подручја обухвата 
планског акта, као и стручне ставове у 
погледу рационалности и квалитета 
предложених планских рјешења, 
усклађености са просторно-планском 
документацијом вишег реда, те 
усклађености са Законом о уређењу 
простора и грађењу и подзаконским 
актима.  
 
3. Мандат Савјета траје до окончања 
поступка доношења предметног планског 
акта. 
 

4. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 
Број: 01-111-185/21 
Датум: 25.05.2021. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Миленко Павловић с.р. 
 
 
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ СПОРТСКИ 
ЦЕНТАР „SERVITIUM“ ГРАДИШКА 
 

___________________________________ 
 

На основу чл. 13., 15. и 16. Статута 
Јавног предузећа Спортски центар 
„Servitium“ Градишка („Службени гласник 
града Градишка“, бр. 1/11, 5/18, 11/19, 
13/19, 17/19, 12/20 и 16/20), а у вези са 
чланом 5. Закона о јавним предузећима 
(„Службени гласник Републике Српске, 
бр. 75/04 и 78/11)  и чл. 36. и 87. Статута 
града Градишка („Службени гласник града 
Градишка, бр. 4/17 и 5/19) Скупштина 
града Градишка, у функцији Скупштине 
Јавног предузећа Спортски центар 
„Servitium“ Градишка, на сједници 
одржаној дана 25.05.2021.  године  
донијела је 
 

О Д Л У К У 
о повећању основног капитала Јавног 
предузећа Спортски центар „Servitium“ 

Градишка 
 



27.5.2021. године                    „Службени гласник града Градишка“ – број 9/21                                страна 23 

I 
 
Овом одлуком Скупштина града 
Градишка, у функцији Скупштине Јавног 
предузећа Спортски центар „Servitium“ 
Градишка, повећава основни капитал 
Јавног предузећа Спортски центар 
„Servitium“ Градишка.  
 

II 
 

1) Основни капитал Јавног предузећа 
Спортски центар „Servitium“ Градишка се 
повећава у износу од  212.849,69 КМ, у 
новцу уписан и уплаћен. 
 
2) Средства из претходне подтачке у 
износу од 212.849,69 КМ су улагања града 
Градишка као оснивача плаћена по 
Уговору за извођење радова на 
енергетској санацији и завршетку 
вишенамјенске сопртске дворане. 
 

III 
 

Укупна вриједност основног капитала  
Јавног предузећа Спортски центар 
„Servitium“ Градишка,  након повећања, 
износи 10.583.493,31 КМ од чега у новцу 
уплаћено и уписано 10.245.756,31 КМ и у 
стварима и правима 337.737,00 КМ. 

 
IV 
 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 
Број: 01-022-191/21 
Датум: 25.05.2021. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Миленко Павловић с.р. 
__________________________________ 
 

На основу члана 2. и 5. Закона о 
јавним предузећима („Службени гласник 
Републике Српске, бр. 75/04 и 78/11), чл. 
39. и 82. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске, 
бр. 97/16 и 36/19), у складу са Законом о 
привредним друштвима („Службени 

гласник Републике Српске, бр. 127/08, 
58/09, 100/11, 67/13, 100/17 и 82/19) и чл. 
36. и  87. Статута града Градишка 
(„Службени гласник града Градишка, бр. 
4/17 и 5/19) Скупштина града Градишка  у 
функцији Скупштине Јавног предузећа 
Спортски центар „Servitium“ Градишка, на 
сједници одржаној дана 25.05.2021. 
године  донијела је 
 

О Д Л У К У 
о измјенама Одлуке о организовању и 

усклађивању аката  
Јавног предузећа Спортски центар 

„Servitium“ Градишка 
 
 

Члан 1. 
У Одлуци о организовању и усклађивању 
аката Јавног предузећа Спортски центар 
„Servitium“ Градишка број: 01-023-4/11 од 
23. 02. 2011. године („Службени гласник 
општине Градишка“, број 1/11), број: 01-
022-142/18 од 29.03.2018. године 
(„Службени гласник општине Градишка“ 
број 5/18), број: 01-022-376/19 од 
01.08.2019. године („Службени гласник 
града Градишка“ број 11/19), број: 01-022-
472/19 од 19.09.2019. године („Службени 
гласник града Градишка“, број 13/19), 
број:01-022-675/19 од 24.12.2019. године 
(„Службени гласник града Градишка“, број 
17/19), број: 01-022-112/20 од 01.06.2020. 
године („Службени гласник града 
Градишка“ број 12/20) и број: 01-022-
229/20 од 13.10.2020. године („Службени 
гласник града Градишка“ број 16/20) у 
комплетном тексту ријеч „општина“ 
мијења се ријечју „град“ у одговарајућем 
падежу. 
 

Члан 2. 
У члану 3. ријечи „Сједиште је у 
Градишци, Улица Доситеја Обрадовића 
број 9“ мијењају се ријечима „Сједиште је 
у Градишци, Улица Доситејева број 9.“ 
 

Члан 3. 
Члан 7. мијења се и гласи: 
„Основни капитал Јавног предузећа 
Спортски центар „Servitium“ Градишка је 
10.583.493,31 КМ од чега у новцу 



27.5.2021. године                    „Службени гласник града Градишка“ – број 9/21                                страна 24 

уплаћено и уписано 10.245.756,31 КМ и у 
стварима и правима 337.737,00 КМ“. 
 

Члан 4. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 
Број: 01-022-192/21 
Датум: 25.05.2021. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Миленко Павловић с.р. 
__________________________________ 

На основу чл. 2. и 5. Закона о 
јавним предузећима („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 75/04 и 78/11), чл. 
39. и 82. став (2) Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19) и 
чл. 36. и 87. Статута града Градишка 
(„Службени гласник града Градишка“, бр. 
4/17 и 5/19), а у складу са Законом о 
привредним друштвима („Службени 
гласник  Републике Српске“, бр. 127/08, 
58/09, 100/11, 67/13, 100/17 и 82/19) и са 
Уредбом о класификацији дјелатности 
Републике Српске („Службени гласник 
Републике  Српске“ број: 8/14), Скупштина 
града Градишка, у функцији Скупштине 
Јавног предузећа Спортски центар 
„Servitium“ Градишка, на сједници 
одржаној дана 25.05.2021. године, 
усвојила је 

С Т А Т У Т 
Јавног предузећа Спортски центар 

„Servitium“ Градишка 
 
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 1. 

(1) Овим статутом утврђују се основна 
правила у погледу правног статуса,  
организовања и пословања Јавног 
предузећа Спортски центар "Servitium" 
Градишка (у даљем тексту: 
Предузеће) у складу са Законом о 
привредним друштвима и са Уредбом 
о класификацији дјелатности 
Републике Српске. 

 
(2) Овај статут садржи одредбе о: 
(1)          организовању Предузећа, 
(2) називу и сједишту Предузећа, 
(3) дјелатности Предузећа 
(4) унутрашњој организацији  
               Предузећа, 
(5) начину потписивања фирме и  
         заступања   Предузећа, 
(6) начину сазивања Скупштине и  
             доношења     одлука, 
(7) избору, опозиву и дјелокругу  
           рада органа  Предузећа, 
(8) поступку набавке, 
(9) планирању пословања, 
(10) примјени књиговодствених и    
                                                                                            финансијско-рачуноводствених  
              стандарда, 
(11) повећању и смањењу основног  
               капитала, 
(12) резервама, 
(13) заштити животне средине, 
(14) начину промјене облика  
              Предузећа, 
(15) престанку Предузећа, 
(16) поступку измјена и допуна  
               Статута, 
(17) другим питањима значајним за  
              организацију и рад Предузећа у  
              складу са  законом. 

 
Члан 2. 

(1) Предузеће је правно лице које 
обавља  дјелатност уписану у судски 
регистар ради стицања добити. 
(2) Предузеће је дужно да послује у 
складу са законом, добрим пословним 
обичајима и пословним моралом. 
 
 
II ФИРМА И СЈЕДИШТЕ ПРЕДУЗЕЋА 
 

Члан 3. 
(1) Предузеће послује под фирмом: 
Јавно предузеће Спортски центар  
           „Servitium“ Градишка. 
(2) Скраћени назив фирме гласи: ЈП 
Спортски центар „Servitium“ Градишка. 
(3) Сједиште Предузећа је у 
Градишци, Улица Доситејева број 9. 
 

Члан 4. 
(1) Предузеће је дужно у пословању 



27.5.2021. године                    „Службени гласник града Градишка“ – број 9/21                                страна 25 

користити       пуни или скраћени назив из  
члана 3. овог статута      у облику у коме је 
уписано у судски рагистар. 
(2) Предузеће може промијенити 
назив и сједиште. 
(3) Одлуку о промјени назива и 
сједишта доноси Скупштина града 
Градишка у својству Скупштине 
Предузећа. 
 

Члан 5. 
(1) Скраћени назив Предузећа истиче 
се на пословним просторијама 
Предузећа. 
(2) Предузеће има свој заштитни знак 
и логотип назива, чији изглед, начин 
заштите и коришћења утврђује Надзорни 
одбор. 
(3) Назив Предузећа може се у 
пословању употребљавати само онако 
како је уписано у судски регистар. 
 

Члан 6. 
(1) Дијелови Предузећа који у складу 
са Статутом и посебним општим актом 
Предузећа имају одређена овлашћења, у 
правном промету иступају под називом 
Предузећа. 
(2) Дијелови Предузећа немају 
својство   правног лица.  
 

Члан 7. 
(1) Предузеће има свој печат и 
штамбиљ. 
(2) Печат је округлог облика промјера 
35 mm и садржи назив и сједиште 
Предузећа. 
(3) Штамбиљ је правоугаоног облика 
димензија 40x20 mm и садржи назив, 
сједиште Предузећа и текст који ближе 
означава намјену штамбиља. 
(4) Ближе одредбе о броју печата и 
штамбиља Предузећа и дијелова 
Предузећа, ознакама, чување и руковање, 
уређује се актом управе Предузећа. 
 

Члан 8. 
(1) Предузеће послује са средствима 
у државној својини и са правима, 
обавезама и одговорностима утврђеним 
законом и овим статутом. 
(2) Предузеће одговара за своје 
обавезе цјелокупном имовином, а 

оснивач сноси ризик пословања 
Предузећа до висине свога оснивачког 
улога. 
 
 
III ДЈЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА 
 

Члан 9. 
(1) Дјелатности Предузећа су: 

1) у унутрашњем промету: 
-68.20 изнајмљивање и пословање 
сопственим некретнинама или 
некретнинама узетим у закуп (лизинг), 
-90.04-рад умјетничких објеката 
-93.11-рад спортских објеката , 
-93.29-остале забавне и рекреативне   
дјелатности, 

2) у вањскотрговинском промету: 
- спољно-трговинско пословање у оквиру  
регистрованих дјелатности. 
(2) Предузеће може, без уписа у судски          

регистар, да обавља и друге 
дјелатности које служе дјелатностима 
уписаним у регистар, а које се 
уобичајено обављају уз те дјелатности 
у мањем обиму или повремено. 

 
Члан 10. 

Будући да Предузеће обавља 
дјелатности од општег интереса из 
области спорта, може бити регистровано 
само за обављање дјелатности  које су 
директно везане за ту дјелатност, 
односно које би директно и објективно 
могле бити од користи Предузећу у 
погледу унапређења рада и финансијске 
позиције Предузећа. 
 
IV УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА 

 
Члан 11. 

Унутрашња организација Предузећа се 
заснива на основним принципима који 
обезбјеђују ефикасност обављања 
послова из дјелатности Предузећа. 
 

Члан 12. 
Организовање нових дијелова Предузећа, 
одређивање подручја вршења 
дјелатности, врсте послова из 
дјелатности Предузећа, обим овлашћења 
и друга статусна питања дијелова 
Предузећа, у складу са основним 
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циљевима пословања Предузећа, 
утврђује Надзорни одбор посебним 
одлукама на приједлог управе Предузећа. 
 
V ИМОВИНА ПРЕДУЗЕЋА 

 
Члан 13. 

(1) Основни капитал Предузећа 
износи 10.583.493,31 КМ од чега у новцу 
уплаћено и уписано 10.245.756,31 КМ и у 
стварима и правима 337.737,00 КМ. 
(2) Повећање и смањење основног 
капитала врши се у случајевима и на 
начин прописан законом. 
 
VI УПРАВЉАЊЕ И ОРГАНИ 
ПРЕДУЗЕЋА 
 

Члан 14. 
Органи Предузећа су:  
1.Скупштина,  
2.Надзорни одбор, 
 3.Управа-директор. 
 
 

1. СКУПШТИНА 
 

Члан 15. 
У функцији Скупштине Предузећа је 
Скупштина града Градишка. 
 

Члан 16. 
Скупштина Предузећа надлежна је да: 
(1) доноси Статут Предузећа, као и  

његове измјене и допуне, 
(2) утврђује пословну политику 

Предузећа, 
(3) усваја годишњи план и извјештаје о 

пословању, 
(4) именује комисију за избор и 

спровођење конкурса и утврђивање 
ранг листе кандидата за чланове 
Надзорног одбора, 

(5) именује и разрјешава Надзорни одбор, 
(6) одлучује о статусним промјенама, 

промјени правне форме и престанку  
                 Предузећа, 
(7) одлучује о трајној пословној 
сарадњи и повезивању са другим  
предузећима, 
(8) одлучује о расподјели 
годишње добити и покрићу губитака, 
(9) одлучује о повећању и 

смањењу основног капитала, 
(10) одлучује о оснивању нових 
предузећа, 
(11) одлучује о формирању 
пословне јединице, 
(12) одлучује о стицању, продаји, 
давању у закуп, залагању или другом  
располагању имовином велике 
вриједности у складу са Законом о 
привредним друштвима, 
(13) одлучује о другим питањима у 
складу са законом и Статутом Предузећа. 
 
 

2. НАДЗОРНИ ОДБОР 
 

Члан 17. 
(1) Надзорни одбор се састоји 
од 3 (три) члана.  
(2) Чланове Надзорног одбора 
бира Скупштина на период од 4 године, 
уз могућност поновног избора, по 
поступку предвиђеном Законом о 
министарским, владиним и другим 
именовањима. 
(3) За чланове Надзорног 
одбора могу бити изабрана лица, која 
поред општих услова прописаних 
законом, испуњавају сљедеће посебне 
услове: 
1) висока стручна спрема (VII 
степен), 
2) најмање три године радног 
искуства у струци и 
3) познавање проблематике у 
дјелатности Предузећа. 
(4) Чланове Надзорног одбора 
бира Скупштина града Градишка по 
процедури јавне конкуренције, а након 
утврђивања услова и критеријума за 
избор и именовање чланова Надзорног 
одбора. 
(5) До избора чланова 
Надзорног одбора, Скупштина може 
именовати вршиоце дужности чланова 
Надзорног одбора. 
 

Члан 18. 
(1) Надзорни одбор из својих редова 
бира предсједника Надзорног одбора. 
(2) Надзорни одбор може одлучивати 
ако на сједници присуствује већина 
чланова истог, а одлуке се доносе 
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већином гласова од укупног броја 
чланова. 
(3) Сједнице Надзорног одбора 
одржавају се по потреби, а најмање 
једном у три мјесеца. 
 

Члан 19. 
Надлежност Надзорног одбора је да: 

 надзире рад директора, 

 доноси Пословник о своме 
раду, 

 именује и разрјешава 
директора у складу са поступцима 
утврђеним Статутом и законом, 

 доноси смјернице о набавци и 
врши   надзор над њиховим спровођењем, 

 доноси одлуке о инвестирању 
у  складу са законом и Статутом, 

 даје овлашћење за 
ограничене активности у складу са 
Законом о јавним предузећима, 

 даје приједлог Скупштини о  
оснивању нових предузећа, 

 даје приједлог Скупштини о 
пословној сарадњи и повезивању са 
другим предузећима, 

 обавља и друге послове 
утврђене законом, Статутом и актима 
Предузећа. 
 

Члан 20. 
(1) Предсједник Надзорног одбора 
дужан је да одреди сваком члану тог 
органа конкретну одговорност за 
поштовање и реализацију релевантних 
одредби закона којима се регулише 
поједина интерна контрола. 
(2) Пресједник Надзорног одбора је 
солидарно   одговоран са чланом 
Надзорног одбора за извршавање 
задатака из претходног става. 
 

Члан 21. 
(1) Надзорни одбор има обавезу и 
одговорност да организује израду 
вјеродостојних рачуноводствених 
евиденција и финансијских извјештаја, из 
којих је видљив финансијски положај 
Јавног предузећа. 
(2) Надзорни одбор неће преносити 
ове надлежности. 
 
 

Члан 22. 

Скупштина Предузећа може 
разријешити члана Надзорног одбора 
и прије истека мандата у  случајевима: 
1) ако својим радом или понашањем 

онемогућава нормалан рад 
Надзорног одбора, 

2) ако поднесе оставку, 
3) ако не присуствује сједницама 
два или  више пута неоправдано, 
4) ако не испуњaва обавезе у 
складу са важећим законима. 
 

Члан 23. 
(1) Чланови Надзорног одбора за свој 
рад  имају право на накнаду. 
(2) Висину накнаде утврђује 
Скупштина  Предузећа. 
 

3. УПРАВА ПРЕДУЗЕЋА 

 
Члан 24. 

Управу Предузећа чини директор. 
 

Члан 25. 
Директора именује Надзорни одбор на 
основу јавног конкурса на период од 4 
(четири) године, уз могућност поновног 
избора, по поступку предвиђеном   Законом 
о министарским, владиним и другим 
именовањима. 

 
Члан 26. 

(1) Одлуку о расписивању конкурса за 
избор директора доноси Надзорни одбор 
по законској процедури. 
(2) За директора Предузећа 
може бити изабрано лице које, поред 
општих услова прописаних законом, 
испуњава сљедеће посебне услове: 
1) висока стручна спрема (VII 
степен), 
2) најмање пет година радног 
искуства у струци 
3) познавање рада на рачунару 
и 
4) познавање проблематике у 
дјелатности Предузећа. 
(3) За директора не може бити 
именовано лице које обавља извршну 
функцију у политичкој странци. 
(4) Одлуку о избору и именовању 
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директора доноси Надзорни одбор и она 
је коначна у Предузећу. 
(5) Директору Предузећа функција 
престаје: 
1) истеком мандата, 
2) оставком, 
3) опозивом, 
4) неусвајањем годишњег извјештаја 
од стране оснивача и 
5) у другим оправданим случајевима. 
(6) Директор је обавезан прије 
ступања на дужност, као и по истеку 
мандата дати писмену изјаву о 
имовинском стању. 

 
Члан 27. 

У случају разрјешења директора или 
престанка функције из других разлога, 
Надзорни одбор може именовати 
вршиоца дужности директора до 
провођења поступка избора у складу са 
законом и овим статутом. 
 

Члан 28. 
Надлежност директора: 

 организује и води 
пословање  Предузећа, 

 заступа предузеће, 

 стара се о законитости рада  
Предузећа, 

 извјештава Надзорни одбор 
на  захтјев Надзорног одбора, 

 израђује и надгледа 
реализацију  планова пословања, 

 предлаже и спроводи 
смјернице у набавци, те спроводи важеће  
прописе у тој области, 

 утврђује приједлоге за 
расподјелу  добити и покриће губитака, 

 запошљава и отпушта 
запослене у складу са поступцима 
утврђеним актима Предузећа и важећим  
законима, 

 припрема анализе, 
извјештаје и  информације, 

 доноси акт о 
систематизацији радних мјеста, именује 
и разрјешава лица са посебним  
овлашћењима и одговорностима и  
одлучује о појединачним правима 
запослених у складу са законом, 
 

 врши и друге послове 

утврђене законом, Статутом и актом 
Предузећа. 
 

Члан 29. 
(1) Директор је обавезан да обустави 
од извршења сваки акт органа Предузећа 
за који сматра да је противан закону и о 
томе писмено обавијести орган који је 
донио предметни акт. 
(2) Ако орган који је донио акт из 
претходног става овог члана не усклади 
тај акт са важећим прописима у року од 
тридесет дана од дана када је примио 
обавјештење директора, директор ће у 
даљем року од осам дана покренути 
поступак за оцјену његове законитости. 
(3) До доношења одлуке надлежног 
органа, оспорени акт се не примјењује. 
 

Члан 30. 
Директор врши послове из свог дјелокруга 
у интересу Предузећа и са пажњом 
доброг  домаћина. 
 
VII СУКОБ ИНТЕРЕСА И      
ИЗВЈЕШТАВАЊЕ 
 

Члан 31. 
Повезано лице је сваки запослени у 
Предузећу, укључујући и појединце и 
заступнике које предузеће именује за 
обављање одређених дјелатности и сваки 
члан Надзорног одбора. 
 

Члан 32. 
(1) Повезано лице не смије ступати у 
стварне  или очигледне сукобе интереса 
са предузећем у личним или 
професионалним односима. 
(2) Повезано лице ће омогућити 
Надзорном одбору или директору увид у 
све трансакције или односе за које 
повезано лице оправдано очекује да би 
могло довести до стварног или 
очигледног сукоба  интереса Предузећа. 
(3) Повезаном лицу није допуштено 
одавање пословне тајне предузећа. 
(4) Повезана лица Предузећа дужна 
су обављати своје функције, односно 
извршавати своје обавезе уз дужну 
пажњу, стручно и савјесно. 
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Члан 33. 
Надлежност за смјењивање имају органи    
како слиједи: 
1) Надзорни одбор има овлашћење да     

опозове директора, 
2) Скупштина има овлашћење да 
опозове   чланове Надзорног одбора, 
3) Директор може да откаже 
уговоре о  раду запосленима. 
 
VIII ЗАСТУПАЊЕ И ПОТПИСИВАЊЕ 
 

Члан 34. 
(1) Предузеће заступа директор, а у 
случају његове одсутности или 
спријечености, лице које он овласти. 
(2) Заступници Предузећа су 
овлашћени да закључују и потписују 
уговоре и друге акте, те заступају 
Предузеће пред судовима, државним 
органима и другим организацијама у 
границама добијених овлашћења. 
 

Члан 35. 
Заступник Предузећа у односу на 
Предузеће које заступа дужан је да се 
придржава овлашћења датих Статутом и 
одлуком надлежних органа Предузећа. 
 

Члан 36. 
(1) Лица овлашћена за заступање, 
обавезна су своје овјерене потписе 
депоновати код регистарског суда. 
(2) Лица овлашћена за располагање 
новчаним средствима, обавезна су своје 
овјерене  потписе депоновати код 
овлашћене банке. 
 

Члан 37. 
Дијелове Предузећа, заступају и 
представљају њихови руководиоци у 
границама овлаштења утврђених овим 
Статутом и одлуком директора. 
 
IX РАСПОДЈЕЛА ДОБИТИ И ПОКРИЋЕ   
ГУБИТАКА 
 

Члан 38. 
У свакој финансијској години директор 
Предузећа ће на бази добити изражене у 
финансијском извјештају, утврђеном у 
складу са важећим прописима, одлучити о 
дивиденди Предузећа. 

Члан 39. 
Одлуку из претходног члана доноси  
Скупштина. 
 

Члан 40. 
Уколико Предузеће искаже губитак на 
крају финансијске године, исти се може 
покривати из обавезних резерви 
Предузећа и на други начин предвиђен 
законом. 
 
X ПОСТУПАК НАБАВКЕ 
 

Члан 41. 
Сви поступци набавке од стране 
Предузећа биће спроведени уз примјену 
Закона о јавним  набавкама. 
 

Члан 42. 
Директор Предузећа је дужан: 
1) Донијети упутство и правилник 
који ће регулисати поступак набавке у 
складу са важећим прописима, 
2) Надзирати запослене Предузећа 
у провођењу прописа о набавци, одредби 
Упутства и Правилника о набавци у 
Предузећу, 
3) Поднијети извјештај о набавци 
Надзорном одбору у року од 15 дана од 
дана  закључења уговора о набавци. 
 

Члан 43. 
У поступку набавке Надзорни одбор има 
обавезу и одговорност да се стара о 
законитости  поступања. 
 
XI ПЛАНИРАЊЕ ПОСЛОВАЊА       
ПРЕДУЗЕЋА 
 

Члан 44. 
(1) Директор Предузећа 
припрема годишњи план пословања 
Предузећа и прослеђује га на усвајање 
Скупштини. 
(2) Директор подноси 
годишњи извјештај о раду Скупштини 
Предузећа. 
 

Члан 45. 
План пословања представља основ 
пословних активности Предузећа. 
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XII РЕЗЕРВЕ ПРЕДУЗЕЋА 
 

Члан 46. 
(1) Предузеће формира обавезне 
резерве. 
(2) У обавезне резерве се сваке 
финансијске  године од добити које 
Предузеће оствари уноси најмање 5% 
(пет посто), док резерва не достигне 
сразмјеру према основном капиталу у 
проценту од 10% (десет посто). 
 

XIII ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ 
 

Члан 47. 
Предузеће је у обављању своје 
дјелатности и послова дужно 
предузимати све мјере заштите и 
унапређења радне и животне средине у 
складу са важећим прописима. 
 

XIV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ 
ОДРЕДБЕ 
 
Запослени у предузећу  
 

Члан 48. 
Права, обавезе и одговорности 
запослених утврђују се посебним општим 
актом у складу са законом, овим статутом 
и колективним уговором. 
 
 
Јавност рада и пословна тајна  

 
Члан 49. 

(1) Рад Предузећа је јаван. 
(2) Јавност се обезбјеђује 
информисањем путем средстава 
информисања и на друге погодне начине. 
(3) Пословну тајну Предузећа 
представљају документа и информације 
које је Надзорни одбор утврдио као 
повјерљиве и чије би ширење могло 
неповољно да утиче на пословање 
Предузећа. 
(4) Као пословна тајна не могу се 
сматрати документа и подаци који се по 
закону сматрају јавним. 
(5) Документа и податке који 
представљају пословну тајну, другим 
лицима може дати директор, односно 

лице које он овласти у складу са општим 
актом донесеним на основу Закона о 
слободи приступа информацијама. 
 
Општи акти Предузећа  
 

Члан 50. 
(1) Општи акти Предузећа су: 
 
- Статут, 
- Правилници и пословници, 
- Одлуке којима се на општи 
начин уређују одређена питања. 
(2) Статут је основни акт Предузећа, а 
други општи акти морају бити у 
сагласности са овим статутом. 
(3) За питања која нису регулисана 
овим статутом, сходно се примјењу 
одредбе Закона о јавим предузећима, 
Закона о привредним друштвима и 
другим позитивним прописима. 
(4) Појединачни акти које доносе 
органи и овлашћени појединци у 
Предузећу, морају бити у складу са 
законом и општим актима. 
 

Члан 51. 
Ступањем на снагу овог Статута престаје 
да важи Статут Јавног предузећа 
Спортски центар „Servitium“ Градишка 
(„Службени гласник града Градишка“, бр. 
1/11, 5/18, 11/19, 13/19, 17/19, 12/20 и 
16/20). 
 

Члан 52. 
Статут ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику 
града Градишка“. 
 
Број: 01-022-193/21 
Датум: 25.05.2021. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Миленко Павловић с.р. 
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ГРАДОНАЧЕЛНИК 
___________________________________
___________________________________ 
 

На основу члана 82. став (3) 
Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, број 97/16 и 
36/19), чл. 58. став о) и 88. Статута града 
Градишка („Службени гласник града 
Градишка'', број 4/17 и 5/19) и тачке II 
Одлуке о висини мјесечног износа поклон 
честитке за новорођенче у 2020. години 
(„Службени гласник града Градишка“, број 
3/20), градоначелник града Градишка, 
доноси 
 

О  Д  Л  У  К  У 
 
о додјели гранта-подршка наталитету 

(поклон честитка за новорођено дијете) 
 

I 
 

Овом одлуком се утврђује расподјела 
новчаних средстава са буџетске позиције 
416100 - дознаке грађанима које се 
исплаћују из буџета града-подршка 
наталитету (поклон честитка за 
новорођено дијете, у укупном износу од  
3.800,00 КМ (словима: 
трихиљадеосамстотина и 00/100КМ). 
 

II  
 

Уплату средстава из тачке I ове одлуке, 
за свако новорођено дијете у АПРИЛУ 
2021. године у износу од 200,00 КМ 
(словима:двијестотинеконвертибилнихма
рака и 00/100), вршиће се на текући рачун 
родитеља дјетета. 
 

III 
 

Саставни дио ове одлуке је списак 
новорођене дјеце у АПРИЛ 2021. године и 
изводи из МК за свако новорођенче. 
 

IV 
 

О извршењу ове одлуке стараће се 
Одјељење за финансије. 
 
 

V 
 

Ова одлука ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 
Број: 02-022-168/21 
Датум: 05.05.2021. 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 
 

ОДЛУКУ 
о измјенaма и допуни Одлуке о 

коришћењу мобилних телефона у 
службене сврхе 

 
I 

У Одлуци о коришћењу мобилних 
телефона у службене сврхе („Службени 
гласник града Градишка“ број 10/19) у 
тачки II послије подтачке 2) додаје се 
подтачка 2а) која гласи: 
„2а) Градски менаџер..................до 50 КМ“. 
 

II 
1) У тачки II подтачка 9) и 11) ријечи 

„ПВЈ“ замјењују се ријечима 
„ПВСЈ“. 

2) У тачки II подтачка 17) ријечи 
„Возач у Одјељењу за општу 
управу“ замјењују се ријечима 
„Возач у Одсјеку за заједничке 
послове“. 

III 
Ова одлука ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 
Број: 02-022-171/21 
Датум: 10.05.2021. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 
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У складу са Планом развоја 
система управљања квалитетом у 
Градској управи Града Градишка и 
захтјевима стандарда ISO 9001:2015 
(тачке 5.3. Пословника о квалитету) и 
члана 88. Статута Града Градишка 
(„Службени гласник општине Градишка“, 
број 4/17 и „Службени гласник града 
Градишка“, број 5/19) градоначелник 
Градишке д о н о с и  
 

О Д Л У К У 
o измјени Одлуке о одређивању 

Представника руководства за квалитет 
и именовању Тима за квалитет у 
Градској управи Града Градишка 

 
I 

 
У Одлуци о одређивању Представника 
руководства за квалитет и именовању 
Тима за квалитет у Градској управи Града 
Градишка („Службени гласник града 
Градишка, број 16/20“) тачка II мјења се и 
гласи: 
 
 „У тиму за квалитет Градске управе 
именују се: 

1. Немања Панић, Стручна служба 
Скупштине града, члан, 

2. Горан Суботић, Начелника Службе 
Градоначелника, члан, 

3. Божана Глувић, Начелника 
Одјељења за општу управу, члан, 

4. Саша Суботић, Начелника 
Одјељења за просторно уређење и 
грађење,члан, 

5. Ведран Кнежевић, Начелника 
Одјељења за комуналне и 
стамбене послове, члан, 

6. Драгутин Ковачевић, Начелника 
Одјељења за привреду и 
друштвене дјелатности, члан, 

7. Горан Мирјанић, Начелника 
Одјељења за пољопривреду и 
рурални развој, члан, 

8. Дарко Десанчић, Начелника 
Одјељења за борачко-инвалидску 
заштиту,члан, 

9. Никола Мумало, Начелника 
Одјељења за финасије, члан, 

10. Мирослав Деспотовић,  Начелника 
Одјељења за инспекције, члан, 

11. Данијела Милетић, Начелника 
Одјељења за развој и 
међународне пројекте, члан 

12. Александра Шкрбић, Руководилац 
јединице за интерну ревизију, 

13. Тихомир Манојловић, Одсјек за 
заједничке послове  и 

14. Верица Вујат, Стручни савјетник за 
стандардизацију и унапређење 
функционисања мјесних заједница, 
администратор система квалитета 
(члан),“. 

 
II 
 

Одлука ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у „Службеном гласнику 
града Градишка“. 
 
Број: 02-111-171/21 
Датум: 15.05.2021. 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 
36/19) и члана 88. Статута града 
Градишка („Службени гласник града 
Градишка", број 4/17 и 5/19), 
градоначелник града Градишка д о н о с и  
 

О  Д  Л  У  К  У  
 

о именовању Радне групе за израду 
Акционог плана родне равноправности 
на подручју града Градишка за период 

2021-2023. године 
 

I 
 Именује се Радна група за израду 
Акционог плана родне равноправности на 
подручју града Градишка (у даљем тексту: 
Радна група), у саставу: 
  

1. Сњежана Гвозден, предсједница 
Комисије за друштвени положај 
жена и равноправност полова, 
предсједник 

2. Данка Микић, одборница у 
Скупштини града, члан 
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3. Обренка Балта, ЈУ Завод за 
запошљавање РС - Биро 
Градишка, члан 

4. Вања Трнинић, ЈУ Центар за 
социјални рад Градишка, члан 

5. Десанка Рађевић, Удружење: 
„Жена и породица“ Градишка, члан   

6. Милена Врховац, Привредно 
друштво „Бор“ д.о.о. Градишка, 
члан 

7. Немања Панић, секретар 
Скупштине града, члан 

8. Никола Мумало, Одјељење за 
финансије, члан 

9. Славко Мекињић, Одјељење за 
привреду и друштвене 
дјелатности, члан 

10. Бојана Бјеловук, Одјељење за 
локални економски развој, члан 

11. Данијела Росић Малиновић, 
Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности, члан. 
  

II 
 Радна група има задатак да  
изради Акциони план родне 
равноправности на по-дручју града 
Градишка (у даљем тексту: Акциони 
план), те исти упути Скупштини града на 
усвајање. 

III 
Акциони план ће бити израђен у 

складу са законским актима и стратешким 
документима из области равноправности 
полова, а доноси се за трогодишњи 
период (2021-2023). 
  

IV 
Ступањем на снагу ове одлуке, 

престаје да важи одлука број: 02-111-
156/20 од 11.09.2020. године. 

 
V 

Одлука ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 
Број: 02-111-157/21 
Датум: 05.05.2021. 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 
36/19) и члана 88. Статута града 
Градишка („Службени гласник општине 
Градишка“, бр. 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 Комисије за надзор над 
спровођењем систематске 
превентивне дератизације 

 
I 
 

Именује се Комисије за надзор над 
спровођењем систематске превентивне 
дератизације на подручју града Градишка 
(у даљем тексту: Комисија) у саставу: 
 

1. Гордана Николић, Одјељење за 
комуналне и стамбене послове, 
предсједник, 

2. Др Радован Братић, ЈЗУ Институт 
за јавно здравство РС, члан и 

3. Сњежана Ђурић, Одјељење за 
инспекције, члан. 

 
II 
 

Задатак Комисије из тачке I овог рјешења 
је да врши надзор над спровођењем 
систематске превентивне дератизације. 
У случају непотпуног или неквалитетног 
извршења дератизације, на приједлог 
здравствене инспекције, Комисија ће 
наручиоцу дератизације предложити да се 
поступак дератизације понови о трошку 
извођача или предложити раскид уговора 
на штету извођача дератизације. 
 

III 
 

Члановима Комисије који нису запослени 
у Градској управи припада накнада за рад 
у износу од 50,00 КМ по одржаној 
сједници. 
 

IV 
 

Рјешење ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у „Службеном гласнику 
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града Градишка“. 
 
Број: 02-111-161/21 
Датум: 06.05.2021. 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 стамбених 
јединица из фонда социјалног 

становања 
 

1. Именује се комисија за примопредају 
кључева стамбених јединца из фонда 
социјалног становања: 
 

- Гордана Николић - Одјељење за 
комуналне и стамбене послове, 
предсједник 
- Тања Каталина - Одјељење за 
комуналне и стамбене послове, члан 
- Миодраг Бабић - Одјељење за општу 
управу, члан 
 

2. Задатак комисије је да, у случајевима 
раскида Уговра, преузима кључеве 
станова корисника стамбених јединица из 
фонда социјалног становања. 
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 
Број: 02-111-138/21 
Датум: 20.04.2021. 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 и 84/19), члана 59. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19),  
члана 6. уговора о извођењу радова број 
02-022-75-4/19 од 15. 04. 2021. године 
између Града Градишка и „Хидро-коп“ 
д.о.о. 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 објектима 
инфраструктуре у Агроиндустријској зони 
Нова Топола, по уговору број: 02-022-75-
4/19 од 15.04.2021. године именује се 
Миодраг Бабић, дипл. инж. грађ. 
 

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,  3/16 и 84/19). 
 

III 
 
Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 
Број: 02-111-141/21 
Датум: 15.04.2021. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

__________________________________ 
 

На основу члана 10. Закона о 
статусу функционера јединице локалне 
самоуправе („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 96/05 и 98/13) и 
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члана 88. Статута града Градишка 
(„Службени гласник града Градишка“, бр. 
4/17 и 5/19), градоначелник града 
Градишка, д о н о с и 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о давању овлашћења  

 
 1. Овлашћује се БОЖАНА 
ГЛУВИЋ, начелник Одјељења за општу 
управу, да може доносити одлуке у 
управном поступку у свим областима из 
надлежности Одјељења (са правом 
потписивања) у складу са Правилником о 
организацији и систематизацији радних 
мјеста Градске управе града Градишка 
(„Службени гласник града Градишка“, број 
3/21). 

 
2. Овлашћење из тачке 1. се даје 

за период трајања мандата сазива 
Скупштине града који је именовао лице из 
тачке 1. 

 
3. У осталим предметима, у којима 

начелник Одјељења за општу управу није 
овлашћен да потписује управне акте, 
управне акте потписује Градоначелник по 
приједлогу начелника Одјељења. 

 
4. Ступањем на снагу овог 

рјешења престаје да важи рјешење 
Градоначелника број 02-111-58/21 од 
10.03.2021. године. 
 

5. Рјешење ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 

 
Број: 02-111-151/21 
Датум: 29.04.2021. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

__________________________________ 
 

На основу члана 10. Закона о 
статусу функционера јединице локалне 
самоуправе („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 96/05 и 98/13) и 
члана 88. Статута града Градишка 
(„Службени гласник града Градишка“, бр. 

4/17 и 5/19), градоначелник града 
Градишка, д о н о с и 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о давању овлашћења  

 
 1. Овлашћује се САША СУБОТИЋ, 
начелник Одјељења за просторно 
уређење и грађење, да може потписивати 
управне акте за поступке по захтјевима 
за: исколчавање грађевине, парцелацију, 
стручно мишљење, увјерење да 
локацијски услови нису промјењени, 
увјерење-потврду плана посебног дијела 
зграде (етажну својину), увјерење да је 
објекат легално изграђен, санацију ратом 
оштећених објеката, одобравање плана 
активности и извод из просторно-планске 
документације у складу са Правилником о 
организацији и систематизацији радних 
мјеста Градске управе града Градишка 
(„Службени гласник града Градишка“, број 
3/21). 

 
2. Овлашћење из тачке 1. се даје 

за период трајања мандата сазива 
Скупштине града који је именовао лице из 
тачке 1. 

 
3. У осталим предметима, у којима 

начелник Одјељења за просторно 
уређење и грађење није овлашћен да 
потписује управне акте, управне акте 
потписује Градоначелник по приједлогу 
начелника Одјељења. 

 
4. Ступањем на снагу овог 

рјешења престаје да важи рјешење 
Градоначелника број 02-111-59/21 од 
10.03.2021. године. 
 

5. Рјешење ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 
Број: 02-111-152/21 
Датум: 29.04.2021. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 
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На основу члана 10. Закона о 
статусу функционера јединице локалне 
самоуправе („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 96/05 и 98/13) и 
члана 88. Статута Града Градишка 
(„Службени гласник Града Градишка“, бр. 
4/17 и 5/19), Градоначелник Града 
Градишка, д о н о с и 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о давању овлашћења  

 
1. Овлашћује се ВЕДРАН 

КНЕЖЕВИЋ,  начелник Одјељења за 
комуналне и стамбене послове, да може 
потписивати управне акте у поступцима 
који се воде у наведеном одјељењу у 
складу са Правилником о организацији и 
систематизацији радних мјеста Градске 
управе града Градишка („Службени 
гласник града Градишка“, број 3/21) и то 
за поступке по захтјевима за:  

- упис у регистар заједнице етажних 
власника, 

- одређивање кућног броја, 
- издавање одобрења за коришћење 

простора на јавним површинама, 
- комуналне таксе за све предмете 

таксирања које у складу са 
Законом о комуналним таксама 
утврђује и обрачунава јединица 
локалне самоуправе, 

- одобрење за извођење радова на 
јавним површинама  

- одобрења за ванредни превоз 
терета и 

- усклађивање и регистрацију 
редова вожње. 

 
2. Овлашћење из тачке 1. се даје 

за период трајања мандата сазива 
Скупштине града који је именовао лице из 
тачке 1. 

 
3. У осталим предметима, у којима 

начелник Одјељења за комуналне и 
стамбене послове није овлашћен да 
потписује управне акте, управне акте 
потписује Градоначелник по приједлогу 
начелника Одјељења. 

 
4. Ступањем на снагу овог 

рјешења престаје да важи рјешење 

Градоначелника број 02-111-60/21 од 
10.03.2021. године. 

 
5. Рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 
Број: 02-111-153/21 
Датум: 29.04.2021. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

__________________________________ 
 

На основу члана 10. Закона о 
статусу функционера јединице локалне 
самоуправе („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 96/05 и 98/13) и 
члана 88. Статута града Градишка 
(„Службени гласник града Градишка“, бр. 
4/17 и 5/19), градоначелник града 
Градишка, д о н о с и 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о давању овлашћења  

 
 1. Овлашћује се ДАРКО 
ДЕСАНЧИЋ, в.д. начелник Одјељења за 
борачко-инвалидску заштиту, да може 
потписивати управне акте за поступке по 
захтјевима из области борачко-
инвалидске заштите, у складу са Законом 
о правима бораца, војних инвалида и 
породица погинулих бораца обрамбено-
отаџбинског рата Републике Српске и 
Законом о заштити цивилних жртава рата, 
осим рјешења за интервентну помоћ у 
градњи за РВИ од пете до десете 
категорије, додјелу једнократне новчане 
помоћи и стамбено збрињавање ППБ и 
РВИ у складу са Правилником о 
организацији и систематизацији радних 
мјеста Градске управе града Градишка 
(„Службени гласник града Градишка“, број 
3/21).  

2. Овлашћење из тачке 1. се даје 
за период трајања мандата сазива 
Скупштине града који је именовао лице из 
тачке 1. 

 
3. У осталим предметима, у којима 

начелник Одјељења за борачко-
инвалидску заштиту није овлашћен да 
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потписује управне акте, управне акте 
потписује Градоначелник по приједлогу 
начелника Одјељења. 
 
           4. Ступањем на снагу овог рјешења 
престаје да важи рјешење 
Градоначелника број 02-111-60-1/21 од 
10.03.2021. године. 
 

5. Рјешење ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 
Број: 02-111-154/21 
Датум: 29.04.2021. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

__________________________________ 
 

На основу члана 10. Закона о 
статусу функционера јединице локалне 
самоуправе („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 96/05 и 98/13) и 
члана 88. Статута града Градишка 
(„Службени гласник града Градишка“, бр. 
4/17 и 5/19), градоначелник града 
Градишка, д о н о с и 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о давању овлашћења  

 
 1. Овлашћује се ГОРАН 
МИРЈАНИЋ, начелник Одјељења за 
пољопривреду и рурални развој, да може 
потписивати управне акте за поступке по 
захтјевима за издавање увјерења за 
обављање пољопривредне дјелатности, 
захтјев за доказе за уплате потраживања 
за издавање увјерења о пољопривредној 
сагласности у складу са Правилником о 
организацији и систематизацији радних 
мјеста Градске управе града Градишка 
(„Службени гласник града Градишка“, број 
3/21) . 
 

2. Овлашћење из тачке 1. се даје 
за  вријеме трајања мандата сазива 
Скупштине града који је именовао лице из 
тачке 1. 

 
3. У осталим предметима, у којима 

начелник Одјељења за пољопривреду и 

рурални развој није овлашћен да 
потписује управне акте, управне акте 
потписује Градоначелник по приједлогу 
начелника Одјељења. 

 
4. Ступањем на снагу овог 

рјешења престаје да важи рјешење 
Градоначелника број 02-111-63/21 од 
10.03.2021. године. 
 

5. Рјешење ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 
Број: 02-111-155/21 
Датум: 29.04.2021. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

__________________________________ 
 

На основу члана 10. Закона о 
статусу функционера јединице локалне 
самоуправе („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 96/05 и 98/13) и 
члана 88. Статута града Градишка 
(„Службени гласник града Градишка“, бр. 
4/17 и 5/19), градоначелник града 
Градишка, д о н о с и 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о давању овлашћења  

 
 1. Овлашћује се ДРАГУТИН 
КОВАЧЕВИЋ, начелник Одјељења за 
привреду и друштвене дјелатности, да 
може доносити одлуке у управном 
поступку из надлежности Одјељења за 
привреду и друштвене дјелатности (са 
правом потписивања) у складу са 
Правилником о организацији и 
систематизацији радних мјеста Градске 
управе града Градишка („Службени 
гласник града Градишка“, број 3/21) . 
 

2. Овлашћење из тачке 1. се даје 
за вријеме трајања мандата сазива 
Скупштине града који је именовао лице из 
тачке 1. 

 
3. У осталим предметима, у којима 

начелник Одјељења за привреду и 
друштвене дјелатности није овлашћен да 
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потписује управне акте, управне акте 
потписује Градоначелник по приједлогу 
начелника Одјељења. 

 
4. Ступањем на снагу овог 

рјешења престаје да важи рјешење 
Градоначелника број 02-111-53/21 од 
08.03.2021. године. 
 

5. Рјешење ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 
Број: 02-111-156/21 
Датум: 29.04.2021. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

__________________________________ 
 

На основу члана 59. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“ број: 97/16 и 36/19) и 
члана 88. Статута града Градишка 
(„Службени гласник града Градишка“ бр. 
04/17 и 05/19), градоначелник града 
Градишка доноси: 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 
о именовању чланова градског Тима за 
имплементацију пројекта под називом 
„Унапређење ефикасности локланих 

услуга у Босни и Херцеговини - PIPLS“ 
 
 
1) Овим Рјешењем именују се 

службеници Градске управе града 
Градишка као чланови тима за рад на 
пројекту „Унапређење ефикасности 
локалних услуга у Босни и 
Херцеговини - PIPLS“ (у даљем 
тексту: ПИПЛС), како слиједи: 

 
1. Бојана Бјеловук, Одјељење за 

развој, пројектни координатор; 
2. Зорица Марковић, Служба 

градоначелника, Одсјек за 
имовинско-правне послове, члан; 

3. Бранка Кресојевић, Служба 
градоначелника, Одсјек за 
имовинско-правне послове, члан; 

4. Зоран Самарџић, Одјељење за 
финансије, члан; 

5. Бојана Кресојевић, Одјељење за 
финансије, члан; 

6. Александра Шкрбић, Јединица за 
интерну ревизију, члан; 

7. Јелена Цумбо, Служба 
градоначелника, Одсјек за јавне 
набавке, члан; 

8. Славко Калинић, Одјељење за 
комуналне и стамбене послове, 
члан. 

 
2) Именовани ће у пројекту „ПИПЛС“ 

радити 36 мјесеци, 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) Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављено у 
„Службеном гласнику града 
Градишка“. 

 
Број: 02-111-139/21 
Датум: 22.04.2021. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

__________________________________ 
 

На основу члана 5. Правилника о 
додјели једнократне новчане помоћи за 
обављање асистиране репродукције-
вантјелесне оплодње („Службени гласник 
града Градишка”, бр. 3/14, 5/18, 13/18, 
12/19, 7/20 и 18/20), 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 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању Комисије за додјелу 
једнократне помоћи за обављање 

асистиране репродукције - вантјелесне 
оплодње 
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I 
Именује се Комисија за додјелу 
једнократне помоћи за обављање 
асистиране репродукције - вантјелесне 
оплодње (У даљем тексту: Комисија) у 
саставу: 
 
1. Др Дејан Гвозден, специјалиста 
гинеколог, предсједник, 
2. Др Душан Вукота, специјалиста 
гинеколог, члан, 
3. Драгана Бјелић, члан 
 

II 
Задатак Комисије је да разматра и 
рјешава захтјеве за додјелу једнократне 
новчане помоћи за суфинансирање 
трошкова једне процедуре асистиране 
репродукције -вантјелесне оплодње.  
Комисија разматра и рјешава захтјеве 
хронолошким редом, након чега предлаже 
Градоначелнику да донесе одлуку о 
додјели једнократне новчане помоћи. 
 

III. 
Члановима Комисије који нису запослени 
у Градској управи, припада накнада за 
рад у износу од 50,00 КМ по одржаној 
сједници. 
 

IV 
Ступањем на снагу овог Рјешења ставља 
се ван снаге Рјешење о именовању 
Комисије за додјелу једнократне помоћи 
за обављање асистиране репродукције 
број: 02-111-81/17 од 18.04.2017. године. 

 
V  

Ово рјешење ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 
Број: 02-111-177/21 
Датум: 20.05.2021. 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) и члана 72. Закона о 
предшколском васпитању и образовању 
(„Службени гласник Републике Српске“, 
бр. 79/15 и 63/20) градоначелник доноси 

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности за колективни 
годишњи одмор ЈУ за предшколско 

васпитање и образовање дјеце „Лепа 
Радић“ Градишка 

 
1. Даје се сагласност за колективни 

годишњи одмор ЈУ за предшколско 
васпитање и образовање дјеце „Лепа 
Радић“ Градишка, број: 626/2021. 
 
 2. Ово Рјешење ступа на снагу 
осмог дана од дана објављивања у 
„Службеном гласнику града Градишка“. 
 
Број: 02-023-3/21 
Датум: 19.05.2021. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

__________________________________ 
 

О Г Л А С 
 

Одјељење за комуналне и стамбене 
послове, града Градишка на основу 
рјешења број 05-372-63/21 од 
04.05.2021. године, извршило је у 
Регистру заједница етажних власника 
стамбених зграда, у регистарском листу 
број 131/21 упис оснивања ЗЕВ 
стамбене зграде у Градишци, улица 
16.крајишке бригаде 15А, са сљедећим 
подацима: 

У Регистру заједница етажних власника 
стамбених зграда под редним бројем 
131/21 уписана је Заједница етажних 
власника стамбене зграде  у Градишци, 
улица 16. крајишке бригаде 15А. 
Оснивачки акт Заједнице је Уговор о 
оснивању број: 01/20 од 
11.10.2020.године. Основна дјелатност 
ЗЕВ је управљање зградом за рачун 
етажних власника, прикупљање 
средстава за одржавање заједничких 
дијелова зграде и других трошкова 
управљања зградом, одржавање 
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заједничких дијелова зграде, извођење 
радова хитних интервенција, 
коришћење заједничких просторија и 
дијелова зграде и земљишта које служи 
за редовну употребу зграде, као и други 
послови управљања зградом. 
У правном промету са трећим лицима 
заједница закључује уговоре и обавља 
друге послове промета у оквиру своје 
дјелатности, самостално и без 
ограничења. Заједница у правном 
промету одговара цјелокупном својом 
имовином, новчаним средствима и 
имовинским правима којим заједница 
располаже. 
Оснивачи и чланови за обавезе 
заједнице, које се односе на послове 
одржавања заједничких дијелова 
зграде, одговарају супсидијарно до 
висине свог удјела у плаћању трошкова 
инвестиционог и текућег одржавања и 
хитних интервенција на заједничким 
дијеловима зграде. 

 
Број: 05-372-63/21 
Датум: 04.05.2021. године 
Градишка 
 

ПО ОВЛАШТЕЊУ ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА 

Ведран Кнежевић с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

О Г Л А С 
 
Одјељење за комуналне и стамбене 
послове, града Градишка, на основу 
рјешења број 05-372-64/21 од 10.05.2021. 
године, извршило је  у регистарском листу 
број 106/16 упис промјене лица 
овлаштених за заступање Заједнице 
етажних власника стамбене зграде у 
улици Мајора Милана Тепића 13А, улаз 4, 
са сљедећим подацима:  

- лица овлашћена за заступање и 
представљање заједнице су:  

      Синиша Вујић и Оливера Ченгија 
 
- бришу се имена  ранијих овлаштених 

лица и то: 
      Синиша Вујић и Свјетлана Деспотовић 

 

Број: 05-372-64/21 
Датум: 10.05.2021. године 
Градишка 
 

ПО ОВЛАШТЕЊУ ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА 

Ведран Кнежевић с.р. 
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