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На основу члана 20. Закона о 
локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 97/16, 
36/19 и 61/21), члана 12. Oдлукe o 
кoмунaлнoj нaкнaди („Службени гласник 
општине Градишка“, бр. 11/13, 8/18 и 
10/18) и („Службени гласник града 
Градишка“, брoj: 4/19 и 15/21), те чл. 36. 
и 87. Статута општине Градишка 
(„Службени гласник општине Градишка“, 
брoj 4/17) и („Службени гласник града 
Градишка“, број: 5/19) Скупштина града 
Градишка  на сједници одржаној дана 
25.11.2021. године, доноси:  
 

О Д Л У К У 
 

о  утврђивању вриjeднoсти бoдa 
зa oбрaчунaвaњe кoмунaлнe нaкнaдe 

у 2022. гoдини 
 
 
I 

 

Утврђује се вриjeднoст бoдa зa 
oбрaчунaвaњe кoмунaлнe нaкнaдe у 
2022. години у изнoсу oд 0,006 КM. 
                                                        

II 
 
Oбрaчун кoмунaлнe нaкнaдe у склaду сa 
oвoм oдлукoм вршићe сe oд 01. јануара 
2022. гoдинe. 

 
 
 
 
 

III 
 
Ступањем на снагу ове одлуке престаје 
да важи Одлука о утврђивању 
вриjeднoсти бoдa зa oбрaчун кoмунaлнe 
нaкнaдe у 2021. гoдини („Службени 
гласник града Градишка“, брoj 19/20). 
                                                           

IV 
 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном 
гласнику града Градишка“ 
 
Број: 01-022-338/21 
Датум: 25.11.2021. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Миленко Павловић с.р. 
__________________________________ 
 

На основу члана 40. став 1. и 3. 
Закона о уређењу простора и грађењу 
(„Службени гласник Републике Српске“ 
бр. 40/13,106/15, 3/16 и 84/19), члана 39. 
став 2. тачка 8. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“ број 97/16 и 36/19) и 
члана 87. Статута града Градишка 
(„Службени гласник града Градишка“ бр. 
4/17 и 5/19) Скупштина града Градишка 
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на сједници одржаној дана 25.11.2021. 
године, донијела је 
 

О Д Л У К У 
 

о приступању измјени дијела 
Регулационог плана подручjа 
„Агроиндустријска зона Нова 

Топола“  
 
I 
 

Приступа се измјени дијела 
Регулационог плана подручја 
„Агроиндустријска зона Нова Топола“, 
„Службени гласник општине Градишка“ 
бр. 4/08 и 11/17). 
 

II 
 
Обухват Плана је одређен у графичком 
прилогу који је саставни дио ове одлуке 
и обухвата простор површине 
приближно 7,00 ha.   
 

Коначна граница обухвата одредиће се у 
графичком дијелу Плана. 
 

III 
 
Плански период за који се доноси 
измјена дијела Регулационог плана 
подручја „Агроиндустријска зона Нова 
Топола“ је десет година. 

 
IV 

 

Смјернице за израду Плана: 
- План израдити у складу са одредбама 
Закона о уређењу простора и грађењу, 
Правилника о начину израде, садржају и 
форми докумената просторног уређења, 
те другим прописима из посебних 
области релевантних за планирање и 
уређење простора. 
- Приликом израде плана потребно је 
водити рачуна о јавном интересу и 
општим и посебним циљевима 
просторног развоја. 
- Код израде планских рјешења 
обезбиједити усаглашеност са 
Урбанистичким планом Нове Тополе 
2014-2034. године. 
- Планом предвидјети флексибилне 
грађевинске парцеле намјењене за 

изградњу пословних објеката 
вишенамјенских садржаја (сервиси, 
занатство, мали погони). 
 

V 
 
Носилац припреме израде Плана је 
Градоначелник путем Одјељење за 
просторно уређење и грађење. 

 

Носилац израде Плана ће се одредити у 
складу са Законом о јавним набавкама 
БиХ. 

VI 
 

Преднацрт плана припремиће се у року 
од 30 дана од закључења уговора о 
изради плана и испуњења услова који 
уговором буду одређени. 
  
Нацрт плана ће утврдити 
Градоначелник, те мјесто, вријеме и 
начин излагања нацрта на јавни увид. 
 

VII 
 

Нацрт плана ће се ставити на јавни увид 
у трајању од 30 дана и у овом периоду 
ће се прикупљати приједлози, примједбе 
и сугестије заинтересованих лица. 

 
Након јавног увида провешће се јавна 
расправа о нацрту предметног плана. 

 
VIII 

 
Приједлог плана ће утврдити 
Градоначелник у року од 15 дана од 
завршетка јавног увида и јавне 
расправе, а на основу нацрта који је био 
на јавном увиду и става о примједбама, 
приједлозима и мишљењима на тај 
нацрт и закључцима са јавне расправе. 
 
Уз приједлог плана Градоначелник ће 
поднијети Скупштини града приједлог 
одлуке о доношењу плана са потребним 
образложењем. 
 
У образложењу одлуке о доношењу 
плана Градоначелник и носилац израде 
плана ће дати податке о примједбама и 
приједлозима који су у току јавног увида 
и јавне расправе поднесени, те стручно 
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образложење примједби и приједлога 
који нису могли бити прихваћени. 
 

IX 
 
Садржај Плана мора бити у складу са 
Законом о уређењу простора и грађењу 
(„Службени гласник Републике Српске“ 
бр. 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19) и 
Правилником о начину израде, садржају 
и форми докумената просторног 
уређења („Службени гласник Републике 
Српске” број: 69/13), а састојаће се од 
текстуалног и графичког дијела. 

 
X 

 
Средства за израду Плана обезбиједиће 
се из Буџета града Градишка. 
 

XI 
 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 
Број: 01-022-339/21 
Датум: 25.11.2021. 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, 36/19 и 61/21), члана 5. и 29. 
Одлуке о пословним зградама, 
пословним просторијама, друштвеним 
домовима, гаражама и другим 
непокретностима у својини града 
Градишка („Службени гласник општине 
Градишка, бр. 10/17, 14/18, 2/19 и 4/19) и 
(„Службени гласник града Градишка, 
број 11/19) и чл. 36. и 87. Статута града 
Градишка („Службени гласник општине 
Градишка“, број 4/17) и („Службени 
гласник града Градишка“, број 5/19) 
Скупштина града Градишка на сједници 
одржаној дана 25.11.2021. године 
доноси: 

 
 
 

О Д Л У К У 
о давању на коришћење 

непокретности у својини Града 
Градишка 

 
I 

 
Овом Одлуком дају се на коришћење 
непокретности (два идентична пословна 
објекта) у својини Града Градишка у ул. 
Јове Крагуља у Градишци изграђене на 
к.ч. број 2475/10 и 2475/11 к.о. Градишка 
село уписаних у ПЛ 3078/71. 
 

II 
 
Непокретности из тачке I дају се на 
коришћење искључиво ради обављања 
регистроване дјелатности Јавне 
установе „Центар за социјални рад“ 
Градишка без накнаде. 
 

III 
 
Oвлашћује се Градоначелник да у име 
града Градишка закључи уговор о 
условима коришћења непокретности из 
тачке I са Јавном установом „Центар за 
социјални рад“. 
 

IV 
 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 
Број: 01-022-334/21 
Датум: 25.11.2021. 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 чланова 36. став 2 тачка 2. 
и 87. Статута градa Градишка 
(„Службени гласник општине Градишка“, 
број 4/17 и „Службени гласник града 
Градишка“, број 5/19), Скупштина града 
Градишка на сједници одржаној дана 
25.11.2021. године,  доноси: 
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О Д Л У К У  
 

о забрани отуђивања и стављања 
под хипотеку 

 
I 

 
Овом Одлуком утврђује се забрана 
отуђивања и стављања под хипотеку 
некретнина у власништву Града 
Градишка означених као: 

 
- к.ч бр. 1136/96  
„УРИЈЕ“ стамбена зграда, површине 479 m2 
„УРИЈЕ“ двориште, површине 907 m2 

 
- к.ч бр. 1136/93   
  „УРИЈЕ“ стамбена зграда, површине 480 m2  
  „УРИЈЕ“ двориште, површине 26 m2 

 
уписане у л.н број 1912 к.о. Градишка 1 

 
II 

 
Одлука се доноси у складу са обавезама 
преузетим Споразумом о сарадњи на 
реализацији пројекта затварања 
колективних центара и алтернативног 
смјештаја путем обезбјеђења јавних 
стамбених рјешења Л/Д 1789 (ЦЕБ II) 
број: 02-36-11/15 од 01.04.2016. године и 
Споразумом о сарадњи на провођењу 
под-пројекта БИХ3 (2014) - Државног 
пројекта стамбеног збрињавања у 
оквиру Регионалног стамбеног програма 
број: 02-372-2/1 од 26.01.2016. године. 
 

III 
 

О извршењу ове одлуке стараће се 
Градоначелник града Градишка. 
 

 
IV 

 
Ова одлука ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 
Број: 01-022-336/21 
Датум: 25.11.2021. 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“, број 124/08, 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 чл. 36. 
и 87. Статута града Градишка 
(„Службени гласник општине Градишка“, 
број 4/17 и „Службени гласник града 
Градишка“, број 5/19) Скупштина града 
Градишка на сједници одржаној 
25.11.2021. године, доноси 

 
О Д Л У К У  

 
о продаји непосредном погодбом 

грађевинског земљишта Ранисовић 
Драгану из Ровина 

 
I 

 
Ранисовић Драгану из Ровина продаје се 
непосредном погодбом као једином 
учеснику лицитације неизграђено 
грађевинско земљиштe у власништву 
Града Градишка и то: 
 
-Катастарска честица број 551/9 
„ОКУЋНИЦА“ градилиште, површине 
979 m2, уписана у п.л. број 261 к.о. 
Ровине, ради изградње стамбеног 
објекта спратности П+1+М по цијени од 
4.895,00 КМ. 

 
 

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

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

IV 
 
Ова одлука ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 
Број: 01-022-335/21 
Датум: 25.11.2021. 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, 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 чл. 36. 
и 87. Статута града Градишка 
(„Службени гласник општине Градишка“, 
број 4/17 и „Службени гласник града 
Градишка“, број 5/19) Скупштина града 
Градишка на сједници одржаној 
25.11.2021. године, доноси 

 
О Д Л У К У  

 
о продаји неокретности непосредном 

погодбом Вељић Жарку из Горњих 
Подградаца 

I 
 
Вељић Жарку из Горњих Подградаца 
продаје се непосредном погодбом као 
једином учеснику лицитације 
непокретност у власништву Града 
Градишка и то: 

 
- Катастарска честица број 2114/11 „КОД 
КОЛОНЕ“ ливада 4. класе, површине 640 
m2, уписана у п.л. број 326 к.о. Горњи 
Подградци, ради изградње 
индивидуалног стамбеног објекта  по 
цијени од 6.400,00 КМ. 

II 
 

О продаји некретнина из тачке I ове 
одлуке, након прибављеног мишљења 
Правобранилаштва Републике Српске, 
закључиће се купопродајни уговор 
између Града Градишка и Вељић Жарка 
из Горњих Подградаца, 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 
са Вељић Жарком из Горњих 
Подградаца. 

IV 
 
Ова одлука ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 
Број: 01-022-337/21 
Датум: 25.11.2021. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Миленко Павловић с.р. 
__________________________________ 
 

На основу чл. 133. и 153. 
Пословника о раду Скупштине града 
Градишка („Службени гласник града 
Градишка“ бр. 6/17 и 5/19), а након 
разматрања Нацрта Програма рада 
Скупштине града Градишка за 2022. 
годину, Скупштина града Градишка на 
10. редовној сједници одржаној 25. 
новембра 2021. године донијела је 
сљедеће 

 
З А К Љ У Ч К Е 

 
1. Утврђује се Нацрт Програма рада 
Скупштине града Градишка за 2022. 
годину. 

 
2. Нацрт Програма рада Скупштине 
града Градишка за 2022. годину упућује 
се на јавну расправу у трајању од 15 
дана. 
 

3. За провођење јавне расправе 
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задужује се Стручна служба Скупштине  
града Градишка. 
 
Број: 01-013-109/21 
Датум: 25.11.2021. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Миленко Павловић с.р. 
__________________________________ 
 

На основу члана 133. Статута 
града Градишка („Службени гласник 
града Градишка“, бр. 4/17 и 5/19) и чл. 
133. и 153. Пословника о раду 
Скупштине града Градишка („Службени 
гласник града Градишка“ бр. 6/17 и 5/19), 
а након разматрања Нацрта ребаланса 
Буџета града Градишка за 2021. годину, 
Скупштина града Градишка на 10. 
редовној сједници одржаној 25. 
новембра 2021. године донијела је 
сљедеће 

 
З А К Љ У Ч К Е 

 
1. Утврђује се Нацрт ребаланса Буџета 
града Градишка за 2021. годину. 

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

3. За провођење јавне расправе 
задужује се градоначелник града 
Градишка. 
 
Број: 01-013-110/21 
Датум: 25.11.2021. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Миленко Павловић с.р. 
__________________________________ 
 

На основу члана 133. Статута 
града Градишка („Службени гласник 
града Градишка“, бр. 4/17 и 5/19) и чл. 
133. и 153. Пословника о раду 
Скупштине града Градишка („Службени 
гласник града Градишка“ бр. 6/17 и 5/19), 
а након разматрања Нацрта Буџета 
града Градишка за 2022. годину, 
Скупштина града Градишка на 10. 
редовној сједници одржаној 25. 

новембра 2021. године донијела је 
сљедеће 

 
З А К Љ У Ч К Е 

 
1. Утврђује се Нацрт Буџета града 
Градишка за 2022. годину. 

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

3. За провођење јавне расправе 
задужује се градоначелник града 
Градишка. 
 
Број: 01-013-111/21 
Датум: 25.11.2021. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Миленко Павловић с.р. 
__________________________________ 
 

На основу члана 133. Статута 
града Градишка („Службени гласник 
града Градишка“, бр. 4/17 и 5/19) и чл. 
133. и 153. Пословника о раду 
Скупштине града Градишка („Службени 
гласник града Градишка“, бр. 6/17 и 
5/19), а након разматрања Нацрта Плана 
утрошка средстава остварених од 
накнаде по основу кориштења шума и 
шумског земљишта на простору града 
Градишка за 2022. годину, Скупштина 
града Градишка на 10. редовној сједници 
одржаној 25.11.2021. године донијела је 
сљедећи 
 

З А К Љ У Ч К Е 
 
1. Утврђује се Нацрт Плана утрошка 
средстава остварених од накнаде по 
основу кориштења шума и шумског 
земљишта на простору града Градишка 
за 2022. годину. 
 
2. Нацрт Плана из претходне тачке 
упућује се на јавну расправу у трајању од 
15 дана. 
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3. За провођење јавне расправе 
задужује се градоначелник града 
Градишка. 

 
Број: 01-013-112/21 
Датум: 25.11.2021. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Миленко Павловић с.р. 
__________________________________ 
 

На основу члана 133. Статута 
града Градишка („Службени гласник 
града Градишка“, бр. 4/17 и 5/19) и чл. 
133. и 153. Пословника о раду 
Скупштине града Градишка („Службени 
гласник града Градишка“, бр. 6/17 и 
5/19), а након разматрања Нацрта 
Програма кориштења средстава 
остварених од концесионе накнаде  за 
2022. годину, Скупштина града Градишка 
на 10. редовној сједници одржаној 25. 
новембра 2021. године донијела је 
сљедеће 

 
З А К Љ У Ч К Е 

 
1. Утврђује се Нацрт Програма 
кориштења средстава остварених од 
концесионе накнаде за 2022. годину. 
 
2. Нацрт Програма из претходне тачке 
упућује се на јавну расправу у трајању од 
15 дана. 
 
3. За провођење јавне расправе 
задужује се градоначелник града 
Градишка. 
 
Број: 01-013-113/21 
Датум: 25.11.2021. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Миленко Павловић с.р. 
__________________________________ 
 

На основу члана 133. Статута 
града Градишка („Службени гласник 
града Градишка“, бр. 4/17 и 5/19) и чл. 
133. и 153. Пословника о раду 
Скупштине града Градишка („Службени 
гласник града Градишка“, бр. 6/17 и 
5/19), а након разматрања Нацрта 

Програма кориштења средстава 
остварених по основу накнада од 
пољопривредног земљишта у 2022. 
години, Скупштина града Градишка на 
10. редовној сједници одржаној 25. 
новембра 2021. године донијела је 
сљедеће 

 
З А К Љ У Ч К Е 

 
1. Утврђује се Нацрт Програма 
кориштења средстава остварених по 
основу накнада од пољопривредног 
земљишта у 2022. години. 
 
2. Нацрт Програма из претходне тачке 
упућује се на јавну расправу у трајању од 
15 дана. 
 
3. За провођење јавне расправе 
задужује се градоначелник града 
Градишка. 
 
Број: 01-013-114/21 
Датум: 25.11.2021. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Миленко Павловић с.р. 
__________________________________ 
 

На основу члана 133. Статута 
града Градишка („Службени гласник 
града Градишка“, бр. 4/17 и 5/19) и чл. 
133. и 153. Пословника о раду 
Скупштине града Градишка („Службени 
гласник града Градишка“, бр. 6/17 и 
5/19), а након разматрања Нацрта 
Програма подршке пољопривреди за 
2022. годину, Скупштина града Градишка 
на 10. редовној сједници одржаној 25. 
новембра 2021. године донијела је 
сљедеће 

 
З А К Љ У Ч К Е 

 
1. Утврђује се Нацрт Програма подршке 

пољопривреди  за 2022. годину. 
 

2. Нацрт Програма из претходне тачке 
упућује се на јавну расправу у трајању од 
15 дана. 
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3. За провођење јавне расправе 
задужује се градоначелник града 
Градишка. 
 
Број: 01-013-115/21 
Датум: 25.11.2021. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Миленко Павловић с.р. 
__________________________________ 
 

На основу члана 133. Статута 
града Градишка („Службени гласник 
града Градишка“, бр. 4/17 и 5/19) и чл. 
133. и 153. Пословника о раду 
Скупштине града Градишка („Службени 
гласник града Градишка“, бр. 6/17 и 
5/19), а након разматрања Нацрта 
Програма подршке руралном развоју за 
2022. годину, Скупштина града Градишка 
на 10. редовној сједници одржаној 25. 
новембра 2021. године донијела је 
сљедеће 

 
З А К Љ У Ч К Е 

 
1. Утврђује се Нацрт Програма подршке 
руралном развоју за 2022. годину. 
 
2. Нацрт Програма из претходне тачке 
упућује се на јавну расправу у трајању од 
15 дана. 
 
3. За провођење јавне расправе 
задужује се градоначелник града 
Градишка. 
 
Број: 01-013-116/21 
Датум: 25.11.2021. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Миленко Павловић с.р. 
__________________________________ 
 

На основу члана 133. Статута 
града Градишка („Службени гласник 
града Градишка“, бр. 4/17 и 5/19) и чл. 
133. и 153. Пословника о раду 
Скупштине града Градишка („Службени 
гласник града Градишка“, бр. 6/17 и 
5/19), а након разматрања Нацрта 
Програма подршке предузетништву за 
2022. годину, Скупштина града Градишка 

на 10. редовној сједници одржаној 25. 
новембра 2021. године донијела је 
сљедеће 

 
З А К Љ У Ч К Е 

 
1. Утврђује се Нацрт Програма подршке 
предузетништву за 2022. годину 

 
2. Нацрт Програма из претходне тачке 
упућује се на јавну расправу у трајању од 
15 дана. 
 
3. За провођење јавне расправе 
задужује се градоначелник града 
Градишка. 
 
Број: 01-013-117/21 
Датум: 25.11.2021. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Миленко Павловић с.р. 
__________________________________ 
 

На основу члана 133. Статута 
града Градишка („Службени гласник 
града Градишка“, бр. 4/17 и 5/19) и чл. 
133. и 153. Пословника о раду 
Скупштине града Градишка („Службени 
гласник града Градишка“ бр. 6/17 и 5/19), 
а након разматрања Нацрта Програма 
заједничке комуналне потрошње за 
2022. годину, Скупштина града Градишка 
на 10. редовној сједници одржаној 25. 
новембра 2021. године донијела је 
сљедеће 

 
З А К Љ У Ч К Е 

 
1. Утврђује се Нацрт Програма 
заједничке комуналне потрошње за 
2022. годину. 
 
2. Нацрт Програма из претходне тачке 
упућује се на јавну расправу у трајању од 
15 дана. 
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3. За провођење јавне расправе 
задужује се градоначелник града 
Градишка. 
 
Број: 01-013-118/21 
Датум: 25.11.2021. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Миленко Павловић с.р. 
__________________________________ 
 

На основу члана 133. Статута 
града Градишка („Службени гласник 
града Градишка“, бр. 4/17 и 5/19) и чл. 
133. и 153. Пословника о раду 
Скупштине града Градишка („Службени 
гласник града Градишка“, бр. 6/17 и 
5/19), а након разматрања Нацрта 
Програма уређења грађевинског 
земљишта за 2022. годину, Скупштина 
града Градишка на 10. редовној сједници 
одржаној 25. новембра 2021. године 
донијела је сљедеће 

 
З А К Љ У Ч К Е 

 
1. Утврђује се Нацрт Програма уређења 
грађевинског земљишта за 2022. годину. 
 
2. Нацрт Програма из претходне тачке 
упућује се на јавну расправу у трајању од 
15 дана. 
 
3. За провођење јавне расправе 
задужује се градоначелник града 
Градишка. 
 
Број: 01-013-119/21 
Датум: 25.11.2021. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Миленко Павловић с.р. 
__________________________________ 
 

На основу члана 133. Статута 
града Градишка („Службени гласник 
града Градишка“, бр. 4/17 и 5/19) и чл. 
133. и 153. Пословника о раду 
Скупштине града Градишка („Службени 
гласник града Градишка“ бр. 6/17 и 5/19), 
а након разматрања Нацрта Програма 
текућег одржавања и реконструкције 
локалних и некатегорисаних путева за 

2022. годину, Скупштина града Градишка 
на 10. редовној сједници одржаној 25. 
новембра 2021. године донијела је 
сљедеће 

 
З А К Љ У Ч К Е 

 
1. Утврђује се Нацрт Програма текућег 
одржавања и реконструкције локалних и 
некатегорисаних путева за 2022. годину. 
 
2. Нацрт Програма из претходне тачке 
упућује се на јавну расправу у трајању од 
15 дана. 
 
3. За провођење јавне расправе 
задужује се Градоначелник града 
Градишка. 
 
Број: 01-013-120/21 
Датум: 25.11.2021. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Миленко Павловић с.р. 
__________________________________ 
 

На основу члана 133. Статута 
града Градишка („Службени гласник 
града Градишка“, бр. 4/17 и 5/19) и чл. 
133. и 153. Пословника о раду 
Скупштине града Градишка („Службени 
гласник града Градишка“, бр. 6/17 и 
5/19), а након разматрања Нацрта 
Програма текућег одржавања и 
реконструкције хидромелиорационог 
система за 2022. годину, Скупштина 
града Градишка на 10. редовној сједници 
одржаној 25. новембра 2021. године 
донијела је сљедеће 

 
З А К Љ У Ч К Е 

 
1. Утврђује се Нацрт Програма текућег 
одржавања и реконструкције 
хидромелиорационог система за 2022. 
годину. 
 
2. Нацрт Програма из претходне тачке 
упућује се на јавну расправу у трајању од 
15 дана. 
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3. За провођење јавне расправе 
задужује се градоначелник града 
Градишка. 
 
Број: 01-013-121/21 
Датум: 25.11.2021. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Миленко Павловић с.р. 
__________________________________ 
 

На основу члана 133. Статута 
града Градишка („Службени гласник 
града Градишка“, бр. 4/17 и 5/19) и 
чл.133. и 153. Пословника о раду 
Скупштине града Градишка („Службени 
гласник града Градишка“, бр. 6/17 и 
5/19), а након разматрања Нацрта 
Програма социјалне заштите за 2022. 
годину, Скупштина града Градишка на 
10. редовној сједници одржаној 25. 
новембра 2021. године донијела је 
сљедеће 

 
З А К Љ У Ч К Е 

 
1. Утврђује се Нацрт Програма 
социјалне заштите за 2022. годину. 
 
2. Нацрт Програма из претходне тачке 
упућује се на јавну расправу у трајању од 
15 дана. 
 
3. За провођење јавне расправе 
задужује се Градоначелник града 
Градишка. 
 
Број: 01-013-122/21 
Датум: 25.11.2021. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Миленко Павловић с.р. 
__________________________________ 
 

На основу члана 133. Статута 
града Градишка („Службени гласник 
града Градишка“, бр. 4/17 и 5/19) и чл. 
133. и 153. Пословника о раду 
Скупштине града Градишка („Службени 
гласник града Градишка“, бр. 6/17 и 
5/19), а након разматрања Нацрт 
Програма борачко - инвалидске заштите 
и заштите цивилних жртава рата за 2022. 

годину, Скупштина града Градишка на 
10. редовној сједници одржаној 25. 
новембра 2021. године донијела је 
сљедеће 
 

З А К Љ У Ч К Е 
 

1. Утврђује се Нацрт Програма борачко - 
инвалидске заштите и заштите цивилних 
жртава рата за 2022. годину. 
 
2. Нацрт Програма из претходне тачке 
упућује се на јавну расправу у трајању од 
15 дана. 
 
3. За провођење јавне расправе 
задужује се градоначелник града 
Градишка. 
 
Број: 01-013-123/21 
Датум: 25.11.2021. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Миленко Павловић с.р. 
__________________________________ 
 

На основу члана 133. Статута 
града Градишка („Службени гласник 
града Градишка“, бр. 4/17 и 5/19) и чл. 
133. и 153. Пословника о раду 
Скупштине града Градишка („Службени 
гласник града Градишка“, бр. 6/17 и 
5/19), а након разматрања Нацрта 
Програма финансирања спорта на 
подручју града Градишка за 2022. годину, 
Скупштина града Градишка на 10. 
редовној сједници одржаној 25. 
новембра 2021. године донијела је 
сљедеће 

 
З А К Љ У Ч К Е 

 
1. Утврђује се Нацрт Програма 
финансирања спорта на подручју града 
Градишка за 2022. годину. 
 
2. Нацрт Програма из претходне тачке 
упућује се на јавну расправу у трајању од 
15 дана. 
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3. За провођење јавне расправе 
задужује се градоначелник града 
Градишка. 
 
Број: 01-013-124/21 
Датум: 25.11.2021. 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 25.11.2021. године,  д о н о с и 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

о именовању Савјета за праћење 
измјена дијела Регулационог плана 
подручја „Агроиндустријска зона 

Нова Топола“  
 

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

1. Здравка Мацура, предсједник 
 

2. Тања Мартић, члан 
 

3. Жељко Билбија, члан 
 
 
2. Задатак Савјета из претходне тачке је 
да прати израду измјене дијела 
Регулационог плана подручја 
„Агроиндустријска зона Нова Топола” и 
заузима стручне ставове према 
питањима општег, привредног и 
просторног развоја града Градишка и 
подручја обухвата планског акта, као и 
стручне ставове у погледу 
рационалности и квалитета 
предложених планских рјешења, 
усклађености са просторно-планском 
документацијом вишег реда, те 

усклађености са Законом о уређењу 
простора и грађењу и подзаконским 
актима.  
 
3. Мандат Савјета траје до окончања 
поступка доношења предметних 
планских аката. 
 
4. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 
Број: 01-111-418/21 
Датум: 25.11.2021. 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 25.11.2021. године,  д о н о с и 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

о именовању Савјета за праћење 
израде измјене Регулационог плана 

подручја Центар града „Излаз на 
Саву“ 

 
1. Именује се Савјет за праћење израде 
измјене дијела Регулационог плана 
подручја Центар града „Излаз на Саву“ 
(у даљем тексту: Савјет) у саставу: 
 

1. Сребренка Торбица, предсједник 
 

2. Тања Мартић, члан 
 

3. Милан Хрвачевић, члан 
 

4. Бранислав Савић, члан 
 

5. Жељко Билбија, члан 
 

 
2. Задатак Савјета из претходне тачке је 
да прати израду измјене дијела 
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Регулационог плана подручја Центар 
града „Излаз на Саву“ 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: 01-111-419/21 
Датум: 25.11.2021. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Миленко Павловић с.р. 
__________________________________ 
 

На основу члана 18. Закона о 
систему јавних служби („Службени 
гласник Републике Српске“, број 68/07, 
109/12 и 44/16), члана 73. Закона о 
здравственој заштити („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 106/09 и 
44/15) и чл. 36. и 87. Статута града 
Градишка („Службени гласник града 
Градишка“, бр. 4/17 и 5/19), Скупштина 
града Градишка на сједници одржаној 
25.11.2021. године, д о н и ј е л а је 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

о разрјешењу вршиоца дужности 
директора Јавне здравствене 

установе „Дом здравља“ Градишка 
 
1. Прим др. Весна Глувић-Челић 
разрјешава се вршиоца директора Јавне 
здравствене установе „Дом здравља“ 
Градишка са 25.11.2021. године. 
2. Разрјешење из тачке 1. се врши због 
истека периода на који је именовање 
извршено. 

3. Именована из тачке 1. након 
разрјешења права из радног односа 
остварује у складу са Законом, а на 
основу рјешења надлежног органа. 
4. Рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
 
Скупштина општине Градишка је 
рјешењем број 01-111-89/18 од 
20.04.2018. године именовала Весну 
Глувић-Челић за вршиоца дужности 
директора Јавне здравствене установе 
„Дом здравља“ Градишка до избора 
директора на мандатни период по 
спроведеном јавном конкурсу. Имајући у 
виду да је Скупштина града на сједници 
од 23.09.2021. године донијела Одлуку о 
утврђивању критеријума за избор и 
именовање директора и чланова 
управних одбора Јавних установа чији је 
оснивач град Градишка. Градоначелник 
је на основу наведене одлуке расписао 
Јавни конкурс за избор и именовање 
директора Јавне здравствене установе 
„Дом здравља“ Градишка и именовао 
Комисију за провођење конкурса за 
именовање директора на мандатни 
период. 
Будући да су се након проведене 
конкурсне процедуре стекли услови за 
именовање директора на мандатни 
период потребно је донијети рјешење о 
разрјешењу вршиоца дужности 
директора. 
Сходно наведеном, а на приједлог 
Градоначелника ријешено је као у 
диспозитиву. 
 
ПРАВНА ПОУКА: Против овог рјешења 
не може се уложити жалба, али се може 
покренути управни спор подношењем 
тужбе Окружном суду Бања Лука у року 
од 30 дана од дана пријема рјешења. 
Тужба се подноси непосредно суду у два 
примјерка. 
 
Број: 01-111-420/21 
Датум: 25.11.2021. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Миленко Павловић с.р. 
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На основу члана 18. Закона о 
систему јавних служби („Службени 
гласник Републике Српске“, број 68/07, 
109/12 и 44/16), члана 73. Закона о 
здравственој заштити („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 106/09 и 
44/15) и чл. 36. и 87. Статута града 
Градишка („Службени гласник града 
Градишка“, бр. 4/17 и 5/19), Скупштина 
града Градишка на сједници одржаној 
25.11.2021. године, д о н и ј е л а је 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању директора Јавне 

здравствене установе „Дом 
здравља“ Градишка 

 
 
1. Синиша Аџић магистар економских 
наука из Градишке именује се директора 
Јавне здравствене установе „Дом 
здравља“ Градишка са 25.11.2021. 
године. 
 
2. Именовање из тачке 1. се врши на 
мандатни период од четири године. 
 
3. Именовани из тачке 1. након 
именовања права из радног односа 
остварује у складу са Законом, а на 
основу рјешења надлежног органа. 

 
4. Рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“ и „Службеном 
гласнику Републике Српске“. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
Скупштина града Градишка је на 
сједници од 23.09.2021. године донијела 
Одлуку о утврђивању критеријума за 
избор и именовање директора и чланова 
управних одбора Јавних установа чији је 
оснивач град. Градоначелник је на 
основу наведене одлуке расписао Јавни 
конкурс за избор и именовање 
директора Јавне здравствене установе 
„Дом здравља“ Градишка и Рјешењем 
бој 02-111-401/21 од 01.11.2021. године 
именовао Комисију за провођење 
конкурса за именовање директора на 
мандатни период. 
Будући да је након проведене конкурсне 
процедуре и одржаног интервијуа са 

кандидатом од стране комисије дана 
15.11.2021. године утврђена ранг листа 
на којој је именовани ппрворангирани 
кандидат што је потврђено записником, 
те да је Министарство здравља и 
социјалне заштите својим актом број: 
11/04-111-113/21 од 24.11.2021. године 
доставило претходну сагласност за 
именовање и да исти испуњава опште и 
посебне услове конкурса, стекли су се 
услови за именовање на дужност 
директора. 
 
Сходно наведеном, а на приједлог 
Комисије рiјешено је као у диспозитиву. 
 
ПРАВНА ПОУКА: Против овог рјешења 
не може се уложити жалба, али се може 
покренути управни спор подношењем 
тужбе Окружном суду Бања Лука у року 
од 30 дана од дана пријема рјешења. 
Тужба се подноси непосредно суду у два 
примјерка. 
 
Број: 01-111-421/21 
Датум: 25.11.2021. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Миленко Павловић с.р. 
__________________________________ 
 

На основу члана 48. Закона о 
локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 97/16, 
36/19 и 61/21) и члана 51. Статута града 
Градишка („Службени гласник града 
Градишка“, бр. 4/17 и 5/19), Скупштина 
града Градишка на сједници одржаној 
дана 25.11.2021. године д о н о с и 

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 
о именовању Комисије за 

примопредају дужности директора 
ЈЗУ„Дом здравља“ Градишка 

 
1. Именује се Комисија за примопредају 
дужности између досадашњег в.д. 
директора ЈЗУ „Дом здравља“ Градишка 
Прим др Весне Глувић-Челић и 
именованог директора Синише Аџића (у 
даљем тексту: Комисија) у саставу: 
 
- Драгутин Ковачевић предсједник, 
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- Драгана Бјелић, замјеник предсједника, 
- Тања Чагљевић, члан, 
- Огњен Вукотић, замјеник члана, 
- Весна Обрадовић, члан, 
- Радмила Слијепчевић, замјеник члана. 
 
2. Задатак Комисије је да присуствује 
примопредаји дужности директора из 
тачке 1. Рјешења и састави Записник о 
примопредаји дужности. Записник 
потписују: 
- лице које предаје дужност, 
- лице које прима дужност и 
- чланови Комисије. 

3. О извршењу овог рјешења стараће се 
Градоначелник и именована комисија. 
 
4. Рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 
Број: 01-111-422/21 
Датум: 25.11.2021. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Миленко Павловић с.р. 
__________________________________ 
 

На основу члана 39. став (2) тачка 
21) и члана 82. став (2) Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 
61/21), члана 18. Закона о систему 
јавних служби („Службени гласник 
Републике Српске“ бр. 68/07, 109/12 и 
44/16), члана 87. Закона о социјалној 
заштити („Службени гласник Републике 
Српске“, бр. 37/12, 90/16, 94/19 и 42/20), 
члана 36. став (2) тачка 23) и члана 87. 
Статута града Градишка („Службени 
гласник града Градишка“, бр. 4/17 и 5/19) 
Скупштина града Градишка на сједници 
одржаној дана 25.11.2021. године 
донијела је 

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 
о разрјешењу в. д. директора Јавне 
установе „Центар за социјални рад“ 

Градишка 
 
1. Стана Балабан, дипломирани 
социјални радник из Градишке, 

разрјешава се вршиоца дужности 
директора Јавне установе „Центар за 
социјални рад“ Градишка са даном 
25.11.2021. године. 
 
2. Разрјешење из претходне тачке врши 
се због истека периода на који је 
именовање извршено. 
 
3. Рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
 
Скупштина града Градишка је на 
редовној сједници која је одржана дана 
13.07.2021. године, именовала Стану 
Балабан за в. д. директора Јавне 
установе „Центар за социјални рад“ 
Градишка, до завршетка  поступка 
именовања на мандатни период по 
јавном конкурсу. 
 
Имајући у виду да је расписан јавни 
конкурс и да је проведена процедура за 
именовање директора на мандатни 
период, потребно у том смислу донијети 
рјешење о разрјешењу досадашњег 
вршиоца дужности директора Јавне 
установе „Центар за социјални рад“ 
Градишка. 
 
Сходно наведеном на приједлог 
Градоначелника, ријешено је као у 
диспозитиву. 
 
ПРАВНА ПОУКА: Против овог рјешења 
не може се уложити жалба, али се може 
покренути управни спор подношењем 
тужбе Окружном суду Бања Лука у року 
од 30 дана од дана пријема рјешења. 
 
Тужба се подноси непосредно суду у 
два примјерка. 
 
Број: 01-111-423/21 
Датум: 25.11.2021. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Миленко Павловић с.р. 
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На основу члана 39. став (2) тачка 
21) и члана 82. став (2) Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 
61/21), члана 18. Закона о систему 
јавних служби („Службени гласник 
Републике Српске“ бр. 68/07, 109/12 и 
44/16), члана 87. Закона о социјалној 
заштити („Службени гласник Републике 
Српске“, бр. 37/12, 90/16, 94/19 и 42/20), 
члана 36. став (2) тачка 23) и члана 87. 
Статута града Градишка („Службени 
гласник града Градишка“, бр. 4/17 и 5/19) 
Скупштина града Градишка на сједници 
одржаној дана 25.11.2021. године 
донијела је 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању директора Јавне 

установе „Центар за социјални рад“ 
Градишка 

 
 
1. Стана Балабан, дипломирани 
социјални радник из Градишке, именује 
се на дужност директора Јавне установе 
„Центар за социјални рад“ Градишка са 
даном 25.11.2021. године. 
 
2. Именовање из претходне тачке врши 
се на мандатни период од четири 
године. 
 
3. Именована из тачке 1. након 
именовања права из радног односа 
остварује у складу са Законом, а на 
основу рјешења надлежног органа. 
 
4. Рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
Скупштина града Градишка је на 
сједници од 23.09.2021. године донијела 
Одлуку о утврђивању критеријума за 
избор и именовање директора и чланова 
управних одбора Јавних установа чији је 
оснивач град Градишка. Градоначелник 
је на основу наведене одлуке расписао 
Јавни конкурс за избор и именовање 
директора Јавне установе „Центар за 
социјални рад“ Градишка и Рјешењем 
бој 02-111-401/21 од 01.11.2021. године 

именовао Комисију за провођење 
конкурса за именовање директора на 
мандатни период. 
Будући да је након проведене конкурсне 
процедуре и одржаног интервијуа са 
кандидатом Станом Балабан од стране 
комисије дана 15.11.2021. године 
утврђена ранг листа на којој је 
именована прворангирани кандидат што 
је потврђено записником, те да је 
Министарство здравља и социјалне 
заштите својим актом број:11/05-111-
102/21 од 23.11.2021. гoдинe доставило 
претходну сагласност за именовање и 
да иста испуњава опште и посебне 
услове конкурса, стекли су се услови за 
именовање на дужност директора. 
 
Сходно наведеном, а на приједлог 
Комисије рјешено је као у диспозитиву.   
 
ПРАВНА ПОУКА: Против овог рјешења 
не може се уложити жалба, али се може 
покренути управни спор подношењем 
тужбе Окружном суду Бања Лука у року 
од 30 дана од дана пријема рјешења. 
Тужба се подноси непосредно суду у два 
примјерка. 
 
Број: 01-111-424/21 
Датум: 25.11.2021. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Миленко Павловић с.р. 
__________________________________ 
 

На основу члана 18. Закона о 
систему јавних служби („Службени 
гласник Републике Српске“ бр. 68/07, 
109/12 и 44/16), члана 86. Закона о 
туризму („Службени гласник Републике 
Српске“ број 45/17) и чл. 36. и 87. 
Статута града Градишка („Службени 
гласник града Градишка“ бр. 4/17 и 5/19) 
Скупштина града Градишка на сједници 
одржаној дана 25.11.2021. године 
донијела је 

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 
о разрјешењу в. д. директора Јавне 
установе „Туристичка организација 

града Градишка“ 
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1. Валентина Перић, дипломирани 
економиста из Градишке, разрјешава се 
вршиоца дужности директора Јавне 
установе „Туристичка организација 
града Градишка“ са даном 25.11.2021. 
године. 
 
2. Разрјешење из претходне тачке врши 
се због истека периода на који је 
именовање извршено. 
 
3. Рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 

 
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 
Скупштина града Градишка је на 35. 
редовној сједници која је одржана дана 
13.10.2020. године, именовала Перић 
Валентину на дужност в. д. директора 
Јавне установе „Туристичка 
организација града Градишка“, до 
завршетка поступка именовања на 
мандатни период по јавном конкурсу. 
 
Имајући у виду да је расписан јавни 
конкурс и да је проведена процедура за 
именовање директора на мандатни 
период, потребно у том смислу донијети 
рјешење о разрјешењу досадашњег 
вршиоца дужности директора Јавне 
установе „Туристичка организација 
града Градишка“.   
 
Сходно наведеном на приједлог 
Градоначелника, ријешено је као у 
диспозитиву. 
 
ПРАВНА ПОУКА: Против овог рјешења 
не може се уложити жалба, али се може 
покренути управни спор подношењем 
тужбе Окружном суду Бања Лука у року 
од 30 дана од дана пријема рјешења. 
 
Тужба се подноси непосредно суду у два 
примјерка. 
 
Број: 01-111-425/21 
Датум: 25.11.2021. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Миленко Павловић с.р. 
 

На основу члана 39. Закона о 
локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 
97/16,36/19 и 61/21), члана 12. Закона о 
министарским, владиним и другим 
именовањима Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“ 
број 41/03), члана 18. ст. (2) и (3а) Закона 
о систему јавних служби („Службени 
гласник Републике Српске“ бр. 68/07, 
109/12 и 44/16), члана 86. Закона о 
туризму („Службени гласник Републике 
Српске“ број 45/17) и чл. 36. и 87. 
Статута града Градишка („Службени 
гласник града Градишка“ бр. 4/17 и 5/19) 
Скупштина града Градишка на сједници 
одржаној дана 25.11.2021. године 
донијела је 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

о именовању директора Јавне 
установе „Туристичка организација 

града Градишка“ 
 
 
1. Валентина Перић, дипломирани 
економиста из Градишке, именује се за 
директора Јавне установе „Туристичка 
организација града Градишка“ Градишка 
са даном 25.11.2021. године. 
 
2. Именовање из претходне тачке врши 
се на мандатни период од четири 
године. 
 
3. Именована из тачке 1. овог Рјешења, 
права по основу радног односа након 
именовања, остварује у складу са 
законом, а на основу рјешења надлежног 
органа. 
 
4. Рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику Републике Српске“ и 
„Службеном гласнику града Градишка“. 

 
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 
Скупштина града Градишка је на 35. 
редовној сједници која је одржана дана 
13.10.2020. године, именовала 
Валентину Перић за в. д. Директора 
Јавне установе „Туристичка 
организација града Градишка“, до 
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завршетка поступка именовања на 
мандатни период по јавном конкурсу. 
 
Имајући у виду да је расписан јавни 
конкурс и да је проведена процедура за 
именовање директора на мандатни 
период, те да је након проведеног 
итервијуа именована прва на ранг листи 
за именовање и да испуњава опште и 
посебне услове за именовање на 
дужност директора Јавне установе 
„Туристичка организација града 
Градишка“ на приједлог Комисије, 
ријешено је као у диспозитиву. 
 
ПРАВНА ПОУКА: Против овог рјешења 
не може се уложити жалба, али се може 
покренути управни спор подношењем 
тужбе Окружном суду Бања Лука у року 
од 30 дана од дана пријема рјешења. 
Тужба се подноси непосредно суду у 
два примјерка. 
 
Број: 01-111-426/21 
Датум: 25.11.2021. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Миленко Павловић с.р. 
__________________________________ 
 

На основу члана 4. Закона о 
министарским, владиним и другим 
именовањима Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“, 
број 41/03), члана 18. Закона о систему 
јавних служби („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 68/07, 109/12 и 
44/16), члана 41. Закона о развоју малих 

средњих предузећа („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 50/13 и 56/13), 
члана 21. Статута „Развојне агенције 
Градишка“ Градишка и члана 87. Статута 
града Градишка („Службени гласник 
града Градишка“, бр. 4/17 и 5/19), 
Скупштина града Градишка на сједници 
одржаној дана 25.11.2021. године, 
донијела је 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

о разрјешењу вршиоца дужности 
директора „Развојне агенције 
Градишка - РАГА“ Градишка 

 

1. Богдан Вицановић, дипломирани 
политиколог из Градишке, разрјешава се 
дужности в. д. директора „Развојне 
агенције Градишка - РАГА“ Градишка са 
даном 25.11.2021. године. 
 
2. Разрјешење из тачке 1. се врши због 
истека периода на који је именовање 
извршено. 
 
3. Рјешење ступа на снагу даном 
доношења и биће објављено у 
„Службеном гласнику општине 
Градишка“. 

 
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 
Богдан Вицановић  именован је за в. д. 
директора „Развојне агенције Градишка“ 
рјешењем Скупштине општине 
Градишка број:01-111-202/18 од 
25.10.2018. године. Именовани је ступио 
на дужност даном уписа у судски 
регистар код Окружног привредног суда 
Бања Лука. 
 
Како је период на који је именовање 
извршено истекао предложено је да се 
именовани разријеши дужности. 
 
На основу наведеног, а на приједлог 
Градоначелника, ријешено је као у 
диспозитиву. 
 
ПРАВНА ПОУКА: Против овог рјешења 
не може се уложити жалба, али се може 
покренути управни спор подношењем 
тужбе Окружном суду Бања Лука у року 
од 30 дана од дана пријема рјешења. 
Тужба се подноси непосредно суду у 
два примјерка. 
 
Број: 01-111-427/21 
Датум: 25.11.2021. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Миленко Павловић с.р. 
__________________________________ 
 

На основу члана 18. Закона о 
систему јавних служби („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 68/07, 
109/12 и 44/16), члана 41. Закона о 
развоју малих средњих предузећа 
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(„Службени гласник Републике Српске“, 
бр. 50/13 и 56/13), члана 21. Статута 
„Развојне агенције Градишка“ Градишка 
и члана 87. Статута града Градишка 
(„Службени гласник града Градишка“, бр. 
4/17 и 5/19), Скупштина града Градишка 
на сједници одржаној дана 25.11.2021. 
године, д о н и ј е л а је 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

о именовању директора „Развојне 
агенције Градишка - РАГА“ Градишка 
 
1. Богдан Вицановић, дипломирани 
политиколог из Градишке, именује се на 
дужност директора „Развојне агенције 
Градишка - РАГА“ Градишка са даном 
25.11. 2021. године. 
 
2. Именовање из тачке 1. се врши на 
мандатни период од четири године. 
 
3. Именовани из тачке 1. овог Рјешења, 
права по основу радног односа након 
именовања, остварује у складу са 
законом, а на основу рјешења надлежног 
органа. 
 
4. Рјешење ступа на снагу даном 
доношења и биће објављено у 
„Службеном гласнику града Градишка“. 

 
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 
Богдан Вицановић именован је за в. д. 
директора „Развојне агенције Градишка - 
РАГА“ рјешењем Скупштине општине 
Градишка број: 01-111-202/18 од 
25.10.2018. године до окончања 
процедуре именовања директора јавним 
конкурсом. Имајући у виду да је 
расписан јавни конкурс и проведена 
конкурсна процедура за именовање 
директора „Развојне агенције Градишка - 
РАГА“ Градишка, те да је након 
проведеног интервијуа од стране 
Комисије за провођење конкурса и 
утврђене ранг листе именовани први на 
листи за именовање, те испуњава опште 
и посебне услове за именовање, 
Комисија је у складу са Законом 
предложила Скупштини града 
доношење наведеног рјешења.  

Сходно наведеном ријешено је као у 
диспозитиву. 
 
ПРАВНА ПОУКА: Против овог рјешења 
не може се уложити жалба, али се може 
покренути управни спор подношењем 
тужбе Окружном суду Бања Лука у року 
од 30 дана од дана пријема рјешења. 
 
Тужба се подноси непосредно суду у два 
примјерка. 
 
Број: 01-111-428/21 
Датум: 25.11.2021. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Миленко Павловић с.р. 
__________________________________ 
 

На основу члана 39. став (2) тачка 
21) и члана 82. став (2) Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 
61/21), члана 18. Закона о систему 
јавних служби („Службени гласник 
Републике Српске“ бр. 68/07, 109/12 и 
44/16), члана 36. став (2) тачка 23) и 
члана 87. Статута града Градишка 
(„Службени гласник града Градишка“, бр. 
4/17 и 5/19) Скупштина града Градишка 
на сједници одржаној дана 25.11.2021. 
године донијела је 

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу в. д. директора Јавне 
установе „Културни центар“ 

Градишка 
 
1. Мирослав Вуковић, магистар 
умјетности из Градишке, разрјешава се 
вршиоца дужности директора Јавне 
установе „Културни центар“ Градишка са 
даном 25.11.2021. године. 
 
2. Разрјешење из претходне тачке врши 
се због истека периода на који је 
именовање извршено. 
 
3. Рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
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О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
 

Скупштина града Градишка је на 
редовној сједници која је одржана дана 
23.09.2021. године, именовала 
Мирослава Вуковића за в. д. директора 
Јавне установе „Културни центар“ 
Градишка, до завршетка поступка 
именовања на мандатни период по 
јавном конкурсу. 
 
Имајући у виду да је расписан јавни 
конкурс и да је проведена процедура за 
именовање директора на мандатни 
период, потребно је у том смислу 
донијети рјешење о разрјешењу 
досадашњег вршиоца дужности 
директора Јавне установе „Културни 
центар“ Градишка.   
 
Сходно наведеном на приједлог 
Градоначелника, ријешено је као у 
диспозитиву. 
 
ПРАВНА ПОУКА: Против овог рјешења 
не може се уложити жалба, али се може 
покренути управни спор подношењем 
тужбе Окружном суду Бања Лука у року 
од 30 дана од дана пријема рјешења. 
 
Тужба се подноси непосредно суду у два 
примјерка. 
 
Број: 01-111-429/21 
Датум: 25.11.2021. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Миленко Павловић с.р. 
__________________________________ 
 

На основу члана 39. став (2) тачка 
21) и члана 82. став (2) Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 
61/21), члана 18. Закона о систему 
јавних служби („Службени гласник 
Републике Српске“ бр. 68/07, 109/12 и 
44/16), члана 36. став (2) тачка 23) и 
члана 87. Статута града Градишка 
(„Службени гласник града Градишка“, бр. 
4/17 и 5/19) Скупштина града Градишка 
на сједници одржаној дана 25.11.2021. 
године донијела је 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању директора Јавне 
установе „Културни центар“ 

Градишка 
 
1. Мирослав Вуковић, магистар 
умјетности из Градишке, именује се за 
директора Јавне установе „Културни 
центар“ Градишка са даном 25.11.2021. 
године. 
 
2. Именовање из претходне тачке врши 
се на мандатни период од четири 
године. 
 
3. Рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику Републике Српске„ и 
„Службеном гласнику града Градишка“. 
 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
 
Скупштина града Градишка је на редовној 
сједници која је одржана дана 23.09.2021. 
године, именовала Мирослава Вуковића за 
в. д. директора Јавне установе „Културни 
центар“ Градишка, до завршетка поступка 
именовања на мандатни период по јавном 
конкурсу. 

 
Имајући у виду да је расписан јавни конкурс 
и да је проведена процедура за именовање 
директора на мандатни период, те да је 
именовани од стране Комисије за 
провођење јавног конкурса након 
проведеног интервијуа и оцјењивања 
проврангирани на листи за именовање и да 
испуњава опште и посебне услове за 
именовање на дужност директора Јавне 
установе „Културни центар“ Градишка на 
приједлог Комисије, ријешено је као у 
диспозитиву. 
 
ПРАВНА ПОУКА: Против овог рјешења не 
може се уложити жалба, али се може 
покренути управни спор подношењем тужбе 
Окружном суду Бања Лука у року од 30 дана 
од дана пријема рјешења. 
 
Тужба се подноси непосредно суду у два 
примјерка. 

 
Број: 01-111-430/21 
Датум: 25.11.2021. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Миленко Павловић с.р. 



1.12.2021. године           „Службени гласник града Градишка“ – број 17/21                       страна 20 
 

На основу члана 39. став (2) тачка 
21) и члана 82. став (2) Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 
61/21), члана 18. Закона о систему 
јавних служби („Службени гласник 
Републике Српске“) бр. 68/07, 109/12 и 
44/16), члана 26. Закона о музејској 
дјелатности („Службени гласник 
Републике Српске“ бр. 89/08, 57/12 и 
18/17), члана 36. став (2) тачка 23) и 
члана 87. Статута града Градишка 
(„Службени гласник града Градишка“, бр. 
4/17 и 5/19) Скупштина града Градишка 
на сједници одржаној дана 25.11.2021. 
године донијела је 

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 
о разрјешењу в. д. директора Јавне 

установе „Завичајни музеј“ Градишка 
 
1. Бојан Вујчић, мастер историчар из 
Градишке, разрјешава се вршиоца 
дужности директора Јавне установе 
„Завичајни музеј“ Градишка са даном 
25.11.2021. године. 
 
2. Разрјешење из претходне тачке врши 
се због истека периода на који је 
именовање извршено. 
 
3. Рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 

 
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 
Скупштина града Градишка је на 
редовној сједници која је одржана дана 
18.03.2021. године, именовала Бојана 
Вујчића на дужност  в. д. директора 
Јавне установе „Завичајни музеј“ 
Градишка, до завршетка поступка 
именовања на мандатни период по 
јавном конкурсу. 
 
Имајући у виду да је расписан јавни 
конкурс и да је проведена процедура за 
именовање директора на мандатни 
период, потребно је у том смислу 
донијети рјешење о разрјешењу 
досадашњег вршиоца дужности 
директора Јавне установе „Завичајни 
музеј“ Градишка. 

Сходно наведеном на приједлог 
Градоначелника, ријешено је као у 
диспозитиву. 
 
ПРАВНА ПОУКА: Против овог рјешења 
не може се уложити жалба, али се може 
покренути управни спор подношењем 
тужбе Окружном суду Бања Лука у року 
од 30 дана од дана пријема рјешења. 
 
Тужба се подноси непосредно суду у два 
примјерка. 
 
Број: 01-111-431/21 
Датум: 25.11.2021. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Миленко Павловић с.р. 
__________________________________ 
 

На основу члана 39. став (2) тачка 
21) и члана 82. став (2) Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 
61/21), члана 18. Закона о систему 
јавних служби („Службени гласник 
Републике Српске“) бр. 68/07, 109/12 и 
44/16), члана 26. Закона о музејској 
дјелатности („Службени гласник 
Републике Српске“ бр. 89/08, 57/12 и 
18/17), члана 36. став (2) тачка 23) и 
члана 87. Статута града Градишка 
(„Службени гласник града Градишка“, бр. 
4/17 и 5/19) Скупштина града Градишка 
на сједници одржаној дана 25.11. 2021. 
године донијела је 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

о именовању директора Јавне 
установе „Завичајни музеј“ Градишка 
 
1. Бојан Вујчић, мастер историчар из 
Градишке, именује се за директора 
Јавне установе „Завичајни музеј“ 
Градишка са даном 25.11.2021. године  
 
2. Именовање из претходне тачке врши 
се на мандатни период од четири 
године. 
 
3. Именовани из тачке 1. овог Рјешења, 
права по основу радног односа након 
именовања, остварује у складу са 
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законом, а на основу рјешења 
надлежног органа. 
 
4. Рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику Републике Српске“ и 
„Службеном гласнику града Градишка“. 
 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
 
Скупштина града Градишка је на 
редовној сједници која је одржана дана 
18.03.2020. године, именовала Бојана 
Вујчића на дужност в. д. директора Јавне 
установе „Завичајни музеј“ Градишка, до 
завршетка поступка именовања на 
мандатни период по јавном конкурсу. 
 
Имајући у виду да је расписан јавни 
конкурс и да је проведена процедура за 
именовање директора на мандатни 
период, те да је након проведеног 
интервијуа и утврђене ранг листе од 
стране Комисије за избор именовани 
прворангирани и да испуњава опште и 
посебне услове за именовање на 
дужност директора Јавне установе 
„Завичајни музеј“ Градишка на приједлог 
Комисије ријешено је као у диспозитиву. 
 
ПРАВНА ПОУКА: Против овог рјешења 
не може се уложити жалба, али се може 
покренути управни спор подношењем 
тужбе Окружном суду Бања Лука у року 
од 30 дана од дана пријема рјешења. 
 
Тужба се подноси непосредно суду у два 
примјерка. 
 
Број: 01-111-432/21 
Датум: 25.11.2021. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Миленко Павловић с.р. 
__________________________________ 
 

На основу члана 16. Закона о 
систему јавних служби („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 68/07, 
109/12 и 44/16), члана 27. Закона о 
позоришној дјелатности („Службени 
гласник Републике Српске“, број 92/16) и 
члана 87. Статута града Градишка 
(„Службени гласник града Градишка“, бр. 

4/17 и 5/19), Скупштина града Градишка 
на сједници одржаној дана 25.11.2021. 
године, д о н и ј е л а  ј е 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу в. д. чланова Управног 
одбора Јавне установе „Градско 
позориште Градишка“ Градишка 

 
 

1. Разрјешавају се вршиоци дужности 
чланова Управног одбора Јавне 
установе „Градско позориште Градишка“ 
Градишка и то:  

- Драгана Дакић, професор из Градишке, 
- Александар Обреновић, професор из 
Градишке и  

- Александра Кодић, професор из 
Градишке 

 
2. Разрјешење из претходне тачке врши 
се са даном 25.11.2021. године због 
истека периода на који је именовање 
извршено.  
 
3. Рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“.  

 
О Б Р А З  Л О Ж Е Њ Е 

 
Скупштина општине Градишка је на 
редовној сједници од 29.11.2018. године 
рјешењем број: 01-111-240/18 од 
29.11.2018. године именовала Драгану 
Дакић, Александра Обреновића и 
Александру Кодић из Градишке за 
вршиоце дужности чланова управног 
одбора ЈУ „Градско позориште 
Градишка“ Градишка до спровођења 
поступка јавне конкуренције за 
именовање чланова управног одбора на 
мандатни период у складу са Законом и 
Статутом установе. 
Имајући у виду да је расписан јавни 
конкурс и именована Комисија која је 
спровела конкурсну процедуру за 
именовање чланова управног одбора 
укључујући обавезан интервију са 
кандидатима и утврђивање ранг листе 
за именовање на мандатни период, 
потребно је извршити разрјешење 
вршилаца дужности чланова управног 
одбора наведене јавне установе. 



1.12.2021. године           „Службени гласник града Градишка“ – број 17/21                       страна 22 
 

Имајући у виду наведено, а на приједлог 
Градоначелника ријешено је као у 
диспозитиву рјешења. 
 
ПРАВНА ПОУКА: Против овог рјешења 
не може се уложити жалба, али се може 
покренути управни спор подношењем 
тужбе Окружном суду Бања Лука у року 
од 30 дана од дана пријема рјешења. 
Тужба се подноси непосредно суду у два 
примјерка. 
 
Број: 01-111-433/21 
Датум: 25.11.2021. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Миленко Павловић с.р. 
__________________________________ 
 

На основу члана 12. Закона о 
министарским, владиним и другим 
именовањима („Службени гласник 
Републике Српске“, број 41/03), члана 
16. Закона о систему јавних служби 
(„Службени гласник Републике Српске“, 
бр. 68/07, 109/12 и 44/16), члана 27. 
Закона о позоришној дјелатности 
(„Службени гласник Републике Српске“, 
број 92/16) и члана 87. Статута града 
Градишка („Службени гласник града 
Градишка“, бр. 4/17 и 5/19), Скупштина 
града Градишка на сједници одржаној 
дана 25.11.2021. године, д о н и ј е л а  је 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

о именовању чланова Управног 
одбора Јавне установе „Градско 
позориште Градишка“ Градишка 

 
1. Именују се чланови Управног одбора 
Јавне установе „Градско позориште 
Градишка“ Градишка и то:  

- Александар Обреновић, професор из 
Градишке,  

- Александра Кодић, професор из 
Градишке и  

- Мирко Борјановић, мастер струковни 
васпитач из Градишке. 
 

2. Именовање из претходне тачке врши 
се са даном 25.11.2021. на мандатни 
период од четири године.  
 

3. Рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику Републике Српске“ и 
„Службеном гласнику града Градишка“.  
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Скупштина града Градишка је на 
сједници од 23.09.2021. године донијела 
Одлуку о утврђивању критеријума за 
избор и именовање директора и чланова 
управних одбора Јавних установа чији је 
оснивач град. Градоначелник је на 
основу наведене одлуке расписао Јавни 
конкурс за избор и именовање чланова 
Управног одбора Јавне установе 
„Градско позориште Градишка“ 
Градишка и рјешењем број 02-111-
401/21 од 01.11.2021. године именовао 
Комисију за провођење конкурса за 
именовање чланова управног одбора 
установе на мандатни период. 
 
Будући да је након проведене конкурсне 
процедуре и одржаног интервијуа са 
кандидатима од стране Комисије дана 
16.11.2021. године извршено бодовање 
и утврђена ранг листа према којој 
именовани имају највећи број бодова, те 
да испуњавају услове за именовање 
прописане Законом и Статутом установе 
на приједлог Комисије ријешено је као у 
диспозитиву рјешења.  
 
ПРАВНА ПОУКА: Против овог рјешења 
не може се уложити жалба, али се може 
покренути управни спор подношењем 
тужбе Окружном суду Бања Лука у року 
од 30 дана од дана пријема рјешења. 
Тужба се подноси непосредно суду у два 
примјерка. 
 
Број: 01-111-434/21 
Датум: 25.11.2021. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Миленко Павловић с.р. 
__________________________________ 
 

На основу члана 16. Закона о 
систему јавних служби („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 68/07, 
109/12 и 44/16), члана 40. Закона о 
развоју малих и средњих предузећа 
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(„Службени гласник Републике Српске“, 
бр. 50/13 и 56/13) и члана 87. Статута 
града Градишка („Службени гласник 
града Градишка“, бр. 4/17 и 5/19), 
Скупштина града Градишка на сједници 
одржаној дана 25.11.2021. године, 
донијела је 

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 
о разрјешењу в. д. чланова Управног 
одбора „Развојне агенције Градишка 

- РАГА“ Градишка 
 
 

1. Разрјешавају се вршиоци дужности 
чланова Управног одбора „Развојне 
агенције Градишка“ Градишка и то:  

- Драган Миловановић, доктор 
економских наука из Градишке,  

- Бојан Вујиновић, мастер археолошких 
наука из Градишке и  

- Младен Бабић, дипломирани инжењер 
пољопривреде из Градишке. 
 

2. Разрјешење из претходне тачке врши 
се са даном 25.11.2021. године због 
истека периода на који је именовање 
извршено.  
 

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

 
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 
Скупштина општине Градишка је на 
редовној сједници од 28.12.2017. године 
рјешењем број: 01-111-330/17 од 
28.12.2017. године именовала Драгана 
Миловановића и Бојана Вујиновића и 
рјешењем број: 01-111-203/18 од 
25.10.2018. године Младена Бабића из 
Градишке за вршиоце дужности чланова 
управног одбора „Развојне агенције 
Градишка - РАГА“ Градишка до 
спровођења поступка јавне конкуренције 
за именовање чланова управног одбора 
на мандатни период у складу са Законом 
и Статутом агенције. 
 
Имајући у виду да је расписан јавни 
конкурс и именована Комисија која је 
спровела конкурсну процедуру за 
именовање чланова управног одбора 
укључујући обавезан интервију са 

кандидатима и утврђивање ранг листе 
за именовање на мандатни период, 
потребно је извршити разрјешење 
вршилаца дужности чланова управног 
одбора агенције. 
 

Имајући у виду наведено, а на приједлог 
Градоначелника ријешено је као у 
диспозитиву рјешења. 
 
ПРАВНА ПОУКА: Против овог рјешења 
не може се уложити жалба, али се може 
покренути управни спор подношењем 
тужбе Окружном суду Бања Лука у року 
од 30 дана од дана пријема рјешења. 
Тужба се подноси непосредно суду у два 
примјерка. 
 
Број: 01-111-435/21 
Датум: 25.11.2021. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Миленко Павловић с.р. 
__________________________________ 
 

На основу члана 12. Закона о 
министарским, владиним и другим 
именовањима(„Службени гласник 
Републике Српске“, број 41/03), члана 
16. Закона о систему јавних служби 
(„Службени гласник Републике Српске“, 
бр. 68/07, 109/12 и 44/16), члана 40. 
Закона о развоју малих и средњих 
предузећа („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 50/13 и 56/13) и 
члана 87. Статута града Градишка 
(„Службени гласник града Градишка“, бр. 
4/17 и 5/19), Скупштина града Градишка 
на сједници одржаној дана 25.11.2021. 
године, д о н и ј е л а  ј е 

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању чланова Управног 
одбора „Развојне агенције Градишка 

- РАГА“ Градишка 
 

1. Именују се чланови Управног одбора 
„Развојне агенције Градишка - РАГА“ 
Градишка и то:  

- Драган Миловановић, доктор 
економских наука из Градишке,  

- Борис Гарић, професор из Градишке и  
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- Миодраг Бабић, дипломирани инжењер 
грађевине из Градишке.  
 
2. Именовање из претходне тачке врши 
се са даном 25.11.2021. године због на 
мандатни период од четири године.  
 
3. Рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику Републике Српске“ и 
„Службеном гласнику града Градишка“.  
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
Скупштина града Градишка је на 
сједници од 23.09.2021. године донијела 
Одлуку о утврђивању критеријума за 
избор и именовање директора и чланова 
управних одбора Јавних установа чији је 
оснивач град. Градоначелник је на 
основу наведене одлуке расписао Јавни 
конкурс за избор и именовање чланова 
Управног одбора „Развојне агенције 
Градишка - РАГА“ Градишка и рјешењем 
број 02-111-401/21 од 01.11.2021. године 
именовао Комисију за провођење 
конкурса за именовање чланова 
управног одбора агенције на мандатни 
период. 
Будући да је након проведене конкурсне 
процедуре и одржаног интервијуа са 
кандидатима од стране Комисије дана 
16.11.2021. године извршено бодовање 
и утврђена ранг листа према којој 
именовани имају највећи број бодова, те 
да испуњавају услове за именовање 
прописане Законом и Статутом агенције 
на приједлог Комисије ријешено је као у 
диспозитиву рјешења.  
 
ПРАВНА ПОУКА: Против овог рјешења 
не може се уложити жалба, али се може 
покренути управни спор подношењем 
тужбе Окружном суду Бања Лука у року 
од 30 дана од дана пријема рјешења. 
Тужба се подноси непосредно суду у 
два примјерка. 
 
Број: 01-111-436/21 
Датум: 25.11.2021. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Миленко Павловић с.р. 
 

На основу члана 5. Закона о 
јавним предузећима („Службени гласник 
Републике Српске“ бр. 75/04 и 78/11), 
члана 39. став (2) тачка 21) и члана 82. 
став (2) Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, 
бр. 97/16, 36/19 и 61/21), члана 15., 16. и 
17. Статута Јавног предузећа Спортски 
центар „Servitium“ Градишка („Службени 
гласник града Градишка“ број 9/21), 
члана 36. став (2) тачка 23) и члана 87. 
Статута града Градишка („Службени 
гласник града Градишка“, бр. 4/17 и 5/19) 
Скупштина града Градишка, у функцији 
Скупштине Јавног предузећа Спортски 
центар „Servitium“ Градишка, на сједници 
одржаној дана 25.11.2021. године 
донијела је  
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о разрјешењу вршилаца дужности 

чланова Надзорног одбора 
Јавног предузећа Спортски центар 

„Servitium“ Градишка 
 
1. Разрјешавају се вршиоци дужности 
чланова Надзорног одбора Јавног 
предузећа Спортски центар „Servitium“ 
Градишка и то:  

- Мирко Писарић,  

- Денис Шмитран и  

- Александар Шиљак.  
 
2. Разрјешење из претходне тачке врши 
се са даном 25.11.2021. године због 
истека периода на који је именовање 
извршено.  
 
3. Рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“.  

 
О б р а з л о ж е њ е 

Скупштина града Градишка је на 
редовној сједници од 23.09.2021. године 
рјешењем број: 01-111-330/21 од 
23.09.2021. године именовала је Мирка 
Писарића, Дениса Шмитрана и 
Александра Шиљка из Градишке за 
вршиоце дужности чланова надзорног 
одбора ЈП „Спортски центар Servitium“ 
до спровођења поступка јавне 
конкуренције за именовање чланова 
надзорног одбора на мандатни период у 
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складу са Законом и Статутом 
предузећа. 
Имајући у виду да је расписан јавни 
конкурс и именована Комисија која је 
спровела конкурсну процедуру за 
именовање чланова надзорног одбора 
укључујући обавезан интервију са 
кандидатима и утврђивање ранг листе 
за именовање на мандатни период, 
потребно је извршити разрјешење 
вршилаца дужности чланова надзорног 
одбора наведеног јавног предузећа. 
 
Имајући у виду наведено ријешено је као 
у диспозитиву рјешења. 
 
ПРАВНА ПОУКА: Против овог рјешења 
не може се уложити жалба, али се може 
покренути управни спор подношењем 
тужбе Окружном суду Бања Лука у року 
од 30 дана од дана пријема рјешења. 
 
Тужба се подноси непосредно суду у 
два примјерка. 
 
Број: 01-111-437/21 
Датум: 25.11.2021. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Миленко Павловић с.р. 
__________________________________ 
 

На основу члана 5. Закона о 
јавним предузећима („Службени гласник 
Републике Српске“ бр. 75/04 и 78/11), 
члана 12. Закона о министарским, 
владиним и другим именовањима 
(„Службени гласник Републике Српске“, 
број 41/03) члана 39. став (2) тачка 21) и 
члана 82. став (2) Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 
61/21), члана 15., 16. и 17. Статута 
Јавног предузећа Спортски центар 
„Servitium“ Градишка („Службени гласник 
града Градишка“ број 9/21), члана 36. 
став (2) тачка 23) и члана 87. Статута 
града Градишка („Службени гласник 
града Градишка“, бр. 4/17 и 5/19) 
Скупштина града Градишка, у функцији 
Скупштине Јавног предузећа Спортски 
центар „Servitium“ Градишка, на сједници 
одржаној дана 25.11.2021. године 
донијела је  

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању чланова Надзорног 

одбора Јавног предузећа Спортски 
центар „Servitium“ Градишка 

 
1. Именују се чланови Надзорног одбора 
Јавног предузећа Спортски центар 
„Servitium“ Градишка и то:  

- Мирко Писарић,  

- Зоран Вујат и  

- Александар Шиљак.  
 
2. Именовање из претходне тачке врши 
се са даном 25.11.2021. на мандатни 
период од четири године. 
3. Рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику Републике Српске“ и 
„Службеном гласнику града Градишка“.  
 

О б р а з л о ж е њ е 

Скупштина града Градишка је на 
редовној сједници од 23.09.2021. године 
донијела Одлуку о расписивању јавног 
конкурса за избор и именовање чланова 
надзорног одбора Јавног предузећа 
спортски центар „Sеrvitium“ као и 
рјешење о именовању Комисије за избор 
чланова надзорног одбора број: 01-111-
331/21 од 23.09.2021. године. 
Јавни конкурс за избор чланова 
надзорног одбора објављен је дaна 
14.10.2021. године у дневном листу 
„Глас Српске“ и 18.10.2021. године у 
„Службеном гласнику Републике 
Српске“, број 93/21, конкурс је био 
отворен 15 дана. 
Након истека рока за пријаву кандидата 
Комисија за избор је на састанку 
одржаном 12.11.2021. године утврдила 
да су пристигле три потпуне и 
благовремене пријаве заинтересованих 
кандидата. Дана 19.11.2021. године 
Комисија је обавила обавезни интервију 
са кандидатима, извршила њихово 
оцјењивање и утврдила ранг листу 
успјешних кандидата за избор. На овај 
начин стекли су се услови за избор лица 
из тачке 1. диспозитива за чланове 
надзорног одбора Јавног предузећа 
Спортски центар „Sеrvitium“, те је сходно 
наведеном, а имајући у виду да 
кандидати испуњавају опште и посебне 
услове за чланство у надзорном одбору 
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на приједлог Комисије ријешено као у 
диспозитиву. 
 
ПРАВНА ПОУКА: Против овог рјешења 
не може се уложити жалба, али се може 
покренути управни спор подношењем 
тужбе Окружном суду Бања Лука у року 
од 30 дана од дана пријема рјешења. 
 
Тужба се подноси непосредно суду у два 
примјерка. 
 
Број: 01-111-438/21 
Датум: 25.11.2021. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Миленко Павловић с.р. 
 
 
 
ЈП „РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА 
ГРАДИШКА“ ГРАДИШКА 
__________________________________
__________________________________ 
 

На основу члана 8. Закона о 
министарским, владиним и другим 
именовањима Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“ 
број: 41/03), члана 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, 36/19 и 61/21), чл. 26., 27. и 34. 
Статута Јавног предузећа „Радио 
Градишка“ Градишка („Службени 
гласник општине Градишка“ бр. 8/09, 
3/10 и 8/11), 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 „Радио Градишка“ 
Градишка, на сједници одржаној дана 
25.11.2021. године донијела је 

 
ОДЛУКУ 

о поништавању јавног конкурса за 
избор и именовање чланова 

Надзорног одбора Јавног предузећа 
„Радио Градишка“ Градишка 

 

 

 

I 
Поништава се јавни конкурс за избор и 
именовање чланова Надзорног одбора 
Јавног предузећа „Радио Градишка“ 
Градишка број 01-120-294/21 од 
11.10.2021. године, објављен у 
„Службеном гласнику Републике 
Српске“, број 93/21 од 18.10.2021. године 
и Дневном листу „Глас Српске“ од 
14.10.2021. године  

 
II 

Ова одлука ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику Републике Српске“, 
„Службеном гласнику града Градишка“ и 
дневном листу „Глас Српске“. 
 
Број: 01-022-343/21 
Датум: 25.11.2021. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Миленко Павловић с.р. 
__________________________________ 

 
На основу члана 8. Закона о 

министарским, владиним и другим 
именовањима Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“ 
број: 41/03), члана 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, 36/19 и 61/21), чл. 26., 27. и 34. 
Статута Јавног предузећа „Радио 
Градишка“ Градишка („Службени 
гласник општине Градишка“ бр. 8/09, 
3/10 и 8/11), 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 „Радио Градишка“ 
Градишка, на сједници одржаној дана 
25.11.2021. године донијела је 

 
 

ОДЛУКУ 
о расписивању јавног конкурса за 

избор и именовање чланова 
Надзорног одбора Јавног предузећа 

„Радио-Телевизија Градишка“ 
Градишка 
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I 
 

Расписује се јавни конкурс за избор и 
именовање чланова Надзорног одбора 
Јавног предузећа „Радио-Телевизија 
Градишка“ Градишка.  
 

II 
 

Општи и посебни услови и стандарди и 
критеријуми за избор и именовање 
чланова Надзорног одбора Јавног 
предузећа „Радио-Телевизија Градишка“ 
Градишка прописани су Одлуком 
Скупштине града Градишка о 
утврђивању стандарда и критеријума за 
избор и именовање чланова Надзорног 
одбора Јавног предузећа „Радио 
Градишка“ Градишка („Службени 
гласник града Градишка“, број 15/21). 
 

III 
 

Рок за подношење пријава на јавни 
конкурс из тачке I ове одлуке је 15 дана 
од дана расписивања јавног конкурса. 
Јавни конкурс за избор и именовање 
чланова Надзорног одбора Јавног 
предузећа „Радио-Телевизија Градишка“ 
Градишка објавиће се у „Службеном 
гласнику Републике Српске“ и дневном 
листу „Глас Српске“. 
 

IV 
 
Поступак избора, укључујући преглед 
приспјелих пријава на Конкурс и 
предлагање кандидата у складу са 
утврђеним стандардима и 
критеријумима, извршиће Комисија за 
избор чланова Надзорног одбора 
именована рјешењем Скупштине града 
број: 01-111-328/21 од 23.09.2021. 
године. 

V 
 

Кандидати који су пријаве доставили по 
Јавном конкурсу расписаном по Одлуци 
број: 01-022-279/21 од 23.09.2021. 
године, ћe моћи користити раније 
достављену документацију уз обавезу 
допуне исте у складу са Одлуком 
Скупштине града Градишка о 
утврђивању стандарда и критеријума за 
избор и именовање чланова Надзорног 

одбора Јавног предузећа „Радио 
Градишка“ Градишка („Службени 
гласник града Градишка“, број 15/21). 

 
VI 

 
За провођење ове одлуке задужује се 
Градоначелник.  

 
VII 

 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 
Број: 01-022-344/21 
Датум: 25.11.2021. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Миленко Павловић с.р. 
 
 
 
ЈП СЦ „SERVITIUM“ ГРАДИШКА 
__________________________________
__________________________________ 

 
На основу чл. 14., 15. и 16. 

Статута Јавног предузећа Спортски 
центар „Servitium“ Градишка („Службени 
гласник града Градишка“, брoj 9/21), 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 25.11.2021. 
године  донијела је 
 

О Д Л У К У 
 

о повећању основног капитала 
Јавног предузећа Спортски центар 

„Servitium“ Градишка 
 
I 

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

II 
 

1) Основни капитал Јавног предузећа 
Спортски центар „Servitium“ Градишка се 
повећава у износу од 787.150,61 КМ, у 
новцу уписан и уплаћен. 
 
2) Средства из претходне подтачке у 
износу од 787.150,31 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 11.370.643,62 КМ од чега у новцу 
уплаћено и уписано 11.032.906,62 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: 01-022-340/21 
Датум: 25.11.2021. 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 25.11.2021.  

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) и 01-
022-192/21 од 25.05.2021. године („Службени 
гласник града Градишка“, број 9/21) члан 7. 
мијења се и гласи: 

 
„Члан 7 

Основни капитал Јавног предузећа Спортски 
центар „Servitium“ Градишка је 11.370.643,62 
КМ од чега у новцу уплаћено и уписано 
11.032.906,62 КМ и у стварима и правима 
337.737,00 КМ“. 
 

Члан 2. 
 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику 
града Градишка“. 
 
Број: 01-022-341/21 
Датум: 25.11.2021. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Миленко Павловић с.р. 

__________________________________ 
 

На основу члана 5. Закона о 
јавним предузећима („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 75/04 и 78/11), 
чл. 15. и 16. Статута Јавног предузећа 
Спортски центар „Servitium“ Градишка 
(„Службени гласник града Градишка“, бр. 



1.12.2021. године           „Службени гласник града Градишка“ – број 17/21                       страна 29 
 

9/21) 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 25.11.2021. године 
донијела је 
 
 

СTATУTAРНУ OДЛУКУ 
 

о измјени Сатута Јавног предузећа 
Спортски центар „Servitium“ 

Градишка 
 

Члан 1. 
 
У Статуту Јавног предузећа Спортски 
центар „Servitium“ Градишка („Службени 
гласник града Градишка“, брoj 9/21) члан 
13. се мијења и гласи: 
 
„(1) Основни капитал Јавног предузећа 
Спортски центар „Servitium“ Градишка 
износи 11.370.643,62 КМ од чега у новцу 
уплаћено и уписано 11.032.906,62 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.“ 

 
Члан 2. 

 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 
Број: 01-022-342/21 
Датум: 25.11.2021. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Миленко Павловић с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЦЕНТРАЛНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 
__________________________________
__________________________________ 
 

На основу члана 2.9 став (1) тачка 
17. и члана 2.12 став (8) Изборног закона 
Босне и Херцеговине („Службени 
гласник БиХ“, бр. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 
25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 
77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 
32/10,18/13, 7/14, 31/16 и 41/20) и члана 
195. став (1) Закона о управном поступку 
(„Службени гласник БиХ“, број 29/02, 
12/04, 88/07, 93/09, 41/13, и 53/16), 
поступајући по захтјеву Скупштине града 
Градишка за давање сагласности на 
именовање предсједника Градске 
изборне комисије Градишка, Централна 
изборна комисија Босне и Херцеговине 
је на 73. сједници, која је одржана 
4.11.2021. године, донијела 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

Даје се сагласност на Рјешење 
Скупштине града Градишка број: 01-111-
372/21 од 21.10.2021. године, којим се на 
дужност предсједника Градске изборне 
комисије Градишка именује:  

 
1.Бранислав Радиновић, предсједник 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
Скупштина града Градишка је актом 
број: 01-111-372/21 од 21.10.2021. 
године, затражила од Централне 
изборне комисије Босне и Херцеговине 
сагласност на Рјешење број: 01-111-
372/21 од 21.10.2021. године, којим се 
Бранислав Радиновић,члан Градске 
изборне комисије Градишка, именује на 
дужност предсједника Градске изборне 
комисије Градишка. 
Именовани испуњава услове прописане 
одредбама Изборног закона Босне и 
Херцеговине и Упутства о утврђивању 
квалификација, броја, именовању и 
разрјешењу и обуци чланова изборне 
комисије основне изборне јединице у 
Босни и Херцеговини („Службени 
гласник БиХ“, број 29/18 и 36/19). 
Централна изборна комисија Босне и 
Херцеговине је, на основу члана 2.9 став 
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(1) тачка 17. и члана 2.12 став (8) 
Изборног закона Босне и Херцеговине, 
одлучила као у диспозитиву овог 
Рјешења. 
Правна поука: Против овог Рјешења 
дозвољена је жалба. Жалба се подноси 
Апелационом одјелу Суда Босне и 
Херцеговине у року два дана од дана 
пријема овог Рјешења преко Централне 
изборне комисије Босне и Херцеговине у 
складу са чланом 6.9 став (1) и (2) 
Изборног закона Босне и Херцеговине. 
 
Број: 06-1-07-1-555/21 
Датум: 4.11.2021. године 
Сарајево 

ПРЕДСЈЕДНИК 
Жељко Бакалар с.р. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
__________________________________
__________________________________ 
 

Нa oснoву члaнa 15. Зaкoнa o 
зaштити oд узнeмирaвaњa нa рaду 
(„Службeни глaсник Рeпубликe Српскe“ 
брoj 90/21), чл. 59. и 82. Зaкoнa лoкaлнoj 
сaмoупрaви („Службeни глaсник 
Рeпубликe Српскe“, бр 97/16, 36/19 и 
61/21) и чл. 68. и 88. Стaтутa грaдa 
Грaдишкa („Службeни глaсник грaдa 
Грaдишкa“, бр 4/17 и 5/19) 
грaдoнaчeлник дoнoси: 
 

ПРAВИЛНИК 
O ПOСTУПКУ ЗAШTИTE OД 

УЗНEMИРAВAЊA НА РАДУ У 
ГРAДСКOJ УПРAВИ ГРAДA 

ГРAДИШКA 
 
OСНOВНE OДРEДБE 
 

Члaн 1. 
 

Oвим прaвилникoм прoписуje сe нaчин 
спрoвoђeњa пoступкa, oргaни зa 
спрoвoђeњe пoступкa, нaчин 
oбeзбjeђeњa тajнoсти пoдaтaкa и другa 
питaњa битнa зa спрoвoђeњe пoступкa 
зa зaштиту oд узнeмирaвaњa нa рaду 
зaпoслeних у Грaдскoj упрaви Грaдa 
Грaдишкa (у дaљeм тeксту: 
Пoслoдaвaц).  
 

Члaн 2. 
 

Узнeмирaвaњe нa рaду у склaду сa 
Зaкoнoм o зaштити oд узнeмирaвaњa нa 
рaду (у дaљeм тeксту: Зaкoн), je свaкo 
пoнaшaњe прeмa зaпoслeнoм oднoснo 
групи зaпoслeних или пoслoдaвцу, кoje 
мoжe нaниjeти штeту физичкe, психичкe 
или сeксуaлнe прирoдe. 
 
ПOДНOШEЊE ЗAХTJEВA ЗA 
ЗAШTИTУ OД УЗНEMИРAВAЊA 
 

Члaн 3. 
 
(1) Зaпoслeни кojи смaтрa дa je излoжeн 
узнeмирaвaњу нa рaду имa прaвo дa 
пoднeсe Зaхтjeв зa зaштиту oд 
узнeмирaвaњa нa рaду кoд пoслoдaвцa у 
рoку oд 30 дaнa oд дaнa кaдa je 
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пoсљeдњи пут извршeнa рaдњa 
узнeмирaвaњa. 
(2) Уз писмeну сaглaснoст зaпoслeнoг 
зaхтjeв из стaвa 1. oвoг члaнa, мoжe 
пoдниjeти прeдстaвник синдикaтa или 
други прeдстaвник рaдникa. 
 

Члaн 4. 
 
Зaхтjeв зa зaштиту oд узнeмирaвaњa 
сaдржи: 

- Дaтум пoднoшeњa зaхтjeвa, 
- Пoдaци o пoднoсиoцу зaхтjeвa, 
- Имe и прeзимe, нaзив рaднoг 

мjeстa лицa кoje трaжи зaштиту 
oд узнeмирaвaњa (укoликo тo ниje 
пoднoсилaц зaхтjeвa), 

- Имe и прeзимe, нaзив рaднoг 
мjeстa лицa кoje сe тeрeти зa 
узнeмирaвaњe, 

- Крaтaк oпис пoнaшaњa зa кoje сe 
oпрaвдaнo вjeруje дa прeдстaвљa 
узнeмирaвaњe нa рaду, 

- Tрajaњe и учeстaлoст пoнaшaњa 
кoje сe смaтрa узнeмирaвaњeм нa 
рaду, кao и дaтум кaдa je 
пoсљeдњи пут учињeнo тo 
пoнaшaњe, 

- Дoкaзи (свjeдoци, писaнa 
дoкумeнтaциja, љeкaрски 
извjeштajи, дoзвoљeни aудиo и 
видeo зaписи и др.) 

- Пoтпис лицa кoje трaжи зaштиту 
oд узнeмирaвaњa. 

 
 

Члaн 5. 
 

(1) Зaхтjeв зa зaштиту oд узнeмирaвaњa 
нa рaду пoднoси сe Грaдoнaчeлнику 
oднoснo службeнику кoгa oн oвлaсти 
пoсeбним рjeшeњeм (у дaљeм тeксту: 
oвлaшћeнo лицe кoд пoслoдaвцa). 
(2) Зaхтjeв сe мoжe пoдниjeти: 
- личнo, 
- путeм рeдoвнe пoштe нa aдрeсу Грaд 
Грaдишкa улицa Видoвдaнскa 1a, 
-путeм eлeктрoнскe пoштe нa aдрeсу: 
prijava.uznemiravanja@gradgradiska.com 
и 
- усмeнo нa зaписник кoд oвлaшћeнoг 
лицa. 
(3) Зaхтjeв из стaвa (1) имa стaтус 
пoвjeрљивoсти. 
 

Члaн 6. 
 

(1) Oвлaшћeнo лицe je дужнo дa 
примљeни зaхтjeв oдмaх eвидeнтирa у 
oдгoвaрajућу eвидeнциjу, тe дa сe oд 
мoмeнтa приjeмa зaхтjeвa стaрa o 
пoвjeрљивoсти свих пoдaтaкa 
прeдмeтнoг случaja. 
(2) Нaкoн приjeмa зaхтjeвa и њeгoвoг 
eвидeнтирaњa у пoсeбну eвидeнциjу 
oвлaшћeнo лицe утврђуje дa ли je зaхтjeв 
пoтпун, oднoснo дa ли сaдржи свe 
пoтрeбнe eлeмнтe и пoдaткe вeзaнe зa 
пoступaњe пo зaхтjeву. 
(3) Укoликo зaхтjeв ниje пoитпун 
oвлaшћeнo лицe прoзивa пoднoсиoцa дa 
исти дoпуни у рoку oд двa дaнa. 
(4) Укoликo приjaвилaц зaхтjeв нe дoпуни 
пoступaк сe нaстaвљa нa oснoву 
рaспoлoживих пoдaтaкa. 
(5) Нaкoн истeкa рoкa из стaвa (3) 
примљeни зaхтjeв, сe прoслиjeђуje 
пoсeбнoj Кoмисиjи из рeдa зaпoслeних 
кoja рjeшaвa пo зaхтjeву. 
(6) Кoмисиjу из прeтхoднoг стaвa имeнуje 
Грaдoнaчeлник. 
 
НAЧИН OДРEЂИВAЊA КOMИСИJE 
ЗA ПOДНOШEЊE И СПРOВOЂEЊE 
ПOСTУПКA ЗAШTИTE OД 
УЗНEMИРAВAЊA КOД ПOСЛOДAВЦA 
 

Члaн 7. 
 

(1) Приликoм имeнoвaњa члaнoвa 
кoмисиje зa спрoвoђeњe пoступкa 
зaштитe oд узнeмирaвaњa, 
Грaдoнaчeлник вoди рaчунa дa лицa кoja 
вoдe пoступaк пoзнajу прoписe o рaдним 
oднoсимa и зaштити oд узнeмирaвaњa, 
тe o рaвнoмjeрнoj пoлнoj зaступљeнoсти 
члaнoвa.  
(2) Кoмсиja из стaвa (1) имa три члaнa из 
рeдa зaпoслeних, кojи имajу зaмjeникe. 
(3) Рjeшeњeм o имeнoвaњу Кoмисje 
oдрeђуje сe Прeдсjeдник. 
(4) Прeдсjeдник кooрдинирa рaд 
кoмисиje и oдрeђуje кoнкрeтнa зaдужeњa 
у пoглeду aдминистрaтивних и тeхничких 
пoслoвa зa рaд кoмисиje. 
 
 
 
 

EVIDENCIJA%20o%20postupcima%20za%20zastitu%20od%20uznemiravanja%20na%20radu.docx
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ПOСTУПAК ЗA OСTВAРИВAЊE 
ПРAВA НA ЗAШTИTУ OД 
УЗНEMИРAВAЊA НA РAДУ 
 

Члaн 8. 
 
(1) Пoступaк зaштитe oд узнeмирaвaњa 
нa рaду кoд пoслoдaвцa je хитaн и 
зaтвoрeн je зa jaвнoст.  
(2) Пoслoдaвaц je дужaн дa спрoвeдe 
пoступaк зaштитe oд узнeмирaвaњa нa 
рaду у рoку oд 15 дaнa oд дaнa приjeмa 
зaхтjeвa из члaнa 3. стaв 1. и 2. oвoг 
Прaвилникa, oднoснo oд дaнa пoкрeтaњa 
пoступкa утврђивaњa oдгoвoрнoсти зa 
пoврeду рaднe дисциплинe прoтив 
зaпoслeнoг кojи врши узнeмирaвaњe нa 
рaду.  
 

Члaн 9. 
 
(1) У пoступку кoд пoслoдaвцa, нa зaхтjeв 
jeднe oд стрaнa у спoру, мoжe дa 
учeствуje прeдстaвник синдикaтa или 
други прeдстaвник рaдникa. 
(2) Пoдaци прикупљeни у тoку пoступкa 
кoд пoслoдaвцa су пoвjeрљивe прирoдe 
и мoгу сe сaoпштaвaти сaмo учeсницимa 
у пoступку и нaдлeжним oргaнимa у вeзи 
сa пoступкoм зa зaштиту oд 
узнeмирaвaњa нa рaду. 
 

Члaн 10. 
 

(1) Прeдсjeдник Кoмисиje зa вoђeњe 
пoступкa je дужaн  je дa нajкaсниje 
нaрeдни рaдни дaн oд дaнa приjeмa 
зaхтjeвa зaкaжe сaстaнaк Кoмисиje сa 
пoднoсиoцeм зaхтjeвa зa зaштиту oд 
узнeмирaвaњa. 
(2) Oдмaх нaкoн oдржaнoг сaстaнкa сa 
пoднoсиoцeм зaхтjeвa, Прeдсjeдник 
Кoмисиje зa вoђeњe пoступкa je дужaн дa 
зaкaжe и oдржи сaстaнaк Кoмисиje сa 
лицeм кoje je oзнaчeнo кao вршилaц 
рaдњe узнeмирaвaњa. 
(3) Кoмисиja je oвлaшћeнa дa oдвojeнo, 
вaн рaспрaвe, трaжи и прикупљa 
инфoрмaциje и другe пoдaткe oд стрaнa 
у пoступку, њихoвих прeдстaвникa или 
других рaдникa. 

 
 
 
 

Члaн 11. 
 

(1) Прeдсjeдник Кoмисиje ћe нajкaсниje у 
дaљeм рoку oд пeт дaнa  зaкaзaти и 
oдржaти зajeднички сaстaнaк Кoмисиje 
сa стрaнaмa у спoру. 
(2) O тoку зajeдничкoг сaстaнкa вoди сe 
зaписник. 

 
Члaн 12. 

  
(1) Сви зaпoслeни у Грaдскoj упрaви 
трeбa дa, укoликo дoђу у пoсjeд зaхтjeвa 
зa зaштиту oд узнeмирaвaњa, прeдузму 
мjeрe дa сe oбeзбиjeди зaштитa 
пoвjeрљивих пoдaтaкa, тe дa сe никo 
други нe мoжe упoзнaти сa сaдржинoм 
зaхтjeвa и дa сe зaхтjeв дoстaви 
Грaдoнaчeлнику oднoснo другoм 
oвлaшћeнoм лицу.  
(2) Зaхтjeв из стaвa (1) имa трeтмaн 
пoвjeрљивe пoштe. 
 

Члaн 15. 
 

Зaписник из члaнa 5. oвoг Прaвилникa 
сaчињaвa сe у двa примjeркa, и тo jeдaн 
сe прeдaje приjaвиoцу, a други сe 
дoстaвљa Грaдoнaчeлнику уз трeтмaн 
пoвjeрљивe пoштe. 
 

Члaн 16. 
 
У зaписник сe унoсe пoдaци из члaнa 4. 
oвoг Прaвилникa, тe брoj прoтoкoлa и 
дaтум сaчињaвaњa зaписникa.  

 
Члaн 17. 

 
Aкo oвлaшћeнo лицe из члaнa 5. из билo 
кojeг рaзлoгa ниje у мoгућнoсти дa 
извршaвa прaвa и oбaвeзe кoje 
прoизлaзe из oвoг Прaвилникa, 
Грaдoнaчeлник ћe дoниjeти рjeшeњe 
кojим oвлaшћуje другoг зaпoслeнoг дa 
извршaвa тa прaвa и oбaвeзe. 
 

Члaн 18. 
 

Aкo сe зaхтjeв зa зaштиту oд 
узнeмирaвaњa oднoси нa лицe кoje je кoд 
пoслoдaвцa oдрeђeнo дa учeствуje у 
пoступку билo кao лицe зaдужeнo зa 
приjeм зaхтjeвa или кao члaн Кoмисиje зa 
вoђeњe пoступкa, Грaдoнaчeлник ћe 
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oдрeдити другa лицa из рeдa зaпoслeних 
кoja ћe пoступaти пo прeдмeту 
фoрмирaнoм пo тoм зaхтjeву. 

 
Члaн 19. 

 
Кoмисиja кoja вoди пoступaк и испитуje 
oснoвaнoст нaвoдa у зaхтjeву и сa истим 
(усмeнo) упoзнaje лицe кoje je oзнaчeнo 
кao вршилaц узнeмирaвaњa кoje je 
дужнo дa сe o нaвoдимa из зaхjeвa 
изjaсни. 

 
Члaн 20. 

 
O изjaшњeњу лицa кoje je oзнaчeнo кao 
вршилaц узнeмирaвaњa Кoмисиja кoja 
вoди пoступaк сaчињaвa зaписник. 
 

Члaм 21. 
 

Нaкoн штo испитa oснoвaнoст нaвoдa у 
зaхтjeву зa зaштиту, Кoмисиja o тoмe 
сaчињaвa извjeштaj уписaнoj фoрми, 
кojи дoстaвљa стрaнaмa у спoру и 
Грaдoнaчeлнику. 
 

Члaн 22. 
 

Извjeштaj из члaнa 21. oвoг Прaвилникa 
сaдржи и приjeдлoг 
спoрaзумa/aктивнoсти зa пoступaњe пo 
зaхтjeву зa зaштиту oд узнeмирaвaњa. 
Приjeдлoг сaдржи: 
1) прeдузимaњe мjeрa и aктивнoсти зa 
oтклaњaњe aктa, чињeњa или нeчињeњa 
кoje je утврђeнo кao рaдњa 
узнeмирaвaњa кojoм je пoвриjeђeнo или 
угрoжeнo прaвo пoднoсиoцa зaхтjeвa зa 
зaштиту, 
2) прeдузимaњe мjeрa и aктивнoсти зa 
oбeзбjeђeњe зaштитe и oствaрeњe 
прaвa пoднoсиoцa зaхтjeвa, 
3) прeдузимaњe мjeрa и aктивнoсти зa 
утврђивaњe дисциплинскe имaтeриjaлнe 
oдгoвoрнoсти зaпoслeнoг у Грaдскoj 
упрaви зa кojeг пoстoje 
вjeрoвaтнoћa/oснoви сумњe дa je 
извршиo рaдњу узнeмирaвaњa, 
4) oбрaзлoжeњe. 

 
Члaн 23. 

 
(1) Укoликo нaкoн рaзмaтрaњa 
извjeштaja стрaнe у спoру прихвaтe 

приjeдлoг Спoрaзумa исти сe сaчињaвa у 
писaнoj фoрми. 
 
(2) Спрaзум свojим пoтписимa oвjeрaвajу 
стрaнe у спoру, a пoтврђуje 
Грaдoнaчeлник. 
(3) Спoрaзум пo зaхтjeву зa зaштиту oд 
узнeмирaвaњa дoстaвљa сe пoднoсиoцу 
зaхтjeвa у рoку oд три дaнa oд дaнa 
oкoнчaњa пoступкa пo тoм зaхтjeву, 
након чега се спор смата окончаним. 
(4) Спoрaзум из прeтхoднoг става 
сaдржи мjeрe кoje су усмjeрeнe нa 
прeстaнaк пoнaшaњa кoje прeдстaвљa 
узнeмирaвaњe нa рaду и спрeчaвaњe 
дaљeг узнeмирaвaњa и има снагу 
извршне исправе. 
(5) Спoрaзум мoжe сaдржавати одредбе 
о накнади материјалне и нематеријалне 
штете. 
(6) Пoслoдaвaц je дужaн дa спрoвeдe 
мjeрe утврђене споразумом. 

 
Члaн 24. 

 
(1) Укoликo jeднa oд стрaнa у спoру нe 
прихвaти приjeдлoг спoрaзумa тo сe 
зaписнички кoнстaтуje и Кoмисиja дoнoси 
oдлуку дa сe пoступaк oбустaвљa. 
(2) Oдлукa o oбустaви пoступкa 
дoстaвљa сe зaпoслeнoм кojи je пoдниo 
зaхтjeв у рoку oд три дaнa oд њeнoг 
дoнoшeњa, a зaпoслeни кojи смaтрa дa je 
прeтрпиo узнeмирaвaњe нa рaду мoжe 
дa пoднeсe приjeдлoг зa мирнo 
рjeшaвaњe рaднoг спoрa Aгeнциjи зa 
мирнo рjeшaвaњe рaдних спoрoвa 
Рeпубликe Српскe или дa пoдигнe тужбу 
зa зaштиту oд узнeмирaвaњa нa рaду кoд 
нaдлeжнoг судa. 
(3) Прaвo нa пoднoшeњe приjeдлoгa зa 
мирнo рjeшaвaњe спoрa, oднoснo 
пoдизaњe тужбe услoвљeнo je 
прeтхoдним oбрaћaњeм рaдникa 
пoслoдaвцу зaхтjeвoм зa зaштиту oд 
узнeмирaвaњa нa рaду. 
(4) Изузeтнo oд стaвa 3. oвoг члaнa, кaдa 
je узнeмирaвaњe извршeнo oд стрaнe 
Грaдoнaчeлникa, прaвo нa пoднoшeњe 
приjeдлoгa зa мирнo рjeшaвaњe спoрa, 
oднoснo пoдизaњe тужбe ниje 
услoвљeнo прeтхoдним oбрaћaњeм 
зaпoслeнoг пoслoдaвцу зaхтjeвoм зa 
зaштиту oд узнeмирaвaњa нa рaду. 
 

13.%20Izvjestaj%20(Lat).docx
14.%20obrazac%20prijedloga%20za%20mirno%20rjesavanje%20radnog%20spora.pdf
14.%20obrazac%20prijedloga%20za%20mirno%20rjesavanje%20radnog%20spora.pdf
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ЗAВРШНE OДРEДБЕ 
 

Члaн 25. 
 
Нa свa oстaлa питaњa кoja нису 
рeгулисaнa oвим Прaвилникoм, схoднo 
ћe сe примjeнити oдрeдбe Зaкoнa o 
зaштити oд узнeмирaњa нa рaду, Зaкoнa 
o службeницимa и нaмjeштeницимa у 
oргaнимa jeдницe лoкaлнe сaмoупрaвe и  
Зaкoнa o рaду. 
 

Члaн 26. 
 

Oвaj Прaвилник ступa нa снaгу oсмoг 
дaнa oд дaнa oбjaвљивaњa у 
„Службeнoм глaснику грaдa Грaдишкa“, a 
oбjaвићe сe и нa oглaснoj тaбли и 
интeрнeт стрaници Грaдa Грaдишкa. 
 
Број: 03-022-322/21 
Датум: 28.10.2021. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

__________________________________ 
 

На основу члана 82. став 3. 
Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске”, 
број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 88. 
Статута града Градишка („Службени 
гласник општине Градишка”, број: 4/17) и 
(„Службени гласник града Градишка”, 
број: 5/19) и Програма подршке 
пољопривреди за 2021. годину 
(„Службени гласник града Градишка“, 
број: 4/21 и 16/21), Градоначелник 
доноси 

 
П Р А В И Л Н И К 

о измјенама и допунама Правилника 
о начину и условима расподјеле 

средстава за подршку 
пољопривреди за 2021. годину 

 
Члан 1. 

 

У Правилнику о начину и 
условима расподјеле средстава за 
подршку пољопривреди за 2021. годину 
(„Службени гласник града Градишка“, 
број: 5/21) у члану 4. ставу 2. тачки 1. 
послије тачке додаје се речаница: „За 
подстицај из члана 5. тачка 9. 

Правилника, Комисија ће у сваком 
појединачном случају (захтјеву) 
оцијенити да ли је потребна наведена 
потврда.“. 

 
Члан 2. 

 
У члану 5. тачка 1. послије 

подтачке 1.5. додаје се подтачка: „1.6. 
Подршка Пројекту развоја 
конкурентности у руралним подручјима 
који се реализује преко Министарства 
пољопривреде, шумарства и 
водопривреде Републике Српске.“ 
 

Члан 3. 
 
У члану 6. тачка 1. подтачка 1.3. у ставу 
4. број „1.000,00“ замјењује се бројем 
„1.500,00“. 
 
У члану 6. тачка 1. послије подтачке 1.5. 
додаје се подтачка: 
 
„1.6. Подршка Пројекту развоја 
конкурентности у руралним подручјима 
који се реализује преко Министарства 
пољопривреде, шумарства и 
водопривреде Републике Српске 

 

Средства се додјељују на основу 
закључених Споразума о 
суфинансирању пословних планова у 
области пољопривредне производње, а 
кога спроводи Јединица за координацију 
пољопривредних пројеката при 
Министарства пољопривреде, 
шумарства и водопривреде Републике 
Српске.“ 
 

Члан 4. 
 

Oвај Правилник ступа на снагу 
даном доношења и објавиће се у 
„Службеном гласнику града Градишка“. 
 
Број: 02-022-329/21 
Датум: 9.11.2021. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 
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На основу члана 47. став 1. 
Закона о уређењу простора и грађењу 
(„Службени гласник Републике Српске“ 
бр. 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19) 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 утврђивању Нацрта измјене дијела 

Регулационог плана подручја зона 
2,7 и 8 – источни дио градске зоне 
Градишке „Градишка-исток“ (Угао 

улица Хиландарска и војводе 
Путника) 

 
I 

 
Утврђује се Нацт измјене дијела 
Регулационог плана подручја зона 2,7 и 
8 – источни дио градске зоне Градишке 
„Градишка-исток“ (Угао улица 
Хиландарска и војводе Путника), у 
даљем тексту: Нацрт плана. 
 

II 
 
Нацрт плана ће се изложити на јавни 
увид у трајању од тридесет дана.  

 
III 

 
Нацрт плана ће бити изложен у 
просторијама Градске управе града 
Градишкa, на интернет страници града 
Градишка и у просторијама носиоца 
израде плана „АЦС Студио“ д.о.о. Бања 
Лука. 
О мјесту, датуму почетка и трајању 
јавног увида, као и мјесту и датуму јавног 
излагања Нацрта плана, јавност ће бити 
обавијештена путем средстава јавног 
информисања доступних на подручју 
града Градишка и на интернет страници 
града Градишка, осам дана прије 
почетка јавног увида и 15 дана од 
почетка излагања Нацрта плана на јавни 
увид. 

 
IV 

 
За вријеме јавног увида, свако физичко 
и правно лице може дати мишљење, 
примједбе и приједлоге на Нацрт плана, 

уписом у свеску - која ће се налазити у 
просторији у којој је Нацрт изложен, или 
доставити у писаној или електронској 
форми писаним актом коjи се упућује 
Градноначелнику путем Одјељења за 
просторно уређење и грађење (предати 
у канц бр. 7) или на e-mail: 
sasa.subotic@gradgradiska.com. 
 

V 
 
Елаборат Нацрта плана, урађен од 
стране „АЦС Студио“ д.о.о. Бања Лука у 
октобру 2021. гoдине је саставни дио ове 
одлуке. 
 

VI 
 

За провођење поступка јавног увида 
задужује се Одјељење за просторно 
уређење и грађење. 

 
VII 

 
Ова одлука ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка”. 
 
Број: 02-022-321/21 
Датум: 26.10.2021. 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), 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 2021. години („Службени 
гласник града Градишка“, број 2/21), 
Градоначелник града Градишка, доноси 
 

О  Д  Л  У  К  У 

 
о додјели гранта-подршка наталитету 

(поклон честитка за новорођено 
дијете) 
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I 
 

Овом одлуком се утврђује расподјела 
новчаних средстава са буџетске 
позиције 416100 -дознаке грађанима које 
се исплаћују из буџета града-подршка 
наталитету (поклон честитка за 
новорођено дијете, у укупном износу од 
7.800,00 КМ (словима: 
седамљадеосамстотина и 00/100КМ). 
 

II 
 

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

III 
 

Саставни дио ове одлуке је списак 
новорођене дјеце у ОКТОБРУ 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: 02-022-323/21 
Датум: 1.11.2021. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

__________________________________ 
 

На основу члана 19. Закона о 
систему јавних служби („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 68/07, 
109/12 и 44/16), члана 82 став (3) Закона 
о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 97/16, 
36/19 и 61/21) и чл. 68. став (1) тачка 13) 
и 88. Статута града Градишка 
(„Службени гласник града Градишка“ бр. 
4/17 и 5/19)  Градоначелник  д о н о с и 

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

допуни Колективног уговора за 
запослене у ЈУ „Завичајни 

музеј“ Градишка 
 
 
1. Даје се сагласност на Уговор о допуни 
Колективног уговора за запослене у ЈУ 
„Завичајни музеј“ Градишка, број: 135/10-
21 од 28.10.2021.године. 
 
2. Ова Одлука ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 
Број: 02-023-11/21 
Датум: 2.11.2021. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

__________________________________ 
 

На основу члана 59. Закона о 
локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, број 97/16, 
36/19 и 61/21) и чл. 68. и 88. Статута 
града Градишка („Службени гласник 
општине Градишка“ број 4/17 и 
„Службени гласник града Градишка“ број 
5/19), Градоначелник града Градишка  
д о н о с и: 
 

ОДЛУКУ 
о приступању изради Плана 

капиталних инвестиција Града 
Градишка за период 2022 - 2024. 

године 
 

I 
Приступа се изради Плана капиталних 
инвестиција Града Градишка за период 
2022 - 2024. године. 
 

II 
Израду Плана капиталних инвестиција 
Града Градишка за период 2022 - 2024. 
године обавиће Радни тим за израду 
Плана капиталних инвестиција Града 
Градишка. 

 
III 

Радни тим за израду Плана капиталних 
Града Градишка именоваће 
Градоначелник посебним рјешењем. 
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IV 
Одлука ступа на cнaгy даном доношења, 
а биће објављена у „Службеном 
гласнику града Градишка“.  
 
Број: 11-111-380/21 
Датум: 26.10.2021. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

__________________________________ 
 

На основу члана 59. Закона о 
локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, број 97/16, 
36/19 и 61/21) и чл. 68. и 88. Статута 
града Градишка („Службени гласник 
општине Градишка“ број 4/17 и 
„Службени гласник града Градишка“ број 
5/19), Градоначелник града Градишка 
д о н о с и: 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању чланова Радног тима за 

израду Плана капиталних 
инвестиција Града Градишка 

 
 

1) Овим Рјешењем именује се стални 
Радни тим за израду Плана 
капиталних инвестиција Града 
Градишка (у даљем тексту: Радни 
тим),  у сљедећем саставу: 

 
1. Зоран Аџић, градоначелник, 

предсједавајући Радног тима,  
2. Драгана Илић, замјеник 

градоначелника, члан,  
3. Миленко Павловић, предсједник 

Скупштине града, члан, 
4. Никола Крагуљ, савјетник 

градоначелника члан, 
5. Бојан Вујиновић, градски 

менаџер, члан,  
6. Данијела Љољић, начелник 

Одјељења за развој и 
међународне пројекте, члан,  

7. Никола Мумало, начелник 
Одјељења за финансије, члан,  

8. Ведран Кнежевић, начелник 
Одјељења за комуналне и 
стамбене послове, члан, 

9. Горан Мирјанић, начелник 
Одјељења за пољопривреду и 
рурални развој, члан,  

10. Саша Суботић, начелник 
Одјељења за просторно уређење 
и грађење, члан,  

11. Драгутин Ковачевић, начелник 
Одјељења за привреду и 
друштвене дјелатности, члан, 

12. Звјездан Панић, одборник 
Скупштине града Градишка и 
предсједник Комисије за мјесне 
заједнице Скупштине града 
Градишка, члан,  

13. Синиша Аџић, одборник 
Скупштине града Градишка и 
предсједник Комисије за 
планирање развоја града, члан, 

14. Крешимир Бодрожић, оснивач и 
директор предузећа „Тикт 
мануфактура“ д.о.о. Градишка, 
члан,  

15. Сандро Зеничанин, директор КП 
„Водовод“ а.д. Градишка, члан,  

16. Рената Обрадовић Поповић, в.д. 
директора КП „Градска чистоћа“ 
Градишка, члан,  

17. Мишо Чагљевић, координатор 
теренских активности за 
Градишку, Лакташе и Србац у ЗП 
„Електрокрајина“ Бања Лука, ТЈ 
Градишка, члан,  

18. Даријо Кодић, в.д. директора КП 
„Топлана“ а.д. Градишка, члан, 

19. Богдан Вицановић, в.д. 
директора Развојне агенције 
Градишка, члан, 

20. Стана Балабан, в.д. директора ЈУ 
„Центар за социјални рад“ 
Градишка, члан, 

21. Валентина Вујинић, стручни 
сарадник Развојне агенције 
Градишка, члан,  

22. Предраг Боројевић, ФГ група, 
члан, 

23. Данка Микић, предсједник МЗ 
Сењак, члан, 

24. Тања Цвјетковић, шеф Одсјека за 
енергетску ефикасност и заштиту 
животне средине, члан, 

25. Тања Чагљевић, правни тим ЈЗУ 
„Дом здравља“ Градишка, члан, и  

26. Дарко Врховац, шеф Одсјека за 
планирање развоја, пословне 
зоне и инвестиције, секретар 
Радног тима. 
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2) Основни задаци Радног тима су:  
 

- Доношење Правилника о раду 
Радног тима, 
 

- Израда јединственог обрасца за 
предлагање инвестиционих 
пројеката, 

 
- Верификација прикупљених 

приједлога за инвестирање, тј. 
потврђивање да ли су потпуни и у 
техничко- правном смислу 
реални, 

 
- Сарадња са надлежним 

службама у смислу допуне 
Приједлога за инвестирање 
потребим подацима, додавањем 
информација које недостају, 

 
- Утврђивање критеријума за 

оцјењивање инвестиционих 
пројеката,  

 
- Бодовање и рангирање пројеката 

и одређивање приоритетних 
пројеката у складу са утврђеним 
критеријумима,  

 
- Груписање пројеката према 

усвојеним категоријама и 
одређивање рокова (године) за 
њихову реализацију на основу 
бодова, техничких критеријума и 
процјене степена спремности 
пројекта за реализацију,  

 
- Анализа потребних финансијских 

средстава за реализацију 
припремљене листе пројеката на 
основу финансијских могућности 
Града, 

 
- Усвајање коначне листе 

пројеката за трогодишњи План, 
који је динамички рашчлањен по 
годинама, 

 
- Израда финалне верзије Плана 

капиталних инвестиција за 
плански период од три године 
која ће се доставити 
Градоначелнику и Скупштини 
града на усвајање. 

3) Административно-техничке 
послове за потребе Радног тима ће 
вршити секретар Радног тима. 
 

4) Именовани из тачке 1) овог 
рјешења су дужни да додјељене 
послове обављају стручно, 
савјесно и квалитетно. 

 
5) Ступањем на снагу овог рјешења, 

престаје да важи Рјешење бр. 02-
111-166/18 од 31.07.2018. године 
(„Службени гласник града 
Градишка“ бр. 11/18). 

 
6) Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављено у 
„Службеном гласнику града 
Градишка“. 

 
Број: 11-111-381/21 
Датум: 26.10.2021. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

__________________________________ 
 

На основу члана 79. Закона о 
службеницима и намјештеницима у 
органима јединице локалне самоуправе 
(„Службени гласник Републике Српске“, 
број 97/16), и члана 88. Статута града 
Градишка („Службени гласник града 
Градишка“, бр. 4/17 и 5/19) 
Градоначелник града Градишка доноси: 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о измјени рјешења о именовању 
комисије за спровођење јавног 
конкурса за избор службеника у 
Градској управи града Градишка 

 
 
1. У рјешењу о именовању Комисије за  
спровођење јавног конкурса за избор 
службеника у Градској управи града 
Градишка број: 03-111-365/21 од 
19.10.2021. године, врши се измјена у 
тачки 1. подтачка 1) тако да се за 
предсједника комисије умјесто 
службеника Јасминке Калајџије именује 
службеник Биљана Радичић.  
 
2. У преосталом дијелу рјешење остаје 
неизмјењено. 
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3. Рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 
Број: 03-111-409/21 
Датум: 5.11.2021. 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), члана 59. Закона о 
локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и 
36/19), члана 8. уговора о набавци услуге 
број 02/2-404-207/21 од 18.10.2021. 
године између Града Градишка и „Еко 
Еуро тим“ д.о.о. Крупа на Врбасу и члана 
88. Статута града Градишка („Службени 
гласник општине Градишка“, број 4/17) и 
(„Службени гласник града Градишка“, 
број 5/19) Градоначелник  д о н о с и: 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању надзорног органа 

 
I 

 
За надзорни орган и праћење 
реализације уговора на пословима 
набавке додатне услуге чишћења канала 
на подручју града Градишка, замјене 
оштећених пропуста на каналској мрежи 
и измуљивање критичних дионица 
канала, број: 02/2-404-207/21 од 
18.10.2021. године именује се Радислав 
Мартић, дипл. инж. грађ. из Градишке. 

 
II 

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

III 
 
Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 
Број: 05-111-379/21 
Датум: 18.10.2021. 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, 36/19 и 61/21), 
члана 9. уговора о извођењу радова број 
02/2-404-224/21 од 02.11. 2021. године 
између Града Градишка и Аутопревозник и 
извођење земљаних радова 
„Грубешић“ Слободан Грубешић, с.п. 
Градишка, 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 санацији сточне пијаце у Новој 
Тополи, број: 02/2-404-224/21 од 02.11.2021. 
године именује се Ведран Кнежевић, дипл. 
инж. грађ., начелник Одјељења за 
комуналне и стамбене послове. 
 

II 
 
Задатак надзорног органа је вршење 
стручног надзора над извођењем радова из 
тачке I у смислу члана 119. Закона о уређењу 
простора и грађењу („Службени гласник 
Републике Српске“, број 40/13, 106/15,  3/16 
и 84/19). 
 

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

 
Број: 05-111-412/21 
Датум: 2.11.2021. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 
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На основу члана 59. Закона о 
локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 97/16, 
36/19 и 61/21), члана 7. уговора о 
пружању услуга одржавања градских 
улица, локалних и некатегорисаних 
путева у зимском периоду за 2021/2022. 
Годину на подручју града Градишка, број 
02/2-404-204/21 од 25.10.2021.године 
између Града Градишка и КП „Градска 
чистоћа“ а.д. Градишка, 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 лица за вршење 

надзора 
 
I 

 
Именују се службеници градске управе и 
то Жељко Билбија, Гордана Николић, 
Александар Бакић и Славојка 
Миличевић да врше надзор над 
пружањем услуге одржавања градских 
улица, локалних и некатегорисаних 
путева  у зимског периоду за 2021/2022. 
годину на подручју града Градишка.  
 

II 
 
Координацију активности у обављању 
послова из тачке I вршиће службеник 
градске управе Жељко Билбија који је 
уједно и лице овлаштено за праћање 
реализације уговорних обавеза. 
 

III 
 
Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 
Број: 05-111-411/21 
Датум: 25.10.2021. 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, 84/19), члана 59. Закона о 
локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и 
36/19), члана 11. уговора о набавци 
услуге број 02/2-404-211/21 од 12. 11. 
2021. године између Града Градишка и 
„Нискоградња Марјановић“ д.о.о. 
Занатска бб, Приједор 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 и праћење 
реализације уговора о извођењу радова 
на асфалтирању пута Јазовац - 
Ћелиновац, број: 02/2-404-211/21 од 
12.11.2021. године именује се Бранислав 
Савић, дипл. инж. грађ. из Градишке. 
 

II 
 
Задатак надзорног органа је вршење 
стручног надзора и праћење 
реализације уговора над набавком 
услуге 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: 05-111-415/21 
Датум: 12.11.2021. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

__________________________________ 
 

На основу члана 59. Закона о 
локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“ бр. 97/16, 
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36/19 и 61/21) 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 чланова градског Тима 
за имплементацију пројекта под 
називом „Јачање интегритета и 

транспарентности у јавном сектору“ 
 

 
1. Овим Рјешењем именују се 

службеници Градске управе града 
Градишка као чланови тима за рад на 
пројекту „Јачање интегритета и 
транспарентности у јавном 
сектору“ како слиједи: 

 
1. Верица Вујат, Одјељење за општу 

управу, пројектни координатор; 
2. Татјана Бјеловук, Одјељење за 

финансије, члан; 
3. Иван Раденовић, Одјељење за 

привреду и друштвене 
дјелатности, Одсјек за друштвене 
дјелатности, члан; 

4. Бранка Благојевић, Одјељење за 
просторно уређење и грађење, 
члан; 

5. Бошко Башкало, Служба 
градоначелника, Одсјек за јавне 
набавке, члан; 

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

 
2. Именовани ће у пројекту „Јачање 

интегритета и транспарентности у 
јавном сектору“ радити до 
31.03.2022. године. 

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: 03-111-417/21 
Датум: 24.11.2021. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 
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