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ГРАДОНАЧЕЛНИК 
__________________________________ 
__________________________________ 
 
 

На основу члана 59. став (1) тачка  
8) Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, 
бр. 97/16, 36/19 и 61/21), члана 48. став 
(4) Закона о службеницима и 
намјештеницима у органима јединице 
локалне самоуправе („Службени гласник 
Републике Српске“, број 97/16), члaна 
16. Уредбе о начелима за унутрашњу 
организацију и систематизацију радних 
мјеста у градској, односно општинској 
управи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 10/17), члaна 5. Уредбе о 
категоријама, звањима и условима за 
обављање послова службеника у 
јединицама локалне самоуправе 
(„Службени гласник Републике Српске“, 
број 10/17) и члана 68. став (1) тачка 8) 
Статута града Градишка („Службени 
гласник града Градишка“, бр. 4/17 и 
5/19), Градоначелник града Градишка  
д о н о с и 
 
 

П Р А В И Л Н И К 
о измјенама Правилника о 
унутрашњој оранизацији и 

систематизацији радних мјеста 
Градске управе града Градишка 

 
 
 

Члан 1. 
 

У Правилнику о унутрашњој 
организацији и систематизацији радних 
мјеста Градске управе града Градишка 
(„Службени гласник града Градишка“, 
бр. 3/21, 10/21 и 15/21) (у даљем тексту: 
Правилник) у члану 22. врше се сљедеће 
измјене: 

-Под 03 Одјељење за општу управу: 

 Код радног мјеста под шифром: 03.031 
"Достављач" број извршилаца "2" 
замјењује се бројем "3". 

Укупан број извршилаца у Одјељењу 
"27" замјењује се бројем "28". 

 

-Под 13 Одсјек за заједничке послове: 

Код радног мјеста под шифром 13.143 
"Угоститељски радник" број извршилаца 
"2" замјењује се бројем "3". 

Радно мјесто под шифром 13.145 
"Радник на одржавању чистоће" број 
извршилаца "4" брише се.   

Укупан број извршилаца у Одсјеку "15" 
замјењује се бројем "12". 
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Свеукупан број извршилаца у градској 
управи „182“ замјењује се бројем „180“. 

 
Члан 2. 

 
У члану 23. врше се сљедеће измјене:  

-У Одјељењу за општу управу код радног 
мјеста под шифром 03.031  "Достављач" 
број извршилаца "2" замјењује се бројем 
"3". 

Укупан број извршилаца у Одјељењу 
"27" замјењује се бројем "28". 

У Одсјеку за заједничке послове код 
радног мјеста под шифром 13.143 
"Угоститељски радник" број извршилаца 
"2" замјењује се бројем "3". 

Радно мјесто под шифром 13.145 
"Радник на одржавању чистоће" број 
извршилаца "4" брише се.   

Укупан број извршилаца у Одсјеку "15" 
замјењује се бројем "12". 

Члан 3. 

Овај правилник ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у 
„Службеном гласнику града Градишка“. 
 
Број: 02-022-6/22 
Датум: 17.1.2022. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

__________________________________ 
 

На основу чл. 59 и 82. Закона о 
локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, број 97/16, 
36/19 и 61/21) 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 висини мјесечног износа поклон 
честитке за новорођенче у 2022. 

години 
 
 

I 
 

Утврђује се висина поклон честитке за 
новорођенче у 2022. години у износу од 
200,00 КМ (словима: 
двијестотинеконвертибилнихмарака) за 
свако новорођенче једнократно. 

 
II 
 

(1) Средства из претходне тачке 
исплаћују се из Буџета града Градишка 
за 2022. годину са позиције 416100 - 
Дознаке грађанима које се исплаћују из 
буџета града-Подршка наталитету 
(поклон честитка за новорођено дијете). 
(2) Исплата средстава из претходног 
става врши се на текући рачун родитеља 
новорође-нчета, а  на основу Одлуке 
Градоначелника о додјели гранта-
подршка надалитету која се доноси за 
сваки мјесец. Саставни дио Одлуке о 
додјели гранта, чини  извјештај 
Одјељења за општу управу Градске 
управе Градишка о броју новорођенчади 
за дати мјесец - списка новорођенчади и 
извода из матичне књиге рођених за 
свако новорођенче  достављених од 
стране матичара Градске управе 
Градишка. 

III 
 

За извршење ове Одлуке задужује се 
Служба Градоначелника . 

IV 
 

Одлука ступа на снагу наредног дана од 
дана доношења, а примјењиваће се од 
01. јануара 2022. године и биће 
објављена у „Службеном гласнику града 
Градишка“. 
 
Број: 02-022-3/22 
Датум: 13.1.2022. 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 
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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) 

 
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 
6.800,00 КМ (словима: 
шестљадаосамстотина и 00/100КМ). 
 

II  
 

Уплату средстава из тачке I ове одлуке, 
за свако новорођено дијете у 
ДЕЦЕМБРУ 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 ДЕЦЕМБРУ 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: 02-022-4/22 
Датум: 13.1.2022. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

На основу члана 7. Уредбе о 
условима и начину плаћања готовим 
новцем („Службени гласник Републике 
Српске“, број 86/12, 10/14) и на основу 
члана 88. Статута града Градишка 
(„Службени гласник града Градишка“, 
број 04/17 и 05/19) Градоначелник 
доноси:  
 

О Д Л У К У 
 

о висини благајничког максимума 
за 2022. годину 

 
 
 

Члан 1.  
 

Овом одлуком утврђује се максимални 
дневни износ готовог новца који органи 
градске управе могу држати у својој 
благајни и користити за потребе 
готовинских плаћања, а у складу са 
чланом 3. Уредбе о условима и начину 
плаћања готовим новцем. 
 

Члан 2. 
 

Висина износа из претходног члана ове 
одлуке је 9.000,00 (девет хиљада) КМ. 

 
 

Члан 3. 
 

За извршење ове одлуке задужује се 
Одјељење за финансије. 

 
 

Члан 4. 
 

Ова одлука ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављена у 
„Службеном гласнику града Градишка“.  
 
Број: 09-022-5/22 
Датум: 17.1.2022. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

__________________________________ 
 

На основу члана 46 став (4) 
Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, 
бр. 97/16, 36/19 и 61/21) и члана 88. 
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Статута града Градишка („Службени 
гласник града Градишка“, бр. 4/17 и 
5/19), Градоначелник града Градишка 
д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању Комисије за 

примопредају дужности директора 
ЈП „Радио Телевизија Градишка“ 

Градишка 
 
1. Именује се Комисија за примопредају 
дужности између досадашњег  
директора ЈП „Радио Телевизија 
Градишка" Градишка Александре 
Стојановић и именованог в. д. директора 
Рајка Ромића (у даљем тексту: Комисија) 
у саставу: 
 
- Драгутин Ковачевић предсједник, 
- Немања Вукелић, замјеник   
  предсједника, 
- Драгана Бјелић, члан, 
- Мирјана Илинчић, замјеник члана, 
- Сања Суботић Цумбо, члан, 
- Милорад Малешевић, 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 
именована комисија. 
 
4. Рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 
Број: 02-111-4/22 
Датум: 17.1.2022. 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 9. уговора о извођењу 
радова број 02/2-404-256/21 од 23. 12. 
2021. године између Града Градишка и 
Аутопревозник и извођење земљаних 
радова „Грубешић“ Слободан Грубешић 
с.п. Србачки пут 65, Нова Топола 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 лице овлашћено за 
праћење реализације над набавком 
радова на изградњи дјечијег игралишта 
у МЗ Крајишник по уговору о јавној 
набавци, број: 02/2-404-256/21 од 
23.12.2021. године именује се Здравка 
Мацура, дипл. инж. грађ. из Градишке. 
 

II 
 
Задатак надзорног органа је вршење 
стручног надзора и праћење 
реализације уговора 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: 05-111-488/21 
Датум: 23.12.2021. 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 
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гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и 
36/19), члана 7. уговора о набавци 
радова број 02/2-404-282/21 од 27. 12. 
2021. године између Града Градишка  и 
Аутопревозник и извођење земљаних 
радова „Грубешић“ Слободан Грубешић 
с.п. Србачки пут 65, Нова Топола 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 лице овлашћено за 
праћење реализације над набавком 
земљаних радова у мјесним 
заједницама по уговору о јавној набавци, 
број: 02/2-404-282/21 од 27.12.2021. 
године именује се Ведран Кнежевић, 
дипл. инж. грађ. из Градишке. 
 

II 
 
Задатак надзорног органа је вршење 
стручног надзора и праћење 
реализације уговора 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: 05-111-487/21 
Датум: 27.12.2021. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

__________________________________ 
 

О Г Л А С 
 
Одјељење за комуналне и стамбене 
послове, града Градишка на основу 
рјешења број 05-372-198/21 од 
05.01.2022.. године, извршило је у 

Регистру заједница етажних власника 
стамбених зграда, у регистарском листу 
број 133/21 упис оснивања ЗЕВ 
стамбене зграде у Градишци, улица 
Обала војводе Степе 43, са сљедећим 
подацима: 
У Регистру заједница етажних власника 
стамбених зграда под редним бројем 
133/21 уписана је Заједница етажних 
власника стамбене зграде "Принцеза" у 
улици Обала војводе Степе 43 у 
Градишци. Оснивачки акт Заједнице је 
Уговор о оснивању број: 3/21 од 
21.10.2021. године. Основна дјелатност 
ЗЕВ је управљање зградом за рачун 
етажних власника, прикупљање 
средстава за одржавање заједничких 
дијелова зграде и других трошкова 
управљања зградом, одржавање 
заједничких дијелова зграде, извођење 
радова хитних интервенција, коришћење 
заједничких просторија и дијелова 
зграде и земљишта које служи за 
редовну употребу зграде, као и други 
послови управљања зградом. 
У правном промету са трећим лицима 
заједница закључује уговоре и обавља 
друге послове промета у оквиру своје 
дјелатности, самостално и без 
ограничења. Заједница у правном 
промету одговара цјелокупном својом 
имовином, новчаним средствима и 
имовинским правима којим заједница 
располаже. 
Оснивачи и чланови за обавезе 
заједнице, које се односе на послове 
одржавања заједничких дијелова зграде, 
одговарају супсидијарно до висине свог 
удјела у плаћању трошкова 
инвестиционог и текућег одржавања и 
хитних интервенција на заједничким 
дијеловима зграде. 

 
Број: 05-372-198/21 
Датум: 5.1.2022. године 
Градишка 
 
ПО ОВЛАШТЕЊУ ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА 
Ведран Кнежевић с.р. 
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