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СКУПШТИНА ГРАДА 
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На основу члана 53. Закона о 
заштити становништва од заразних 
болести („Службени гласник Републике 
Српске“, број 90/17, 42/20 и 98/20),чл. 39 
и 82 Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“ 
број 97/16, 36/19 и 61/21) 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 24.2.2022. године, 
донијела је 
 

П Р О Г Р А М 
 

мјера за спречавање и сузбијање, 
елиминацију и ерадикацију 

заразних болести на подручју 
града Градишка за 2022. годину 

 
I 

 
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 
Чланом 3. Закона о заштити 
становништва од заразних болести 
(„Службени гласник Републике Српске“, 
број 90/17, 42/20 и 98/20) прописана је 
обавеза планирања, предузимања и  
 
 
 

 
 
 
 
провођења мјера за спречавање и 
сузбијање, елиминацију и ерадикацију 
заразних болести јединицама локалне 
самоуправе и њеним органима, 
здравственим и другим установама, 
предузећима и другим правним и 
физичким лицима. 
 
У спровођењу превентивних мјера за 
спречавање и сузбијање заразних 
болести људи, Скупштина града преко 
својих органа, као и здравствене и друге 
установе, предузећа и друга правна и 
физичка лица, усмјериће активности 
нарочито на спровођењу општих, 
посебних, ванредних и осталих мјера. 
 
Стручно спровођење превентивних 
мјера заштите становништва од 
заразних болести, вршиће Институт за 
јавно здравство Републике Српске, 
Бања Лука и ЈЗУ„Дом здравља“ 
Градишка,а контролу спровођења 
превентивних мјера заштите 
становништва од заразних болести, 
вршиће здравствени инспектори и 
инспектори за храну града Градишка. 

 
II 

 
МЈЕРЕ ЗА СПРЕЧАВАЊЕ И 
СУЗБИЈАЊЕ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ  
 
1. Опште мјере за заштиту од 
заразних болести 
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1) Обезбјеђење санитарно 
техничких услова за одржавање личне и 
опште хигијене и уклањање отпадних 
материја у домаћинству на приватном 
посједу, у објектима у којима се обавља 
пословна дјелатност и у њиховој 
околини, средствима саобраћаја и свим 
мјестима јавног окупљања. 
 
Правна лица и предузетници, привредна 
друштва, установе и власници 
приватних посједа дужни су у својим 
објектима и њиховој околини 
обезбиједити санитарно-техничке 
услове за одржавање личне и опште 
хигијене, те уклањати отпадне материје 
на начин који не угрожава здравље 
људи. 

2) Обезбјеђење здравствено 
исправне воде намијењене за пиће, 
Извршиоци ове мјере су КП „Водовод“ 
а.д. Градишка, Институт за јавно 
здравство Републике Српске, Бања Лука 
и Хигијенско-епидемиолошка служба 
ЈЗУ „Дом здравља“ Градишка. 
 
Мјеру треба спроводити континуирано 
током 2022. године, а надзор над 
спровођењем ове мјере вршиће се 
контролом хигијенске исправности воде 
за пиће према Плану превентивних 
мјера заштите становништва на подручју 
града Градишка за 2022. годину. 
 
Средства за спровођење контроле воде 
из јавних водних објеката (школски 
водни објекти, бунари и извори) 
обезбиједиће се из буџета Града 
Градишка,а средства за анализе воде 
градског водовода обезбијеђује КП 
„Водовод“а.д. Градишка према Уговору 
сачињеном између КП „Водовод“ а.д. 
Градишка и Института за јавно 
здравство Републике Српске, Бања 
Лука. 

3) Обезбјеђење микробиолошке 
исправности хране и предмета опште 
употребе као и чистоће опреме, уређаја, 
радне одјеће, радних површина и руку 
радника који раде у производњи и 
промету тих производа 
Ову мјеру дужни су спроводити сви 
субјекти који се баве производњом и 
прометом хране и предмета опште 
употребе. 

Задатак је трајан, а надзор над 
спровођењем ове мјере вршиће се 
контролом хигијенске исправности хране 
и предмета опште употребе у 
производњи и промету. 
 
Средства обезбијеђују субјекти који 
послују са храном и предметима опште 
употребе, а у случају појаве тровања 
вршиће се циљна испитивања. 
 
За циљна испитивања у случају тровања 
средства се обезбјеђују из буџета Града 
Градишка. 

4) Спровођење дезинфекције, 
дезинсекције и дератизације на јавним 
површина-ма, насељеним мјестима, 
објектима за снабдијевање водом за 
пиће, објектима за прои-зводњу и 
промет хране и предмета опште 
употребе, те сировина за њихову 
производњу, односно средства 
намијењена за њихов превоз, објектима 
и просторијама за одлагање отпадних 
материја, објектима здравствених 
установа, објектима и средствима јавног 
саобраћаја, стамбеним објектима и 
двориштима, мјестима јавног окупљања 
и задржавања људи и осталим 
објектима привредних друштава и 
других правних и физичких лица. 

 
-Превентивна дезинфекција 
Извршилац превентивне дезинфекције 
је Хигијенско-епидемиолошка служба 
ЈЗУ „Дом здравља“ Градишка, а односи 
се на дезинфекцију јавних водних 
објеката (дезинфекција локалних 
водовода, локалних водоопскрбних 
објеката, дезинфекција просторија 
школских и предшколских установа). 
 
-Превентивна дератизација 
Извршилац систематске дератизације је 
најповољнији извођач у складу са 
Законом о јавним набавкама, а могу је 
обављати здравствене установе које 
испуњавају услове у погледу стручног 
кадра, опреме и средстава, тј. 
задовољавају прописане норме у складу 
са Законом о заштити становништва од 
заразних болести („Службени гласник 
Републике Српске“, број 90/17, 42/20 и 
98/20), Правилником о начину 
обављања дезинфекције, дезинсекције 
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и дератизације („Службени гласник 
Републике Српске“,број 118/18) и 
Правилником о условима и поступку за 
утврђивање услова који се односе на 
кадар, простор, опрему и о висини 
трошкова за утврђивање испуњености 
услова за овлашћеног извођача 
(„Службени гласник Републике Српске“ 
број 118/18). 
Систематска дератизација обухвата: 

- индивидуална домаћинства, 
- стамбени фонд, 
- предшколске, школске и 

вјерске установе, 
- јавне зелене површине, 
- обале ријека, 
- канализациону мрежу, 
- привредне субјекте 

(предузећа, угоститељске, занатске и 
трговачке радње) 
Рокови за спровођење дератизације су 
април/мај и октобар/новембар 2022. 
године. 

Средства за спровођење ове 
мјере обезбјеђују корисници услуга и 
јединице локалне самоуправе. 

5) Обезбјеђивање резерви 
лијекова, дезинфекционих средстава, 
заштитних и других медицинских 
средстава и опреме за употребу у 
случају избијања епидемија. 

6) Уклањање људских и 
животињских излучевина, лешева, 
органа и ткива, отпадних вода и других 
отпадних материја на начин и под 
условима који не угрожавају здравље 
становништва, изворишта воде за пиће 
и животну средину. 
Овa мјера спроводи се према плану који 
је дужна донијети јединица локалне 
самоуправе. 
 
2. Посебне мјере за спречавање и 
сузбијање заразних болести су: 
 
 

1) Епидемиолошки надзор те 
здравствено образовање и 
континуирано инфо-рмисање 
запослених радника, пацијената и 
становништва о кретању заразних 
болести, карактеристикама појединих 
болести, мјерама заштите и тренутној 
епидемиолошкој ситуацији. 

2) Санитарни надзор над 

лицима запосленим на одређеним 
пословима и посебну едукацију тих лица, 

Ради спречавања преношења 
заразних болести под санитарни надзор 
стављају се лица која раде: 
- у производњи, преради и промету 
храном, 
- на одржавању система за 
снабдијевање становништва водом за 
пиће, 
- у производњи козметичких 
средстава, 
- на пословима рада са дјецом 
предшколског узраста у области 
образовања и васпитања, 
- у играоницама, 
- на пружању услуге његе и 
уљепшавања лица и тијела 
- на пословима производње, 
паковања и издавања лијекова и 
медицинских средстава, 
- здравствени радници, 
здравствени сарадници и други радници 
који раде у организационој јединици 
здравствене установе или здравственој 
установи која пружа здравствене услуге 
у одређеним областима. 
- лица која обављају практичну наставу 
на горе наведеним пословима 
 
Извршиоци ове мјере су Домови 
здравља и Институт за јавно здравство 
Републике Српске. 
 
Средства обезбјеђују предузетници и 
предузећа за санитарни преглед 
запослених који се обавља сваких 6 
мјесеци. 
 
Посебна едукација за стицање основних 
знања о хигијени животне и радне 
средине, хигијени животних намирница, 
хигијени исхране, личној хигијени, о 
заразним и паразитарним болестима и 
за стицање основних знања из правних 
прописа који регулишу област заштите 
становништва од заразних болести се 
спроводи над лицима која су стављена 
под здравствени надзор тј. лица која у 
својим пословима и радним задацима 
долазе у контакт са животним 
намирницама и предметима опште 
употребе или која пружају хигијенске 
услуге другим лицима. 
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Извршиоци ове мјере су Домови 
здравља и Институт за јавно здравство 
Републике Српске 
 
Средства за спровођење ове мјере 
обезбијеђује послодавац, а едукација 
запослених је обавезна сваке 4 године. 
 

3) Епидемиолошко истраживање 
на терену ради раног откривања извора 
и путева преношења заразних болести, 
откривање лица која су била изложена 
примарном извору заразе и у контакту са 
обољелим лицима као и здравствени 
надзор над тим лицима, 

4) Лабораторијско испитивање и 
брзу дијагностику заразног обољења, те 
верификацију узрочника заразне 
болести у референтном центру за 
микробиолошка лабараторијска 
испитивања узрочника заразне болести. 

5) Мјере карантина и стављање 
у карантин лица које је било у контакту 
са лицем обољелим од посебно опасне 
заразне болести, у складу са 
препорукама Института. 

6) Обезбјеђење посебних услова 
за смјештај лица у изолацији и њихово 
лијечење у здравственој установи као и 
превоз санитетским возилом тих лица. 

7) Евиденцију, пријављивање, 
обавјештавање и достављање 
извјештаја Институту о заразним 
болестима, 

8) Имунизацију и 
хемопрофилаксу против заразних 
болести, 

9) Тестирање крви, ткива, 
ћелија, органа и другог хуманог 
материјала код добровољних давалаца 
крви, 

10)  Спровођење 
организационих, техничких, 
дијагностичких, терапеутских, 
хигијенских и других мјера за 
спречавање и сузбијање 
интрахоспиталних инфекција у 
здравственим установама, 

11) Адекватно управљање 
медицинским отпадом, 

12) Спровођење дезинфекције, 
дезинсекције и дератизације у току и 
након завршетка заразне болести. 

13) здравствени надзор над 
лицима која носе узрочнике одређених 

заразних болести и над путницима у 
међународном саобраћају који долазе из 
подручја зараженог или угроженог 
посебно опасном заразном болешћу, 
колером или маларијом. 

14) Безбиједан транспорт 
инфективног биолошког материјала. 
 
Све напријед наведене мјере спроводе 
здравствене установе. 

 
3) Ванредне мјере за спречавање и 
сузбијање заразних болести 
 
Ванредне мјере за спречавање и 
сузбијање заразних болести спроводе се 
у ситуацији у којој долази до угрожавања 
безбједности и здравља људи, 
постојањем непосредне опасности за 
масовно преношење заразне болести. 

Ванредне мјере обухватају: 
1) ограничење кретања у 

зараженом и угроженом подручју и 
стављање под здравствени надзор лица 
које је било у контакту са зараженим 
лицем. 

2) ограничење или забрана 
промета поједине или свих врста робе и 
средстава на одређеном подручју, 

3) престанак рада васпитно-
образовних установа и забрану 
окупљања на јавним мјестима, 

4) увођење обавезног 
ангажовања запослених у здравственим 
установама и других грађана на 
отклањању посљедица настале 
ситуације 

5) ванредну вакцинацију, 
односно хемопрофилаксу, 

6) изолацију обољелих у кућним 
условима или другом адаптираном 
објекту када због масовног оболијевања 
није могућа изолација у здравственој 
установи. 

7) уступање и адаптација других 
објеката и ангажовање потребних 
средстава и опреме за потребе 
здравствене службе. 

8) успостављање карантина и 
стављање у карантин лица које је било у 
контакту са лицем обољелим од посебно 
опасне заразне болести, те у складу са 
препорукама и друге мјере које природа 
болести налаже, односно мјере које 
предложи Свјетска здравствена 
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организација. 
9) информисање јавности о 

актуелној епидемиолошкој ситуацији, 
постојећим ресурсима, мјерама које се 
предузимају и које треба да предузму 
грађани. 
У циљу спровођења заштите 
становништва од заразне болести 
Министарство здравља и социјалнe 
заштитe, на приједлог Института доноси 
годишњи Програм мјера за спречавање 
и сузбијање, елиминацију и ерадикацију 
заразних болести за подручје 
Републике. Скупштине јединице локалне 
самоуправе доносе властите Програме 
за своје подручје, којим се обезбјеђују 
средства и извршиоци, рокови 
извршења и врше надзор над 
спровођењем мјера. 
  
Трошкови спровођења мјера у случају 
проглашења епидемије за подручје 
јединице локалне самоуправе 
финансирају се из буџета јединица 
локалне самоуправе. 
 
4) Остале мјере за спречавање и 
сузбијање заразних болести 
 

1) Сахрањивање, ексхумација и 
превоз умрлих лица мора се вршити на 

начин који онемогућава ширење 
заразене болести 

2) Превоз умрлих лица врше 
правна лица или предузетници 
регистровани за обављање те 
дјелатности намјенским возилом. 

3) Превоз умрлих у 
међународном саобраћају може се 
вршити и средствима јавног превоза, у 
складу са међународним прописима. 

4) У случају смрти од посебно 
опасне заразне болести, опремање 
умрлог лица обавља се у здравственој 
установи у којој је лице умрло. 

Ексхумација се врши уз рјешење-
сагласност здравственог инспектора, а 
трошкове сноси подносилац захтјева за 
ексхумацију. 

Сахрањивање умрлих лица се 
може вршити само на мјестима 
одређеним за сахрањивање. 

 
 
 

III 
 

СПРОВОЂЕЊЕ МЈЕРА 
 
Ради ефикасније стручне примјене 
прописаних и других мјера превентивне 
здравствене заштите становништва од 
заразних болести, здравствене службе 
морају: 

- Бити оспособљене за рано 
отклањање извора заразе и 
путева преношења заразе. 

- Лабараторијско испитивање 
узрочника заразних болести, 
односно епидемија заразних 
болести. 

- Обезбиједити довољне резерве 
вакцина за болести које 
подлијежу обавезној 
имунизацији. 

 
О спровођењу овог Програма стараће се 
здравствена инспекција и инспекција за 
храну уз овлашћење Инспектората. 
 
Према овом Програму сачиниће се План 
превентивне заштите становништва од 
заразних болести на подручју града 
Градишка за 2022. годину. 
 

IV 
 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 
Овај Програм ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 
Број: 01-022-27/22 
Датум: 24.2.2022. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Миленко Павловић с.р. 
__________________________________ 
 

На основу члана 16. став (1) 
Закона о заштити становништва од 
заразних болести („Службени гласник 
Републике Српске", број 90/17, 42/20 и 
98/20), чл. 39. став (2) тачка 9) и 82. став 
(2) Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, 
број 97/16, 36/19 и 61/21) и чл. 36. став 
(2) тачка 9) и 87. Статута града Градишка 
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(„Службени гласник општине Градишка“, 
број 4/17 и „Службени гласник града 
Градишка“, број 5/19), Скупштина града 
Градишка на сједници одржаној 
24.2.2022. године,  д о н и ј е л а  ј е  

 

П Р О Г Р А М 

 
мјера систематске превентивне 
дезинсекције и дератизације за 

подручје града Градишка за 2022. 
годину 

 
1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

У складу са чланом 7. став (3) Закона о 

заштити становништва од заразних 

болести („Службени гласник Републике 

Српске“, број 90/17, 42/20 и 98/20), 

заштита становништва од заразних 

болести врши се спровођењем општих, 

посебних, ванредних и осталих мјера за 

спречавање и сузбијање заразних 

болести. Опште мјере за спречавање и 

сузбијање заразних болести спроводе се 

континуирано, а обухватају између 

осталог спровођење дезинфекције, 

дезинсекције и дератизације (ДДД) на 

јавним површинама, насељеним 

мјестима, објектима за снабдијевање 

водом за пиће, објектима за производњу 

и промет хране и предмета опште 

употребе, те сировина за њихову 

производњу, односно сре-дствима 

намијењеним за њихов превоз, 

објектима и просторима за одлагање 

отпадних материја, објектима 

здравствених установа, објектима и 

средствима јавног саобраћаја, 

стамбеним објектима и двориштима, 

мјестима јавног окупљања и 

задржавања људи и осталим објектима 

привредних друштава, других правних и 

физичких лица. 

 
Систематска превентивна ДДД као 
општа мјера за спречавање и сузбијање 
заразних болести спроводи се у циљу 
осигурања здравља становништва, 
уклањања узрочника заразних болести и 
извора заразе, смањења могућности 
преношења обољења, те унапређења 
хигијенских услова живота 

становништва. 
 
ДДД подразумијева сложене пажљиво 
планиране мјере уништавања 
микроорганизама, те сузбијања штетних 
инсеката и штетних глодара са коначним 
циљем постизања смањења, 
заустављања раста и размножавања 
или потпуног уклањања присуства 
микроорга-низама, штетних инсеката и 
штетних глодара. 
 
Основни носиоци цјелокупне заштите у 
објектима су: 

 Одржавање хигијене површина 
и простора; 

 Санација површина и простора; 

 Отклањање услова за раст и 
размножавање 
микроорганизама, те отклањање 
извора хране и заклона који 
погодују размножавању штетних 
инсеката и штетних глодара; 

 Спровођење потребних 
грађевинско-техничких захвата 
којима ће се створити 
неповољни услови за улажење, 
задржавање и размножавање 
шетних инсеката и штетних 
глодара; 

 Примјена физикалних мјера; 

 Спровођење оптималних 
микроклиматских услова; 

 Употреба ултразвучних апарата 
на мјестима гдје је то 
прихавтљиво; 

 Примјена биоцида који дјелују на 
циљану контаминирану тј. 
инфестирану површину односно 
на одређене микроорганизме, 
штетне инсекте и глодаре. 
 

2. Спровођење мјера ДДД 

Обавезна превентивна ДДД као општа 

мјера заштите становништва од 

заразиих болести спроводи се у складу 

са Правилником о начину обављања 

дезинфекције, дезинсекције и 

дератизације („Службени гласник 

Републике Српске“, број 118/18) и 

Правилником о условима и поступку за 

утврђивање услова који се односе на 

кадар, простор и опрему и о висини 
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трошкова за утврђивање испуњености 

услова за овлашћеног извођача 

(„Службени гласник Републике Српске“ 

број 118/18). 

Обавезну ДДД током цијеле године 

спроводе здравствене установе и друга 

правна лица, ако за обављање те 

дјелатности имају рјешење министра 

здравља и социјалне заштите 

Републике Српске. 

Током спровођења обавезне 

превентивне ДДД за сваку врсту и у 

сваком поступку извођач је обавезан 

израдити: 

1. Преглед површина и простора, и 

то: 

 одредити стање површина и 

простора у односу на 

онечишћење микрооргани-

змима и присутност штетних 

инсеката и штетних глодара, 

 утврдити степен инфестације и 

насталу штету, 

 одредити врсту узрочника штете 

и одредити мјере са којима ће се 

смањити, зауставити 

размножавање или потпуно 

уклонити присуство 

мокроорганизама, штетних 

инсеката и штетних глодара, 

 утврдити „критичне тачке“, 

односно еколошке нише, 

хранилишта и настале штете. 

2. Израдити документацију: 

 написати препоруке и приједлог 

за спровођење врсте мјера 

обавезне превентивне ДДД, 

 написати препоруке за мјере 

санације околине и на критичним 

тачкама, 

 написати препоруке за едукацију 

(написати и подијелити упутства 

и летке). 

3. Урадити План спровођења мјера 

обавезне ДДД који треба да садржи: 

 опис мјере која се спроводи, 

 детаљно разрађен просторни 

распоред рада и рокове 

обављања мјера, 

 начин обраде површина, 

простора или објеката 

примјеном једне или више мјера, 

 мјере опреза, заштиту особља, 

простора, објеката и околине, 

 приједлог додатних мјера за 

извршење поправки у току 

спровођења мјера 

 обавезне превентивне ДДД 

(допунска обрада или промјена 

мјере), 

 попис улица, објеката или 

простора у којима се мјера 

спроводи, 

 вријеме почетка и завршетка, 

 начин обавјештавања грађана, 

здравствене службе, санитарне 

инспекције и других, 

 попис радника у екипама, 

 средства и опрема која ће се 

користити, те опис технолошке 

примјене, 

 спроведене мјере заштите 

околине. 

План спровођења (Оперативни план) се 
прије извршења подноси на сагласност 
Јавној здравственој установи Институту 
за јавно здравство (у даљем тексту: 
Институт) Према члану 16. став (3) 
Закона о заштити становништва од 
заразних болести („Службени гласник 
Републике Српске“, број 90/17, 42/20 и 
98/20), јединица локалне управе дужна 
ја да о свом трошку прибави сагласност 
Института на План систематске 
превентивне дезинсекције и 
дератизације, а висину и начин плаћања 
трошкова давања сагласности доноси 
посебном одлуком Управни Одбор 
Института. План спровођења на који је 
дата сагласност Института, се обавезно 
доставља локалној здравственој 
инспекцији. 
Извођачи обавезне ДДД дужни су на 
вријеме обавијести становништво и 
друге субјекте о времену, мјесту и 
начину спровођења обавезне 
превентивне ДДД, издати писмена 
упутства о општим и посебним мјерама 
заштите и безбједности (сигурности) за 
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становништво и раднике који обављају 
ДДД. 
У складу са Законом о заштити 
становништва од заразних болести, 
правна и физичка лица која су корисници 
објеката под санитарним надзором 
обавезна су омогућити спровођење 
обавезне превентивне ДДД као опште 
мјере за спречавање и сузбијање 
заразних болести. Свако 
онемогућавање спровођења обавезне 
превентивне ДДД као опште мјере треба 
се кажњавати у складу са казненим 
одредбама Закона о заштити 
становништва од заразних болести 
Контролу и евалуацију спровођења 
систематске превентивне ДДД врши 
Институт - Закон о заштити 
становништва од заразних болести 
(„Службени гласник Републике Српске“, 
број 90/17, 42/20 и 98/20), члан 16. став 
(5). 
Према важећем Закону о заштити 
становништва од заразних болести члан 
16. став (6) овлашћени извођач ДДД 
послова дужан је да од Института, о 
свом трошку прибави оцјену успјешности 
извршене систематске дезинсекције и 
дератизације. Висину трошкова и начин 
плаћања утврђује Управни одбор 
Института. 
 
3. Ситуација и потребе 
 
Штетни инсекти и штетни глодари чије је 
систематско сузбијање од јавно 
здравствене важности за Републику 
Српску су: 
 

а) Преносиоци узрочника 
заразних болести 

 Комарци, чији је епидемиолошки 
значај у томе што могу бити 
преносиоци узрочника маларије, 
денге, жуте грознице, 
арбовирусних грозница и 
филиријазе; 

 Муве, које могу преносити 
узрочнике салмонелоза, 
шигелоза, ентеровирусе, вирусе 
хепатитиса А, јајашца цријевних 
паразита; 

 Буве, које имају епидемиолошки 
значај као преносиоци узрочника 
туларемије, хеморагичне 

грознице са бубрежним 
синдромом, муриног пјегавца, 
руралне и урбане куге, као 
узрочници алергијског 
дерматитиса; 

 Флеботоми (невиди) имају 
епидемиолошки значај као 
преносници папатачи грознице и 
кожне и висцералне 
лајшманијазе. 
 

б) Механички преносиоци 
микроорганизама и узрочници 
алергијских реакција 

 Жохари (буба швабе, бубе руси), 
који су механички преносиоци 
узрочника гастроинтестиналних 
инфекција, дизентерије, 
трбушног тифуса и узрочника 
многих других заразних болести. 
Њихова присутност у 
просторијама у којима се 
припрема или чува храна 
омогућава им контакт са 
вехикулумом преко којих 
инфективне агенсе могу 
пренијети на човјека. 

 Мрави су такође механички 
преносиоци низа патогених 
бактерија, посебно у болницама 
( фараонски мрав ). Остале 
врсте нису епидемиолошки 
значајне 
 

в) Штетни глодари 

 црни пацов (Rattus rattus),  

 пацов плодојед (Rattus rattus var. 
frungivorus),  

 александријски пацов (Rattus 
rattus var. alexandrinus),  

 сиви пацов или пацов селац 
(Rattus norvegicus),  

 кућни миш (Mus musculus 

domesticus), 

 други штетни глодари (пољски 

миш, волухарица). 

Епидемиолошки значај: Штетни 
глодари су резервоари и/или 
преносиоци узрочника читавог низа 
заразних болести као што су: куга, 
вирусне хеморагичне грознице, 
хеморагична грозница са 
бубрежним синдромом, 
лептоспироза, туларемија, мурини 
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пјегавац, токсоплазмоза, 
лајшманијаза, самонелозе, 
трихинелоза, трипаносомијаза, 
болест пацовског угриза (Sodoku), 
бјеснило итд. 
 

4. Сврха Програма мјера 

Програм мјера заштите становништва од 

заразних болести који предлаже Институт 

израђује се као општи Програм на основу 

којег се израђује детаљно разрађени 

Програм спровођења превентивие ДДД са 

свим карактеристикама подручја, те 

биологије и етиологије штетних инсеката и 

глодара специфичних за одређено 

географско подручје. 

Поштујући све елементе из усвојеног 

Програма мјера за Републику Српску, трајно 

и успјешно сузбијање микроорганизама, 

штетних инсеката и штетних глодара у 

објектима под санитарним надзором увијек 

се обавезно треба спроводити у три основна 

корака: 

 фаза систематског биљежења свих 

објеката под санитарним надзором 

у сврху утврђивања почетног 

степена инфестације и услова који 

је подржавају, 

 фаза интензивног спровођења 

мјера ДДД утврђених инфестација, 

исправљање недостатака у 

санитацији и околини и провјера 

постигнутих резултата, 

 фаза одржавања како би се 
осигурала трајност постигнутих 
резултата уз сталан увид и 
систематско праћење (мониторинг), 
те анкета корисника ДДД мјера ради 
евалуације интервенције. 

 

5. Општи нацрт спровођења Програма 
мјера ДДД 

Рокови и динамика превентивних мјера ДДД 
као општих мјера за поједине објекте под 
санитарним надзором су одређени, ради 
одржавања степена инфестација на 
оптималном нивоу, а они као што видимо у 
табели бр. 1. су сљедећи: 

 
Табела број 1. Рокови и динамика 
превентивних мјера ДДД као општих 
мјера за поједине објекте под санитарним 
надзором 

 
Врста 
објекта под 
санитарним 
надзором 

Рокови 
спровођења 
обавезне 
превентивне 
дезинфекције 

Рокови 
спровођењ
а обавезне 
превентив
не 
дезинсекц
ије 

Рокови 
спровођења 
обавезне 
превентивне 
дератизације 

Објекти за 
снабдијевање 
водом 

Према 
епидемиолошк
им 
индикацијама 
(најмање 1 х 
свака 2 
мјесеца) 

Према 
епидемиол
ошким 
индикација
ма 

Према 
епидемиолошк
им 
индикацијама 
(најмање 2 х 
годишње) 

Објекти за 
производњу и 
промет 
намирница и 
предмета 
опште 
употребе, те 
сировине за 
њихову 
производњу 
односно 
превозна 
средства 
намијењена 
за њихов 
превоз 

Према 
епидемиолошк
им 
индикацијама 
(најмање 1 х 
свака 2 
мјесеца) 

Према 
епидемиол
ошким 
индикација
ма 

Према 
епидемиолошк
им 
индикацијама 
(најмање 2 х 
годишње) 

Објекти 
односно 
простори за 
уклањање 
отпадних 
вода и других 
материја 

Према 
епидемиолошк
им 
индикацијама 
(најмање 1 х 
мјесечно) 

1 х свака 3 
мјесеца, а 
канализациј
а 1 х 
годишње 

Према 
епидемиолошк
им 
индикацијама 
(најмање 2 х 
годишње) 

Објекти 
здравствених 
установа 
државног и 
приватног 
сектора 

Према 
епидемиолошк
им 
индикацијама 
(најмање 1 х 
свака 2 
мјесеца) 

Према 
епидемиол
ошким 
индикација
ма 

Према 
епидемиолошк
им 
индикацијама 
(најмање 2 х 
годишње) 

Васпитно – 
образовни 
објекти 

Према 
епидемиолошк
им 
индикацијама 
(најмање 1 х 
свака 2 
мјесеца) 

Према 
епидемиол
ошким 
индикација
ма 

Према 
епидемиолошк
им 
индикацијама 
(најмање 2 х 
годишње) 

Стамбени 
објекти 
(стубишта, 
подруми, 
лифтови, 
вентилацијск
и системи, 
поткровља) и 
дворишта 

Према 
епидемиолошк
им 
индикацијама 
(најмање 2 х 
годишње) 

Према 
епидемиол
ошким 
индикација
ма 

Према 
епидемиолошк
им 
индикацијама 
(најмање 2 х 
годишње) 

ОСтали 
објекти 
(радне 
просторије, 
радне 
површине, 
средства 
рада и др.), 
привредних 
друштава и 
других 
правних као и 
физичких 
лица. 

Према 
епидемиолошк
им 
индикацијама 
(најмање 1 х 
свака 2 
мјесеца) 

Према 
епидемиол
ошким 
индикација
ма 

Према 
епидемиолошк
им 
индикацијама 
(најмање 2 х 
годишње) 
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Напомена: Епидемиолошке индикације 
утврђује Институт и Републичка 
здравствена инспекција у циљу 
континуираног надзора над појавом и 
ширењем заразних болести. 
 
Прије почетка обављања 
дезинфекције и дезинсекције у 
објектима у којима се налазе 
намирнице, треба заштити намирнице 
од могућег онечишћења, као и 
примијенити биоциде који не 
остављају мирисе на прехрамбеним 
производима. 
При обављању дератизације у 
просторима у којима се обавља 
производња или промет намирница, 
отровне меке треба поставити у посебно 
заштићене, затворене и означене кутије 
уз вођење евиденције о шеми 
постављања, да би се намирнице 
заштитиле од случајног или намјерног 
онечишћења. 
Ако се дератизација обавља у објектима 
у којима се налазе расуте намирнице, 
треба сакупити остатке мека након 
спровођења поступка дератизације. 
 
ДЕЗИНФЕКЦИЈА 
Превентивна дезинфекција као општа 
мјера подразумијева механичке, 
физичке и хемијске мјере које се 
спроводе у свим објектима јавне намјене 
који подлијежу санитарном надзору. 
Превентивна дезинфекција као општа 
мјера спроводи се према утврђеном 
плану, а посебно прије прве употребе 
објекта јавне намјене или након дужег 
некоришћења, а прије поновне 
употребе. Објекти јавне намјене под 
санитарним надзором у којима је 
спроведена обавезна превентивна 
дезинфекција као општа мјера могу се 
поново употребљавати након издане 
потврде о микробиолошкој чистоћи коју 
издаје овлаштена установа. 
Обавезна превентивна дезинфекција 
као посебна мјера подразумијева 
механичке, физичке и хемијске мјере 
које се спроводе на површинама, 
просторима и објектима који подлијежу 
санитарном надзору, а предузимају се у 
ванредним ситуацијама: 

 ако настану услови или се 
повећа ризик преношења 

заразних болести на основу  
епидемиолошких индикација, 

 ако су у санитарном надзору 
одређене неправилности у 
одржавању површина, простора 
или објеката које погодују 
развоју микроорганизама, 

 током елементарних непогода, 

 током излива канализације, 

 током масовних скупова, 

 током пролијевања или расипа 
инфективног материјала, током 
збрињавања инфективног 
отпада. 

 
ДЕЗИНСЕКЦИЈА 
Превентивна систематска дезинсекција 
као општа мјера подразумијева 
механичке, физичке, биолошке и 
хемијске мјере које се спроводе са 
циљем: спречавања задржавања и 
размножавања штетних инсеката, 
смањења популације штетних инсеката, 
те одржавања популације штетних 
инсеката на биолошки прихватљивом 
минимуму ради осигурања квалитетних 
хигијенских и санитарно-техничких 
услова. 
Обавезна противепидемијска 
дезинсекција као посебна мјера 
подразумијева механичке, физичке, 
биолошке и хемијске мјере. Обавезна 
превентивна дезинсекција као посебна 
мјера спроводи се на површинама, 
просторима или објектима који 
подлијежу санитарном надзору, а 
предузима се у ванредним ситуацијама: 

 ако постоји повећан ризик 
преношења заразних болести 
које преносе штетни инсекти, 

 на основу епидемиолошких 
индикација, 

 ако популација штетних 
инсеката пређе праг штетности, 

 ако се одреди штета на 
залихама хране настала 
дјеловањем штетних инсеката,  

 ако су у санитарном надзору 
уочене неправилности у 
одржавању објеката које 
погодују развоју штетних 
инсеката, 

 током елементарних непогода и 

 током масовних скупова, 
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спортских и осталих 
манифестација. 

 
Чланконошци (Аrthropoda), начин 
сузбијања 
 
Комарци и невиди (флеботоми) 
Сузбијање комараца као и других 
вектора заразних болести треба радити 
плански, организовано и дугорочно. 
Ефикасно сузбијање комараца је 
вишегодишњи организовани непрекидни 
програм сузбијања, који између осталог 
подразумијева мјере узорковања и 
процјене бројности популације 
комараца, те на основу спознаје ових и 
других релевантних фактора и њихово 
сузбијање. Сузбијање комараца 
спроводи се као превентивна мјера у 
складу са Програмом мјера. У 
Републици Српској је присутно 
педесетак врста комараца од којих су 
најважније Аnopheles, Aedes и Culex, а 
њихова заступљеност је различита 
зависно од географског подручја, 
климатских, екобиолошких и других 
услова. Институт би требао 
континуирано током године прикупљати 
податке о присуству комараца у 
Републици Српској, односно спроводити 
организовани мониторинг. 
Методом мониторинга одраслих 
комараца требала би се израдити база 
података која мора садржавати: 

 врсту комараца и њихова легла, 

 тренутну бројност и сезонску 
динамику узимајући у обзир 
географске карактеристике 
мониторираног подручја, те 
еколошке факторе као што су 
падавине, водостај ријека, 
температура, влажност ваздуха 
итд, 

 евиденцију те картографисање 
легла комараца, као и свих 
стајаћих вода, те ретенција воде 
у којима је могућ развој 
комараца, 

 процјену потреба за сузбијањем, 

 дојаве грађана о присуству 
комараца, 

 оцјену евентуалних 
здравствених посљедица на 
становништво. 

Сузбијање комараца спроводи се на три 
нивоа, водећи сталну бригу о очувању 
биолошке разноликости подручја 
(биодиверзитет): 
1. Поступци санације који се базирају на 
систематском уклањању или 
смањивању услова за развој и 
размножавање и уклањање еколошких 
ниша на подручјима провођења 
програма сузбијања. У том смислу 
систематски се прати и биљежи катастар 
видљивих и скривених вода-легла 
стадијума ларви помоћу различитих 
поступака санације затрпавање, 
повећање проточности стајаћих вода, 
уклањање чврстог отпада погодног за 
накупљање воде), те се стручним 
упутствима код локалног становништва 
настоје уклонити сва могућа мјеста 
њиховог задржавања до прихватљивог 
нивоа; 
 
2. Биолошке мјере сузбијања: 
а) Постићи ефикасно сузбијање 

увођењем гдје је то могуће 
предатора ларви комараца рибице 
Гамбусиа афинис у различите 
сталне водене накупине (локве, 
баре, стајаћице), што доприноси 
очувању човјекове околине те 
биолошке разноликости; 

б) Примјеном биоцидних орепарата на 
бази Bacillus thurigiensis var. 
Izraelensis у течном облику, облику 
гранула, прашка или споро 
отпуштајућих брикета, ручном 
примјеном или поступцима прскања 
или гранулисања са возила, чамаца 
или хеликоптера, динамиком 
извођења сваке 3 седмице у сезони 
без икакаве штете за нециљне врсте 
у чистим или обраслим водама; 

 
3. Хемијске мјере сузбијања: 
а) Примјеном регуалтора раста у облику 

течности, гранула или споро 
отпуштајућих брикета без штета за 
нециљне врсте у чистим водама; 

б) Примјеном инсектицидних ларвицида 
у облику растворљивих прашака, 
текућина, гранула или компреса, за 
обраду различитих водених 
накупина и реципијената (локве, 
дренажни канали, баре, стајаћице), 
мочварно тло, поплављене ливаде, 
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противпожарни резервоари воде, 
канализациони отвори, таложници 
канализационог система, те 
септичке јаме, зависно о 
проточности сваке 3-4 седмице 
примјеном прскалица, гранулатора 
или ручно из возила, чамаца или 
пјешке према упуству произвођача, 
те врсти, намјени, степену 
загађености и дубини водених 
површина. Сваки водоспремник или 
стајаћа вода која стоји 10-ак дана 
може представљати легло ларви 
комараца. Систематске ларвицидне 
мјере сузбијања су ефикасније у 
односу на бројност популације и 
еколошки су прихватљивије у 
смислу очувања биолошке 
разноликости корисне фауне у 
односу на адултицидни третман. 

в) Адултицидни третман - то је метода 
избора у складу са процјеном 
епидемиолошке службе Института у 
случајевима систематског сузбијања 
комараца, као допуне ларвицидном 
третману. Проводи се поступцима: 

 резидуалног прскања 
(запрашивање) затворених 
простора, 

 хладног замагљивања са земље 
при чему су еколошки 
најприхватљивији водени 
раствори инсектицида, 

 топлог замгљивања са земље за 
обраду мањих или већих 
циљаних површина. Топло 
замагљивање већих размјера 
треба искључиво спроводити 
изван насељених мјеста. 

Код спровођења адултицидних 
поступака потребно је испунити 
сљедеће услове: 
а) Обраду инсектицидним аеросолима 

вршити у сумрак или свитање дана, 
при вјетру испод 4 кт на час, ноћним 
температурама изнад 15 степени 
целзијуса и при могућој високој 
влажности ваздуха. Сви 
адултицидни поступци су 
неселективни, погађају све тренутно 
присутне врсте инсеката и због тога 
битно нарушавају биолошку 
равнотежу оптерећујући околину 
штетним материјама, док 
дуготрајном примјеном доводе до 

угрожавања биодиверзитета; 
б) Становништво обавијестити о 

планираном спровођењу мјера, 
активној супстанци, времену, циљу, 
те могућим ризицима за категорије 
обољелих становника, а посебно 
пчеларима нагласити ризик за 
пчеле; 

в) Примјена сезонских једнократних 
адултицидних мјера против 
комараца има веома слаб учинак у 
односу на уложени новац, те се те 
мјере не могу сматрати ни 
економски оправданим, посебно што 
се на тај начин погађа само врх 
бријега адултицидне популације, 
остављајући очуваним ларве у свим 
доступним воденим реципијентима, 
Осим тога то представља знатну 
опасност за све нециљне врсте 
ноћних инсеката, а посебно за 
њихове предаторе што, с обизром 
на незнатну ефикасност, а широки 
спектар дјеловања представља 
знатну еколошку штету. 

Сузбијање невида - не захтијева 
посебне мјере, пошто свака 
дезинсекција (комарци, муве) 
представља уједно и поступак 
сузбијања невида. У случајевима 
појаве обољења која они преносе 
(кожна и висцерална лајшманијаза, 
папатачи грозница), с обзиром на 
мали пречник кретања ових врста 
потребно је урадити дезинсекцију 
резидуалним средством у околини 
десет метара од стамбених зграда 
посвећујући пажњу тамним, 
хладнијим просторима, рупама, 
пукотинама, полупећинама, шталама 
и објектима за смјештај перади у 
којима бораве невиди. 
 
Рокови, динамика и начин спровођења 
дезинсекције за друге врсте 
чланконожаца прописане Програмом 
мјера, избор, врста и облик формулације 
биоцидних препарата, те мјере опреза 
одређују се Програмом мјера на основу: 

 претходног надзора односно 
стручног извиђања Института на 
свим површинама, просторима и 
објектима под санитарним 
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надзором, 

 утврђивања врсте штетних 
чланконожаца, те биолошких и 
еколошких карактеристика, 

 степена проширености и мјеста 
инфестације штетних 
чланконожаца, 

 увида о својствима и намјени 
објекта под санитарним 
надзором. 

 
Жохари (буба швабе, буба руси) 
Поступци сузбијања жохара у себи 
садрже и поступке сузбијања различитих 
врста артропода који се могу наћи у 
истим просторима, нпр. буве, мрави, 
стоноге и гриње. Због тога темељно 
сузбијање жохара уједно је ефикасно у 
смислу сузбијања осталих присутних 
штетних чланконожаца. 
При планирању дезинсекције у циљу 
сузбијања жохара најважније је 
процијенити врсту жохара, јачину и 
проширеност инфгестације (еколошке 
нише), те у складу са тим спровести 
поступке дезинсекције, Процјеном треба 
утврдити мјеста инфестације, типове 
инсталација или апарата у којима су 
присутни инсекти, те правилном 
процјеном примијенити одговарајуће 
методе борбе против жохара. 
Сузбијање жохара у свим објектима 
јавне намјене који подлијежу 
санитарном надзору спроводи се као 
превентивна дезинсекција, као општа 
мјера у складу са Програмом мјера, У 
случају појаве заразне болести за коју се 
утврдило да су је узроковали жохари као 
механички преносиоци спроводи се 
обавезна противепидемијска 
дезинсекција као посебна мјера. 
 
Рокови спровођења дезинсекције 
против смеђег жохара 
Кухиње, ресторани, мањи индустријски 
објекти, прехрамбено-индустријски 
погони, те хотели обрађују се најмање 
свака 3 мјесеца ако се сузбијање врши 
само поступком прскања након потпуног 
сушења и уз укључивање вентилационог 
система најамње 1 сат (радна каренца) 
прије уласка особа ради уклањања 
могућих штетних испаравања, 
Ако објекат обраде испуњава 
критеријуме високог нивоа санитације, а 

у сузбијању су првобитно кориштене 
комбиноване методе (прскање и 
орошавање, те накнадна примјена 
инсектицидних феромонских гелова), 
сузбијање се може спровести поновним 
поступком након извршене процјене о 
одређеној малој инфестацији на основу 
спроведеног стручног надзора. 
 
Рокови спровођења дезинсекције 
против црног жохара 
У урбаној средини потребно је 
систематско сузбијање у 
канализационим проводницима, испод 
ревизијских отвора, као и у другим 
подземним уобичајеним просторима 
њиховог боравка, примјеном поступака 
топлог замагљивања или поступцима 
задимљавања најмање једном годишње, 
а не више од два пута. 
 
Мрави 
Сузбијање мрава у свим објектима јавне 
намјене који подлијежу санитарном 
надзору гдје се припрема храна за 
крајњег корисника или у објектима гдје је 
потребан висок ниво хигијене (нпр. 
болнице) спроводи се као превентивна 
дезинсекција, као општа мјера у складу 
са Програмом мјера. Након утврђивања 
присуства одређене врсте мрава у 
таквим просторима спроводи се 
ригорозна санација свих простора уз 
примјерено трајно одржавање нивоа 
санације. Затим се приступа уклањању 
заклона техничким поступцима 
затварања могућих или сигурних 
скровишта у пукотинама насталим у 
процесу стабилизације зграда, а на 
основу праћења кретања односно 
путева инфестаната. 
 
Муве 
Сузбијање мува у свим објектима јавне 
намјене који подлијежу санитарном 
надзору, гдје се припрема храна за 
крајњег корисника или у објектима гдје је 
потребан висок ниво хигијене, као што су 
болнице спроводи се као превентивна 
дезинсекција, као општа мјера у складу 
са Програмом мјера. У случају појаве 
заразне болести за коју се утврдило да 
су муве преносиоци узрочника те 
болести спроводи се обавезна 
противепидемијска дезинсекција, као 
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посебна мјера. 
Ефикасно сузбијање мува је 
систематски организовани 
вишегодишњи програм који у себи 
садржава утврђивање изворишта, 
узорковање, процјену бројности и 
правца крета-ња односно миграције, те у 
складу са стеченим спознајама 
одређивање методе борбе. 
Сузбијање се спроводи на више начина: 
1. Санитација околине; 
2. Сузбијање мува инсектицидима, и то: 

 сузбијање ларви, 

 обрада узгојних мјеста 
ларвицидима; 

3. Сузбијање одраслих облика 

 обрада почивалишта мува 
резидуалним инсектицидима, 

 уношење токсичних материја на 
почивалишта мува, 

 привлачење мува помоћу 
атрактивних хранљивих 
отровних мамаца, 

 обрада затворених и отворених 
простора. 

 поступци код ројења мува. 
Код ројења мува врсте Sepsis sp. или 
Drozophilla sp. у појединим годинама ако 
то представља узнемиравајући проблем 
за становништво, потребно је 
примијенити ограничене поступке 
хладног замагљивања циљано 
усмјерене на просторе јављања мува и 
то углавном једнократно. Ови поступци 
изводе се на отвореном и дању морају 
бити строго ограничени на мјеста 
инфестације, јер представљају опасне 
радње за становништво и мноштво 
корисних инсеката. Стога у смислу 
очувања биолошке разно-ликости 
одлуку о примјени ових поступака за ове 
врте мува треба донијети Институт 
након стручног извиђања и процјене, те 
кад су исцрпљене све друге могућности 
њиховог сузбијања. 
 
Буве 
Ако се на основу епидемиолошких 
индикација које утврђује специјалиста 
епидемиолог Института или на основу 
обављеног санитарног надзора 
надлежног санитарног инспектора 
утврди појава бува као јавно 
здравствени проблем или 

узнемиравање особа досеже знатне 
размјере, тада се сузбијање бува 
проводи као обавезна противепиде-
мијска дезинсекција, као посебна мјера. 
Обраду животиња и простора у којима се 
задржавају животиње спроводи 
ветеринарска станица. 
 
ДЕРАТИЗАЦИЈА 

 
Превентивна систематска дератизација, 
као општа мјера подразумјева 
механичке, физичке и хемијске мјере 
које се спроводе са циљем: 

 спречавања улажења, 
задржавања и размножавања 
штетних глодара, 

 смањења популације штетних 
глодара и  

 одржавања популације штетних 
глодара на биолошки 
прихватљивом минимуму ради 
осигурања квалитетних 
хигијенски и санитарно-
техничких услова у објектима, 
просторима и на јавним 
површинама под санитарним 
надзором. 

 
Обавезна противепидемијска 
дератизација, као посебна мјера 
подразумјева механичке, физичке и 
хемијске мјере које се спроводе на 
површинама, просторима или објектима 
који подлијежу санитарном надзору, а 
предузимају се у ванредним 
ситуацијама:  

 ако постоји повећан ризик 
преношења заразних болести 
које преносе штетни глодари на 
основу епидемиолошких 
индикација, 

 ако популација штетних глодара 
пређе праг штетности, 

 ако се одреди штета на 
залихама хране настале 
дјеловањем штетних глодара, 

 ако су у санитарном надзору 
уочене неправилности у 
одржавању објеката које 
погодују развоју штетних 
глодара, 

 током елементарних непогода и  

 током масовних скупова, 
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спортских и осталих 
манифестација. 

Мјере дератизације укључују праћење 
услова за развој штетних глодара, 
биљежење појава штетних глодара, 
излагање затворених мека 
(родентицида), трајно праћење степена 
инфестације, те трајно предузимање 
свих осталих мјера које доводе до 
смањења броја глодара. 
 
Мјере дератизације спроводе се у двије 
систематске акције. Прољетна акција 
дератизације спроводи се током марта, 
априла и маја, а јесења током 
септембра, октобра и новембра. Обје 
акције спроводе се у складу са 
Програмом обавезне превентивне 
систематске дератизације на подручју 
Републике Српске који доноси Институт. 
Овим Програмом су регулисани: 
простори и објекти који дератизација 
обухвата, динамика и рокови извођења, 
мјере заштите и др. 
 
Између прољетне и јесење дератизације 
извођачи су дужни обављати сузбијање 
штетних глодара према позивима 
грађана, налогу надлежне санитарне 
инспекције и по дојави епидемиолошке 
службе Института. 
 

6. Избор средстава за спровођење 
мјера ДДД 
 

Избор средстава (биоцида) за 
спровођење мјера ДДД врши се у складу 
са Правилником о врстама биоцида 
(„Службени гласник Републике Српске“, 
број 3/10), односно за обављање ДДД 
користе се средства која су дозвољена у 
Републици Српској. Овим Правилником 
биоциди се сврставају у врсте зависно 
од организама на које дјелују, начин 
коришћења, објеката у којима се користе 
и предмета и површина које се третирају 
биоцидима. Биоциди на тржишту 
Републике Српске, зависно од 
критеријума из члана 1. став (1)  Овог 
Правилника сврстани су у 4 главне групе 
и 23 врсте. 
 
У спровођењу мјера дератизације 
допуштена је примјена акутних 
родентицида који захтјевају обичне 

мјере опреза (црвени морски лук, 
norbromid) и cink fosfid. 
 
Акутни родентицид који захтјевају 
највећу опрезност (natrijum fluoroacetat, 
fluorocetamid и strihnin) могу се 
примјенити само у случају епидемије 
куге, бјеснила или посебно опасних 
заразних болести, а одлуку о њиховој 
примјени доноси министар здравља и 
социјалне заштите Републике Српске. 
 
7. Стручни надзор над спровођењем 
мјера ДДД 

 
Стручни надзор над спровођењем мјера 
ДДД спроводи Институт. Ако мјере ДДД 
спроводи Регионални центар, тада 
Институт из Бања Луке координира, 
стручно усмјерава и надзире рад 
Регионалног центра: 
 Стручни надзор над 
спровођењем мјера ДДД подразумијева: 

 провјеру извршених активности 
у смислу отклањања услова који 
погодују присуству и одржавању 
инфестације, 

 увид у примјену биоцидних 
препарата (врста, 
концентрација, начин и мјесто 
примјене биоцидних препарата, 
норме примјене, те 
придржавање свих осталих 
одредби Програма мјера и 
Оперативног плана) на основу 
вођења евиденције, 

 провјеру степена контаминације, 
онечишћења или инфестације 
на основу објективних 
критеријума или вјеродостојне 
анкете, 

 провјеру одређених (заданих, 
предвиђених) поступака ДДД 
увидом у складу са Програмом 
мјера и Оперативним планом, 

 оцјену извршења програма по 
појединим елементима, 

 приједлог за корекцију (допуну) у 
току, ако за то постоје оправдани 
стручни разлози. 
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8. Инспекцијски надзор извођача у 
спровођењу мјера ДДД 
 
Надзор извођача у спровођењу 
Програма мјера у погледу стручног 
кадра и потребних услова које морају 
испуњавати у складу са Правилником о 
условима у погледу стручне спреме 
запослених, техничке опремљености, 
просторија и других услова које морају 
испуњавати здравствене установе, 
привредна друштва, физичка лица 
односно предузетници за обављање 
ДДД спроводи Републичка управа за 
инспекцијске послове (сектор 
здравствене инспекције). 

 
9. Извори средства за спровођење 
ДДД 

 
Трошкови финансирања спровођења 
мјера ДДД на подручју Републике 
Српске су трошкови власника или 
корисника објеката и простора под 
санитарним надзором из поглавља 5. 
овог Програма, а трошкови који се 
односе на јавне површине и јавна добра 
финансирају се из буџета општина 
односно градова. 

 
10. Начин извјештавања о 
спроведеној обавезној мјери ДДД 

 
Током спровођења стручног надзора 
Институт прикупља и обједињује 
извјештаје о спроведеној мјери као 
посебној у бази података. База података 
Института треба бити идентична са 
подацима које су доставили извођачи. 
Подаци се требају редовно 
надопуњавати електронским путем. 
 
Институт израђује стручни извјештај са 
подацима о степену инфестације, 
утрошку биоцидних средстава и степену 
придржавања прописаног програма 
рада одређеног Програмом мјера и 
Оперативним планом. 
 
На основу анализе прикупљених 
података о спроведеним мјерама ДДД, 
Институт процјењује успјешност 
спроведених мјера, те у складу са тим 
предлаже Програм мјера за сљедећи 

период. 
Збирни извјештај и рокови доставе: 
 
Извођачи ДДД мјере о обављеној ДДД 
обавезни су годишње писмено 
извјестити Институт о обављеним 
мјерама ДДД, те о врстама и количини 
утрошених средстава за ДДД најкасније 
до 31. јануара текуће године за 
претходну годину. 
 
Институт је дужан годишње писмено 
извјестити Министарство здравља и 
социјалне заштите Републике Српске о 
спроведеним мјерама на подручју 
Републике Српске о спроведеним 
мјерама најкасније до 28. фебруара 
текуће године за претходну годину. 
 
11. Ступање на снагу 
 
Овај Програм ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 
Број: 01-022-26/22 
Датум: 24.2.2022. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Миленко Павловић с.р. 
__________________________________ 
 

На основу члана 16. став (1) 
Закона о заштити становништва од 
заразних болести („Службени гласник 
Републике Српске“, број 90/17, 42/20 и 
98/20), чл. 39. став (2) тачка 9) и 82. став 
(2) Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, 
број 97/16, 36/19 и 61/21) и чл. 36. став 
(2) тачка 9) и 87. Статута града Градишка 
(„Службени гласник града Градишка“, 
број 4/17) и („Службени гласник града 
Градишка“, број 5/19), Скупштина града 
Градишка на сједници одржаној 
24.2.2022. године,  д о н и ј е л а  ј е  

 
П Л А Н 

 
систематске превентивне 

дезинсекције и дератизације 
за подручје града Градишка за 2022. 

годину 
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УВОД 
 
Познато је да климатске промјене већ 
имају мјерљив утицај на временске 
прилике и у Европи у виду повећања 
просјечних вриједности и промјене 
количине падавина, те се очекују све 
чешћи таласи врућина, суша и поплаве. 
Једна од посљедица климатских 
промјена је и њихов утицај на појаву, 
распрострањеност и сезонске варијације 
заразних болести људи. То у ствари 
подразумијева појаву и ширење већ 
постојећих заразних болести на 
подручјима гдје их раније није било, али 
и појаву нових заразних болести. 
Највећи утицај климатске промјене имају 
на векторске заразне болести. То су 
болести чији узрочник извјесно вријеме, 
прије него што доспије у организам свог 
домаћина, проведе у вектору (комарци, 
крпељи и различите друге врсте 
инсеката). Вектори су организми који 
немају механизме за одржавање 
тјелесне температуре, па директно 
зависе од спољашње температуре. 
Одговарајућа температура и влажност 
ваздуха су основни предуслов за развој 
јаја и ларви инсеката у одрасле јединке, 
тако да у условима високе температуре 
и велике влажности њихов број може да 
порасте и за неколико пута. Процјењује 
се да свако повећање температуре 
ваздуха за 0,1 степен Целзијуса шири 
станиште комараца и до 150 километара 
у правцу сјеверне географске ширине 
земљине кугле. Када су у питању 
векторске заразне болести на 
територији Републике Српске региструју 
се претежно случајеви оболијевања од 
Lyme borelioze и по који случај 
импортоване маларије годишње, али је у 
2014. години евидентирано и 10 
вјероватних случајева грознице 
западног Нила. 
Због повећања случајева оболијевања 
код људи у свијету и појаве ових 
обољења у неким европским земаљама 
гдје их раније није било, ове заразне 
болести су постале пријетеће болести у 
Европи. Пријетеће болести односно 
болести у настајању (еmerging) су 
болести чија је учесталост код људи 
порасла током посљедње двије деценије 
или има тенденцију пораста у блиској 

будућности. Фактори који су допринијели 
оваквој епидемиолошкој ситуацији осим 
климатских промјена и ширење 
узрочника и вектора и нова географска 
подручја су: интензиван међународни 
саобрaћај, чешће излагање људи 
дивљим животи-њама и инсектима као и 
промјене у узрочницима (резистенција 
на антимикробне лијекове, пораст 
вируленције). 
Планом систематске превентивне 
дезинсекције за подручјe града 
Градишка за 2022. годину дефинишу се 
мјере превенције векторских заразних 
болести које могу представљати 
пријетњу за јавно здравље, и то 
сљедеће мјере: 
1. Сузбијање комараца и других 
вектора заразних болести проводити 
плански, организовано и дугорочно; 
2. Пооштрити извођење мјера 
дезинсекције, због напријед изнесених 
чињеница; 
3. Надлежне институције (Јавна 
здравствена установа Институт за јавно 
здравство - Институт и здравствена 
инспекција) требају пооштрити и надзор 
и контролу систематске дезинсекције; 
4. Извођачи су у обавези: 
- На вријеме обавијесте надлежни 
орган града и Институт о припремним 
радњама за вршење систематске 
дезинсекције, што значи да извођач на 
вријеме треба упознати надлежне 
установе са оперативним Планом 
спровођења дезинсекције, тако да и 
грађани на вријеме буду обавијештени; 

- Легла за развој комараца 
претходно требају бити 
позиционирана односно мапирана, 
те се на основу тога треба 
формирати база података са 
сталним, привременим и 
потенцијалним леглима; 

Сузбијање комараца вршити по 
интегралном концепту, при чему рад 
заснивати превасходно на ларвицидном 
третману, а сузбијање одраслих форми 
свести на неопходан оптимум. 
Дезинесекцију вршити еколошки 
најприхватљивијим биоци-дима. 
Правовремено обавијестити 
становништво о свим активностима 
везаним за сузбијање комараца. Овакав 
приступ са тежиштем на ларвицидном 
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третману између осталог има за циљ 
очување животне средине; 
Прије ларвицидног третмана 
обезбиједити да Институт изврши 
супервизију мониторинга (утврђивање 
бројности ларви комараца); 
На основу мониторинга одабрати дозу и 
концентрацију инсектицида који ће се 
употријебити (стручни тим); 
- Након ларвицидног третмана 
обезбиједити да Институт изврши оцјену 
ефикасности употребљеног ларвицида; 
У првој фази сузбијања одраслих 
комараца обезбиједити да Институт 
изврши супервизију мониторинга 
односно процјену бројности комараца на 
одређеним локацијма; 
Након адултицидног третмана 
обезбиједити да Институт изврши оцјену 
ефикасности употребљеног адултицида; 
Након обављене дезинсекције 
доставити Институту извјештај о 
извршеној дезинсекцији; 
5. Препоруке за грађанство, с обзиром 
да је најефикаснији начин превенције 
векторских заразних болести спријечити 
убод комарца или другог инсекта, су 
сљедеће: 
- Избјегавати подручја са великим 
бројем инсеката (шуме и мочваре и сл,); 
- Смањити број комараца на 
отвореном гдје се ради, игра или борави, 
што се постиже исушивањем извора 
стајаће воде и уредним одржавањем 
травнатих површина. На тај начин 
смањује се број мјеста на које комарци 
могу да положе јаја. Најмање једном 
недјељно треба испразнити воду из 
саксија за цвијеће, посуда за храну и 
воду за кућне љубимце, канти, буради и 
лименки. Уклонити одбачене гуме и 
друге предмете који могу да прикупљају 
воду; 
- По могућности, у топлијим 
мјесецима боравити у климатизованим 
просторима, јер је број инсеката у таквим 
условима значајно смањен; 
- Употреба репелената на 
откривеним дијеловима тијела приликом 
боравка на отвореном; 
- Носити одјећу која покрива ноге 
и руке. Препоручује се да одјећа буде 
комотна, јер комарци могу да убоду кроз 
припијену одјећу; 
- Избјегавати боравак на 

отвореном у вријеме периода 
најинтензивније активности комараца 
односно у сумрак и у зору; 
- Употреба заштитне мреже 
против комараца на прозорима и око 
кревета; 
- Употреба електричних апарата 
који уништавају комарце у затвореном 
простору; 
- У случају путовања у 
инстранство, поготово ако се ради о 
тропском и субтропском подручју, 
обавезно се придржавати свих 
наведених мјера превенције које подра-
зумијевају и превентивно узимање 
лијекова односно хемиопрофилаксу 
прије одласка, током боравка и по 
повратку из маларичних подручја; 
- Уколико се појаве било какви 
симптоми болести по повратку са 
путовања, одмах се јавити свом љекару 
и навести податак о путовању и 
евентуалном убоду комарца, крпеља 
или другог инсекта. 
 
Планом систематске превентивне 
дератизације за подручје града 
Градишка за 2022. годину дефинише се: 
1. Обим посла, односно дефинисаност 
подручја на коме ће се спровести 
систематска превентивна дератизација; 
2. Вријеме извођења; 
3. Врсте средстава и препарата, 
њихове количине и начине примјене; 
4. Обавезе извођача дератизације; 
5. Начине обавјештавања грађана, 
правних и физичких лица; 
6. Обавезе правних и физичких лица; 
7. Надзор над спровођењем 
дератизације (врсте надзора, 
извршиоци). 
Обим посла, односно дефинисаност 
подручја на коме ће се спровести 
превентивна систематска 
дератизација 
а) отворени и затворени водотоци, 

паркови, гробља, површине које нису 
приведене урбанистичкој намјени, 
саобраћајнице, мостови, отворена и 
затворена паркиралишта, тргови, 
тржнице и пијаце, јавни нужници и 
друга јавна мјеста на којима постоји 
могућност задржавања и 
размножавања штетних глодара, 

б) канализациона мрежа за одвођење 
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отпадних и оборинских вода, уређаји 
за пречишћавање тих вода, те 
септичке јаме и помијаре, 

в) шахтови и енергетски канали 
топловодних, плинских, електричних, 
телефонских и других инсталација, 

г) главна санитарна депонија и остале 
депоније смећа и отпадних материја, 

д) објекти и средства јавног превоза 
(аутобуске станице, гаражни 
простори и хангари саобраћајних 
средства за јавни превоз), 

ђ) сви објекти и просторије које служе за 
производњу, прераду животних 
намирница и предмета опште 
употребе, 

ж) помоћни простори стамбених и 
стамбено-пословних зграда у свим 
облицима својине укључујући: 
подруме, таване, дрварнике, 
магазинске просторе, дворишта, 
сметларнике, гараже, отворена и 
затворена ђубришта, 

з) просторије за остављање 
пољопривредних машина и оруђа, те 
припадајуће јавне површине тих 
објеката (дворишта и сл.), 

и) неуређене или дјелимично уређене 
зелене и друге јавне површине у 
околини стамбених зграда, 

ј) подруми, тавани, дрварници, 
магацински простори, дворишта, 
сметларници, гараже, отворена и 
затворена ђубришта и сл. пословних 
и помоћних просторија на којима 
постоји могућност размножавања 
глодара, посебно простори за 
складиштење и припрему хране, те 
припадајуће површине:                              
-предузећа, трговачких, 
угоститељских и занатских радњи, 

- хотелско-туристичких, 
угоститељских, спортских и 
рекреационих простора, 
- предшколских, школских, 
вјерских установа и институција,  домова 
пензионера и других сличних објеката, 
- здравствених установа у свим 
облицима својине, 
- објеката за пружање 
медицинских и хигијенских услуга 
становништву (педикерски, козметички, 
фризерски и бријачки салони, центри за 
масажу, соларијуми, хиропрактичне 
ординације), 

- органа управе, јавних предузећа 
и установа, привредних друштава 
организација и других правних лица у 
свим облицима својине, као и физичких 
лица која обављају обртничку 
дјелатност, 

 
- услужних, трговачких, занатских 
и угоститељских радњи, а нарочито оних 
које се баве производњом, 
складиштењем и прометом животних 
намирница, 
- других правних и физчких лица, 
- свих осталих субјеката/објеката 
и других мјеста на којима постоји 
могућност задржавања и размножавања 
штетних глодара. 
 
Надлежно одјељење ће, у оквиру 
захтјева за покретање процедуре Јавне 
набавке за избор извођача 
дератизације, прецизно дефинисати 
број, односно површину јавних и других 
мјеста за које трошкове спровођења 
обавезне превентивне дератизације 
сноси јединица локалне самоуправе. 
Вријеме извођења 
Дератизација ће се вршити у двије 
оперативне фазе рада (прољетна и 
јесења) сваке календарске године и 
обавезно се изводи у свакој оперативној 
фази на свим објектима и просторима 
који су напријед наведени. 
Дератизација се изводи континуирано у 
току цијеле године, а оперативне 
(ударне) фазе се изводе у прољетном и 
јесењем периоду када је највећа 
популација штетних глодара, те када се 
због биолошког циклуса и миграционих 
својстава глодара постижу и најбољи 
ефекти уништавња истих у насељеним 
мјестима. 
Временских термина извођења 
дератизације се требају придржавати 
правна и физичка лица, те извођачи 
дератизације, а то су: 
а) Прва (прољетна) оперативна фаза 

дератизације ће се спроводити у 
временском интервалу од 01 .04. до 
31.05. календарске године; 

б) Друга (јесења) оперативна фаза 
дератизације ће се изводити у 
временском интервалу од 01.10. до 
30. 11. календарске године. 

Интервентна дератизација је трећа фаза 
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извођења дератизације, а она ће се 
спроводити по уоченој инфетацији 
штетних глодара. Интервентна 
дератизација мора се спровести у 
објектима и просторима када се уочи 
повећан број глодара, као и у свим 
случајевима када се појави несигурна 
или погоршана епидемиолошка 
ситуација заразних болести које преносе 
глодари, Интервентна дератизација 
временски се изводи током цијеле 
календарске године, између двије фазе, 
а све до почетка прве односно прољетне 
опера-тивне фазе дератизације на 
подручју града Градишка у наредној 
години. Континуитет дератизације се 
постиже обрадом мјеста која служе као 
стална легла и станишта глодара 
успостављањем тзв. „сталних 
хранилиштаи која се одржавају током 
цијеле године. 
Врсте средстава и препарата, њихове 
количине и начини примјене 
Дератизација се изводи хемијским 
средствима и препаратима чија је 
употреба дозвољена у Републици 
Српској и која уз токсиколошку оцјену 
имају и доказ о утврђеној ефикасности, 
према прописима који регулишу ову 
област, а писмени доказ подносе 
извођачи дератизације Закон о 
биоцидима („Службеии гласник 
Републике Српске“, број 37/09) и 
припадајући подзаконски акти. 
Примјена активних састојака у мамцима 
који ће се користити у дератизацији мора 
одговарати Листи отрова који се могу 
стављати у промет у Републици Српској, 
а која је утврђена Рјешењем о 
утрђивању листе отрова који се могу 
стављати у промет у Републици Српској. 
Провјеру ефикасности средстава врши 
овлаштена установа. Препоруку за 
провјеру ефикасности средстава може 
дати здравствена инспекција или 
Институт. 
 
Обавезе извођача дератизације 
Извођач дератизације мора имати 
одобрење Министарства здравља и 
социјалне заштите Републике Српске, а 
које укључује употребу одређених 
отрова према законским прописима, 
затим услове у погледу просторија, 
стручне спреме запослених, техничке 

опремљености и других услова којима 
морају удовољити здравствене 
установе, привредна друштва односно 
обртници који обављају послове 
дезинфекције, дезинсекције и 
дератизације (Правилник о условима и 
поступку за утврђивање испуњености 
услова за обављање ДДД ради 
спречавања и сузбијања заразних 
болести, („Службени гласник Републике 
Српске", број 47/10 и 68/11). 
Извођач је дужан да приликом извођења 
дератизације предузима све потребне 
мјере предострожности за заштиту 
здравља грађана и радника који изводе 
дератизацију, као и мјере за заштиту 
домаћих животиња, корисних инсеката, 
животне и радне средине. 
 
Начин обавјештавња грађана, 
правних и физичких лица 
Извођач је дужан да прије почетка 
извођења дератизације обавијести 
грађане и друга правна и физичка лица 
о почетку и начину извођења 
дератизације, дајући и потребна 
упутства за заштиту од евентуалних 
штетних посљедица. Упутства за 
заштиту треба да садрже: 
а) опште мјере предострожности и 
сигурности; 
б) посебне мјере за заштиту грађана и 
имовине; 
в) опште мјере за заштиту домаћих 
животиња; 
г) мјере које се односе на обавезе 
правних и физичких лица за 
припремање простора у којима се 
изводи дератизација (уклањање смећа и 
других отпадака, обезбјеђење 
приступачности простору, давање 
потребиих обавјештења стручним 
лицима извођача и др.). 
Обавјештења и упутства дају се на 
пригодан начин путем плакатирања, 
оглашавањем у средствима јавног 
информисања прије и у току извођења 
дератизације. 
 
Обавезе правних и физичких лица 
Сва правна и физичка лица у чијим се 
објектима изводи дератизација, дужна 
су да стручним радницима извођача 
омогуће приступ и дају им потребна 
обавјештења. 



2.3.2022. године           „Службени гласник града Градишка“ – број 4/22                    страна 21 
 

Такође, дужни су спроводити одређене 
мјере и извршавати радње које им 
налажу стручни радници у циљу 
осигурања успјешног извођења 
дератизације и заштите људи и домаћих 
животиња. 
 
Надзор над спровођењем 
дератизације (врсте надзора и 
извршиоци) 
Стручни надзор над извођењем 
дератизације јавних површина и јавних 
добара врши Институт, а управни надзор 
над спровођењем, те надзор над 
организацијом и извођењем 
дератизације врши здравствена 
инспекција. 
Здравствена инспекција по свом налазу 
или налазу Института може забранити 
или обуставити извођење дератизације 
због сљедећих разлога: 
а) када се утврди да извођач 

дератизације користи препарате чија 
ефикасност није провјерена и 
употреба дозвољена, 

б) када се утврди да нису испуњени 
услови прописани у Плану и 
Наредби. 

в) када се утврди да радници који врше 
дератизацију немају прописане 
услове за вршење дератизације. 

О свим налазима здравствене 
инспекције обавјештава се Комисија за 
надзор (формира је локална заједница) 
и Институт. У случају неквалитетног или 
непотпуног извршења дератизације, 
здравствена инспекција ће предложити 
комисији да се поступак дератизације 
понови о трошку извођача или 
предложити раскид уговора на штету 
извођача дера-тизације. 
 
Ступање на снагу 
План ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику 
града Градишка“ 
 
Број: 01-022-25/22 
Датум: 24.2.2022. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Миленко Павловић с.р. 
__________________________________ 
 

На основу члана 135. Пословника 
о раду Скупштине града Градишка 
(„Службени гласник града 
Градишка“ број 6/17 и 5/19) Скупштина 
града Градишка на 12. редовној 
сједници, одржаној 24.2.2022. године 
донијела је сљедећу  
 
 

О Д Л У К У 
 
I 

 
Усваја се Извјештај о раду 

Скупштине града Градишка за 2021. 
годину. 
 

II 
 

 
Одлука ће се објавити у 

„Службеном гласнику града Градишка“. 
 
Број: 01-022-48/22 
Датум: 24.2.2022. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Миленко Павловић с.р. 
__________________________________ 
 

На основу члана 82. став 2) 
Закона о локалној самоуправи  
(„Службени гласник Републике 
Српске“ број 97/16, 36/19 и 61/21) и 
члана 87. Статута града Градишка 
(„Службени гласник града 
Градишка“ број 4/17 и 5/19) а након 
разматрања Програма рада 
Градоначелника и Градске управе града 
Градишка за 2022. годину, Скупштина 
града Градишка на 12. редовној сједници 
одржаној 24.2.2022. године донијела је 
сљедећу  
 

О Д Л У К У 
 
I 
 

 Усваја се Програма рада 
Градоначелника и Градске управе града 
Градишка за 2022. годину. 
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II 
 

 Одлука ће се објавити у 
„Службеном гласнику града Градишка“. 
 
Број: 01-022-49/22 
Датум: 24.2.2022. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Миленко Павловић с.р. 
__________________________________ 
 

На основу чл. 39. и 82. Закона о 
локалној самоуправи (“Службени гласник 
Републике Српске”, бр. 97/16, 36/19 и 61/21), 
члана 87. Статута града Градишка 
(„Службени гласник општине Градишка“, број 
4/17 и „Службени гласник града Градишка“, 
број 5/19) и члана 22. Закона о заштити и 
спасавању у ванредним ситуацијама 
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 
121/12 и 46/17), Скупштина града Градишка, 
на 12. редовној сједници, одржаној 
24.2.2022. године, д о н о с и   
 

О Д Л У К У 
 

о усвајању Процјене угрожености од 
елементарних непогода и других несрећа 

за Град Градишку 
 

I 
 

Усваја се Процјена угрожености од 
елементарних непогода и других несрећа за 
Град Градишку. 
 

II 
 

Саставни дио ове одлуке је Процјена 
угрожености од елементарних непогода и 
других несрећа за Град Градишку. 

III 
 

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

 
Број: 01-022-28/22 
Датум: 24.2.2022. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Миленко Павловић с.р. 

 
 
 
 

На основу чл. 30 и 32. Закона о 
основном васпитању и образовању  
(„Службени гласник Републике Српске“, 
бр. 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20), чл. 
39. и 82. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, 
бр. 97/16, 36/19 и 61/21) и чл. 36.и 87. 
Статута града Градишка („Службени 
гласник града Градишка“, бр.  4/17 и 
5/19), Скупштина града Градишка на 
сједници одржаној 24.2.2022. године  
д о н о с и 

 
О Д Л У К У 

 
о приједлогу уписних подручја и 
Мреже школа за основне школе 

на подручју града Градишка 
 

 
I 

Утврђују се уписна подручја за 
основне школе на подручју града 
Градишка и то: 

 
 1. ЈУ Основна школа „Васа 

Чубриловић“ Градишка, обухвата 
подручје мјесних заједница: Центар, 
Текија, Брестовчина (у цијелости), дио 
мјесних заједница: Обрадовац, 
Жеравица, Лиcковац и Ламинци. 

Подручје Mјесне заједницe 
Обрадовац обухвата: Савску улицу од 
објекта Сушара, Гајибину и улицу Текију 
(у цијелости), Партизанску улицу до 
раскршћа са Дејтонском улицом, затим 
лијеву страну Дејтонске улице, Агана 
Харбаша и излаз на улицу Авде Ћука 
укључујући лијеву страну те улице ка 
Улици Змај Јовиној. Даље, наставља 
лијевом страном улица: Змај Јовине, 
Васка Попе, Стојана Дојчиновића, 
обухвата дио МЗ Жеравица и иде према 
МЗ Брестовчина. Дио МЗ Сењак 
(Хисета) од Савског моста преко Тргa 
Светог Саве обухватајући десну страну, 
наставља десном страном улице 
Војводе Мишића (парни бројеви) до 
укључења у Улицу шеснаесте крајишке 
бригаде, (Даље улицом шеснаесте 
крајишке бригаде) све до улице Пут 
крајишких јунака, том улицом у 
цијелости, даље улази у Бистричку 
улицу у цијелости и у МЗ Брестовчина. 
Дио Мјесне заједнице Лисковац, од 
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улице Деветнаесте србобранске 
бригаде, укључујући улицу Пут српске 
војске и десну страну улица које воде од 
ње у насеље до Маркета “Боројевић“ 
(објекта бр. 232), а са лијеве стране 
улази у дио Мјесне заједнице Ламинци 
засеок Качавенде – Добрићи. 

 
 2. ЈУ Основна школа „Данило 
Борковић“ Градишка, обухвата 
подручје МЗ Сењак (Хисета) од Савског 
моста преко Трга Светог Саве 
обухватајући лијеву страну, даље 
наставља лијевом страном улице 
Војводе Мишића (непарни бројеви) до 
укључења у Улицу шеснаесте крајишке 
бригаде. Даље обухвата дио МЗ 
Брестовчина - Улицом шеснаесте 
крајишке бригаде све до Улице шесте 
санске бригаде улази у исту (у 
цијелости) и десну страну улица које 
воде од ње, а то су улице: Саве Дардића, 
Хинзберга, Драге Драгишића, Васе 
Котура, Николе Панића, Ђуре 
Лончара,(у цијелости), затим наставља у 
насељена мјеста Козинци, Бок Јанковац, 
Греда и Мачковац. 
 
 3. ЈУ Основна школа „Козарса 
дјеца“ Градишка, обухвата МЗ 
Обрадовац од објекта Сушара, Улицу 
босанску, партизанску до ДД“Стандард“, 
укључујући улице које излазе на Улицу 
партизанску са њене лијеве стране 
према Стандарду, а затим десна страна 
улица: Дејтонска, Агана Харбаша, уз 
границу круга „ПРИМА-ИСГ“д.о.о. излази 
на улицу Авде Ћука укључујући десну 
страну те улице према улици Змај Јове,  
десном страном те улице, излази на 
улицу Васка Попе и десну страну улице 
Драге Лопара те тиме обухвата дио МЗ 
Жеравица и иде према МЗ Липовача, 
затим МЗ Крушкик, МЗ Чатрња, те 
насељена мјеста Орахова и Гашница.  

 
Петоразредно подручно 

одјељење Орахова обухвата подручја 
насељених мјеста Орахова и Гашница. 

По завршетку петог разреда 
ученици ПО Орахова похађају ЈУ ОШ 
„Козарска дјеца“ Градишка. 

 
4. ЈУ Основна школа „ПЕТАР 

КОЧИЋ“ Нова Топола, Градишка, 

обухвата подручје насељених мјеста: 
Нова Топола, Рогољи, Елезагићи, Берек, 
Машићи, Вилуси, Миљевићи, 
Романовци, Вакуф, Сеферовци, Горњи 
Карајзовци, Петрово Село, Доњи 
Карајзовци, Кочићево, Трошељи, 
Кочићево, Доњи Кладари, Крајишник и 
дио Ровина – рогољски пут. 

Централна школа Нова Топола 
обухвата подручја насељених мјеста 
Нова Топола, Рогољи, Елезагићи, Берек, 
Машићи, Вилуси, Миљевићи, 
Романовци, Вакуф, Сеферовци, Горњи 
Карајзовци, Петрово Село, Доњи 
Карајзовци, Кочићево, Трошељи, 
Крајишник и дио Ровина (лијева и десна 
страна рогољског пута); 

Петоразредно подручно 
одјељење Вакуф обухвата село Вакуф, 
дио Сефероваца (Васића раскршће и 
заселак Маџар) дио Сефероваца од 
задруге десно према школи Вакуф; 

Петоразредно подручно 
одјељење Вилуси обухвата село 
Вилуси (Горњи и Доњи Вилуси), дио 
Романоваца – Лужана (од Кочића до 
Поповића) и дио Машића (Јотићи и 
Матаругићи); 

Петоразредно подручно 
одјељење Машићи обухвата село 
Машићи са засеоцима Тучени, Вранићи, 
Горњи Машићи и села: Доња Јурковица 
и Миљевићи; 

Петоразредно подручно 
одјељење Кочићево обухвата подручје 
села Кочићево и Доњих Кладара; 

Петоразредно подручно 
одјељење Петрово Село обухвата 
подручје Петровог Села и дио Доњих 
Карајзоваца (заселак Суботићи); 

Петоразредно подручно 
одјељење Доњи Карајзовци обухвата 
подручје села Доњи Карајзовци и дио 
Трошеља (од канала до главне цесте 
Нова Топола – Србац); 

Петоразредно подручно 
одјељење Горњи Карајзовци обухвата 
подручје села Горњи Карајзовци, дио 
Сефероваца до задруге (Бурсаћи), 
засеок Дедићи према Петровом Селу и 
лијеву и десну страну пута према Доњим 
Карајзовцима до скретања за Петрово 
Село (заселак Дмитровићи). 

- По завршетку петог разреда 
ученици ПО Вакуф похађају ЈУ ОШ 
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„Георгиос А. Папандреу“ у 
Александровцу. 

По завршетку петог разреда 
ученици: ПО Вилуси, ПО Машићи, ПО 
Кочићево, ПО Петрово село, ПО Доњи 
Карајзовци и ПО Горњи Карајзовци 
похађају ЈУ ОШ „Петар Кочић“ Нова 
Топола, Градишка. 
 

5. ЈУ Основна школа „МЛАДЕН 
СТОЈАНОВИЋ“ Горњи Подградци, 
Градишка, обухвата подручје 
насељених мјеста Горњи Подградци, 
Доњи Подградци, Јабланица, Милошево 
Брдо, Совјак, Врбашка, Бистрица, 
Лужани, Буквик, Шималовска, 
Требовљани и Јелићи. 

Централна школа Горњи 
Подградци обухвата подручје Горњих 
Подградаца и тзв. „западног“ Совјака; 

Петоразредно подручно 
одјељење Доњи Подградци обухвата 
подручје Доњих Подградаца, Милошевог 
Брда и тзв. „источног“ Совјака; 

Петоразредно подручно 
одјељење Јабланица обухвата 
подручје насељеног мјеста Јабланица, 
до границе са Совјаком која иде 
рјечицом Бајановац; 

- По завршетку петог разреда 
ученици из ПО Доњи Подградци и ПО 
Јабланица похађају централну школу 
у Горњим Подградцима.  

Петоразредно подручно 
одјељење Бистрица обухвата подручје 
насељених мјеста Бистрица и Јелићи; 

Подручна школа Врбашка 
обухвата подручје насељених мјеста 
Врбашка , Лужани, Буквик и 
Шималовска. 

Петоразредно подручно 
одјељење Буквик обухвата подручје 
насељеног мјеста Буквик. 

Петоразредно подручно 
одјељење Шималовска обухвата 
подручје насељеног мјеста Шималовска. 

По завршетку петог разреда 
ученици ПО Бистрица, ПО Буквик и ПО 
Шималовска похађају Подручну школу 
Врбашка. 
 

6. ЈУ Основна школа „ВУК 
СТЕФАНОВИЋ КАРАЏИЋ“ Турјак, 
Градишка,  обухвата подручје 
насељених мјеста Турјак, Аџићи, 

Самарџије, Трновац, Мичије, Горња и 
Средња Јурковица, Грбавци, Козара 
Цимироти, Кијевци, Драгељи и Јазовац. 

Централна школа обухвата 
подручје насељених мјеста Турјак, 
Кијевци,  Мичије и Козара; 

Петоразредно подручно 
одјељење Грбавци обухвата подручје 
насељеног мјеста Грбавци; 

Петоразредно подручно 
одјељење Цимироти обухвата подручје 
насељеног мјеста Цимироти; 

Петоразредно подручно 
одјељење Горња Јурковица обухвата 
подручје насељеног мјеста Горња 
Јурковица; 

Петоразредно подручно 
одјељење Средња Јурковица 
обухвата подручје насељеног мјеста 
Средња Јурковица; 

Петоразредно подручно 
одјељење Јазовац обухвата подручје 
насељеног мјеста Јазовац. 

По завршетку петог разреда 
ученици: ПО Грбавци, ПО Цимироти, ПО 
Горња Јурковица, ПО Средња Јурковица 
и ПО Јазовац похађају ЈУ ОШ „Вук С. 
Караџић“ Турјак. 

                                                   
7. ЈУ Основна школа „СВЕТИ 

САВА“ Дубраве, Градишка, обухвата 
подручје насељених мјеста Дубраве, 
дио насељеног мјеста Лисковац до 
трафостанице, Ровине до рогољског 
пута, те насељена мјеста Чикуле, 
Перино поље, Шикара Брезик Ламинци, 
Ламинци Дубраве, Ново Село, Горња и 
Доња Долина.  

Централна школа обухвата 
подручје насељених мјеста Дубраве, 
дио насељеног мјеста Лисковац до 
трафостанице, Ровине до рогољског 
пута, те насељена мјеста Чикуле, 
Перино поље и Шикара. 

Подручна школа Ламици 
обухвата подручје насељених мјеста 
Брезик Ламици, Ламици Дубраве и 
Сређани Ламици 

Петоразредно подручно 
одјељење Ново село обухвата 
подручје насељених мјеста Ново село, 
Горња долина и Доња долина. 
 По завршетку петог разреда 
ученици ПО Ново Село настављају 
школовање у Подручној школи Ламинци. 
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8. ЈУ Основна музичка школа „Бранко 
Смиљанић“ Градишка, обухвата 
подручје града Градишка. 
ПО Козарска Дубица, обухвата 
подручје општине Козарска Дубица. 

 
II 

Надлежна служба јединице 
локалне самоуправе у сарадњи са 
школама може, на захтјев родитеља, у 
оправданим случајевима, дати 
сагласност да дијете буде уписано у 
школу којој не припада по уписном 
подручју. 

 
III 

Утврђена уписна подручја и Мреже 
школа из тачке I ове одлуке се предлажу 
Министарству просвјете и културе 
Републике Српске, као основ за 
доношење рјешења о утврђивању 
уписних подручја и Мреже школа за 
основне школе на подручју града 
Градишка. 

IV 
Ступањем на снагу ове одлуке 

престаје да важи Одлука о приједлогу 
уписних подручја за основне школе на 
подручју општине Градишка („Службени 
гласник општине Градишка“ број 11/17). 

 
V 

Ова одлука ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у 
„Службеном гласнику града Градишка“.  
 
Број: 01-022-29/22 
Датум: 24.2.2022. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Миленко Павловић с.р. 
__________________________________ 
 

На основу чланoва 39. и 82. 
Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, 
број 97/16, 36/19 и 61/21), и члана 15. 
став 1. тачка г) и члана 20. Закона о 
управљању отпадом Републике Српске“, 
број: 111/13, 106/15, 16/18, 70/20, 63/21 и 
65/21) и чланова 36. и 87. Статута града 
Градишка („Службени гласник општине 
Градишка“, број 4/17) и („Службени 
гласник града Градишка, број 5/19) 

Скупштина града Градишка, на сједници 
одржаној дана 24.2.2022.године, 
донијела је  
 
 

О Д Л У К У  
 

о усвајању Локалног плана 
управљања отпадом града Градишка 

за период 2021- 2026. године 
 
 

Члан 1. 
 

Усваја се „Локални план управљања 
отпадом града Градишка за период 
2021-2026. године.“ 
 
 

Члан 2. 
 

Саставни дио ове Одлуке је Локални 
план управљања отпадом града 
Градишка за период 2021-2026. године. 
 
 

Члан 3. 
 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 
Број: 01-022-30/22 
Датум: 24.2.2022. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Миленко Павловић с.р. 
__________________________________ 
 

На основу чл. 69. и 80. став 1. 
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 2. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“ бр. 97/16, 36/19 и 
61/21) и члана 87. Статута града 
Градишка („Службени гласник града 
Градишка“ бр. 4/17 и 5/19) Скупштина 
града Градишка на сједници одржаној 
дана 24.2.2022. године,  д о н и ј е л а  ј е 
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ОДЛУКУ 
о измјенама и допунама Одлуке о 

уређењу простора и грађевинском 
земљишту 

 
 

Члан 1. 
 
У Одлуци о уређењу простора и 
грађевинском земљишту („Службени 
гласник општине Градишка“, бр. 6/14, 
1/17, 7/17, 3/18, 8/18 и 2/19) и „Службени 
гласник града Градишка“ бр. 7/19,13/20 и 
15/21) члан 3. мијења се и гласи: 
 
„(1) Градско грађевинско земљиште је 
земљиште обухваћено Урбанистичким 
планом Градишке, те граница истог 
почиње у к.о. Чатрња на сјеверном 
дијелу парцеле к.ч. 229, наставља ка 
западу јужним дијелом парцела к.ч. 
1546, 1547, 1540/3, 1548/1, затим сијече 
ријеку Јабланицу и наставља западном 
страном парцела к.ч. 20/2,  6,  7/1, поново 
сијече ријеку Јабланицу, па наставља 
границом парцела к.ч. 32/70 и 31, сијече 
ријеку Јабланицу поново и наставља 
западним дијелом парцеле к.ч. 7/1, 7/2, 
10/1,  све до к.ч. 69, затим сијече ријеку 
Јабланицу и наставља западним 
дијелом парцела к.ч. 237/2, 241/1, сијече 
ријеку Јабланицу, иде западном страном 
парцела к.ч. 480/3, 480/1, 1680, сијече 
ријеку Јабланицу, иде западном страном 
парцеле 253/2, сијече ријеку поново и 
наставља западном страном парцеле 
к.ч.482, сијече ријеку па наставља 
источном страном к.ч.3264. Затим сијече 
ријеку Јабланицу и иде западном 
страном к.ч. 928/1, 929/2, 390/1, све до 
к.ч. 935/1, након чега опет сијече ријеку, 
па наставља западом страном од к.ч. 
269/3 до к.ч.271/2, прати ријеку источним 
дијелом парцеле к.ч. 269/2, те јужним 
дијеловима парцела од к.ч. 274 до 277. 
Наставља сјеверозападном страном к.ч. 
278, сијече пут к.ч. 3235, те даље 
наставља западним странама парела 
к.ч. 1609, 523, прати границе парцеле 
к.ч. 520, и наставља источним дијелом 
парцела к.ч. 505 до 561. Сијече пут 
М14.1 наставља источном страном 
парцела к.ч. 1481, 1480. Даље се 
протеже југоисточном страном пута к.ч. 
3224 до спајања са путем к.ч. 3226 и 

прати његову сјевероисточну страну до 
спајања са путем Подградци-Градишка 
А2 (к.ч. 3230), пресјеца пут Подгрдаци-
Градишка А2 и наставља 
сјевероисточном страном пута к.ч. 2231 
до спајања са коритом ријеке к.ч. 3242 
прати корито ријеке све до пута к.ч. 1818, 
и сијече старо корито ријеке Јабланице. 
Затим даље иде сјеверним дијелом пута 
к.ч. 1995 све до пресјека са путем к.ч. 
3236. Прати јужне стране парцела к.ч. 
1899, 1898, пресјеца ријеку Јабланицу 
наставља јужним странама парцела к.ч. 
1683, 1449, 1450, сијече пут Р478 
(Врбашка2- Ивањска) прати источну 
страну пута до парцеле к.ч. 1455/3, 
наставља источном страном пута к.ч. 
1545/4, до пресјека са Ауто путем Е661. 
Затим наставља западном страном 
парцеле к.ч. 1514/5, прати старо корито 
Врбашке, сијече пут к.ч. 1592/3 и 
наставља источном страном парцеле 
к.ч. 553/1. Пресјеца пут Р477 (к.ч.548) 
прати истчну страну парцеле к.ч. 111 све 
до потока Црнаја (источне стране 
парцела к.ч. 110/1, 110/2, 110/3), 
пресјеца поток и наставља западним 
дијелом пута к.ч. 571 затим опет сијече 
поток, те наставља сјеверозападном 
страном пута к.ч. 570 до парцеле к.ч. 
146/4, пресијеца пут к.ч. 570, те поново 
наставља сјеверном страном пута к.ч. 
550/2, сијече пут к.ч. 550/2 и наставља 
источним дијелом пута к.ч. 556. Затим 
наставља источним дијелом парцеле 
к.ч. 237/2 и 241/4, југоисточном страном 
к.ч. 240/1 након чега иде сјеверним 
дијелом старог корита Лукавца до 
парцеле к.ч. 232/1, наставља јужном 
страном к.ч. 568 до пресјека са Старим 
коритом потока Лукавца до спајања са 
коритом потока Батрић, прати јужни дио 
потока до парцеле к.ч. 129/2, наставља 
западном страном парцеле к.ч. 133/1, 
98, јужним дијелом к.ч. 98 те наставља 
сјеверозападном страном парцела к.ч. 
914, сијече поток Батрић и наставља 
сјеверозападном страном к.ч. 872, 894, 
сијече пут к..ч. 871 и 175/2 те наставља 
источном страном пута к.ч. 175/2 до 
јужног дијела парцеле к.ч. 185 и 184/1. 
Пресијеца парцелу к.ч. 873, наставља 
јужном страном к.ч. 184/2, пресјеца 
парцелу к.ч. 859, даље иде јужном и 
источном страном к.ч. 208/2, сијече 
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парцелу 821, наставља јужном страном 
к.ч. 541, сијече к.ч. 819, даље иде јужном 
страном к.ч. 864, прати западну страну 
пута к.ч. 818, сијече га и наставља 
јужном страном к.ч. 498 до пресјека са 
к.ч. 817/2, затим опет јужним дијелом к.ч. 
869, затим опет сијече к.ч. 814 и 
наставља јужном страном к.ч. 870. 
Затим се спаја са к.ч. 815 прати западну 
страну пута к.ч. 815, сијече га и 
наставља источним дијелом парцеле 
к.ч. 811/1, западним дијелом к.ч. 184/1 и 
185/3, сијече пут и наставља источном 
страном парцела к.ч. 29/1 и 30/1. Даље 
прати сјеверну ивицу пута (јужне стране 
парцела од к.ч. 31 до 77/7), наставља 
источним дијелом к.ч. 77/7 и 77/1 
пресијеца пут и наставља 
сјевероисточном страном к.ч. 1293, 
1283, све до парцеле к.ч. 1149, 
наставља јужном страном парцеле 1149, 
односно сјеверном страном к.ч. 1153 
сијече пут к.ч. 1292, и даље наставља 
западним странама парцела од к.ч. 5/2 
до 171. Затим јужним дијелом парцеле 
к.ч. 171 до пута 733, сијече га и наставља 
јужним дијелом парцела к.ч. 132/1, 126/2, 
131/4, сијече к.ч. 740, натавља јужном 
страном к.ч. 131/3, до спајања са путем 
к.ч. 720, иде западним дијелом пута к.ч. 
720, сијече га и даље иде јужном 
страном парцеле к.ч. 486/1 до парцеле 
к.ч. 480 чијом источном страном 
наставља до 475/3, источном страном 
471/3, 540/1, 541/1. Наставља 
сјеверозападном страном к.ч. 725 сијече 
к.ч. 725 даље иде источним странама 
к.ч. 563/1, 564/1, затим јужним странама 
од к.ч. 394/4 до 390/5, сијече пут и 
наставља источним дијелом парцела 
к.ч. 381/1, 368, 366/1, сијече пут к.ч. 728 
и наставља источним страном парцела 
к.ч. 609/1, 615/2, 615/8 затим јужном 
страном к.ч. 615/8. Даље наставља 
западним дијелом к.ч. 615/1, сијече пут 
к.ч. 729 и такође натсавља западним 
дијелом к.ч. 631, 660/6, затим сјеверном 
страном Улице Доситеја Обрадовића 
к.ч. 730 (јужни дио парцела од к.ч. 660/7 
до 668).  Пресијеца Бањалучки пут и 
наставља јужном страном к.ч. 696, 
сјеверном и јужном страном к.ч. 711, 
јужном и источном страном к.ч. 712/2, 
јужном страном к.ч. 710/2. Наставља 
западним и југоистичним дијелом к.ч. 

325/5, сјеверном страном  к.ч. 325/3, 
западним странама парцела к.ч. 325/8, 
325/7, 325/6, наставља сјеверном 
страном к.ч. 325/6, затим 
сјеверозападим странама парцела од 
к.ч. 248 до 261. Даље се протеже 
источном страном к.ч. 260/2, 268/2, спаја 
се са путем к.ч. 724, пресјеца га и 
наставља источним и сјевероисточним 
странама к.ч. 242/10 до 235. Затм се 
спаја са путем к.ч. 415 и наставља 
источном страном к.ч. 421/15, 421/1. 
Даље иде сјевероисточном странама 
к.ч. 425/2, 422, 425/13, југоисточном 
страном к.ч. 425/12, 425/3, 
сјевероисточном страном к.ч. 425/3, 
432/1, источном страном к.ч. 441/4, 
сијече пут к.ч. 722 и прати источну 
страну к.ч. 1881 до спајања са путем к.ч. 
1878 прати јужну страну пута к.ч. 1878 
пресјеца га и наставља источним 
дијелом к.ч. 1846 до спајања са к.ч. 1874 
прати јужну страну пута к.ч. 1874 који 
такође сијече и наставља источним 
странама парцела к.ч. 1009/1, 1088, 
1093, 1096, 1097, 1098, 1095, 914, 913, 
912. Спаја се са путем к.ч. 1875 прати 
јужну и источну страну пута до спајања 
са путем и наставља сјеверном страном 
пута (јужни дио парцела од к.ч. 518 до 
747).  Наставља источном страном к.ч. 
1869 до западног дијела парцела к.ч. 75, 
74/1, 62/3, 56, затим сјеверном страном 
к.ч. 62/3, 57/1, 57/2, 58, 59, 60, источном 
страном к.ч. 64, 53,  јужним и источним 
дијелом к.ч. 1864, источном страном к.ч. 
1863, пресијеца ријеку и наставља 
источном страном к.ч. 1075, затим 
западном страном к.ч. 757, 234, јужном 
страном к.ч. 702, 763, до спајања са 
путем к.ч. 760 и прати његову западну 
страну све до к.ч. 429, наставља јужном 
страном к.ч. 429, 437/4, 437/2, западном 
страном к.ч. 437/2, 436/2, 435/2, 431/3, 
431/4, 401/2. Затим пресјеца пут и 
наставља западном страном к.ч, 1193, 
1195, 1194, 1197/2, 1197/1, 1198, 1199, 
пресијеца пут и наставља југоисточним 
дијелом к.ч. 1764/1. Спаја се са 
локалним путем (источни дио парцела 
од к.ч. 978, до 923) пресијеца пут и к.ч. 
1773 те наставља источном страном 
парцела к.ч. 497, 626, гдје долази до 
корита ријеке Саве. Даље прати корито 
ријеке Саве, иде западном страном 



2.3.2022. године           „Службени гласник града Градишка“ – број 4/22                    страна 28 
 

корита почевши од источне стране 
парцеле к.ч. 626 све до парцеле к.ч. 229.  
 
Градско грађевинско земљиште чини 
земљиште у обухвату Урбанистичког 
плана Нове Тополе, а граница истог 
почиње на сјеверу путем означеним као 
к.ч. 1001 к.о. Нова Топола и иде истим до 
пута к.ч. бр. 2/11 наставља источном 
страном парцела к.ч. бр. 2/11, 3/7, 7/7, 
12/2, 16/7, 16/15, 16/16, 17/4 и наставља 
јужном страном парцела 17/4 и 23 и иде 
даље према западу до к.ч. 48, те 
наставља према југу и пресјеца парцеле 
к.ч. 24, 698/1, 43, 42, 77/1, 704/2, 236/6, 
719, 236/1, 236/5, 236/7, 1917, 1919/4, 
1919/3, 241/2, 242/3 и 246/2 наставља 
јужном страном парцела 246/2, 263/4, 
263/2, 268/3, 264/2, 265/2, 266/2, 267/2, 
271/7, 271/6, 285/9, 285/8, 285/7, 285/6, 
286/1, 288/1, 290/2, 294/2, 296/2, 298/2, 
до пута к.ч. бр. 2093, којим иде према 
југу, пресјеца регионални пут R477 к.ч. 
2147 и наставља путем 2101 те 
западном страном парцела к.ч. 308/1, 
308/2, 309/1, 309/2, 311, 312/1, 312/2, 
313/2, 315/1 и 315/2, 315/3, те путем к.ч. 
706 допутак.ч. 390 којим иде према југу 
до парцеле к.ч. 392 чијом сјеверном 
границом иде према истоку до парцеле 
395/61 прати њену источну па сјеверну 
границу, те пресјеца парцеле 399/3, 
409/10 и иде даље парцелом 405/88  до 
магистралног пута М16 к.ч. 697/1. 
Граница даље наставља магистралним 
путем према југу до каналаЉевчаница, 
иде сјеверном страном канала 
Љевчаница према истоку до парцеле 
418/1, те западном страном парцеле 
418/1 иде до парцеле 418/19 коју према 
сјеверу пресјеца, као и парцеле к.ч. 422 
и 426/1, те даље наставља и иде до 
парцеле к.ч. 1695, наставља сјеверном 
страном парцеле к.ч. 426/1 према 
истокудопутак.ч. 702/2, 
пресјецапарцелек.ч. 434/1, 434/3 и 
наставља јужном страном парцеле 427 
до пута 433/1 који пресјеца до парцеле 
430/1 и њеном сјеверном страном иде до 
парцеле 431/1 чијом сјевероисточном 
страном иде до пута 1364 к.о. Трошељи 
којим према сјаевероистоку иде до 
парцеле 1255/6  и даље прати 
сјеверозападне границе парцела к.ч. 
1255/1, 1259/1, 1263, 1271/2, 1271/3, 

1278/3, пресјеца пут к.ч. 1283 и 
наставља сјеверозападним границама 
парцела 1305, 1304, пресјеца пут 1320/2 
и наставља сјеверозапним границама 
парцела к.ч. 1320/3, 874/7, 874/12, 874/9, 
те парцелом к.ч. 875/3 иде до пута к.ч. 
1365пресјеца га и иде сјеверозападном 
границом парцеле 752 и и југозападном 
границом парцеле к.ч. 747/1 до 
магистралног пута М14.1 к.ч. 1355 и 
даље настваља истим према југозападу 
до југозападне границе к.ч. 887/3 којом 
иде на сјевер до пута означеног као к.ч. 
1357. Даље граница путем к.ч. 1357 иде 
према југозападу до парцеле к.ч. 896/9 
чијом јужном границом иде до пута 1358, 
који пресјеца и иде према западу 
југоисточним границама парцела к.ч. 
1205/2, 1207/1, 1207/4 и 1207/3 те јужном 
границом парцеле к.ч. 1207/2 наставља  
путем к.ч. 1202, к.о. Трошељи, пресјеца 
пут к.ч. 1361,  наставља путем к.ч. 1007, 
пресјеца пут к.ч. 990, и наставља јужном 
страном парцела 965/3, 965/4, 964/3, 
962/1, чијом западном гранциом иде до 
961/12 коју пресјеца те даље пресјеца 
парцеле 961/14, 961/16, 952/1 и 
наставља према сјеверу пресјецајући 
парцелу 948/1 до њене сјеверне границе 
и јужном границом парцеле 947 иде до 
пута к.ч. 1360, наставља на југ истим до 
пута к.ч. 1045/3, иде истим до источне 
стране парцелек.ч. 1049/9, и иде према 
југу пресјецајући пут 1045/2 и парцеле 
1045/8, 1044/1 и наставља према истоку 
пресјецајући парцеле 1048/1, 1049/4, 
1049/1, 1372/3, до пута 2136 к.о. Нова 
Топола којим иде према југу до јужне 
границе парцеле 1303 којом наставља 
према западу јужном границом парцеле 
к.ч. 1304 до пута 1314, иде истим према 
сјеверу до пута к.ч. 1290/3 према западу 
јужном границом парцеле 1290/2  коју 
пресјеца и пресјецајући парцеле 1290/3, 
1290/1, 1068, 1066/2, 1065, 1062, 1061, 
1060, 1047/1, 1047/2, 1046, 1045/1, 1044, 
1043 према сјеверу све до 1037/5 те 
њеном југоисточном страном настваља 
према сјевероистоку границама парцела 
1037/6, 1037/7, 1037/1, до парцеле 
1037/9 којом иде према сјеверозападу 
пресјецајући 1037/8, и наставља према 
сјеверозападу сјевероисточним 
границама парцела 1038/5, 1040/5, 2132 
к.о. Нова Топола и иде даље парцелом 
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715 к.о. Ровине до парцеле 712/2 коју 
пресјеца према западу и јужном 
границом парцеле 696 иде даље до 
магистралног пута М14.1 који пресјеца 
до к.ч. 1001. 
 
Градско грађевинско земљиште чини 
земљиште у обухвату Урбанистичког 
плана Горњих Подградаца, а граница 
истог почиње на сјеверозападној страни 
насипом од парцеле к.ч. 2057 и иде 
истим до парцеле к.ч. 2100/12, даље 
наставља југоисточном границом 
парцела к.ч. 2100/11,2100/10, 2101/4, 
2103/4, 2104/4, 2105/4, 2106/4 и 2107/4 
затим пресјеца М14-1 к.ч. 5415 да би 
наставила сјевероисточном страном 
парцеле к.ч. 2114 и даље према југу 
парцелама к.ч. 2113, 2112, 2111, 3751, 
3750, 3749, 3748, 3744, 3743/1, 3741/1, 
3741/2, 3735, 3731, 3732, пресцјеца пут 
к.ч. 5401 и наставља јужним дијелом 
парцеле 4136/2, 4131, 4130/1, 4129, 
4128, 4126, 4125/2. Граница даље 
наставља сјевероисточном границом 
парцеле 4171/1 све до пута к.ч. 5400 кога 
пресјеца и наставља сјевероисточном 
страном парцеле к.ч. 4250/3 и 4250/2 до 
потока Пејиновац, пресјеца га и 
наставља сјевероисточном страном 
парцеле к.ч. 4259, 3687/2, пресјеца пут 
к.ч. 5396/1 до парцеле к.ч. 3685 и 
наставља њеном сјевероисточном 
страном до водотока к.ч. 5377 и њиме 
наставља према сјевероистоку до 
парцеле к.ч. 3298. Граница даље 
наставља сјевероисточном страном 
парцела 2397, 2387, до пута 5394 кога 
пресјеца, и даље иде западном 
границом парцела 3345/1, 3345/2, 
3350/2, и 3350/1 чијом сјеверном 
границом иде све до Постињске ријеке 
(к.ч. 5372) и њеним током према сјеверу 
до пута к.ч. 3426 којим наставља и даље 
према сјеверу до западне границе 
парцеле 3419/2 те њеном сјеверном 
границом и сјеверном границом 3422 до 
пута к.ч. 5392 кога пресјеца до парцеле 
3437, а чијом западном страном иде 
према сјеверу и наставља западном и 
сјеверном страном парцеле 3438/1. 
Граница даље иде сјеверозападним 
границама парцела 3440/2, 3440/3, 
3440/4, 3450 и 3451 те њеном 
сјевероисточном границом до парцеле 

3484/1 па до парцеле 3483 чију границу 
прати све до парцеле 3477, а чијом 
сјеверозападном границом иде по пута 
5390 кога пресјеца  и даље се наставља 
према сјеверу и иде границом парцеле 
к.ч. 2558 те њеном сјеверном границом 
до парцеле 2556 и наставља њеном 
западном страном до магистралног пута 
М14 – 1 кога пресјеца и иде према 
југоистоку до парцеле 2481 и њеном 
југоисточном границом до парцеле 
2480/3 и даље према сјеверу 
југозападном границом парцела 2480/3, 
2480/1, 2480/2, 2478/1, 2476/5, 2476/2, 
2466, 2464/1, 2451/3, 2448/1, 2446/1, и 
2446/4, у чијем сјеверозападном дијелу 
пресјеца пут 5388 и иде даље 
југозападаном страном граница парцела 
1914, 1921/1. Граница даље пресјеца 
Постињску ријеку (к.ч. 5372) и наставља 
југозападним дијелом парцеле 1922, 
1893/3, те наставља према западу 
јужном страном парцела 1928/2, 1929/2, 
1930/2, 5398/2, 1961/2, 1963/5, 1964/4, те 
даље пресјеца парцеле 1966/3, 1972, 
1974/2 до парцеле 1975/1 и њеном 
јужном границом и јужном границом 
парцеле 1978/7 наставља према западу, 
пресјеца парцелу 1978/10  до јужне 
границе парцеле 1978/2 и даље 
наставља јужном границом парцела 
1981/2, 1993/2, 1992/3, 1991/2, 1988/2, 
1987/1, 1986/3, 2020/5, 2020/3, 2023/1, 
2052/1, 2051/3, 2053/1,  те пресјеца поток 
Пејиновац к.ч. 5374 и пут 5399. Граница 
даље наставља јужном границом 
парцеле 2054/2 и 2068/4 и иде према 
сјеверу западним границама парцела 
2054/1 и 2054/3 све до к.ч. 2057. 
 
Градско грађевинско земљиште чини 
земљиште у обухвату Урбанистичког 
плана за насељено мјесто Орахова, а 
граница истог почиње на 
сјеверозападној страни насипом од 
парцеле к.ч. 2057 и иде истим до 
парцеле к.ч. 2100/12, даље наставља 
југоисточном границом парцела к.ч. 
2100/11,2100/10, 2101/4, 2103/4, 2104/4, 
2105/4, 2106/4 и 2107/4 затим пресјеца 
М14-1 к.ч. 5415 да би наставила 
сјевероисточном страном парцеле к.ч. 
2114 и даље према југу парцелама к.ч. 
2113, 2112, 2111, 3751, 3750, 3749, 3748, 
3744, 3743/1, 3741/1, 3741/2, 3735, 3731, 
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3732, пресјеца пут к.ч. 5401 и наставља 
јужним дијелом парцела 4136/2, 4131, 
4130/1, 4129, 4128, 4126, 4125/2. 
Граница даље наставља 
сјевероисточном границом парцеле 
4171/1, све до пута к.ч. 5400 кога 
пресјеца и наставља сјевероисточном 
страном парцеле к.ч. 4250/3 и 4250/2 до 
потока Пејиновац, пресјеца га и 
наставља сјевероисточном страном 
парцеле к.ч. 4259, 3687/2, пресјеца пут 
к.ч. 5396/1 до парцеле к.ч. 3685 и 
наставља њеном сјевероисточном 
страном до водотока к.ч. 5377 и њиме 
наставља према сјевероистоку до 
парцеле к.ч. 3298. Граница даље 
наставља сјевероисточном страном 
парцела 2397, 2387, до пута 5394 кога 
пресјеца, и даље иде западном 
границом парцела 3345/1, 3345/2, 
3350/2, и 3350/1 чијом сјеверном 
границом иде све до Постињске ријеке 
(к.ч. 5372) и њеним током према сјеверу 
до пута к.ч. 3426 којим наставља и даље 
према сјеверу до западне границе 
парцеле 3419/2 те њеном сјеверном 
границом и сјеверном границом 3422 до 
пута к.ч. 5392 кога пресјеца до парцеле 
3437, а чијом западном страном иде 
према сјеверу и наставља западном и 
сјеверном страном парцеле 3438/1. 
Граница даље иде сјеверозападним 
границама парцела 3440/2, 3440/3, 
3440/4, 3450 и 3451 те њеном 
сјевероисточном границом до парцеле 
3484/1 па до парцеле 3483 чију границу 
прати све до парцеле 3477, а чијом 
сјеверозападном границом иде по пута 
5390 кога пресјеца  и даље се наставља 
према сјеверу и иде границом парцеле 
к.ч. 2558 те њеном сјеверном границом 
до парцеле 2556 и наставља њеном 
западном страном до магистралног пута 
М14 – 1 кога пресјеца и иде према 
југоистоку до парцеле 2481 и њеном 
југоисточном границом до парцеле 
2480/3 и даље према сјеверу 
југозападном границом парцела 2480/3, 
2480/1, 2480/2, 2478/1, 2476/5, 2476/2, 
2466, 2464/1, 2451/3, 2448/1, 2446/1, и 
2446/4, у чијем сјеверозападном дијелу 
пресјеца пут 5388 и иде даље 
југозападаном страном граница парцела 
1914, 1921/1. Граница даље пресјеца 
Постињску ријеку (к.ч. 5372) и наставља 

југозападним дијелом парцеле 1922, 
1893/3, те наставља према западу 
јужном страном парцела 1928/2, 1929/2, 
1930/2, 5398/2, 1961/2, 1963/5, 1964/4, те 
даље пресјеца парцеле 1966/3, 1972, 
1974/2 до парцеле 1975/1 и њеном 
јужном границом и јужном границом 
парцеле 1978/7 наставља према западу, 
пресјеца парцелу 1978/10  до јужне 
границе парцеле 1978/2 и даље 
наставља јужном границом парцела 
1981/2, 1993/2, 1992/3, 1991/2, 1988/2, 
1987/1, 1986/3, 2020/5, 2020/3, 2023/1, 
2052/1, 2051/3, 2053/1,  те пресјеца поток 
Пејиновац к.ч. 5374 и пут 5399. Граница 
даље наставља јужном границом 
парцеле 2054/2 и 2068/4 и иде према 
сјеверу западним границама парцела 
2054/1 и 2054/3 све до к.ч. 2057. 
 
Градско грађевинско земљиште чини 
земљиште у обухвту Регулационог 
плана за стамбено насеље Ровине чија 
граница почиње сјеверозападно на углу 
парцела 544/5 к.о. Ровине и пута 1407 
к.о. Рогољи и истим иде према југоистоку 
те пресјеца пут 1406 к.о. Рогољи и  иде 
сјевероисточном границом парцеле к.ч. 
110 и к.ч. 112 пресјецајући је према путу 
к.ч. 1422, затим наставља према 
сјевероистоку сјеверозападним 
странама парцела к.ч. 592, 589, 580, 573 
и сјеверозападном границом парцеле 
573, наставља према сјевероистоку 
пресјецајући пут за Рогоље, те парцелу 
564/1 и иде даље њеном 
сјевероисточном границом те је пресјеца 
према западу, даље пресјецајући к.ч. 
број 564/1, 564/2, 564/3, 564/4, 564/5, 
565/2,565/1,566, 562/1, 559/4, 559, 
558/18, 558/21, 557/2, 557/4, 557/3, 557/1, 
542/3, 542/1,и даље наставља јужним 
границама парцела 542/2, 551/91, 
551/92, 547/1, 544/2 и 544/5.  
 
Градско грађевинско земљиште 
обухвата простор уз магистрални пут  
Градишка-Бања Лука који почиње у к.о. 
Нова Топола пратећи сјеверну границу 
парцела означене као к.ч. 415/4, 409/2, 
395/61, затим пресијеца канал Осорна те 
наставља западном страном к.ч. 411/5 
те сијече к.ч. 707/4 и поново наставља 
западном страном к.ч. 462/3, 463/3, 
471/3, 471/5 до дијела гдје сијече к.ч. 
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708/1 и наставља  источном страном к.ч. 
479 и даље иде сјеверном страном к.ч. 
480. Потом наставља западном страном 
к.ч. 495/1 и 566/1 те сјеверозападном 
страном к.ч. 568/2,568/3 и 568; даље 
прати сјеверну страну улице Веселина 
Маслеше коју сијече и наставља 
источном страном к.ч. 687/5, те преко 
парцеле к.ч. 687/2 даље иде западном 
страном парцела к.ч. 687/6, 687/7, 
688/29, 687/4 те преко к.ч. 733/5 и 
наставља источном страном к.ч. 734/3, 
сијече к.ч. 735 , 740/2, наставља 
источном страном к.ч. 741/1, сијече к.ч. 
2274, 746 , иде сјевероисточном страном  
к.ч. 749/1, сијече к.ч. 7225, 754/3, 
наставља источном страном парцеле 
к.ч. 760/8, 404/2, 406/2, 412/1, 413/2, 
394/1, 420/2. Граница даље прати 
сјеверну страну к.ч. 2363, те ју сијече и 
наставља  источном страном к.ч. 386/1, 
383, 441/6, сијече приступни пут к.ч. 2366 
те поново наставља приступним путем 
означен као к.ч. 452/2, иде дуж цијеле те 
парцеле и затим наставља сјеверном 
страном к.ч. 2366 гдје излази на пут М16. 
Граница зоне прати пут гдје се граничи 
са другом к.о. те сијече пут и прелази 
преко к.ч. 756, те наставља источном 
страном к.ч.  13, 8, 2, те прати јужну 
страну парцеле к.ч. 800 гдје ју сијече и 
даље иде западном страном к.ч. 17/2, 
17, 19, 21, 22, 3, 963, 966. Сијече к.ч. 967 
те наставља западном страном к.ч. 969, 
143, те сијече парцелу  к.ч. 992 и 
наставља поново источном страном к.ч. 
135/1, ту сијече к.ч. 129/5,129/1. Даље 
наставља источном страном к.ч. 125/2, 
119 те сијече приступни пут и прелази 
преко к.ч. 3/1, сијече 3/3, 2, 1/2, наставља 
западним границама парцела 545, 537/1, 
535/1, источном страном к.ч. 528, 
западном страном к.ч. 444/1. Даље 
наставља преко канала Осорна  те 
наставља преко М16  и прати њену 
западну страну пута (од к.ч.415/3 до к.ч. 
415/4) гдје и завршава.  
 
Градско грађевинско земљиште 
обухвата земљиште уз аутопут  
Градишка- Бања Лука чији обухват 
почиње у к.о. Чатрња сјеверним дијелом 
парцеле број 1545/4 иде до парцеле 
1455/3 и наставља источном страном 
регионалног пута Р478 од парцеле број 

1517 до 40/3, наставља источном 
страном пута означеног као к.ч. 771 до 
парцеле 444/2 гдје сјече поток Лукавац и 
наставља источном страном парцеле 
772, 778, 24/2 онда наставља сјеверном 
страном парцеле 1327 сјече поток 
Гибановац и иде сјеверним дијелом 
парцеле 2476 до парцеле 1652/2, гдје је 
сјече и наставља западном страном 
парцеле 166/1 иде њеним јужним 
дијелом и наставља уз сјеверни дио 
парцеле 2442/1 сјече је и иде источном 
страном парцеле 122/1, наставља 
јужним дијелом парцеле 114, 113, 
западним и јужним дијелом парцеле 118 
наставља западним дијелом парцела 
117, 309 затим иде сјеверним дијелом 
парцела 319/1, 319/4, 319/3, 319/2 иде 
њеном источном страном сјече пут 
2441/1 и наставља јужним дијелом пута 
к.ч. 369 сјеверним дијелом парцелама 
458, 457/3, 457/5, 454 иде западном 
страном к.ч. 455 до пута означеног са к.ч. 
2449/1 сјече га и наставља источном 
страном парцеле 513/2, 512/2, 511/2 иде 
сјеверном страном канала, сјече га и 
прати источну страну парцеле 691/3, 
681/2, 676/4, 2453/6, сјече пут и 
наставља западном страном пута 2458, 
сјече га и иде уз источну страну парцела 
1601, 1610, 2459, сјече парцелу 2466 и 
прати јужну и источну страну парцеле 
1615/1 и иде западном страном парцеле 
2464/1, 2211, 2217,..., 2241, наставља уз 
сјеверни дио 2470/10, 2470/8, 2470/7, 
2470/6, 2470/5, уз источну страну 2250/4, 
2252/1, 2249/3, сјече парцелу 2254/1, 
2255, 1908/2 и наставља сјеверном 
границом парцеле 1908/1, 1904/1, 
1905/1, 1851/5, источном страном к.ч. 
2470/1 сјече пут 2479/1, и прати источну 
страну к.ч. 2470/2, наставља сјеверном 
страном уз парцеле 606, 607 све до 
потока Јурковица сјече га и наставља 
јужном границом парцеле 647/2 и иде уз 
источну страну парцеле к.ч. 647/1, 651, 
652, 657, сјече регионални пут Р477 и 
наставља источном страном од парцеле 
448 па све до 31, сјеверном страном 
парцела 30, 481, 473/3, 473/2, иде уз 
западну границу парцеле 1670 сјече 
поток Јурковица и наставља западном 
страном 1671 опет сјече исти поток и иде 
западном страном парцеле 1672, прати 
сјеверну границу парцела 1678 и 1679 и 
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наставља источном страном пута 
Козарска Дубица-Аутопут-3-Србац до 
парцеле 984 гдје иде њеном источном 
страном сјече поток Криваја и наставља 
источном страном к.ч. 970, 967, 
западном страном парцеле 985, прати 
западну страну 726/5 сјече пацелу 986 и 
наставља западном страном 726/1, 
720/5, сјече парцелу 692 иде западном 
страном 689/2 сјече канал Гибановац, 
наставља сјеверном страном 658/11 и 
иде уз источну страну пута Србац-
Дубица А3-403до парцеле број 854 гдје 
иде њеном јужном страном сјече је и иде 
уз источну границу парцеле 940/1 сјече 
Старо корито Лукавца, наставља уз пут 
до парцеле 534/1, источном страном 
преко парцела 533/1 до парцеле 349/2 
сјече парцелу 580, иде сјеверном 
границом парцела 351/1, 351/3 преко 
потока Црнаја, источном станом 
парцеле 548 сјече је, и наставља јужном 
границом парцеле 547, иде уз старо 
корито Врбашке сјече аутопут Градишка-
Бања Лука и иде до сјеверне границе 
парцеле број 1545/4. 
Сјеверозападна страна обухвата 
почиње на западном дијелу пута к.ч. 
2470/8, сјеверозападном дијелу к.ч. 
2470/9 наставља дијелом сјеверне 
стране к.ч. 2470/1 пресијеца к.ч. 2470/10 
и наставља западном страном к.ч. 
2247/12, 2242/2, сијече к.ч. 2279 и иде 
јужном и западном страном к.ч. 2279 све 
до спајања са путем ка Јазовцу, 
наставља јужном страном пута до 
парцеле к.ч. 198. Даље иде источном 
страном парцеле к.ч. 199 пресијеца 
корито ријеке и наставља источном 
страном к.ч. 232 до пресјека са 
парцелом к.ч. 233 те прати западну и 
јужну границу к.ч. 234, источне стране 
к.ч. 260, 331, 330, затим сјеверну страну 
к.ч. 321,  западну и јужну страну к.ч. 323, 
источни дио к.ч. 314/1, 282, 289, 294, 295, 
сјеверни дио к.ч. 296/3, 296/1, наставља 
источном страном к.ч. 296/1, 297, до 
спајања са путем к.ч. 1128/2. Прати 
источну страну пута к.ч. 1128/2 све до 
пута к.ч. 709, наставља сјеверном 
страном пута к.ч. 709 све до пресјека са 
к.ч. 713, наставља јужном страном и 
спаја се са путем к.ч. 2813/2 све до 
источне стране к.ч. 1479/1, 1477/6, јужни 
дио к.ч. 1481/1, до 1487/3. Даље 

наставља источном страном к.ч. 1462, 
сјевероисточном страном к.ч. 1461, 1459 
до спајања са путем к.ч. 2815/1 прати 
ивицу пута све до к.ч. 1778, наставља 
источном страном к.ч.  1786, јужним 
дијелом к.ч. 1782, 1796, источном 
страном к.ч. 1797 сијече к.ч. 1799 те 
наставља југозападном страном к.ч. 
1749, 1747 све до пута к.ч. 1746/1. 
Наставља источном страном к.ч. 1811/5, 
сијече к.ч. 1831, источном страном к.ч. 
1850/2, 1854 све до пресјека к.ч. 1860/1 
те прати југозападни дио парцела к.ч. 
1864, 1865/1, 1876/1, 2818/5, западну 
страну к.ч. 2577/2, 2578/2, 2578/1, 2576, 
2572, 2571, 2567, 2566, 2581/1,  сијече 
к.ч. 2822, иде јужним дијелом к.ч. 2822 до 
ријеке Борне, прати западну страну 
ријеке Борне сијече је код парцеле к.ч. 
1399/1 и саставља источном страном 
ријеке Борне до пресјека са путем к.ч. 
2287/1, наставља јужном страном пута 
к.ч. 2286, до парцеле к.ч. 1579 те иде 
њеном  источном страном, прати јужни 
дио парцеле к.ч. 1561 све до јужном 
дијела к.ч. 1568, затим источним 
странама парцела к.ч. 1566, 1571, 1575, 
2217, 2212/1, 2212/2, 2208/2, сијече 
поток Ковачевац, затим прати западну и 
јужну страну к.ч. 1341, спаја се са путем 
к.ч. 2372 и наставља западном страном 
пута до источног дијела парцеле к.ч. 
1289/1, наставља источном дијелом к.ч. 
1284, 1278, 1276, до к.ч. 1268, пресјеца 
пут и наставља сјевероисточном 
страном к.ч. 1010/1, источном страном 
к.ч. 1010/2, 1246, 1274/13, 1210, 1240/2, 
сијече к.ч. 1235/1, те наставља источном 
страном к.ч. 1248, западном страном к.ч. 
1539, 1540, 1541, сијече к.ч. 1530. Даље 
иде источном страном к.ч. 1529, 1528, 
1525, 10100, 1518, 1513, 1514, 1506,  
сјеверним странама к.ч. 1510/2, 1510/1, 
до спајања са путем к.ч. 1587, наставља 
источном страном пута и пресијеца га 
код пута к.ч. 1718/1. Прати западну 
страну пута до к.ч. 2376, наставља 
западном и пресијеца пут код  к.ч.2143, 
даље иде западном страном к.ч. 2143, 
сијече ријеку и наставља западном 
страном к.ч. 2142. Пресијецак.ч. 2382, и 
даље иде западном страном к.ч. 2196, 
2197, 2201, источном страном к.ч. 2201, 
прати западну страну пута к.ч. 2384, 
пресијеца га и наставља сјеверном 
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страном к.ч. 2214 и 2215. Затим 
пресијеца ријеку Осорну и иде 
југоисточном страном ријеке Осорне 
сијече је код отоке Осорне и наставља 
југоисточном страном отоке. Даље иде 
источном страном к.ч. 1801, сијече к.ч. 
1802/1, прати јужну страну к.ч. 1802/5, 
1802/6, сијече пут Е661 и наставља 
јужним странама парцела к.ч. 1803/3, 
1803/6  и пресијеца парцелу к.ч. 1803/2. 
Наставља  јужним дијелом к.ч. 1804 
пресијеца ријеку Осорну и наставља 
источном страном коритом ријеке, 
пресијеца га код парцеле к.ч. 1811/3 и 
иде југоисточним дијелом парцеле. 
Даље наставља јужним и источним 
дијелом к.ч. 1811/2, сијече отоку Осорне 
и наставља источном страном пута, 
односно источном страном парцела од 
к.ч. 1829/2 до 1650/2 сијече к.ч. 2380/2 и 
наставља источном страном од к.ч. 
1643/2 до 1162/29. Прати западну страну 
парцеле к.ч. 1169/2, сијече пут к.ч. 2367 
и наставља источном страном корита 
ријеке Осорне (к.ч. 2389) до спајања са 
путем к.ч. 2370, прати јужну страну пута 
и сијече га код парцеле к.ч. 935/2. 
Наставља источном страном парцела 
к.ч. 935/1, 932, до 931/1, сјеверном 
страном парцеле к.ч. 862, западном 
страном к.ч. 869, 871/1, 873, 1294/3, 
сијече к.ч. 1294/3, те наставља источном 
страном к.ч. 1294/6. Даље иде западним 
странама к.ч. 1295/1, 1109/2, 1107/2, 
1309/1, 1310, 1311/1, 1100/4, источном 
страном к.ч. 1322/2, 1321/2, 1322/4, 
1100/9, 1100/8, 2284/2, 1097/2, 1098/2, 
1096/2, 1093/2, 1092/2, 1090/2, 1338/2, 
1341/2, 1348/2, 1342/2, 1346/3, 1346/5, 
сјевероисточном страном к.ч. 1345/2, 
1375/2, 1376/3, 1378/4. Сијече пут к.ч. 
2820/2, наставља источном страном к.ч. 
1343/3, 1932/3, до к.ч. 1933, наставља 
источном страном к.ч. 1933 сијече к.ч. 
1932/1 и наставља сјеверном страном 
све до к.ч. 1915/3 иде источном страном 
и пресјеца к.ч. 1915/3. Даље прати 
источну страну к.ч. 1905, сијече к.ч. 2819, 
и наставља источним странама к.ч. 
1888, 1887, сјевероисточним странама 
к.ч. 1739, 1741, источном страном   
1742/1, 1609/1, 1608/1, 1604/4, 1604/3, 
јужном страном к.ч. 1597/8 и 1599/2, 
наставља западном страном к.ч 1599/2, 
те сијече к.ч. 2813/5. Прати сјеверну 

страну к.ч. 2813/5 јужни и источни дио 
1515/1, 1519/3, до 1537, затим прати 
источну страну к.ч. 2809/4, сијече к.ч. 
2809/4 и наставља сјеверним дијелом 
к.ч. 1277/1, до источне стране к.ч. 1274, 
затим се спаја са потоком Љесковача и 
прати источну страну потока до јужног 
дијела к.ч. 1009, 1010, источном страном 
к.ч. 1010, 1041, јужном страном парцела 
к.ч. 1039, 1038, те источном страном к.ч. 
1044/1, 1044/2, 1043, 1057, 1059, 1616, 
1617, сјеверни дио к.ч. 1617, 1618, 1619, 
сијече ријеку Јурковицу  и прати источну 
страну к.ч. 2479/1, сијече к.ч. 2479/1, код 
источне стране парцеле к.ч. 1882, 
сјеверојужним странама к.ч. 1868, 1867, 
1863, сјеверним дијелом к.ч. 1862, сијече 
к.ч. 1860/1, наставља западном страном 
к.ч. 1852, 1851/4, затим наставља јужном 
страном к.ч. 2470/1, 1851/6, 2472/2, 
1905/2, 1904/2, сјеверном страном к.ч. 
1908/1, 1908/2. Сијече к.ч. 2255 и 
наставља сјеверном страном к.ч. 2254/1, 
2249/3, сјевероисточном страном к.ч. 
2252/1, 2250/4, источном и сјеверном 
страном к.ч. 2470/5, наставља сјеверним 
странама к.ч. 2470/6, 2470/7 те потом 
завршава сјеверном страном  к.ч. 
2470/8.  
 
Градско грађевинско земљиште 
обухвата земљиште уз регионални пут 
Чатрња-Нова Топола, а почиње у к.о. 
Берек на сјеверозападу парцеле к.ч. 441, 
сијече приступни пут и иде ка југу 
пратећи западну страну пута к.ч. 1625 
све до укључења на пут к.ч. 1632 чијом 
сјеверном страном иде те сијече пут и 
наставља сјевероисточном страном 
парцеле к.ч. 657, затим прати 
југозападну страну к.ч. 662, 650. Даље 
иде сјеверном границом парцеле к.ч. 
649, 665, 669, 1319, 1318, 679, све до к.ч. 
6982. Потом иде ка југу пратећи западну 
страну пут к.ч. 1631, а онда сијече пут и 
наставља јужним странама парцела к.ч. 
1130/1, 1128, 1131/1, 1131/2, 1123/1, 
1123/2, 1122, 1120, 1134, 707/3, 732/2, 
732/1, 733, 735, 736, 738, 739, 745, 744, 
те иде ка југу парцелом к.ч.  746/1, 747/1, 
пратећи сјеверну страну пута к.ч. 1096, 
сијече ријеку Борна и наставља путем 
пратећи јужну страну парцеле к.ч. 872, 
сијече пут к.ч. 1628 и наставља јужним 
странама парцела од к.ч. 860 до к.ч. 856. 
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Потом иде сјевероисточном границом 
парцеле к.ч. 843, те јужним странама 
парцела к.ч. од 833/3 до к.ч. 833/4. Затим 
прати југозападну страну к.ч. 826/8, јужну 
страну к.ч. 826/3, 826/7, 825/2. Пратии 
сјеверозападну страну 827/2 па 
југоисточну 824, прати ивице парцела 
к.ч. 819/2, 819/1, 818/2, 818/1, 1352. 
Затим иде ка сјеверу пратећи западну 
страну парцела к.ч. 1344, 1345, јужне 
стране парцела к.ч. 1346/1, 1346/2, 
1346/4, сијече к.ч. 1584 и наставља 
јужним странама парцела к.ч. од 1359 до 
к.ч. 1367. Даље прати југоисточну страну 
к.ч. 1381, а затим к.ч. 1387. Прати јужне 
стране к.ч. од 1388 до к.ч.  1461, сијече 
пут к.ч. 1579 и иде ка сјеверу источном 
страном пута 1579 све до парцеле к.ч. 
2102 гдје сијече пут Дубица- Србац 
(R477). Након тога наставља источном 
страном пута к.ч. 2093, потом га сијече и 
наставља ка западу сјеверном страном 
парцеле к.ч. 1447/2, сијече к.ч. 1447, 
1446, 1455, 1451/1, 1454/8, 1454/6, 
1454/13, 1454/1. као и приступни пут к.ч. 
1453. Након тога наставља сјеверним 
странама парцела к.ч. 1440, 1430, 
1438/2, 1436, 1433, сијече пут к.ч.  1577, 
и наставља његовом сјеверозападном 
страном до сјевера парцеле к.ч.  1417, те 
наставља сјевером парцела к.ч.  1417/1,  
1270, 1269, 1258, 1265, 1264, 1253, 
сијече пут к.ч.  1575 па иде сјеврним 
странама парцела од к.ч.  1279/1 до 
1303/2, сијече к.ч. 1303/6, 1309/4, 1309/5, 
1309/2, иде сјеверном страном к.ч. 1310, 
сијече к.ч. 1574 па наставља сјеверним 
странама  од к.ч. 1318/1, 1317, 1318/2, до 
к.ч. 792 одакле иде ка сјеверу источном 
страном к.ч. 786. Потом иде сјеверном 
страном од к.ч. 785/3 до к.ч. 785/1, сијече 
пут и наставља сјевером к.ч. 756 до к.ч. 
311/1, потом сијече приступни пут и 
наставља сјевером парцела к.ч. 313, 
315, све до к.ч.  330, сијече к.ч.  340 и 
наставља сјеврном страном наведене 
парцеле све до парцеле к.ч. 441 гдје 
завршава. 
 
 
(2) Графички прилог граница на 
катастарским плановима у DWG 
формату је саставни дио ове одлуке.“ 

 
 

Члан 2. 
 
У члану 44. став 2. алинеја 2 мијења се и 
гласи: 
„—индивидуалних стамбених објеката и 
стамбених простора у индивидуалним 
стамбено-пословним објектима, 
културних, спортских, здравствених, 
образовних и вјерских објеката за 50 %“ 
 Иза алинеје 2. се додаје нова алинеја 
3.која гласи: 
„- стамбених објеката вишепородичног 
типа становања и стамбених простора у 
стамбено-пословним објектима 
вишепородичног типа становања за 
30%“ 
 

Члан 3. 
 
Члан 47. мијења се и гласи: 
 
„(1) Према степену изграђености градско 
грађевинско земљиште се дијели на 
шест зона са утврђеном посебном зоном 
у дијелу прве зоне, гдје се рента увећава 
за 20%. 

(2) Саставни дио ове одлуке је детаљан 
опис граница градског грађевинског 
земљишта по зонама и посебне зоне у 
дијелу прве зоне, као и графички приказ 
утврђених зона у DVG формату. 

(3) У случају неслагања прилога из става 
2 овог члана из техничких и других 
разлога, мјеродаван је графички приказ 
зона.” 

 
Члан 4 

Иза члана 53. додаје се нови члан 53 а. 
који гласи: 

„(1) Плаћања ренте и трошкова уређења 
грађевинског земљишта приликом 
изгрaдње индивидуалног стамбеног или 
стамбеног дијела стамбено-пословног 
објекта, бруто грађевинске површине 
мање од 400 m2., ослобођена су лица 
која на основу свог статуса нису 
ријешила стамбено питање, и то: 
породице погинулих бораца,  ратни војни 
инвалиди I и II категорије, цивилна лица 
са инвалидитетом која су потпуно 
зависна од помоћи или његе другог лица 
или лица која су дјелимично зависна од 
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помоћи и његе другог лица, лица која се 
налазе у стању социјалне потребе, а која 
су примаоци сталне новчане помоћи у 
складу са прописима о социјалној 
заштити и  жене жртве рата. 

(2) Као доказ за остваривање права на 
ослобађање из става 1 овог члана 
доставља се  увјерење о посебном 
статусу издато од стране надлежног 
органа који води евиденцију о истом, 
кућна листа и увјерење Републичке 
управе за геодетске и имовинско-правне 
послове Подручна јединица Градишка, 
да инвеститор и чланови његовог 
породичног домаћинства немају у 
својини другу некретнину.“ 

 

Члан 5. 
 

Члан 58. мијења се и гласи: 

„Остало грађевинско земљиште 
обухвата земљиште у границама 
осталих урбаних подручја града 
Градишка одређених графичким 
приказима Просторног плана као и 
земљиште ван урбаног подручја на којем 
је према посебним прописима 
дозвољена изградња одређених врста 
објеката.“ 
 

Члан 6. 
 
У члану 59. став 1. број „5“ се замјењује 
бројем „10“, а иза става 2. се додаје нови 
став 3. који гласи: 
„Утврђена накнада се умањује 50% за 
изградњу индивидалних стамбених 
објеката бруто грађевинске површине до 
400 m2, стамбених дијелова у 
индивидуалним стамбено-пословним 
објектима бруто грађевинске површине 
до 400 m2, помоћних објеката, 
економских објеката, објеката примарне 
пољопривредне производње (фарме и 
сл.) и објеката за складиштење 
пољопривредних производа, опреме и 
механизације.“ 
 

Члан 7. 
Члан 108. се брише. 
 
 

Члан 8. 
 
Ова Oдлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном 
гласнику града Градишка“ 
 
Број: 01-022-31/22 
Датум: 24.2.2022. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Миленко Павловић с.р. 
__________________________________ 
 

На основу члана 22. Закона о 
комуналним дјелатностима („Службени 
гласник Републике Српске“, број 124/11 
и 100/17), члана 39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број 97/16, 36/19 и 
61/21), те чланова 36. и 87. Статута 
Града Градишка („Службени гласник 
општине Градишка“, број: 4/17) и 
(„Службени гласник града Градишка“, 
број 5/19) Скупштина града Градишка на 
сједници одржаној дана 24.2.2022. 
године доноси 
 

О Д Л У К У 
 

о измјени Одлуке о комуналној 
накнади 

 
Члан 1. 

 
У Одлуци о комуналној накнади 
(„Службени гласник општине Градишка“, 
број 11/13, 8/18, 10/18 и 4/19) и 
(„Службени гласник града Градишка“, 
број 11/19 и 15/21) члан 6. став 2. мијења 
се и гласи „Зоне и границе зона из 
претходног става ове Одлуке су: 
 

I   З О Н А 
 
Простор обухваћен улицама Првог 
Крајишког корпуса, Трга Светог Саве, 
јужном страном Трга Светог Саве, 
улицом Кнеза Лазара до раскршћа са 
улицом Видовданска, улицом 
Видовданска до улице Стевана 
Синђелића, од улице Стевана 
Синђелића ка мосту улицом Обала 
Војводе Степе, од моста обалом ријеке 
Саве границом парцеле Дома здравља, 
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Улицом Савском до укрштања са улицом 
Младена Стојановића, иде улицом 
Козарских бригада до улице Првог 
Крајишког корпуса. 
 

II   З О Н А 
 
Простор обухваћен улицом Обала 
Војводе Степе од улице Стевана 
Синђелића до улице Иве Андрића, иде 
улицом Иве Андрића до укрштања са 
улицом Петра Пеције, улицом Петра 
Пеције до укрштања улица Меше 
Селимовића, Петра Пеције и Солунских 
добровољаца,  границом са III зоном дуж 
улице Меше Селимовића до улице 
Војводе Мишића, дио улице Војводе 
Мишића до сучељавања са улицом 
Шеснаесте крајишке бригаде, улицом 
Шеснаесте крајишке бригаде до петље, 
од петље улицом Авде Ћука до улице 
Агана Харбаша која се спаја са улицом 
Дејтонска, иде улицом Дејтонска до 
улице Партизанска, иде улицом 
Партизанска до Улице Савска гдје се 
наставља границом са I зоном (Младена 
Стојановића, Козарских бригада, Првог 
Крајишког корпуса, Трг Светог Саве, 
Кнеза Лазара, дио Видовданске и 
Стевана Синђелића).     
 

III   З О Н А 
 
Простор обухваћен улицом Солунских 
добровољаца, почевши од улице Обала 
Војводе Степе до улице Милутина 
Бојића, дјеломично улицом Милутина 
Бојића до улице Краља Твртка Првог, 
улицом Краља Твртка Првог до улице 
Петра Пеције, гдје се наставља 
границом са II зоном (улица Петра 
Пеције и Иве Андрића).  
 
Улицом Петра Пеције од улице Меше 
Селимовића до улице Шеснаесте 
крајишке бригаде, улицом Шеснаесте 
крајишке бригаде до улице Војводе 
Мишића гдје се наставља границом са II 
зоном (дио улице Војводе Мишића и 
улица Меше Селимовића). Пут српске 
војске од петље до границе ужег 
обухвата Урбанистичког плана 
Градишке. Улица Савска од укрштања са 
улицом Младена Стојановића, до 
Босанске улице, Босанском улицом до 

укрштања  са  улицом Партизанска, дио 
улице Атифа Топића до сучељавања са 
улицом Авде Ћука, Авде Ћука до улице 
Агана Харбаша која се спаја са улицом 
Дејтонском гдје се наставља границом 
са II зоне (дио улица Дејтонска и 
Партизанска). 

 
IV   З О Н А 

 
Простор обухваћен обалом ријеке Саве 
почевши од Улице солунских 
добровољаца, обалом ријеке Саве 
поред „Циглане“, границом 
Регулационог плана „Крошња“, пресјеца 
улицу Петра Мркоњића, наставља 
границом Регулационог плана 
„Јелшинград II" до улице Шесте санске 
бригаде, наставља границом стамбеног 
насеља уз фабрику Јелшинград до 
сучељавања са улицом Бистричка, 
границом регулационог плана до Улице 
45. српске дивизије, даље Улицом 45. 
српске дивизије до улице Пут српске 
војске (пут Градишка – Бања Лука) гдје 
наставља границом III зоне (Пут српске 
војске до петље), границом II зоне 
(Шеснаесте крајишке бригаде од петље 
до улице Војводе Мишића), границом III 
зоне (дио улице Шеснаесте крајишке 
бригаде од улице Војводе Мишића до 
улице Петра Мркоњића, дио улице 
Петра Пеције, улицом Краља Твртка 
Првог, дио улице Милутина Бојића, 
дијелом Улице Солунских добровољаца, 
до обале ријеке Саве). 
 
Дио улице Бранка Радичевића до 
границе са регулационим планом, 
улицом Васе Пелагића до улице Змај 
Јовине, улицом Змај Јовина до улице 
Авде Ћука, границом III зоне  (уз улицу 
Авде Ћука), границом II зоне ( уз улицу 
Авде Ћука до петље), поново границом 
III зоне (уз Пут српске војске). 
 
Дио улице Османа Хаџијусуфовића, до 
Улице Јасеновачка, улицом Јасеновачка 
до улице Босанска, границом III зоне 
(улицом Босанска и дио улице Атифа 
Топића). 
 
Улицом Османа Ђикића до улице 
Липовача, улицом Липовача до улице 
Балканска, улицом Балканска до канала 
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ријеке Врбашка, каналом ријеке 
Врбашка до улице Кнеза Михајла, 
дијелом улице Кнеза Михајла до улице 
Витомира Сладојевића, планираном 
улицом Витомира Сладојевића, до 
границе са парцелом к.ч. 618, 
југозападном границом дијела парцеле 
к.ч. 618 и 617, к.о. Чатрња до улице 
Српских бедема 95, улицом Српских 
бедема 95. до улице Војводе Вука, 
улицом Војводе Вука до границе 
регулационог плана, границом 
регулационог плана до канала ријеке 
Врбашка, каналом ријеке Врбашка до 
улице Атифа Топића, улицом Атифа 
Топића до улице Авде Ћука, гдје граничи 
са III зоном (улица Авде Ћука). 
 
Дио земљишта у Новој Тополи пречника 
500 метара од раскрснице путева 
Градишка - Бања Лука и Србац - 
Козарска Дубица укључујући и 
привредну зону Нова Топола, појас 
земљишта 100 m лијево и десно уз 
магистрални пут Градишка - Бања Лука 
од ужег обухвата Урбанистичког плана 
Градишке до границе са општином 
Лакташи. 
 

V  З О Н А 

Простор обухваћен дијелом улице проте 
Илије Јовановића до границе са 
регулационим планом, границом 
регулационог плана до границе са IV 
зоном (улица Бранка Радичевића) и 
границом са III зоном (улица Пут српске 
војске). 
 
Улицом Мирослава Антића до улице 
Бањалучка, улицом Бањалучка, улицом 
Машићке буне, улицом Чаире, 
Просарском улицом до границе са IV 
зоном (дио улице Липовача, улица 
Османа Ђикића), границом III зоне 
(дијелом улице Авде Ћука), границом са 
IV зоном (дијелом улице Змај Јовина, 
улица Васе Пелагића). 
 
Каналом ријеке Врбашке, 
Ђурђевданском улицом до границе са IV 
зоном (дијелом улице Османа 
Хаџијусуфовића и улице Атифа Топића). 

 
 

VI  З О Н А 
 

Земљиште у обухвату ужег урбаног 
подручја одређеног Урбанистичким 
планом Градишке 2005 - 2020. године, а 
које није обухваћено са претходних пет 
зона. 
Земљиште између границе ужег урбаног 
подручја и ширег урбаног подручја 
Урбанистичког плана Градишке 2005 – 
2020. године.“ 
 

Члан 2. 
 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 
Број: 01-022-32/22 
Датум: 24.2.2022. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Миленко Павловић с.р. 
__________________________________ 
 

На основу члана 7. Закона о 
комуналним таксама („Службени гласник 
Републике Српске“, број 4/12, 123/20 и 
119/21), члана 39. став 2. тачка 10. 
Закона о локалној самоуправи 
(„Службени Гласник Републике Српске“, 
бр. 97/16, 36/19 и 61/21) 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 24.2.2022. године доноси: 

 
О Д Л У К У 

 
о комуналним таксама 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком утврђује се обвезник 
плаћања комуналне таксе (у даљем 
тексту обвезник) врста, висина, рокови, 
начин плаћања и ослобађања од 
комуналне таксе, као и друга питања у 
вези комуналних такса на подручју града 
Градишка. 
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Члан 2. 

Плаћање комуналне таксе вршиће се у 

складу са одредбама ове Одлуке. 

Члан 3. 

Обвезници плаћања комуналне таксе су: 
привредна друштва, предузетници, као и 
сваки корисник права, предмета и услуга 
за чије је коришћење прописано 
плаћање таксе. 
 

Члан 4. 
 

(1) Комунална такса се утврђује за: 
 
а) коришћење простора на јавним 
површинама, осим у сврху продаје 
штампе, књига и других публикација, 
 
б) истицање реклама на јавним и другим 
површинама, осим рекламних паноа и 
билборда поред ауто - путева, 
магистралних и регионалних путева, 
 
в) коришћење простора за паркирање 
моторних, друмских и прикључних 
возила на уређеним и обиљеженим 
мјестима, одређеним за то актом 
Скупштине Града. 
 
(2) У случају да Град наплаћује закуп у 
складу са посебним прописом, не може 
се за коришћење истог простора на 
јавној површини наплатити комунална 
такса из става 1. тачка а) овог члана. 
 
(3) За коришћење права, предмета и 
услуга из става 1. овог члана за које је 
прописано плаћање комуналне таксе не 
може се уводити друга посебна накнада. 

 
(4) Висину комуналне таксе за 
заузимање простора на јавним 
површинама за вријеме трајања 
традиционалних, културних, туристичких 
и сличних манифестација (Градишка 
јесен и сл,) за садржаје у оквиру 
манифестације, одређује 
Градоначелник на приједлог Комисије. 

 
 
 
 

Члан 5. 
 

(1) Обвезник комуналне таксе је 
корисник права, предмета и услуга за 
чије је коришћење прописано плаћање 
таксе. 
 
(2) Таксена обавеза настаје даном 
почетка коришћења права, предмета и 
услуга за чије је коришћење прописано 
плаћање комуналне таксе. 
 
(3) Таксене обавезе из члана 4. став 1. т. 
а) до в) ове Одлуке застарјевају истеком 
двије године од дана настанка таксене 
обавезе. 
 

Члан 6. 
 

(1) Јавним површинама сматрају се 
површине утврђене планском 
документацијом Града ( улице, тргови, 
јавни пролази, јавна степеништа, 
мостови, подвожњаци, надвожњаци, па-
ркинг простори, тротоари, пијаце, 
паркови, травњаци, површине за 
рекреацију и слично). 
 
(2) Другим површинама сматрају се 
површине које нису јавне, а видљиве су 
са јавних површина и користе се за 
оглашавање постављањем објеката, 
односно средстава за оглашавање. 

 
Члан 7. 

 

(1) Од плаћања комуналне таксе 
ослобођени су: 
  
а) институције Босне и Херцеговине, 
 

б) органи и организације и јавне 
установе Републике Српске и јединице 
локалне самоуправе, 
 

в) акредитоване међународне 
организације, 
 

г) дипломатска и конзуларна 
представништва, 
 

д) удружења од јавног интереса за РС, а 
којима је то својство признато у складу 
са актом којим се уређује додјела и 
престанак статуса удружења од јавног 
интереса, 
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ђ) лица којима је рјешењем надлежног 
органа признато својство члана 
породице погинулих, умрлих, несталих и 
заробљених бораца, РВИ и цивилне 
жртве рата, особе са инвалидитетом које 
имају 80% инвалидитета и особе са 
тјелесним оштећењима од 70% до 100%, 
родитељ, старатељ који има статус лица 
које се стара о лицу са инвалидитетом, 
односно лице којем је рјешењем тај 
статус утврђен, 
 

е) предузетници који, и смислу закона 
којим се уређује порез на доходак, имају 
статус малог предузетника, 
 

ж) обвезници комуналних такса за 12 
мјесеци од регистрације, 
 

з) предузетници који се баве 
традиционалним занимањима. 
(2) Право на ослобађање у случајевима 
из става 1. тачка ђ) овог члана остварује 
се подношењем захтјева Одјељењу за 
комуналне и стамбене послове Градске 
управе Градишка. 
 

Члан 8. 
 
Комуналне таксе из члана 4. став 1. ове 
Одлуке утврђују се сразмјерно времену 
коришћења права, предмета и услуга. 
 

Члан 9. 
 

(1) Одјељење за комуналне и стамбене 
послове Градске управе града Градишка 
појединачним рјешењем утврђује 
обавезу плаћања комуналне таксе из 
члана 4. став 1. т. а) до в) ове Одлуке.  

 
Члан 10. 

 
Инспекцијски надзор над спровођењем 
члана 4. став 1) ове Одлуке врши 
Одјељење за инспекцијске послове 
Градске управе града Градишка. 

 
Члан 11. 

 
Саставни дио ове Одлуке је Тарифа 
комуналних такса у прилогу. 

 
 
 
 

Члан 12. 
 

Даном ступања на снагу ове Одлуке 
престаје да важи Одлука о комуналним 
таксама („Службени гласник општине 
Градишка“, број 3/18) и („Службени 
гласник града Гадишка“, број 7/19 и 4/21)  

 
Члан 13. 

 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном 
гласнику града Градишка“.  
 
Број: 01-022-33/22 
Датум: 24.2.2022. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Миленко Павловић с.р. 
__________________________________ 
 

ТАРИФА КОМУНАЛНИХ ТАКСА 

ТАРИФНИ БРОЈ 1: 

За коришћење простора на 
јавним површинама (изграђено градско 
грађевинско земљиште) комуналне 
таксе се утврђују за: 

 
а) Постављање киоска површине до 
10,00m² мјесечно по 1m² износи: 
- у првој зони ............................... 25,00КМ 
- у другој зони…...........................20,00КМ 
- у трећој и четвртој зони............15,00КМ 
- изван обухвата градског 
грађ.земљишта............................10,00КМ 
 
б) Постављање киоска површине oд 
10m² до 20,00m² мјесечно по 1m² 
износи: 
- у првој зони ...............................20,00КМ 
- у другој зони …..........................15,00КМ 
- у трећој и четвртој 
зони..............................................10,00КМ
- изван обухвата градског 
грађ.земљишта............................. 5,00КМ 
 
в) Постављање башта испред 
угоститељских објеката мјесечно по 
1m² износи: 
- у првој зони .................................6,00КМ 
- у другој зони ................................5,00КМ 
- у трећој зони..............................4,00КМ 
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- у четвртој и осталим зонама....2,00КМ 
 
г) Постављање полица за робу и 
тенди испред пословних објеката 
мјесечно по 1m² износи: 

 
- у првој зони ................................4,00КМ 
- у другој зони ...............................3,00КМ 
- у трећој зони................................2,00КМ 
- у четвртој и осталим 
зонама............................................1,00КМ 

 
д) Постављање продајних столова за 
продају козметике, рукотворине и 
других садржаја (апарарти за 
сладолед, кокице, кестење, домаћи 
производи...) до 4,00m² мјесечно 
износи: 

 
- у првој зони ..............................35,00КМ 
- у другој зони .............................25,00КМ 
- у трећој зони.............................15,00КМ 
- у четвртој и осталим 
зонама.........................................10,00КМ 
- типски жути штанд....................40,00КМ 
 
ђ) Дневно заузимање јавних 
површина за један дан заузимања, без 
обзира на зону, по квадратном метру 
износи: 

 
- до 20m²......................................15,00КМ 
- од 20m² до 50m² .......................10,00КМ 
- преко 50m²...................................5,00КМ 
 
е) Заузимање јавних површина за 
извођење манифестација забавног 
карактера (забавни парк, рингишпил, 
концерт...) по 1m² износи.............3,00КМ 

 
ж) Заузимање тротоара за вријеме 
извођења грађевинских радова по 1m² 
износи: 
дневно............................................1,00КМ 

 
з) Прекоп саобраћајнице по дужном 
метру износи: 
дневно..........................................20,00КМ 

 
и) Прекоп зелене површине по дужном 
метру износи: 
дневно..........................................10,00КМ 

 
 

ј) Заузимање јавних површина ради 
постављања дјечијих аутића износи: 
мјесечно.....................................100,00КМ 

 
НАПОМЕНА: 

За дио прве зоне градског грађевинског 
земљишта, означене као "посебна зона", 
a која се односи на простор обухваћен 
улицама Првог Крајишког корпуса, Трга 
Светог Саве, јужном страном Трга 
Светог Саве, улицом Кнеза Лазара до 
раскршћа са улицом Видовданска, 
улицом Видовданска до улице Стевеана 
Синђелића, од улице Стевана 
Синђелића ка мосту улицом Обале 
Војводе Степе, од моста обалом ријеке 
Саве границом парцеле Дома здравља, 
улицом Савском до укрштања са улицом 
Младена Стојановића, улицом 
Козарских бригада до улице Првог 
Крајишког корпуса, висина комуналне 
таксе додатно се увећава 30%. 
 
Таксена обавеза за садржаје из 
Тарифног броја 1 која износи укупно до 
500,00КМ плаћа се одједном, а ако иста 
износи преко 500,00КМ, може се платити 
у двије једнаке рате. 
 

ТАРИФНИ БРОЈ 2: 

За истицање реклама на јавним и 
другим површинама, дуж локалних 
путева и градских улица, комунална 
такса се утврђује на годишњем нивоу по 
метру квадратном рекламне површине, 
а како слиједи: 
 
а) За рекламне површине до 1m²: 

- једнострано...............................40,00КМ 
- двострано..................................80,00КМ 

 
б) За рекламне површине од 1m² до 

2m²: 

- једнострано..............................120,00КМ 
- двострано................................180,00КМ 
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в) За рекламне површине од 2m² до 
4m²: 
- једнострано.............................320,00КМ 
- двострано................................450,00КМ 

 
г) За рекламне површине од 4m² до 
8m²: 
- једнострано..............................500,00КМ 
- двострано................................600,00КМ 

 
д) За рекламне површине од 8m² до 
15m²: 
- једнострано...........................800,00КМ 
- двострано............................1000,00КМ 

 
ђ) За рекламне површине од 15m² до 
30m²: 
- једнострано............................1100,00КМ 
- двострано..............................1300,00КМ 

 
е) За рекламне површине од 30m² до 
50m²: 
- једнострано..........................1500,00КМ 
- двострано.............................1800,00КМ 

 
ж) За рекламне површине преко 50m²: 
- једнострано..........................2000,00КМ 
- двострано.............................2200,00КМ 
 

За постављање рекламних 
фолија на стаклу пословног објекта, 
комунална такса за рекламирање 
производа, услуга и дјелатности 
утврђује се на годишњем нивоу по метру 
квадратном рекламне површине, а како 
слиједи: 

 
а) За рекламне површине до 
1m²..............................................30,00КМ 
 
б) За рекламне површине од 1m² до 
3m²..............................................60,00КМ 
 
в) За рекламне површине од 3m² до 
8m².............................................150,00КМ 
 
г) За рекламне површине од 8m² до 
16m²...........................................180,00КМ 
 
д) За рекламне површине од 16m² до 
30m²...........................................220,00КМ 
 
ђ) За рекламне површине од 30m² до 
50m²..........................................300,00КМ 

е) За рекламне површине преко 
50m²............................................500,00КМ 
 

За оглашавање на свјетлећим 
рекламама на стубовима уличне 
расвјете (бандероле) наплаћује се 
мјесечно комонулана такса у износу од: 

 
а) једнострано.............................80,00КМ 
б) двострано..............................150,00КМ 

 

НАПОМЕНА: 

Таксена обавеза за садржаје из 
тарифног броја два настаје приликом 
издавања локацијских услова, односно 
одобрења за постављање реклама у 
складу са прописима о уређењу 
простора и грађењу. 
__________________________________ 
 

На основу чланoва 39. и 82. 
Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, 
број 97/16, 36/19 и 61/21) и чланова 36. и 
87. Статута града Градишка („Службени 
гласник општине Градишка“, број 4/17) и 
(„Службени гласник града Градишка, 
број 5/19) Скупштина града Градишка, на 
сједници одржаној дана 
24.2.2022.године, донијела је  
 
 

О Д Л У К У  
 

о приступању пројекту обнове и 
реконструкције система јавне 

расвјете на подручју града Градишка 
 
 
 

Члан 1. 
 

Град Градишка приступа пројекту 
обнове и реконструкције система јавне 
расвјете на подручју града Градишка. 
 

Члан 2. 
 

Даје се сагласност, те се овлашћује 
Градоначелник да у име града Градишка 
предузме све потребне мјере и радње за 
избор модела по којем ће се извршити 
реализација пројекта обнове и 
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реконструкције система јавне расвјете 
на подручју града Градишка. 
 

Члан 3. 
 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 
Број: 01-022-34/22 
Датум: 24.2.2022. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Миленко Павловић с.р. 
__________________________________ 
 

На основу чланoва 39. и 82. 
Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, 
број 97/16, 36/19 и 61/21), члана 6. 
Закона о комуналним дјелатностима 
(„Службени гласник Републике Српске“, 
број: 124/11 и 100/17) и чланова 36. и 87. 
Статута града Градишка („Службени 
гласник општине Градишка“, број 4/17) и 
(„Службени гласник града Градишка, 
број 5/19) Скупштина града Градишка, на 
сједници одржаној дана 24.2.2022. 
године, донијела је 
 

О Д Л У К У 
 

о субвенционисању услуга јавног 
превоза путника на подручју града 

Градишка за 2022. годину 
 

I 
Одобрава се субвенционисање јавног 
превоза путника на подручју града 
Градишка за 2022. годину превозницима 
који обављају јавни превоз лица, а који 
су уписани у регистар редова вожње код 
регистарског органа града Градишке. 
 

II 
Одобрени износ субвенције 
превозницима који обављају јавни 
превоз лица на подручју града Градишка 
за 2022. годину износи 100.000, 00 КМ. 
 

III 
Субвенционисање јавног превоза 
путника из члана I ове Одлуке почеће од 
јануара мјесеца 2022. године  и трајеће 

до утрошка средстава из члана II ове 
Одлуке. 
 

IV 
Плаћање субвенција услуга јавног 
превоза лица превозницима вршиће се 
из буџета града Градишка за 2022. 
годину и то са позиције 414 100- 
субвенције за јавни превоз лица. 
 

V 
Критеријуми и начин додјеле те остала 
питања везана за испуњеност услова за 
додијелу субвенције биће регулисана 
посебним Правилником који ће за 
спровођење ове Одлуке донијети 
Градоначелник. 
 

IV 
О извршењу ове Одлуке стараће се 
Одјељење за финансије и Одјељење за 
комуналне и стамбене послове Градске 
управе града Градишка. 
 

VII 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 
Број: 01-022-35/22 
Датум: 24.2.2022. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Миленко Павловић с.р. 
__________________________________ 
 

На основу чл. 3. 4. и 5. Закона о 
финансирању политичких странака из 
буџета Републике, града и општине 
(„Службени гласник Републике Српске“, 
број  65/08) и члана 87. Статута града 
Градишка („Службени гласник града 
Градишка“, бр. 4/17 и 5/19) Скупштина 
града Градишка на сједници одржаној 
24.2.2022. године,    д о н о с и 
 

ОДЛУКУ  
о финансирању политичких странака 

из Буџета града Градишка 
за 2022. годину 
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I  
Буџетом града Градишка за 2022. годину 
обезбјеђена средства за финсирање 
политичких странака у износу од 
60.000,00 КМ, распоређују се 
политичким странкама које имају 
одборнике у Скупштини града како 
слиједи: 
 

 
Назив 
политичке 
странке 

 
Број 

одбор
ника 

 
Мјесечни 

износ 

Износ 
средстава 

за 2022. 
годину у КМ 

СНСД 11   1.530,47 18.365,59 

УС 5     756,27 9.075,27 

ДЕМОС 3    498,21 5.978,49 

СДС 3     498,21 5.978,49 

ДНС 3     498,21 5.978,49 

ПДП 2    369,18 4.430,11 

СПС 2    369,18 4.430,11 

СП 1   240,14 2.881,72 

СТАНИСЛАВ 
КОЗМИНЧУК 

1   240,14 2.881,72 

УКУПНО 31 5.000,00 60.000,00 

 
II 

Финансијска средства из тачке I 
исплаћиваће се мјесечно у складу са 
Законом о финансирању политичких 
странака из буџета Републике, града и 
општине. 
 

III 
Средства се исплаћују на рачуне 
наведених политичких субјеката 
отворене код пословних банака. 
 

IV 
За извршење ове одлуке задужују се 
Стручна служба Скупштине града и 
Одјељење за финансије Градске управе 
града Градишка. 
 

V 
Одлука ступа на снагу даном доношења 
и објавиће се у „Службеном гласнику 
града Градишка“. 
 
Број: 01-022-36/22 
Датум: 24.2.2022. 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“ бр. 97/16, 36/19 и 
66/21) и члана 87. Статута града 
Градишка („Службени гласник града 
Градишка“ бр. 4/17 и 5/19) Скупштина 
града Градишка на сједници одржаној 
дана 24.2.2022. године, д о н и ј е л а   ј е 
 

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 (У даљем тексту: План). 
 

II 
  
 Обухват Плана је одређен у 
графичком прилогу који је саставни дио 
ове одлуке и обухвата простор 
површине приближно 3,90 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. 
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 - 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, којe 
ће се прецизирати израдом детаљних 
урбанистичко-техничких услова. 
 

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 Б и Х. 

 
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 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: 01-022-50/22 
Датум: 24.2.2022. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Миленко Павловић с.р. 
__________________________________ 
 

На основу члана 39. став 2. т. 13. 
Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, 
бр. 97/16, 36/19 и 61/21), чл. 5. став 2. и 
29. Одлуке о пословним зградама, 
пословним просторијама, друштвеним 
домовима, гаражама и другим 
непокретностима у својини општине 
Градишка („Службени гласник општине 
Градишка“, бр. 10/17, 14/18, 2/19 и 4/19) 
и („Службени гласник града Градишка“, 
број 11/19) те чл. 36. и 87. Статута града 
Градишка („Службени гласник општине 
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Градишка“, брoj 4/17) и („Службени 
гласник града Градишка“, број 5/19) 
Скупштина града Градишка на сједници 
одржаној дана 24.2.2022. године 
донијела је 
 

О Д Л У К У 
 

о уступању на коришћење земљишта 
без накнаде Удружењу ратних војних 
инвалида одбрамбено - отаџбинског 

рата 
 

I 
 
Овом Одлуком уступа се на привремено 
коришћење, без накнаде, дио парцеле 
означене као к. ч. 2524/33 К. О. Градишка 
1 у површини од 1459,00 m² Удружењу 
ратних војних инвалида одбрамбено - 
отаџбинског рата.  
 

II 
 
Парцела из тачке I уступа се ради 
организације и наплате паркирања 
моторних возила, а са циљем 
прикупљања новчаних средстава за 
потребе рада Удружења ратних војних 
инвалида одбрамбено-отаџбинског 
рата. 

III 
 
Уступање парцеле из тачке I врши се на 
период од двије године од ступања на 
снагу ове Одлуке. 
 

IV 
 

 Градоначелник ће са корисником 
земљишта закључити посебан уговор о 
начину и условима коришћења 
земљишта из тачке I ове Одлуке. 
  

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

 
Број: 01-022-45/22 
Датум: 24.2.2022. 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 
чланова 36. и 87. Статута града 
Градишка („Службени гласник општине 
Градишка“, број 4/17 и „Службени 
гласник града Градишка“, број 5/19) 
Скупштина града Градишка на сједници 
одржаној 24.2.2022. године, доноси 
 

 
О Д Л У К У  

 
о продаји неокретности непосредном 

погодбом Привредном друштву 
„BERZA-PRODUKT TRADING“ д.о.о. 

Градишка  
 
 
I 

 
Привредном друштву „BERZA-
PRODUKT TRADING“ д.о.о. Градишка 
продаје се непосредном погодбом као 
једином учеснику лицитације 
непокретност у власништву Града 
Градишка и то: 
 
        - Катастарска честица број 1136/115 
„16. Крајишке бригаде“ пашњак 3. класе, 
површине  3436 m2, уписана у л.н. број 
1912 к.о. Градишка 1, ради изградње 
вишепо-родичног стамбеног објекта по 
цијени од 206 160,00 КМ.  

 
II 

 
О продаји некретнина из тачке I ове 
одлуке, након прибављеног мишљења 
Правобранилаштва Републике Српске, 
закључиће се купопродајни уговор 
између Града Градишка и Привредног 
друштва „BERZA-PRODUKT 
TRADING“ д.о.о. Градишка, којим ће се 
регулисати сва међусобна права и 
обавезе између уговорних страна. 



2.3.2022. године           „Службени гласник града Градишка“ – број 4/22                    страна 46 
 

III 
 

Овлашћује се Градоначелник да у име 
Града Градишке закључи уговор о 
продаји земљишта из тачке I ове одлуке 
са Привредним друштвом „BERZA-
PRODUKT TRADING“ д.о.о. Градишка. 
 

IV 

 

Ова одлука ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 
Број: 01-022-42/22 
Датум: 24.2.2022. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Миленко Павловић с.р. 
__________________________________ 
 

На основу члана 23. Закона о 
стварним правима Закона о стварним 
правима („Службени гласник Републике 
Српске“, број 124/08, 58/09, 95/11, 60/15 
и 107/19), члана 39. став 2. тачка 13. 
Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, 
број 97/16, 36/19 и 61/21) и чл. 36. став 2. 
тачка 13. и 87. Статута града Градишка 
(„Службени гласник општине Градишка“, 
број 4/17 и „Службени гласник града 
Градишка“, број 5/19) Скупштина града 
Градишка на сједници одржаној 
24.2.2022. године, доноси 

 
 

О  Д  Л  У  К  У 
 

о прихватању понуде 
 

I 
 

Прихвата се понуда Рађеновић Наде из 
Градишке за куповину непокретности 
означених као: 

 
-к.ч. бр. 2444/6 СТАДИОН пашњак 2. 
класе, површине 647 m2 

 
уписана у л.н. бр. 2275  к.о. Градишка 1, 
по цијени од 55.642,00 КМ, ради 
привођења земљишта трајној намјени. 
 

II 
 

О куповини некретнина из тачке I ове 
одлуке, након прибављеног мишљења 
Правобранилаштва Републике Српске, 
закључиће се уговор између Града 
Градишке, као купца и Рађеновић Наде, 
као продавца, којима ће се регулисати 
сва међусобна права и обавезе између 
уговорних страна. 

 
III 

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

IV 
 
Ова oдлука ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 

 
Број: 01-022-44/22 
Датум: 24.2.2022. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Миленко Павловић с.р. 
__________________________________ 
 

На основу члана 39. Закона о 
локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 97/16, 
36/19 и 61/21) и чланова 36. и 87. 
Статута града Градишка („Службени 
гласник општине Градишка“, број 4/17 и 
„Службени гласник града Градишка“, 
број 5/19) Скупштина града Градишка на 
сједници одржаној дана 24.2.2022. 
године доноси: 

 
О Д Л У К У 

 
о стављању ван снаге Одлуке о 

давању сагласности за закључење 
Уговора о продаји грађевинског 

земљишта непосредном погодбом са 
Хаџовић Хамдом, сином Незира из 
Барица, општина Живинице, ради 

комплетирања грађевинске парцеле 
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I 
 

Ставља се ван снаге Одлука о давању 
сагласности за закључење Уговора о 
продаји грађевинског земљишта 
непосредном погодбом са Хаџовић 
Хамдом, сином Незира из Барица, 
општина Живинице, ради комплетирања 
грађевинске парцеле, број 01-022-95/19 
од 22.02.2019. године („Службени 
гласник општине Градишка“, број 2/19). 
 

II 
 
Одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 
Број: 01-022-39/22 
Датум: 24.2.2022. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Миленко Павловић с.р. 
__________________________________ 
 

На основу члана 39. Закона о 
локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 97/16, 
36/19 и 61/21), члана 348. став 1. Закона 
о стварним правима („Службени гласник 
Републике Српске“, број 124/08, 3/09, 
58/09, 95/11, 60/15 и 107/19), члана 5. 
Правилника о поступку јавног конкурса 
за располагање непокретностима у 
својини Републике Српске и јединица 
локалне самоуправе („Службени гласник 
Републике Српске“, број 20/12) и 
чланова 36. и 87. Статута града 
Градишка („Службени гласник општине 
Градишка“, број 4/17 и „Службени 
гласник града Градишка“, број 5/19) 
Скупштина града Градишка на сједници 
одржаној 24.2 2022. године, доноси 
 

ОДЛУКУ  
о продаји грађевинског земљишта у 

оквиру Регулационог плана 
„Агроиндустријска зона-Нова 

Топола“ 
 
I 
 

Приступа се продаји неизграђеног 
грађевинског земљишта у власништву 

Грaдa Градишкe, ради изградње трајних 
грађевина у оквиру Регулационог плана 
„Агроиндустријска зона-Нова Топола“ (у 
даљњем тексту: Зона), и то: 

 
1. Катастарска парцела број 395/29 

''табла'' градилиште, површине 
3379 m2 , уписана у л.н.. број 846 к.о. 
Нова Топола са 1/1 дијела, што 
одговара упису у зк. ул. број 187 к.о. 
Нова Топола, ради изградње 
пословног објекта намијењеног 
комерцијалној дјелатности, по 
почетној продајној цијени од 30,00 
КМ/ m2, 

 

2. Катастарска парцела број 395/30 
''табла'' градилиште , површине 
3313 m2 , уписана у л.н. број 846 к.о. 
Нова Топола са 1/1 дијела, што 
одговара упису у зк. ул. број 187 к.о. 
Нова Топола, ради изградње 
пословног објекта намијењеног 
комерцијалној дјелатности, по 
почетној продајној цијени од 30,00 
КМ/ m2, 

 

3. Катастарска парцела број 395/31 
''табла'' градилиште, површине 
3083 m2 , уписана у л.н. број 846 к.о. 
Нова Топола са 1/1 дијела, што 
одговара упису у зк. ул. број 187 к.о. 
Нова Топола, ради изградње 
пословног објекта намијењеног 
занатској дјелатности, изградњи 
сервиса и малих погона, по почетној 
продајној цијени од 8,00 КМ/ m2, 
 

4. Катастарска парцела број 395/32 
''табла'' градилиште, површине 
3015 m2 , уписана у л.н. број 846 к.о. 
Нова Топола са 1/1 дијела, што 
одговара упису у зк. ул. број 187 к.о. 
Нова Топола, ради изградње 
пословног објекта намијењеног 
занатској дјелатности, изградњи 
сервиса и малих погона, по почетној 
продајној цијени од 8,00 КМ/ m2, 

 

5. Катастарска парцела број 395/33 
''табла'' градилиште, површине 
3001 m2 , уписана у л.н. број 846 к.о. 
Нова Топола са 1/1 дијела, што 
одговара упису у зк. ул. број 187 к.о. 
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Нова Топола, ради изградње 
пословног објекта намијењеног 
занатској дјелатности, изградњи 
сервиса и малих погона, по почетној 
продајној цијени од 8,00 КМ/ m2,  

 

6. Катастарска парцела број 395/34 
''табла'' градилиште, површине 
3002 m2 , уписана у л.н. број 846 к.о. 
Нова Топола са 1/1 дијела, што 
одговара упису у зк. ул. број 187 к.о. 
Нова Топола, ради изградње 
пословног објекта намијењеног 
занатској дјелатности, изградњи 
сервиса и малих погона, по почетној 
продајној цијени од 8,00 КМ/ m2, 

 

7. Катастарска парцела број 395/37 
''табла'' градилиште , површине 
1258 m2, к.ч. бр. 399/8 ''табла'' 
градилиште,  површине 233 m2 и к.ч. 
бр. 405/71''табла'' градилиште, 
површине 1422 m2, уписане у л.н. 
број 846 к.о. Нова Топола са 1/1 
дијела, што одговара упису у зк.ул. 
број 187 к.о. Нова Топола, ради 
изградње објеката у функцији 
индустријске производње, по 
почетној продајној цијени од 
1,00КМ/ m2, 

 

8. Катастарска парцела број 395/38 
''табла'' градилиште, површине 
1345 m2, к.ч. бр. 399/7 ''табла'' 
градилиште, површине 270 m2 и к.ч. 
бр. 405/72 ''табла'' градилиште, 
површине 1430 m2, уписане у л.н. 
број 846 к.о. Нова Топола са 1/1 
дијела, што одговара упису у зк. ул. 
број 187 к.о. Нова Топола, ради 
изградње објеката у функцији 
индустријске производње, по 
почетној продајној цијени од 1,00 
КМ/ m2, 

 

9. Катастарска парцела број 395/45 
''табла'' градилиште, површине 
1627 m2, к.ч. бр. 399/5 ''табла'' 
градилиште, површине 298 m2, к.ч. 
бр. 399/6 ''табла'' градилиште, 
површине 57 m2, к.ч. бр. 405/103 
''табла'' градилиште,  површине 276 
m2 и к.ч. бр. 405/74 ''табла'' 
градилиште, површине 1377 m2, 

уписане у л.н. број 846 к.о. Нова 
Топола са 1/1 дијела, што одговара 
упису у зк. ул. број 187 к.о. Нова 
Топола, ради изградње објеката у 
функцији индустријске производње, 
по почетној продајној цијени од 1,00 
КМ/ m2, 

 

10. Катастарска парцела број 395/46 
''табла'' градилиште , површине 
1262 m2, к.ч. бр. 399/4 ''табла'' 
градилиште , површине 270 m2 и к.ч. 
бр. 405/77 ''табла'' градилиште, 
површине 1276 m2, уписане у л.н. 
број 846 к.о. Нова Топола са 1/1 
дијела, што одговара упису у зк.ул. 
број 187 к.о. Нова Топола, ради 
изградње објеката у функцији 
индустријске производње, по 
почетној продајној цијени од 1,00 
КМ/ m2, 

 

11. Катастарска парцела број 395/54 
''табла'' градилиште , површине  
25761 m2, уписана у л. н.  број 846 
к.о. Нова Топола са 1/1 дијела, што 
одговара упису у зк. ул. број 187 к.о. 
Нова Топола, ради изградње 
индустријских, енергетских и других 
производних капацитета , по 
почетној продајној цијени од 1,00 
КМ/ m2  , 

 

12. Катастарска парцела број 395/55 
''табла'' градилиште,  површине  
41079 m2, уписана у л. н. број 846 
к.о. Нова Топола са 1/1 дијела, што 
одговара упису у зк. ул. број 187 к.о. 
Нова Топола, ради изградње 
индустријских, енергетских и других 
производних капацитета , по 
почетној продајној цијени од  1, 00 
КМ/m2 , 

 

13. Катастарска парцела број 405/3 
''табла'' градилиште, површине 
5579 m2 , уписана у л.н.  број 846 к.о. 
Нова Топола са 1/1 дијела, што 
одговара упису у зк. ул. број 187 к.о. 
Нова Топола, ради изградње 
пословног објекта намијењеног 
комерцијалној дјелатности, по 
почетној продајној цијени од 50,00 
КМ/ m2, 
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14. Катастарска парцела број 405/4 
''табла'' градилиште , површине 
6512 m2 ,уписана у л.н. број 846 к.о. 
Нова Топола са 1/1 дијела, што 
одговара упису у зк. ул. број 187 к.о. 
Нова Топола, ради изградње 
пословног објекта намијењеног 
комерцијалној дјелатности, по 
почетној продајној цијени од 30,00 
КМ/ m2, 

 

15. Катастарска парцела број 405/7 
''табла'' градилиште, површине 
6655 m2 , уписанa у л.н. број 846 к.о. 
Нова Топола са 1/1 дијела, што 
одговара упису у зк. ул. број 187 к.о. 
Нова Топола, ради изградње 
пословног објекта намијењеног 
комерцијалној дјелатности, по 
почетној продајној цијени од 50,00 
КМ/ m2, 

 

16. Катастарска парцела број 405/8 
''табла'' градилиште, површине 
5399 m2 , уписана у л.н. број 846 к.о. 
Нова Топола са 1/1 дијела, што 
одговара упису у зк. ул. број 187 к.о. 
Нова Топола, ради изградње 
пословног објекта намијењеног 
комерцијалној дјелатности, по 
почетној продајној цијени од 30,00 
КМ/ m2, 

 

17. Катастарска парцела број 405/9 
''табла'' градилиште , површине 
1734 m2 , уписана у л.н. број 846 к.о. 
Нова Топола са 1/1 дијела, што 
одговара упису у зк. ул. број 187 к.о. 
Нова Топола, ради изградње 
објеката у функцији индустријске 
производње, по почетној продајној 
цијени од 1,00 КМ/ m2, 
 

18. Катастарска парцела број 405/10 
''табла'' градилиште, површине 
1693 m2, уписана у л.н. број 846 к.о. 
Нова Топола са 1/1 дијела, што 
одговара упису у зк. ул. број 187 к.о. 
Нова Топола, ради изградње 
објеката у функцији индустријске 
производње, по почетној продајној 
цијени од 1,00 КМ/ m2, 

 

19. Катастарска парцела број 405/11 

''табла'' градилиште, површине 
1897 m2 , уписана у л.н. број 846 к.о. 
Нова Топола са 1/1 дијела, што 
одговара упису у зк. ул. број 187 к.о. 
Нова Топола, ради изградње 
објеката у функцији индустријске 
производње, по почетној продајној 
цијени од 1,00 КМ/ m2, 

 

20. Катастарска парцела број 405/12 
''табла'' градилиште, површине 
1866 m2 , уписана у л.н. број 846 к.о. 
Нова Топола са 1/1 дијела, што 
одговара упису у зк. ул. број 187 к.о. 
Нова Топола, ради изградње 
објеката у функцији индустријске 
производње, по почетној продајној 
цијени од 1,00 КМ/ m2, 
 

21. Катастарска парцела број 405/13 
''табла'' градилиште, површине 
2002 m2 , уписана у л.н. број 846 к.о. 
Нова Топола са 1/1 дијела, што 
одговара упису у зк. ул. број 187 к.о. 
Нова Топола, ради изградње 
објеката у функцији индустријске 
производње, по почетној продајној 
цијени од 1,00 КМ/ m2, 
 

22. Катастарска парцела број 405/14 
''табла'' градилиште, површине 
1952 m2 , уписана у л.н. број 846 к.о. 
Нова Топола са 1/1 дијела, што 
одговара упису у зк. ул. број 187 к.о. 
Нова Топола, ради изградње 
објеката у функцији индустријске 
производње, по почетној продајној 
цијени од 1,00 КМ/ m2, 
 

23. Катастарска парцела број 405/15 
''табла'' градилиште,површине 2211 
m2 , уписана у л.н. број 846 к.о. Нова 
Топола са 1/1 дијела, што одговара 
упису у зк. ул. број 187 к.о. Нова 
Топола, ради изградње објеката у 
функцији индустријске производње, 
по почетној продајној цијени од 1,00 
КМ/ m2, 

 

24. Катастарска парцела број 405/16 
''табла'' градилиште, површине 
2154 m2 , уписана у л.н. број 846 к.о. 
Нова Топола са 1/1 дијела, што 
одговара упису у зк. ул. број 187 к.о. 
Нова Топола, ради изградње 
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објеката у функцији индустријске 
производње, по почетној продајној 
цијени од 1,00 КМ/ m2, 
 

25. Катастарска парцела број 405/19 
''табла'' градилиште, површине 
7880 m2 , уписана у л.н. број 846 к.о. 
Нова Топола са 1/1 дијела, што 
одговара упису у зк. ул. број 187 к.о. 
Нова Топола, ради изградње 
вишенамјенских хала, по почетној 
продајној цијени од 1,00 КМ/ m2, 

 

26. Катастарска парцела број 405/44 
''табла'' градилиште, површине 
7425 m2 , уписана у л.н.. број 846 к.о. 
Нова Топола са 1/1 дијела, што 
одговара упису у зк. ул. број 187 к.о. 
Нова Топола, ради изградње 
пословног објекта намијењеног 
комерцијалној дјелатности, по 
почетној продајној цијени од 30,00 
КМ/ m2, 

 

27. Катастарска парцела број 405/46 
''табла'' градилиште, површине 
2378 m2 , уписана у л.н. број 846 к.о. 
Нова Топола са 1/1 дијела, што 
одговара упису у зк. ул. број 187 к.о. 
Нова Топола, ради изградње 
пословног објекта намијењеног 
комерцијалној дјелатности, по 
почетној продајној цијени од 30,00 
КМ/ m2, 

 

28. Катастарска парцела број 405/47 
''табла'' градилиште, површине 
6136 m2 , уписана у л.н. број 846 к.о. 
Нова Топола са 1/1 дијела, што 
одговара упису у зк. ул. број 187 к.о. 
Нова Топола, ради изградње 
пословног објекта намијењеног 
комерцијалној дјелатности, по 
почетној продајној цијени од 30,00 
КМ/ m2, 

 

29. Катастарска парцела број 405/48 
''табла'' градилиште, површине 
2629 m2 , уписана у л.н. број 846 к.о. 
Нова Топола са 1/1 дијела, што 
одговара упису у зк. ул. број 187 к.о. 
Нова Топола, ради изградње 
пословног објекта намијењеног 
комерцијалној дјелатности, по 

почетној продајној цијени од 30,00 
КМ/ m2, 

 

30. Катастарска парцела број 405/54 
''табла'' градилиште, површине 
2103 m2, к.ч. број 405/55 
„табла“ градилиште, површине 3994 
m2, к.ч. број 405/58 
„табла“ градилиште, површине 3141 
m2, к.ч. број 405/59 
„табла“ градилиште, површине  
3078 m2, к.ч. број 405/60 
„табла“ градилиште, површине  
3078 m2, к.ч. број 405/87 
„табла“ градилиште, површине 7279 
m2 и 405/104 „табла“ градилиште, 
површине 1081 m2,уписане у л.н. 
број 846 к.о. Нова Топола са 1/1 
дијела, што одговара упису у зк. ул. 
број 187 к.о. Нова Топола, ради 
изградње објеката у функцији 
индустријске производње, по 
почетној продајној цијени од 1,00 
КМ/ m2, 
 

31. Катастарска парцела број 405/62 
''табла'' градилиште, површине 
1782 m2 и катастарска парцела број 
405/63 ''табла'' градилиште, 
површине 2040 m2 , уписане у л.н. 
број 846 к.о. Нова Топола са 1/1 
дијела, што одговара упису у зк. ул. 
број 187 к.о. Нова Топола, ради 
изградње пословног објекта 
намијењеног комерцијалној  
дјелатности, по почетној продајној 
цијени од 30,00 КМ/ m2, 
 

32. Катастарска парцела број 405/64 
''табла'' градилиште, површине 
4191 m2 , уписанa у л.н. број 846 к.о. 
Нова Топола са 1/1 дијела, што 
одговара упису у зк. ул. број 187 к.о. 
Нова Топола, ради изградње 
пословног објекта намијењеног 
комерцијалној дјелатности, по 
почетној продајној цијени од 50,00 
КМ/ m2, 
 

33.  Катастарска парцела број 405/65 
''табла'' градилиште, површине 3398 
m2, уписана у л.н. број 846 к.о. Нова 
Топола са 1/1 дијела, што одговара 
упису у зк. ул. број 187 к.о. Нова 
Топола, ради изградње пословног 
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објекта намијењеног комерцијалној 
дјелатности, по почетној продајној 
цијени од 30,00 КМ/ m2, 
 

34. Катастарска парцела број 405/66 
''табла'' градилиште, површине 
6822 m2 , уписана у л.н. број 846 к.о. 
Нова Топола са 1/1 дијела, што 
одговара упису у зк. ул. број 187 к.о. 
Нова Топола, ради изградње 
бензинске пумпе, по почетној 
продајној цијени од 80,00 КМ/ m2, 

 

35. Катастарска парцела број 405/68, 
површине 31825 m2 и к.ч. број 
405/105 ''табла'' градилиште, 
површине  2227 m2 , уписана у лист 
непокретности број 846 к.о. Нова 
Топола са 1/1 дијела, што одговара 
упису у зк. ул. број 187 к.о. Нова 
Топола, ради изградње објеката у 
функцији индустријске производње, 
по почетној продајној цијени од 1,00 
КМ/ m2, 

 
36. Катастарска парцела број 405/69 

''табла'' градилиште, површине 
3460 m2 , уписана у л.н. број 846 к.о. 
Нова Топола са 1/1 дијела, што 
одговара упису у зк. ул. број 187 к.о. 
Нова Топола, ради изградње 
објеката у функцији индустријске 
производње, по почетној продајној 
цијени од 1,00 КМ/ m2, 

 

37. Катастарска парцела број 405/73 
''табла'' градилиште, површине 
3581 m2 , уписана у л.н. број 846 к.о. 
Нова Топола са 1/1 дијела, што 
одговара упису у зк. ул. број 187 к.о. 
Нова Топола, ради изградње 
објеката у функцији индустријске 
производње, по почетној продајној 
цијени од 1,00 КМ/ m2, 

 

38. Катастарска парцела број 405/75 
''табла'' градилиште, површине 
4288 m2 , уписана у л.н. број 846 к.о. 
Нова Топола са 1/1 дијела, што 
одговара упису у зк.ул. број 187 к.о. 
Нова Топола, ради изградње 
објеката у функцији индустријске 
производње, по почетној продајној 
цијени од 1,00 КМ/ m2, 

39. Катастарска парцела број 405/76 
''табла'' градилиште, површине 
3294 m2 , уписана у л.н. број 846 к.о. 
Нова Топола са 1/1 дијела, што 
одговара упису у зк.ул. број 187 к.о. 
Нова Топола, ради изградње 
објеката у функцији индустријске 
производње, по почетној продајној 
цијени од 1,00 КМ/ m2, 

 

40. Катастарска парцела број 405/83 
''табла'' градилиште, површине 
14536 m2 , уписана у л.н. број 846 
к.о. Нова Топола са 1/1 дијела, што 
одговара упису у зк. ул. број 187 к.о. 
Нова Топола, ради изградње 
објеката у функцији индустријске 
производње, по почетној продајној 
цијени од 1,00 КМ/ m2, 
 

41. Катастарска парцела број 405/94 
''табла'' градилиште, површине 
2378 m2, уписана у л.н. број 846 к.о. 
Нова Топола са 1/1 дијела, што 
одговара упису у зк. ул. број 187 к.о. 
Нова Топола, ради изградње 
пословног објекта намијењеног 
комерцијалној дјелатности по 
почетној продајној цијени од 30,00 
KM/m² , 

 

42. Катастарска парцела број 405/101 
''табла'' градилиште, површине 
1571m2 и катастарска парцела број 
405/102 ''табла'' градилиште, 
површине 2039 m2, уписане у л.н. 
број 846 к.о. Нова Топола са 1/1 
дијела, што одговара упису у зк. ул. 
број 187 к.о. Нова Топола, ради 
изградње пословног објекта 
намијењеног комерцијалној  
дјелатности, по почетној продајној 
цијени од 30,00 КМ/ m2, 

 
43. Катастарска парцела број 418/8 

''табла'' градилиште, површине 
6741 m2 , уписана у л.н. број 846 к.о. 
Нова Топола са 1/1 дијела, што 
одговара упису у зк. ул. број 187 к.о. 
Нова Топола, ради изградње 
пословног објекта намијењеног 
комерцијалној дјелатности, по 
почетној продајној цијени од 30,00 
КМ/ m2, 
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44. Катастарска парцела број 418/9 
''табла'' градилиште,површине 5595 
m2 , уписана у л.н. број 846 к.о. Нова 
Топола са 1/1 дијела, што одговара 
упису у зк. ул. број 187 к.о. Нова 
Топола, ради изградње пословног 
објекта намијењеног комерцијалној 
дјелатности, по почетној продајној 
цијени од 30,00 КМ/ m2, 

 
45. Катастарска парцела број 418/10 

''табла'' градилиште, површине 
5914 m2 , уписана у л.н. број 846 к.о. 
Нова Топола са 1/1 дијела, што 
одговара упису у зк. ул. број 187 к.о. 
Нова Топола, ради изградње 
пословног објекта намијењеног 
комерцијалној дјелатности, по 
почетној продајној цијени од 50,00 
КМ/ m2, 

 
46. Катастарска парцела број 418/11 

''табла'' градилиште, површине 
5737 m2 , уписана у л.н. број 846 к.о. 
Нова Топола са 1/1 дијела, што 
одговара упису у зк. ул. број 187 к.о. 
Нова Топола, ради изградње 
пословног објекта намијењеног 
комерцијалној дјелатности, по 
почетној продајној цијени од 30,00 
КМ/ m2, 

 
47. Катастарска парцела број 418/13 

''табла'' градилиште, површине 
4320 m2 , уписана у л.н. број 846 к.о. 
Нова Топола са 1/1 дијела, што 
одговара упису у зк. ул. број 187 к.о. 
Нова Топола, ради изградње 
пословног објекта намијењеног 
комерцијалној дјелатности, по 
почетној продајној цијени од 50,00 
КМ/ m2, 

 
48. Катастарска парцела број 418/14 

''табла'' градилиште, површине 
3738 m2 , уписана у л.н. број 846 к.о. 
Нова Топола са 1/1 дијела, што 
одговара упису у зк. ул. број 187 к.о. 
Нова Топола, ради изградње 
пословног објекта намијењеног 
комерцијалној  дјелатности , по 
почетној продајној цијени од 50,00 
КМ/ m2, 

 
49. Катастарска парцела број 418/15 

''табла'' градилиште, површине 
7015 m2, уписана у л.н. број 846 к.о. 
Нова Топола са 1/1 дијела, што 
одговара упису у зк. ул. број 187 к.о. 
Нова Топола, ради изградње 
пословног објекта намијењеног 
комерцијалној дјелатности, по 
почетној продајној цијени од 30,00 
КМ/ m2, 

 
50. Катастарска парцела број 418/17 

''табла'' градилиште, површине 
6906 m2, уписана у л.н. број 846 к.о. 
Нова Топола са 1/1 дијела, што 
одговара упису у зк.ул. број 187 к.о. 
Нова Топола, ради изградње 
пословног објекта намијењеног 
комерцијалној дјелатности, по 
почетној продајној цијени од 30,00 
КМ/ m2, 

 
51. Катастарска парцела број 418/18 

''табла'' градилиште, површине 
3902 m2, уписана у л.н. број 846 к.о. 
Нова Топола са 1/1 дијела, што 
одговара упису у зк. ул. број 187 к.о. 
Нова Топола, ради изградње 
пословног објекта намијењеног 
комерцијалној дјелатности, по 
почетној продајној цијени од 30,00 
КМ/ m2. 

 
У наведене цијене су урачунати 
трошкови уређења грађевинског 
земљишта. 
 
Парцеле и модуларни објекти 
предвиђени Регулационим планом могу 
се дијелити на мање цјелине или спајати 
у веће индустријске комплексе, у складу 
са потребама и технолошким процесима 
појединих инвеститора. 

 
II 

Продаја грађевинског земљишта у 
„Агроиндустријској зони Нова Топола“(у 
даљњем тексту: Зона) врши се јавном 
продајом путем лицитације на начин 
ближе регулисан Правилником о 
поступку јавног конкурса за располагање 
непокретностима у својини Републике 
Српске и јединица локалне самоуправе 
(''Службени гласник Републике Српске“, 
број  20/12) и овом  одлуком. Поступак 
лицитације је отвореног карактера и 
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трајаће до коначне продаје свих парцела 
из тачке I ове одлуке. 
  

III 
Приход од продаје грађевинског 
земљишта у Зони намијењен је за 
финансирање изградње 
инфраструктуре у Зони.  

 
IV 

Поступак лицитације ће провести 
комисија за продају грађевинског 
земљишта коју, на приједлог 
Градоначелника, именује Скупштина 
Града Градишке и иста броји три члана. 
 

V 
Учесници лицитације могу бити домаћа 
и страна правна лица и предузетници 
који испуњавају Законом прописане 
услове у погледу способности за 
закључење уговора и стицање права 
власништва и која положе кауцију у 
висини од 10 % почетне продајне цијене 
грађевинског земљишта (с тим што тај 
износ не може бити нижи од 1.000 КМ, 
нити виши од 50.000 КМ) на јединствени 
рачун трезора Града Градишке број 567-
323-82000714-59 код Сбербанк а.д. 
Бања Лука, Филијала Градишка прије 
почетка поступка лицитације и која 
потпишу изјаву о прихватању Општих и 
посебних услова продаје које пропише 
Град Градишка, а који ће чинити битне 
елементе уговора о купопродаји. 
Кауција се урачунава у продајну цијену, а 
у случају да учесник лицитације не 
излицитира жељено земљиште, кауција 
се враћа. 

VI 
 

Свим учесницима лицитације ће бити 
омогућен увид у постојећу просторно-
планску документацију 
''Агроиндустријске зоне Нова Топола'', 
увид у изводе из јавних регистара о 
некретнинама, те обилазак парцела и 
увид у стање истих на терену. 
 

VII 
 

Са учесником на лицитацији чија понуда 
буде утврђена као најповољнија, након 
прибављеног мишљења 
Правобранилаштва Републике Српске, 

Градоначелник ће закључити 
купопродајни уговор. 
Након закључења купопродајног уговора 
и исплате купопродајне цијене Град 
Градишка ће без одлагања извршити 
предају земљишта у посјед купца. 
Купопродајним уговором ће се детаљно 
дефинисати односи између Града 
Градишке и купца земљишта у складу са 
овом одлуком. 
 

VIII 
 

Град Градишка ће обезбиједити да се 
купцу омогући да сву потребну 
документацију за уређење, изградњу и 
стављање у функцију објеката на 
купљеном земљишту у оквиру 
Регулационог плана Зоне прибави у што 
краћем року. 
 

IX 
 

Градоначелник ће именовати комисију за 
надзор и праћење извршења уговорних 
обавеза за све купце земљишта у Зони.  
 

X 
 

Трошкове израде нотарске исправе, 
трошкове забиљежбе и уписа у јавним 
евиденцијама непокретности сноси 
купац. 
 

XI 
 

Оглас о јавној продаји неизграђеног 
грађевинског земљишта у складу са 
овом одлуком, објавиће се на огласној 
табли Градске управе Града Градишке, 
на инетрнет страници Града Градишке и 
дневном листу „Глас Српске“. 
У огласу ће бити објављен први термин 
одржавања лицитације, а сваки сљедећи 
ће бити посебно објављиван путем 
интернет – странице и огласне табле 
Градске управе Града Градишке. 
 

XII 
 
Oвом Одлуком ставља се ван снаге 
Одлука о продаји грађевинског 
земљишта у оквиру Регулационог плана 
„Агроиндустријска зона-Нова Топола“, 
број 01-022-44/21 од 18.02.2021. године 
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(„Службени гласник општине Градишка“, 
број 4/21). 
 

XIII 
 

Ова одлука ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 
Број: 01-022-37/22 
Датум: 24.2.2022. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Миленко Павловић с.р. 
__________________________________ 
 

На основу члана 39. Закона о 
локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 97/16, 
36/19 и 61/21), и чланова 36. и 87. 
Статута града Градишка („Службени 
гласник општине Градишка“, број 4/17 и 
„Службени гласник града Градишка“, 
број 5/19) Скупштина града Градишка на 
сједници одржаној 24.2.2022. године, 
доноси 

 
О Д Л У К У 

о давању сагласности за промет 
непокретности 

 
I 

 
Даје се сагласност „ДРВАС“ производња, 
промет дрветом и дрвним асортиманима 
д.о.о. Бања Лука да може извршити 
промет непокретности означених као: 
 
- катастарска парцела број 405/67 

‘’табла'' градилиште, површине 
20537 m2 , 

 
власништво истог, уписана у лист 
непокретности број 1341 к.о. Нова 
Топола са 1/1 дијела, што одговара упису 
у зк.ул. број 242 к.о. Нова Топола и то по 
цијени од 1КМ/m2, односно укупно 20537, 
00  КМ. 

II 
 

Будући купац у свему прихвата Опште и 
посебне услове продаје, утврђене од 
стране Града Градишке, те је сагласан 
да они чине битан елеменат уговора о 

продаји и исти је дужан у року од 
дванаест мјесеци од дана закључења 
уговора из тачке I прибавити акт на 
основу којег може почети с градњом, у 
року од двије године од дана закључења 
уговора на предметној непокретности 
изградити привредне објекте, прибавити 
употребну дозволу и у тим објектима 
почети обављати своју пословну 
дјелатност, а у најмање двије наредне 
године вршити ту пословну дјелатност, 
те је за сваку промјену пословне 
дјелатности и пословног плана, за 
пренос права и обавеза, отуђење и 
оптерећење предметних непокретности 
дужан прибавити сагласност Града 
Градишке, изузев ако је купац Град 
Градишка. 
 

III 
 
За провођење ове одлуке задужује се 
Градоначелник града Градишке. 
 

IV 
 
Ова одлука ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 
Број: 01-022-40/22 
Датум: 24.2.2022. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Миленко Павловић с.р. 
__________________________________ 
 

На основу члана 348. став 1. 
Закона о стварним правима („Службени 
гласник Републике Српске“, број 124/08, 
3/09, 58/09, 95/11,60/15 и 107/19), члана 
5. Правилника о поступку јавног 
конкурса за располагање 
непокретностима у својини Републике 
Српске и јединица локалне самоуправе 
(„Службени гласник Републике Српске“, 
број 20/12) и члана 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 24.2.2022. године, 
доноси 
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О Д Л У К У  
 

о приступању продаји непокретности 
путем лицитације у к.о. Церовљани 

 
 
I 

Приступа се продаји путем лицитације 
непокретности у власништву Града 
Градишка ради привођења трајној 
намјени и то: 
 

-катастарска честица број 1178 
„ШКОЛСКИ ВРТ“ њива 6. класе, 
површине 2884 m2, уписана у п.л. број 
356 к.о. Церовљани, по почетној 
продајној цијени од 4.614,40 КМ.   

 
II 

1) Продаја непокретности из претходне 
тачке се врши путем усменог јавног 
надметања-лицитацијом. 
2) Поступак лицитације проводи 
Комисија за спровођење јавног 
надметања за продају неизграђеног 
грађевинског земљишта именована 
Рјешењем Скупштине града Градишка (у 
даљем тексту: Комисија) . 
 

III 
 Право учешћа у поступку продаје 
непокретности имају сва физичка и 
правна лица која по закону могу бити 
власници некретнина које се продају, уз 
уплату кауције која износи 10% од 
почетне продајне цијене земљишта које 
се лицитира, с тим да тај износ не може 
бити нижи од 1 000,00 КМ, нити виши од 
50 000,00КМ, на јединствени рачун 
трезора града Градишка број 567-323-
82000714-59 код Сбербанк а.д. Бања 
Лука, Филијала Градишка, сврха 
дознаке: кауција за учешће на 
лицитацији, прије почетка поступка 
лицитације и урачунава се у продајну 
цијену, а у случају да учесник лицитације 
не излицитира жељено земљиште иста 
се враћа. 
 

IV 
Излицитирана, односно утврђена 
куповна цијена земљишта се плаћа у 
року од 15 дана од дана закључења 
уговора о продаји земљишта, а купац 

ступа у посјед купљеног земљишта 
након плаћања куповне цијене. 
 

V 
Овлашћује се Градоначелник Града 
Градишка да након ступања на снагу ове 
одлуке у средствима јавног 
информисања објави оглас о продаји 
предметног земљишта путем 
лицитације.  

VI 
Ова одлука ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 
Број: 01-022-43/22 
Датум: 24.2.2022. 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 61/20), 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 24.2.2022. године доноси: 

 
О Д Л У К У 

 
o давању на коришћење пословних 
простора у својини Града Градишка 

 
I 

 
Овом Одлуком дају се на коришћење 
пословни простори у својини Града 
Градишка и то:  
 
1.Развојној Агенцији Градишка, ул. 
Видовданска 7, у пословној згради 
(Црвена зграда) површине 288,00m² (сви 
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пословни простори на четвртом спрату и 
два пословна простора на другом 
спрату) на к.ч. бр. 467 и 476 к.о. 
Градишка-град  
 

II 
 
Пословни простори из тачке I дају се на 
коришћење искључиво ради обављања 
регистроване дјелатности без накнаде 
на период од четири године. 
 

III 
 
Oвлашћује се Градоначелник да, у име 
града Градишка, са корисником закључи 
уговор о условима коришћења 
пословних простора из тачке I.  
 

IV 
 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 
Број: 01-022-38/22 
Датум: 24.2.2022. 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 61/20), чл. 5. став 2. и 
6. 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 24.2.2022. године доноси: 
 

О Д Л У К У 
o давању у закуп пословних 

просторија у својини Града Градишка 
непосредном погодбом 

I 
 

Овом одлуком даје се у закуп, 
непосредном погодбом, по почетној 
цијени закупнине пословне просторије у 
својини града Градишка и то: 
 
1. Пословни простор у Градишци у ул. 
Видовданска 7, у пословној згради 
(Црвена зграда), изграђеној на к.ч. бр. 
895/1 и 1184 к.о. Градишка - град, 
површине 17,94m² КП "Топлана" а.д. 
Градишка. 
 

II 
 

Задужује се Градоначелник да са 
субјектом из тачке I закључи уговор о 
закупу пословног простора из ове 
Одлуке.  
 

III 
 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 
Број: 01-022-41/22 
Датум: 24.2.2022. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Миленко Павловић с.р. 
__________________________________ 
 

На основу члана 348. став 3 тачка 
д) Закона о стварним правима 
(„Службени гласник Републике Српске“ 
број 124/08, 3/09, 58/09, 95/11, 60/15 и 
107/19), члана 36. Статута града 
Градишка („Службени гласник града 
Градишка“, бр. 4/17 и 5/19 ) и члана 6. 
Одлуке о уређењу простора и 
грађевинском земљишту („Службени 
гласник општине Градишка“ број 6/14, 
1/17, 7/17, 3/18, 8/18, 2/19 и „Службени 
гласник града Градишка, број 7/19), 
рјешавајући по захтјеву Чекић Срђана из 
Градишке, за комплетирање 
грађевинске парцеле, Скупштина града 
Градишка, на сједници одржаној дана 
24.2.2022. године донијела je 

 
 
 



2.3.2022. године           „Службени гласник града Градишка“ – број 4/22                    страна 57 
 

О Д Л У К У 
 

о давању сагласности за закључење 
уговора о продаји неизграђеног градског 

грађевинског земљишта непосредном 
погодбом са Чекић Срђаном из Градишке 
 

I 
 

Даје се сагласност за закључење 
уговора о купопродаји неизграђеног градског 
грађевинског земљишта непосредном 
погодбом са Чекић Срђаном из Градишке, 
ради обликовања грађевинских парцела, 
означеног као: 

 
-к.ч. бр. 3407/2 УЛ. БОШКА НЕИМАРЕВИЋА, 
некатегорисани пут, површине 147 m2, 
-к.ч. бр. 3407/3 УЛ. БОШКА НЕИМАРЕВИЋА, 
некатегорисани пут, површине 285  m2 и 
-к.ч. бр. 3407/4 УЛ. БОШКА НЕИМАРЕВИЋА, 
некатегорисани пут , површине 347 m2,  
 

уписане у л.н. бр. 1912, к.о. Градишка 
1, власништво Град Градишка са 1/1 дијела, 
по цијени од 31.160,00 КМ. 

 

II 
 

О продаји некретнина из тачке I ове 
одлуке закључиће се купопродајни уговор 
између Града Градишка и Чекић Срђана из 
Градишке, којим ће се регулисати сва 
међусобна права и обавезе између 
уговорних страна.  

 

III 
 

Овлашћује се Градоначелник да у 
име Града Градишка закључи уговор о 
продаји земљишта из тачке I ове одлуке са 
Чекић Срђаном из Градишке. 
 

IV 
 

Ова одлука ступа на снагу даном 
доношења,а биће објављена у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 

 
Број: 01-022-53/22 
Датум: 24.2.2022. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Миленко Павловић с.р. 
 
 
 
 

На основу члана 36. Статута 
града Градишка („Службени гласник 
града Градишка“ бр. 4/17 и 5/19) и чл. 
133. и  140. Пословника о раду 
Скупштине града Градишка („Службени 
гласник града Градишка“ број 6/17 и 
5/19) а након разматрања Извјештаја о 
проведеној анкети о задовољству 
грађана радом Скупштине града 
Градишка у 2021. години, Скупштина 
града Градишка на 12. редовној сједници 
одржаној 24.2.2022. године донијела је 
сљедећи 
 

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

анкети о задовољству грађана радом 
Скупштине града Градишка у 2021. 
години. 
 

Број: 01-013-10/22 
Датум: 24.2.2022. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Миленко Павловић с.р. 
__________________________________ 
 

На основу члана 36. Статута града 
Градишка („Службени гласник града 
Градишка“ бр. 4/17 и 5/19) и чл. 133. и  140. 
Пословника о раду Скупштине града 
Градишка („Службени гласник града 
Градишка“ број 6/17 и 5/19) а након 
разматрања Извјештаја о реализацији 
Програма коришћења пољопривредног 
земљишта на подручју града Градишка за 
2021. годину, Скупштина града Градишка на 
12. редовној сједници одржаној 24.2.2022. 
године донијела је сљедећи 
 

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

Програма коришћења пољопривредног 
земљишта на подручју града Градишка за 
2021. годину. 
 
Број: 01-013-9/22 
Датум: 24.2.2022. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Миленко Павловић с.р. 
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На основу члана 36. Статута 
града Градишка („Службени гласник 
града Градишка“ бр. 4/17 и 5/19) и чл. 
133. и  140. Пословника о раду 
Скупштине града Градишка („Службени 
гласник града Градишка“ број 6/17 и 
5/19) а након разматрања Извјештаја о 
реализацији Политике волонтирања 
за 2021. годину, Скупштина града 
Градишка на 12. редовној сједници 
одржаној 24.2.2022. године донијела је 
сљедећи 
 

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

реализацији Политике волонтирања за 
2021. годину.  
 
Број: 01-013-7/22 
Датум: 24.2.2022. 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 24.2.2022. 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 праћењ 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 Савјетa 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: 01-111-33/22 
Датум: 24.2.2022. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Миленко Павловић с.р. 
__________________________________ 
 

На основу члана 11. Правилника 
о поступку јавног конкурса за 
располагање непокретностима у својини 
Републике Српске и јединица локалне 
самоуправе („Службени гласник 
Републике Српске“, број 20/12), члана 
12. Одлуке о уређењу простора и 
грађевинском земљишту („Службени 
гласник општине Градишка'', број 6/14, 
1/17, 7/17, 3/18, 8/18, 2/19 и „Службени 
гласник града Градишка“ број: 7/19 и 
13/20) и чланова 36. и 87. Статута града 
Градишка („Службени гласник општине 
Градишка'', број 4/17 и „Службени 
гласник града Градишка“, број: 5/19 и 
13/20), Скупштина Града на сједници 
одржаној дана 24.2.2022. године, доноси 
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Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 
о именовању Комисије за 

спровођење јавног надметања 
за продају грађевинског земљишта 

  
1. Именује се комисија за за спровођење 
јавног надметања за продају 
грађевинског земљишта и других 
непокретности (у даљем тексту: 
Комисија) у саставу: 
 

 Зорица Марковић, предсједник 

 Вања Сладојевић, замјеник 
предсједника 

 

 Биљана Радичић, члан 

 Савка Попић, замјеник члана 

 

 Ивана Пећанин, члан 

 Милица Дракулић Јејинић, замјеник 
члана 

 
2. За секретара Комисије именује се 

Маринко Тешић, а за замјеника 
секретара Мирјана Илинчић. 
 

3. Задатак Комисије из претходне тачке је 
спровођење јавног надметања за продају 
грађевинског земљишта и других 
непокретности у складу са Правилником 
о поступку јавног конкурса за 
располагање непокретностима у својини 
Републике Српске и јединица локалне 
самоуправе („Службени гласник 
Републике Српске“, број 20/12). 
 

4. Комисија се именује на период од једне 
године. 
 

5. Ступањем на снагу овог рјешења 
престаје да важи Рјешење о именовању 
комисије за спровођење јавног 
надметања за продају неизграђеног 
грађевинског земљишта, број: 01-111-
40/21 од  18.02.2021. године. 
 

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

 
Број: 01-111-32/22 
Датум: 24.2.2022. 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), чл. 26., 27. и 34. 
Статута Јавног предузећа „Радио 
телевизија Градишка“ Градишка 
(„Службени гласник града Градишка“ бр. 
8/09, 3/10 и 8/11 и 15/21), 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 „Радио телевизија 
Градишка“, на сједници одржаној дана 
24.2.2022. године донијела је  
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

о разрјешењу вршилаца дужности 
чланова Надзорног одбора Јавног 

предузећа „Радио Градишка“ 
Градишка 

 
 

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

- Горан Бјеловук,  

- Биљана Ђукић и  

- Лепа Јокић.  
 

2. Разрјешење из претходне тачке врши 
се са даном 24.2.2022. 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: 01-111-328/21 од 
23.09.2021. године именовала је Горана 
Бјеловука, Биљану Ђукић и Лепу Јокић 
из Градишке за вршиоце дужности 
чланова надзорног одбора ЈП „Радио 
Градишка“ до спровођења поступка 
јавне конкуренције за именовање 
чланова надзорног одбора на мандатни 
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период у складу са Законом и Статутом 
предузећа. На истој сједници донесена 
је одлука измјени акта о оснивању и 
Статута предузећа којом је проширена 
дјелатност и измјењена фирма 
предузећа у ЈП „Радио телевизија 
Градишка“.  
 

Имајући у виду да је 25.11.2021. године 
расписан јавни конкурс те ја је посебно 
именована Комисија 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 рјешено 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: 01-111-30/22 
Датум: 24.2.2022. 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), чл. 26., 27. и 34. Статута Јавног 
предузећа „Радио телевизија Градишка“ 
Градишка („Службени гласник града 
Градишка“ бр. 8/09, 3/10 и 8/11 и 15/21), 
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 „Радио 
телевизија Градишка“ Градишка, на 
сједници одржаној дана 24.2.2022. 
године донијела је  
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

о именовању чланова Надзорног 
одбора Јавног предузећа „Радио 
телевизија Градишка“ Градишка 

 
 

1. Именују се чланови Надзорног одбора 
Јавног предузећа „Радио телевизија 
Градишка“ Градишка и то:  

- Миомир Дракулић из Градишке,  

- Горан Бјеловук из Градишке и  

- Лепа Јокић из Градишке.  
 
2. Именовање из претходне тачке врши 
се са даном 25.2.2022. 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 25.11.2021. године 
донијела Одлуку о расписивању јавног 
конкурса за избор и именовање чланова 
надзорног одбора Јавног "Радио 
телевизија Градишка“ Градишка. 
 
Јавни конкурс за избор чланова 
надзорног одбора објављен је дана 
10.12.2021. године у дневном листу 
„Глас Српске“ и 20.12.2021. године у 
Службеном гласнику Републике Српске“, 
број 114/21, конкурс је био отворен 15 
дана. 
 
Након истека рока за пријаву кандидата 
Комисија за избор кандидата именована 
рјешењем Скупштине града број 01-111-
328/21 од 23.09.2021. године је на 
састанку одржаном 12.01.2022. године 
утврдила да су пристигле три потпуне и 
благовремене пријаве заинте-ресованих 
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кандидата. Дана 17.01.2022. 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 
„Радио телевизија Градишка“ Градишка, 
те је сходно наведеном, а имајући у виду 
да кандидати испуњавају опште и 
посебне услове за чланство у надзорном 
одбору на приједлог Комисије рјешено 
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: 01-111-31/22 
Датум: 24.2.2022. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Миленко Павловић с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
__________________________________
__________________________________ 
 

На основу члана 5. став (2) 
Закона о буџетском систему Републике 
Српске („Службени гласник Републике 
Српске“, бр. 121/12, 52/14, 103/15 и 
15/16), члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, број 97/16, 
36/19, 61/21) и члана 88. Статута града 
Градишка („Службени гласник општине 
Градишка“, број 4/17, „Службени гласник 
града Градишка“, број 5/19), 
Градоначелник града Градишка доноси 
 
 

П Р А В И Л Н И К 
о критеријумима и поступку за 

додјелу средстава гранта 
удружењима и организацијама од 

интереса за град Градишка 
 

Члан 1. 
Овим правилником утврђују се 
критеријуми, услови и поступак за 
додјелу средстава гранта, евалуација, 
извјештавање и контрола додијељених 
средстава удружењима и 
организацијама из области борачко - 
инвалидске заштите од интереса за град 
Градишка (у даљем тексту: удружења и 
организације), регистрованих у складу 
са законом. 
 

Члан 2. 
Средства гранта планирају се и 
обезбјеђују у буџету Града (у даљем 
тексту: буџет), односно у оквиру 
буџетских средстава стављених на 
располагање Одјељењу за борачко-
инвалидску заштиту ( у даљем тексту: 
Одјељење), за сваку фискалну годину, а 
у складу са законским прописима о 
извршењу буџета. 

 

Члан 3. 
Право на додјелу средстава гранта 
имају удружења и организације 
проглашени од интереса за град 
Градишка.  

Члан 4. 
Удружењима и организацијама од 
интереса за град Градишка средства  
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гранта додјељују се за суфинансирање 
рада, заснованог на програмским и 
пројектним активностима и резултатима 
рада оствареним у претходној години, а 
на основу захтјева који се подноси 
најкасније до 1. септембра текуће године 
за наредну. 
 

Члан 5. 
(1) Удружење или организација од 

интереса за град Градишка захтјев за 
финансирање програмско-пројектних 
активности удружења из средстава 
гранта подноси Градској управи 
града Градишка на Обрасцу број 1, 
који се налази у Прилогу овог 
Правилника и чини његов саставни 
дио. 

(2) У захтјеву за додјелу средстава 
гранта наводе се циљеви и намјене 
за које се тражи додјела средстава 
гранта, као и образложење 
пројекта/програма који оправдава 
додјелу средстава, односно у чему се 
састоју значај који пројекат/програм 
има за град Градишка. 

(3) Уз захтјев из става 1. овог члана 
прилажу се сљедећи докази у 
оригиналу или овјереној фото-копији: 

1) рјешење о регистрацији, 
2) потврда о пореској 

регистрацији (ЈИБ), 
3) уговор са банком о отварању 

трансакционог рачуна, 
4) биланс стања и биланс 

успјеха поднесеног АПИФ-у, 
за годину која претходи 
години подношења захтјева, 

5) увјерење о измиреним 
порезима и доприносима за 
запослене (уколико има 
запослене), 

6)  доказ о реализованим 
пројектима/програмима у 
претходној години, 

7) наративни и финансијски 
извјештај о намјенском 
трошењу средстава гранта са 
комплетном документацијом, 
додијељених у години која 
претходи години подношења 
захтјева и  

8) финансијски план рада 
заснован на бази 
пројекта/програма са 

изворима прихода и 
очекиваним расходима за 
годину у којој се траже 
средства гранта (детаљно 
образложити структуру 
буџета са структуром извора 
финансирања).  
 

Члан 6. 
(1) Градска управа града Градишка 

додјељује средства гранта 
удружењима и организацијама од 
интереса за град Градишка у току 
једне фискалне године, у зависности 
од расположивих буџетских 
средстава за додјелу средстава 
гранта. 

(2) Критеријуми за додјелу средстава 
гранта удружењима и 
организацијама од интереса за град 
Градишка су: 

1) квалитет пројекта/програма 
који ће се реализовати у 
години за коју се додјељују 
средства гранта, 

2) ефекти који се очекују 
реализацијом 
пројекта/програма, 

3) значај који пројекат/програм 
има за град Градишка, 

4) број грађана који су 
обухваћени 
пројектом/програмом (борци, 
чланови породица погинулих 
бораца, РВИ, жртве тортуре 
рата и цивилне жртве рата ) 

5) допринос пројекта/програма у 
реализацији стратешких 
циљева града Градишка. 
 

Члан 7. 
(1) Градоначелник града (у даљем 

тексту: Градоначелник) именује 
комисију која разматра захтјеве (у 
даљем тексту: комисија), утврђује 
листу вредновања захтјева и 
предлаже доношење одлуке у складу 
са наведеном листом. 

(2) Комисија информише 
Градоначелника о поднесеним 
захтјевима удружења и организација 
од интереса за град Градишка и 
предлаже оквирни план расподјеле 
средстава гранта за текућу годину на 
који Градоначелник даје сагласност. 
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(3) Комисију из става 1. овог члана чине 
три члана од којих је један члан 
предсједник комисије. 

(4) Градоначелник именује чланове 
комисије из реда запослених у 
Градској управи града Градишка. 

(5) Комисија се именује на период од 
двије године. 

 
Члан 8. 

(1) Предсједник комисије: 
1) води евиденцију о поднесеним 
захтјевима за додјелу средстава 
гранта, 
2) обавља стручне и 
административно-техничке  
послове и обрађује поднесене 
захтјеве прије разматрања 
захтјева од стране комисије, 
3) сачињава записник о раду 
комисије и 
4) израђује нацрт одлуке о 
додјели средстава гранта. 
 

Члан 9. 
Комисија има задатак да : 

1) размотри захтјеве за 
финасирање програмско-
пројектних активности 
удружења и организација, 

2) утврди листу вредновања и 
рангирања поднесених 
захтјева и 

3) доставља Градоначелнику 
приједлог за додјелу 
средстава гранта. 
 

Члан 10. 
(1) Оцјену поднесених захтјева комисија 

врши системом бодовања који се 
уноси у табелу за оцјењивање, која је 
дата на Обрасцу број 2, који се 
налази у Прилогу овог Правилника. 

(2) Сваки члан комисије појединачно 
оцјењује захтјев за финансирање 
програмско-пројектних активности 
бодовима у распону од 1 до 5 за 
сваки критеријум. 

(3) Минималан број бодова за додјелу 
средстава гранта је 15 бодова. 

(4) Коначна оцјена захтјева представља 
збир појединачних оцјена свих 
чланова комисије. 

(5) Сви подносиоци захтјева могу 
извршити увид у оцјену комисије. 

 
Члан 11. 

Комисија утврђује листу вредновања и 
рангирања захтјева, коју објављује на 
интернет страници Градске управе града 
Градишка. 
 

Члан 12.  
(1) Удружења и организације од 

интереса за град Градишка подносе 
извјештај Одјељењу о намјенском 
утрошку додјељених средстава 
гранта, уз релевантну документацију, 
на Образцу број 3, који се налази у 
Прилогу овог правилника. 

(2) Извјештај из става 1. овог члана 
обухвата и извјештај о реализацији 
пројекта/програма, који треба да 
садржи остварене резултате, 
односно оцјену остварених циљева и 
подноси се најкасније до 28. 
фебруара наредне године. 

(3) Извјештај из става 1. овог члана 
потписује овлашћено лице корисника 
средстава гранта. 

(4) Уколико корисник средстава гранта 
из става 1. овог члана не поднесе 
извјештај о утрошку додијељених 
средстава у року, захтјев који 
поднесе у сљедећој фискалној 
години неће се узети у разматрање, 
о чему се подносилац захтјева 
писмено обавјештава.  

 
Члан 13. 

Градска управа града Градишка, у 
складу са законом, информише 
Скупштину града Градишка о намјенском 
утрошку додијељених средстава гранта 
удружењима и организацијама. 
 

Члан 14. 
(1) Редовни надзор над утрошком 

средстава гранта додијељених 
удружењима и организацијама од 
интереса за град Градишка, врши 
Одјељење преко тима за надзор или 
кординатора пројекта који се именује 
из реда запослених у Градској управи 
града Градишка. 

(2) Надзор се врши посредством: 
посјета кориснику средстава гранта, 
разговором са ангажованим 
особљем пројекта, анкетирањем и 
слично. 
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Члан 15. 

Корисник средстава гранта који 
Одјељењу не поднесе прописане 
извјештаје у складу са овим 
правилником нема право на додјелу 
средстава гранта у наредне три године. 

 
Члан 16. 

Даном ступања на снагу овог 
Правилника престаје да важи Правилник 
o условима и критеријумима 

суфинансирања удружења и 

организација из области борачко – 

инвалидске заштите града Градишка 
(„Службени гласник града Градишка“, бр. 
12/19). 

 
Члан 17. 

Оваj правилник ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у 
„Службеном гласнику града Градишка“. 
 
Број: 02-022-47/22 
Датум: 22.2.2022. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 
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ПРИЛОГ  
Образац број  1. 

 
ЗАХТЈЕВ 

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМСКО-ПРОЈЕКТНИХ АКТИВНОСТИ УДРУЖЕЊА И 
ОРГАНИЗАЦИЈА ОД ИНТЕРЕСА ЗА ГРАД ГРАДИШКА ИЗ СРЕДСТАВА ГРАНТА 

 
 
Попуњава давалац средстава 
1. Општи подаци 

Давалац средстава:   

Остали подаци: 
(улица, мјесто, е-mail,  
број телефона/телефакса) 

  

 
 
Попуњава подносилац захтјева 
1. Општи подаци 

 
Програмске и пројектне активности 
 

 
 

Подаци о подносиоцу захтјева: 
(пун назив и сједиште) 

 

Регистрација, број, датум и мјесто  

Остали подаци: 
(улица, мјесто, е-mail, број 
телефона/телефакса) 

 

Веб-страница  

Име и презиме лица одговорног за 
спровођење пројекта 

 

Идентификациони број (ЈИБ)  

Број жиро рачуна  

Подносилац захтјева је одговоран за доставу тачних података. Било која промјена 
адресе, броја телефона, е-mail-а или промјене контакт особе, мора се назначити у 
писаној форми. Давалац средстава неће се сматрати одговорним у случају да не 
успије контактирати подносиоца захтјева. 
 
2. Циљеви и намјена за које се тражи додјела средстава гранта и ефекти који се 
очекују реализацијом програма/пројекта 

 
 

 
3. Образложење програмских и пројектних активности којим се оправдава додјела 
средстава гранта и број грађана који су обухваћени програмом/пројектом 

 
 
 

4. Значај програмских и пројектних активности за Град и допринос 
пројеката/програма у реализацији стратешких циљева града Градишка 

 
 
 



2.3.2022. године           „Службени гласник града Градишка“ – број 4/22                    страна 66 
 

5. Буџет програмских и пројектних активности 

 
 

        
        

План финансијске конструкције изражен у КМ: 

Р. бр. ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА ИЗНОС 

1. Властита средства  

2. Средства гранта Градске управе града Градишка  

3. Средства међународних организација, донатора и слично  

4. Средства институција на нивоу РС   

5. Средства институција на нивоу БиХ  

6. Средства из осталих извора  

 УКУПНО:  

 
6. Ресурси 
Попунити табелу на бази биланса успјеха удружења или организације (навести 
вриједности у КМ) 

Година Укупни приход Укупни расходи Финансијски 
резултат 

Претходна година    

Година прије претходне    

 
 
Унесите број запослених у удружењу, организацији или ангажованих по уговору о дјелу 

Позиције Број запослених на 
пуно радно вријеме 

Уговор о дјелу 

Менаџмент    

Администрација и 
финансије  

  

Програмско особље    

Консултанти   

Волонтери   

 
 
Унесите број чланова ваше скупштине удружења или организације 

 

 
 
Наведите листу чланова управног одбора удружења или организације 

 
Име и презиме 

Назив 
послодавца 

Позиција код 
послодавца 

Члан управног одбора од 
.... 

1     

2     

3     

 
Унесите број чланова организационог/програмског одбора удружења или организације 

 

 
7. Завршне одредбе  
 
Подносилац захтјева потписивањем овог обрасца обавезује се на сљедеће: 
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‒ Након истека фискалне године корисник средстава доставиће даваоцу средстава  
финансијски извјештај о утрошку средстава с комплетном документацијом којом 
доказује намјенски утрошак средстава која су му дозначена до 28. фебруара наредне 
године, 

‒ Уколико су средства дозначена за пројекат који није завршен током текуће године, 
корисник средстава доставиће извјештај о утрошку дијела средстава утрошених у 
текућој години и то до 15. фебруара наредне године и извод из банке којим се 
доказује да преостала средства нису утрошена, 

‒ Финансијски извјештај мора да садржи и преглед укупно остварених прихода за 
реализацију програмских и пројектних активности са износима учешћа свих 
суфинансијера, укључујући и властито учешће, као и друге приходе (донације и сл.) 
уколико их има, 

‒ Финансијски извјештај мора да садржи и преглед свих трошкова у вези са 
реализацијом програмских и пројектних активности са релевантном документацијом 
(копије рачуна, извода и др.). 

У случају неиспуњавања ових услова, корисник средстава губи право на додјелу 
средстава у наредној фискалној години. Давалац средстава може извршити контролу 
над утрошком одобрених средстава у просторијама корисника и предузети одговарајуће 
мјере у складу са утврђеним чињеницама. 
Распоред финансијских средстава из различитих извора мора одговарати укупном 
буџету пријављених програмских и пројектних активности.  
  
Комплетну документацију послати поштом на адресу:  
 
РЕПУБЛИКA СРПСКA 
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ГРАДИШКА 
Видовданска 1А, Градишка  
 
 
______________________                         М. П.                          __________________________ 
    Мјесто и датум                                                                      Потпис подносиоца Захтјева 
                                                                                                                  Овлашћено лице 
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Образац број 2. 
ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЈЕЊИВАЊЕ 

(попуњава Комисија) 
 

 

Назив пројекта/програма  

Административни број  

 
1. Општи критеријуми 
 

КРИТЕРИЈУМИ 1 2 3 4 5 ЗБИР 

1. Начин на који је пројекат укључен или 
повезан са областима и стратешким 
циљевима града Градишка, односно 
квалитет и ефекти његове реализације 

      

2. 2. Која услуга , односно јавно добро ће 
остати заједници након завршетка 
пројекта, да ли ће корист за заједницу 
остати трајна и на који начин 

      

3. Значај који пројекат/програм има за 
град Градишка 

      

4. Циљна група која је обухваћена 
пројектом/програмом (борци, инвалиди, 
породице погинулих, тражење несталих 
запошљавање и сл.)  

      

5. Допринос пројекта/програма у 
реализацији стратешких циљева града 
Градишка 

      

Укупан број бодова за опште 
критеријуме: 

      

 
 

Пројекат   ЈЕСТЕ   –   НИЈЕ   подржан. (заокружити одговарајућу опцију) 

Образложење комисије:  
 
 
 

Потпис чланова комисије: 

 
1. ________________ 
 
2. ________________ 
 
3. ________________ 
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             Образац број 3. 
 
ИЗВЈЕШТАЈ О НАМЈЕНСКОМ УТРОШКУ СРЕДСТАВА ГРАНТА  
УДРУЖЕЊА ОД ИНТЕРЕСА ЗА ГРАД  ГРАДИШКА  
ЗА ПЕРИОД: ________________  
 
1. Корисник средстава гранта 
 

 
Назив удружења  или 
организације 
 

 
 

 
2. Остварени резултати и оцјена циљева 

 

 
 
 
 

 
3. Програмски/пројектни трошкови 

 
 

Бр. 
 

Трошко-
ви 

 
Коли
-чина 

Јединица 
 

 
Једин. 
цијена 

 
Укупни 

трошкови 

Финансирано 
из сред. гранта  
града Градишка 

Финансирано 
из других 

извора 

 
1 

 
Бруто накнаде члановима Пројектног тима 

1.1        

1.2        

 
2 

 
Активност – назив 

2.1        

2.2        

 
3 

 
Активност – назив 

3.1        

3.2        

 
4 

 
Активност – назив 

4.1        

4.2        

 
5 

 
Активност – назив 

5.1        

5.2        

Укупно за програмске и  пројектне 
трошкове: 
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4. Административни трошкови 
 

 
Бр. 

 
Трошкови 

 
Коли-
чина 

Једин. 
 

 
Једин. 
цијена 

 
Укупни 

трошкови 

Финансирано 
из сред. гранта  
града Градишка 

Финансирано 
из других 

извора 

 
1 

 
Административно особље 

1.1        

 
2 

 
Трошкови 

2.1 Закуп 
простора 

      

2.2 Режије       

2.3 Комуни-
калије 

      

2.4 Канцела-
ријски 
матер. и 
сл. 

      

2.5 Банкарси 
трошкови 

      

Укупни административни трошкови:    

 
5. Преглед буџета  
 

 
Трошкови 

 
Укупни трошкови 

Финансирано 
из сред. 

гранта града 
Градишка 

Финансирано 
из других 

извора 

Пројектни/програмски трошкови  
 

  

Административни трошкови  
 

  

 
Укупно: 

 
 

  

 
 
 
 
 
   ________________                                M. П.                           __________________________ 
      Мјесто и датум                                                                     Потпис подносиоца Захтјева                                                                                                                                                              
                                                                                                                    

Овлашћено лице 
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На основу члана 82. став 3. 
Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, 
брoj 97/16; 36/19 и 61/21), члана 30. став 
1. тачка ж.) Закона о правима бораца, 
војних инвалида и породица погинулих 
бораца Одбрамбено-отаџбинског рата 
Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“, број 134/11 и 40/12) 
и члана 88. Статута града Градишка 
(„Службени гласник општине Градишка“, 
број 4/17, „Службени гласник града 
Градишка“, број 5/19), Градоначелник 
града Градишка, д о н о с и  
 
 

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

намјењених за рјешавање стамбених 
питања породица погинулих и 

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

цивилних жртава рата 

 
 

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

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

Члан 3. 
Право на рјешавање стамбених питања 
по одредбама овог Правилника имају 
лица из члана 1. и то: породице 
погинулих и несталих бораца, породице 
умрлих ратних војних инвалида, умрлих 
бораца, ратни војни инвалиди, борци 

Одбрамбено-отаџбинског рата и 
цивилне жртве рата, који испуњавају 
услове одобравања помоћи прописане 
овим Правилником, имају пребивалиште 
на подручју града Градишка, а статус и 
права су им признати рјешењем 
Одјељења за борачко - инвалидску 
заштиту Градске управе града 
Градишка.  

Члан 4. 
 

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

 
Члан 5. 

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

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

- породице погинулих бораца 
- породице умрлих ратних војних 

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

категорије 
- борци 1. категорије 

 
Након њих, комисија рјешава остале 
категорије: 

- ратни војни инвалиди од 5. до 10 
категорије, 

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

 
Члан 6. 

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

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

Члан 8. 
Лицa кoja имajу прaвo нa рjeшaвaњe 
стaмбeних питaњa пo oвoм прaвилнику 
су ( породице погинулих и несталих 
бораца, породице умрлих ратних војних 
инвалида, умрлих бораца, ратни војни 
инвалиди, борци Одбрамбено-
отаџбинског рата и цивилне жртве рата), 
a кoja нису билa oбухвaћeнa 
дoдjeљивaњeм пoмoћи oд стрaнe Влaдe 
РС дoбиjaњeм нoвчaних нeпoврaтних 
срeдстaвa или дoдjeљивaњeм 
стaмбeних jeдиницa. Право имају и  
дjeцa пoгинулих бoрaцa чиjи су члaнoви 
уже породице стaмбeнo збринути oд 
стрaнe Влaдe РС дoбиjaњeм нoвчaних 
срeдстaвa или стaмбeнoм jeдиницoм,  
укoликo  су власници стaмбeног објекта 
или грaдe стaмбeни oбjeкaт зa 
рjeшaвaњe свoг стaмбeнoг питaњa. 

 
Члан 9. 

Стамбена питања лица из члана 3. овог 
Правилника, рјешаваће се на један од 
сљедећих начина:  

- додјелом бесповратних новчаних 
средстава намјењених као помоћ за 
куповину или изградњу стамбене 
јединице,  
- додјелом бесповратних  новчаних 
средстава намјењених као помоћ за 
санацију стамбене јединице,  
 

Члан 10. 
Бесповратна новчана средства, за 
куповину, изградњу или санацију 
стамбене јединице додјељују се у износу 
до 3.000,00 КМ за лица која имају статус 
члана породице погинулих бораца, 
члана породице умрлих ратних војних 
инвалида, ратног војног инвалида од 1-4 
категорије и борца 1. категорије. 
Бесповратна новчана средства за 
градњу, куповину или санацију стамбене 
јединице за лица која имају статус 
ратног војног инвалида од 5. до 10. 
категорије, члана породице умрлог 
борца, борца од 2. до 7. категорије и 
цивилне жртве рата, додјељују се у 
износу до 2.000,00 КМ. 

 
Члан 11. 

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

Члан 12.  
Лица која поднесу захтјев по конкурсу у 
складу са овим Правилником, а за која се 
утврди да су добила максимум одређена 
средства прописана у члану 10. или која 
не испуњавају услове конкурса по 
другом основу, биће обавјештена на 
начин да ће се направити листа таквих 
лица која ће се објавити на огласној 
табли Градске управе и огласним 
таблама интересних организација. 
Листа се објављује када и Приједлог 
коначне листе за додјелу средстава. 
Лица за која се утврди да су добила 
мањи износ од одређеног максималног 
износа, имају право на разлику новчаног 
износа одређеног у складу са Чланом 10. 
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Члан 13.  
Поступак рјешавања стамбених питања 
лица из члана 3. овог Правилника 
проводи Комисија за рјешавање 
стамбених питања породица погинулих 
и несталих бораца, породица умрлих 
ратних војних инвалида и умрлих 
бораца, ратних војних инвалида, бораца 
и цивилних жртава рата Одбрамбено-
отаџбинског рата Републике Српске, (у 
даљем тексту: Комисија) коју именује 
Градоначелник. 
 
Градоначелник истим рјешењем о 
именовању комисије, именује 
предсједника комисије. 

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

 
Члан 14.  

Комисија има предсједника и шест 
чланова.  
Комисију чине:  
- један представник Одјељења за 
борачко-инвалидску заштиту града 
Градишка, 
- један представник Одјељења за 
просторно уређење и грађење или 
Одјељења за   
комуналне и стамбене послове, 
- два представника Борачке 
организације Градишка: један на 
приједлог Одбора породица погинулих 
бораца, а други на приједлог Одбора 
ратних војних инвалида, 
- један представник Градске 
организације породица погинулих и 
заробљених бораца и  
несталих цивила Градишке, на приједлог 
те организације. 
- два представника различитих 
организација проистаклих из 
Одбрамбено отаџбинског рата 
 
У Комисију не може бити именовано 
лице које конкурише за стамбено 
рјешавање по овом Правилнику, нити 
члан његовог породичног домаћинства.  

 
Члан 15.  

Комисија у складу са правилником, 
расписује конкурс, утврђује текст 
конкурса, одбацује захтјеве који не 

испуњавају услове конкурса, утврђује 
листе предвиђене овим правилником.  

 
Члан 16.  

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

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

Члан 18.  
Након закљученог конкурса, Комисија на 
основу приложених доказа, цијенећи 
чињенично стање на дан закључења 
конкурса, врши преглед свих захтјева и 
утврђује три листе. 
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Прва је листа подносиоца која имају 
статус члана породице погинулих 
бораца, породице умрлог ратног војног 
инвалида, ратног војног инвалида од 1-4 
категорије и борца 1. категорије. 
Друга је листа лица која имају статус 
ратног војног инвалида од 5. до 10. 
категорије, члана породице умрлог 
борца, борца од 2. до 7. категорије и 
цивилне жртве рата.Трећа је листа лица 
која не испуњавају материјалне услове 
из конкурса или лица која су ранијих 
година испунили максимум добијених 
финансијских средстава у складу са 
чланом 10. Правилника. Захтјеви лица 
са те листе се одбацују у складу са 
чланом 12., те се неће узети у даљње 
разматрање. 
Обавјештавају се од стране Комисије у 
складу са чланом 12. 
 

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

 
Члан 20. 

Комисија ће у року од 90 дана од дана 
израде листа извршити обилазак 
подносиоца захтјева како би извршили 
увиђај и увјерили се у чињенице о 
стамбеној ситуацији истих. Комисија је 
дужна сачинити записник са јасним 
описом стамбеног објекта и са јасним 
наведеним недостацима за сваки 
предметни стамбени објекат. Записници 
се потписују од стране присутних 
чланова Комисије као и од стране 
подносиоца захтјева или некога од 
присутних пунољетних чланова 
домаћинства. 
Комисија је дужна да сачини фото 
документацију за сваки објекат који је 
предмет увиђаја. Приликом израде фото 
документације посебно фотографисати 
недостатке стамбеног објекта који су 
разлог пријаве на конкурс. 

 
Члан 21. 

Након проведеног поступка у смислу 
члана 20. овог Правилника, Комисија 
сачињава приједлог листе чланова 
породица погинулих бораца, чланова 
породица умрлих ратних војних 
инвалида, ратних војних инвалида од 1-

4 категорије и бораца 1. категорије за 
додјелу новчаних средстава за 
изградњу, купњу или санацију објекта. 
 

Члан 22. 
Приједлог листе се сачињава одвојено 
за чланове породица погинулих бораца, 
чланове породице умрлих ратних војних 
инвалида, ратне војне инвалиде од 1. до 
4. категорије и борце 1. категорије. 
Приједлог листе садржи и имена лица 
чији се захтјеви одбацују са јасним 
разлогом одбацивања захтјева. 
Приједлог листе се објављује на 
огласној табли Градске управе и на 
огласним таблама интересних 
организација. 

 
Члан 23. 

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

 
Члан 24. 

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

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

Члан 26. 
Након окончања процедуре при 
доношењу Коначне листе приоритета, то 
јесте након рјешавања по приговорима, 
Комисија покреће процедуру на израду 
Приједлога листе којима се одобравају 
новчана средства за остала лица која 
имају статус ратног војног инвалида од 
5. до 10. категорије, члана породице 
умрлог борца, борца од 2. до 7. 
категорије и цивилне жртве рата. 
Приједлог листе којима се одобравају 
новчана средства за лица која имају 
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статус ратног војног инвалида од 5. до 
10. категорије, члана породице умрлог 
борца, борца од 2. до 7. категорије и 
цивилне жртве рата објављују се на 
огласној табли Градске управе и на 
огласним таблама интересних 
организација. 
 

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

 
Члан 28. 

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

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

 
Члан 30. 

Даном ступања на снагу овог 
Правилника престаје да важи Правилник 
о додјели новчаних помоћи намјењених 
за рјешавање стамбених питања 
породица погинулих и несталих бораца, 
породица умрлих војних инвалида и 
умрлих бораца, ратних војних инвалида, 
бораца и цивилних жртава рата ( „Сл. 
Гласник града Градишка“, бр. 18/20). 

 
 
 
 
 

Члан 31. 
Овај Правилник ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у 
„Службеном гласнику града Градишка“.  
 
Број: 02-022-46/22 
Датум: 22.2.2022. 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 
5/19) и тачке II Одлуке о висини 
мјесечног износа поклон честитке за 
новорођенче у 2022. години („Службени 
гласник града Градишка“, број 2/22), 
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 че-ститка за 
новорођено дијете, у укупном износу од 
3.600,00 КМ (словима: 
трихиљадешестстотина и 00/100КМ). 
 

II  
 

Уплату средстава из тачке I ове одлуке, 
за свако новорођено дијете у ФЕБРУАРУ 
2022. 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 ФЕБРУАРУ  2022. 
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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: 02-022-55/22 
Датум: 01.3.2022. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

______________________________________ 
 

На основу члана 10. и 11. Одлуке 
о извршењу ребаланса Буџета града 
Градишка за 2021. годину („Службени 
гласник града Градишка“, број 16/21) и 
члана 88. Статута града Градишка 
(„Службени гласник града Градишка“, 
број 04/17 и 05/19), градоначелник града 
Градишка, д о н и о  ј е 
 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету града Градишка за 2021. 
годину 

 
1. Одобрава се реалокација средстава у 
оквиру оперативне јединице Остали 
буџетски корисници (0815015 Гимназија) 
 

- са позиције 412200  Расходи по 
основу утрошка енергије, 
комуналних, комуникационих и 
транспортних услуга износ од  
1.700,00 КМ 

-  на позицију 412900  са позиције 
412900 Остали непоменути расх. 
износ   од  1.000,00 КМ 

- на позицију 516100 Издаци за 
залихе материјала, робе и ситног 
инвентара, амбалаже и др. износ 
од  700,00 КМ. 

 

2. За извршење овог рјешења задужује 
се Одјељење за финансије града 
Градишка.   
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 

O б р а з л о ж е њ е 
 
ЈУ „Гимназија“ обратила се захтјевом за 
реалокацијом новчаних средстава, број 
977/21 од 01.12.2021.године.  
Ради исправог евидентирања одобрава 
се реалокација средстава на конто 
Издаци за залихе материјала, робе и 
ситног инвентара, амбалаже и на 
Остале непоменуте расходе.   
 
Број: 09-400-2-111/21 
Датум: 07.12.2021. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

______________________________________ 

 
На основу члана 10. и 11. Одлуке 

о извршењу ребаланса Буџета града 
Градишка за 2021. годину („Службени 
гласник града Градишка“, број 16/21) и 
члана 88. Статута града Градишка 
(„Службени гласник града Градишка“, 
број 04/17 и 05/19), градоначелник града 
Градишка, д о н и о  ј е 
 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету града Градишка за 2021. 
годину 

 
1. Одобрава се реалокација средстава 

у оквиру оперативне јединице 
Остали буџетски корисници  
(0008510 Завичајни музеј) 

 
- са позиције 411100 Расходи за 

бруто плате запослених износ од 
10.000,00 КМ 

- на позицију 412700 Расходи за 
стручне усл. износ од 10.000,00 
КМ. 

- са позиције 411300 Расходи за 
накнаду плата запослених за 
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вријеме  боловања износ од 
1.835,00 КМ 

- на позицију 411400  Расходи за 
једнократне помоћи и 
отпремнине запослених  износ 
од 1.835,00 КМ 

- са позиције 638100 Накнаде 
плата за вријеме боловања 
износ од  390,00 КМ 

- на позицију  511300 Набавка 
опреме износ од 390,00 КМ. 

 
2. За извршење овог рјешења задужује 

се Одјељење за финансије града 
Градишка 

 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у 
„Службеном гласнику града 
Градишка“. 

 
 

O б р а з л о ж е њ е 
 

ЈУ „Завичајни музеј“ обратила се 
захтјевом за реалокацијом новчаних 
средстава, број 202/11-21 и 224/12-21 од 
17.11.2021. године, ради недовољно 
планираних средства на контима 
Расходи за стручне услуге, Расходи за 
једнократне помоћи и Набавка опреме. 
 
Број: 09-400-2-112/21 
Датум: 07.12.2021. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

______________________________________ 

 
На основу члана 10. и 11. Одлуке 

о извршењу ребаланса Буџета града 
Градишка за 2021. годину („Службени 
гласник града Градишка“, број 16/21) и 
члана 88. Статута града Градишка 
(„Службени гласник града Градишка“, 
број 04/17 и 05/19), градоначелник града 
Градишка, д о н и о  ј е 
 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету града Градишка за 2021. 
годину 

 
 

1. Одобрава се реалокација средстава 
у оквиру оперативне јединице 
Остали буџетски корисници  
(0815016 Техничка школа) 

 
- са позиције 412300  Расходи за 

режијски материјал   износ од 
1.200,00 КМ 

- на позицију 412900  Остали 
непоменути расх. износ од 
1.200,00 КМ 

- са позиције 412400 Расх. за 
посебне намјене износ од 
1.200,00 КМ 

- на позицију 412500 Расходи за 
текуће одржавање  износ од 
1.200,00 КМ 

 
2. За извршење овог рјешења задужује 

се Одјељење за финансије града 
Градишка.   
 

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

O б р а з л о ж е њ е 
 
ЈУ „Техничка школа“ обратила се 
захтјевом за реалокацијом новчаних 
средстава број 782/21 од 07.12.21. 
године. Средства на позицији Расходи 
за посебне намјене и Расходи за текуће 
одржавање су неопходна да би се 
реализовала фаза пројекта “Стручно 
усавршавање и оспособљавање младих 
за оператере на CNC машинама”, којег 
финансира USAID, који ће дати износ 
средстава рефундирати. 
   
 
Број: 09-400-2-113/21 
Датум: 09.12.2021. године 
Градишка    

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

______________________________________ 

 
На основу члана 10. и 11. Одлуке 

о извршењу ребаланса Буџета града 
Градишка за 2021. годину („Службени 
гласник града Градишка“, број 16/21) и 
члана 88. Статута града Градишка 
(„Службени гласник града Градишка“, 
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број 04/17 и 05/19), градоначелник града 
Градишка, д о н и о  ј е 
 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету града Градишка за 2021. 
годину 

 
 
1. Одобрава се реалокација средстава у 
оквиру оперативне јединице Остали 
буџетски корисници  (0815017 Средња 
стручна и техничка школа) 
 

- са позиције 411200  Расходи за 
бруто накнаде трошкова и 
осталих личних примања 
запослених  износ од 1.500,00 
КМ, 

- са позиције 412400 Расходи за 
посебне намј. износ од 1.000,00 
КМ, 

- са позиције 511200  Издаци за 
инв.одржавање, реконструкцију 
и адаптацију зграда и објеката 
износ од 11.000,00 КМ, 

- са позиције 412600  Расходи за 
гориво  износ од 500,00 КМ 

- на позицију 412300 Расходи за 
режијски материјал износ од  
500,00 КМ 

- на позицију 412500  Расходи за 
текуће одрж.  износ од  3.000,00 
КМ 

- на позицију 412900 Остали 
непоменути расходи износ од 
5.000,00 КМ 

- на позицију 511300 Набавка 
опреме износ од 5.500,00  КМ 

 
2. За извршење овог рјешења задужује 
се Одјељење за финансије града 
Градишка.   
3. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 

O б р а з л о ж е њ е 
 
ЈУ „Средња стручна и техничка 
школа“ обратила се захтјевом за 
реалокацијом новчаних средстава број 
250/20 од 10.12.2021. године, на основу 

којег је и извршена реалокација 
средстава.  
 
Број: 09-400-2-114/21 
Датум: 15.12.2021. године 
Градишка    

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

______________________________________ 

 
На основу члана 10. и 11. Одлуке 

о извршењу ребаланса Буџета града 
Градишка за 2021. годину („Службени 
гласник града Градишка“, број 16/21) и 
члана 88. Статута града Градишка 
(„Службени гласник града Градишка“, 
број 04/17 и 05/19), градоначелник града 
Градишка, д о н и о  ј е 
 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету града Градишка за 2021. 
годину 

 
 
1. Одобрава се реалокација средстава 

у оквиру оперативне јединице 
Градска управа града Градишка  
(0008120 Служба градоначелника)  

 
- са позиције 511100 Издаци за 

изградњу и прибављање зграда 
и објеката  износ од 184.000,00 
KM 

- на позицију 611200 Издаци за 
акције и учешће у капиталу износ 
од 184.000,00 КМ 

- са позиције 511100 Издаци за 
изградњу и прибављање зграда 
и објеката  износ од 7.600,00 KM 

- на позицију 416100  Помоћ 
појединцима износ од 7.600,00 
КМ 

- са позиције 419100 Расходи по 
судским рјешењима износ од 
3.000,00 КМ 

- на позицију 487200 Расходи из 
трансакција размјене између 
јединица власти износ од 
3.000,00 КМ 

 
2. За извршење овог рјешења задужује 
се Одјељење за финансије града 
Градишка.   
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3. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 

O б р а з л о ж е њ е 
 
Ради исправног рачуноводственог 
евидентирања, средства се реалоцирају 
на конто 611200 Издаци за акције и 
учешћа у капиталу, на конто 487200 
Расходи из трансакција размјене између 
јединица власти и на конто 416100  
Помоћ појединцима  
 
Број: 09-400-2-115/21 
Датум: 21.12.2020. године 
Градишка    

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

______________________________________ 

 
На основу члана 10. и 11. Одлуке 

о извршењу ребаланса Буџета града 
Градишка за 2021. годину („Службени 
гласник града Градишка“, број 16/21) и 
члана 88. Статута града Градишка 
(„Службени гласник града Градишка“, 
број 04/17 и 05/19), градоначелник града 
Градишка, д о н и о  ј е 
 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету града Градишка за 2021. 
годину 

 
 
1. Одобрава се реалокација средстава 

у оквиру оперативне јединице 
Градска управа града Градишка 
(0008130 Одјељење за општу 
управу) 

 
- са позиције  412700  Расходи за 

стручне услуге износ од 
15.000,00 КМ. 

- на позицију 511300 Издаци за 
набавку робе износ од 15.000,00 
КМ 

 
2. За извршење овог рјешења задужује 
се Одјељење за финансије града 
Градишка.   
 

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

O б р а з л о ж е њ е 
 
Ради исправног рачуноводственог 
евидентирања врши се реалокација 
средстава на позиције 511300 Издаци за 
набавку робе и на 513700 Издаци за 
лиценце. 
 
Број: 09-400-2- 116/21 
Датум: 22.12.2021. године 
Градишка    

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

______________________________________ 

 
На основу члана 10. и 11. Одлуке 

о извршењу ребаланса Буџета града 
Градишка за 2021. годину („Службени 
гласник града Градишка“, број 16/21) и 
члана 88. Статута града Градишка 
(„Службени гласник града Градишка“, 
број 04/17 и 05/19), градоначелник града 
Градишка, д о н и о  ј е 
 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету града Градишка за 2021. 
годину 

 
 
1. Одобрава се реалокација средстава 

у оквиру оперативне јединице 
Остали буџетски корисници  
(0008510 Завичајни музеј) 

 
- са позиције 411100 Расходи за 

бруто плате запослених износ од 
1.000,00 КМ 

- на позицију 412600  Расходи по 
основу горива, путовања и 
смјештаја   износ од 1.000,00 КМ 

- са позиције 412900  Остали 
непоменути расходи износ од 
500,00КМ 

- на позицију 412700 Расходи за  
стручне усл. износ од 500,00 КМ 

 
2. За извршење овог рјешења задужује 

се Одјељење за финансије града 
Градишка 



2.3.2022. године           „Службени гласник града Градишка“ – број 4/22                    страна 80 
 

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

 
O б р а з л о ж е њ е 

 
ЈУ „Завичајни музеј“ обратила се 
захтјевом за реалокацијом новчаних 
средстава, број  233/12-21 и 224/12-21 од 
22.12.2021. године, ради недовољно 
планираних средства на контима 
Расходи по основу горива и Расходи за 
стручне услуге.  
 
Број: 09-400-2-117/21 
Датум: 22.12.2021. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

______________________________________ 

 
На основу члана 10. и 11. Одлуке 

о извршењу ребаланса Буџета града 
Градишка за 2021. годину („Службени 
гласник града Градишка“, број 16/21) и 
члана 88. Статута града Градишка 
(„Службени гласник града Градишка“, 
број 04/17 и 05/19), градоначелник града 
Градишка, д о н и о  ј е 
 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету града Градишка за 2021. 
годину 

 
 
1. Одобрава се реалокација средстава 

у оквиру оперативне јединице 
Остали буџетски корисници  
(0008910 Развојна агенција 
Градишка) 

 
- са позиције 412900 Остали 

непоменути расходи износ од 
783,00 КМ 

- на позицију 412500 Расходи за 
текуће одржавање износ од 
750,00КМ 

- на позицију 418400 Расходи из 
трансакције размјене унутар 
исте јединице власти износ од 
33,00 КМ 

 

2. За извршење овог рјешења задужује 
се Одјељење за финансије града 
Градишка.   
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 

 
O б р а з л о ж е њ е 

 
ЈУ „Развојна агенција 
Градишка“ обратила се захтјевом за 
реалокацијом новчаних средстава број 
311/21 од 27.12.2021.год, на основу којег 
је и извршена реалокација.  
 
Број: 09-400-2-118/21 
Датум: 27.12.2021. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

______________________________________ 

 
На основу члана 10. и 11. Одлуке 

о извршењу ребаланса Буџета града 
Градишка за 2021. годину („Службени 
гласник града Градишка“, број 16/21) и 
члана 88. Статута града Градишка 
(„Службени гласник града Градишка“, 
број 04/17 и 05/19), градоначелник града 
Градишка, д о н и о  ј е 
 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету града Градишка за 2021. 
годину 

 
 
1. Одобрава се реалокација средстава 

у оквиру оперативне јединице 
Остали буџетски корисници  
(0008511 Градско позориште 
Градишка) 
 
 
- са позиције 412900 Остали 

непоменути расх. износ од  
605,00 КМ 

- на позицију 412200 Расходи по 
основу утрошка енергије, 
комуналних, комуникационих и 
трансп. услуга  износ од 385,00 
КМ 
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- на позицију  412500  Расходи за 
текуће одрж.  износ од 220,00 
КМ. 

 
2. За извршење овог рјешења задужује 
се Одјељење за финансије града 
Градишка.   
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 

 
O б р а з л о ж е њ е 

 
ЈУ „Градско позориште“ обратила се 
захтјевом за реалокацијом новчаних 
средстава број 176/21 од 27.12.2021. 
године, ради недовољно планираних 
средства на контима Расходи по основу 
утрошка енергије  и Расходи за текуће 
одржавање.   
 
Број: 09-400-2-119/21 
Датум: 27.12.2021. године 
Градишка  

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

______________________________________ 

 
На основу члана 10. и 11. Одлуке 

о извршењу ребаланса Буџета града 
Градишка за 2021. годину („Службени 
гласник града Градишка“, број 16/21) и 
члана 88. Статута града Градишка 
(„Службени гласник града Градишка“, 
број 04/17 и 05/19), градоначелник града 
Градишка, д о н и о  ј е 
 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету града Градишка за 2021. 
годину 

 
 
1. Одобрава се реалокација средстава у 
оквиру оперативне јединице Остали 
буџетски корисници (0815015 Гиманзија) 
 

- са позиције 412700  Расходи за 
стручне услуге износ од  570,00 
КМ 

-  на позицију 412900  Остали 
непоменути расх. износ   од  
570,00 КМ 

 
2. За извршење овог рјешења задужује 
се Одјељење за финансије града 
Градишка.   
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 

O б р а з л о ж е њ е 
 
ЈУ „Гимназија“ обратила се захтјевом за 
реалокацијом новчаних средстава, број 
1073/21 од 27.12.2021.године.  
Ради исправог евидентирања одобрава 
се реалокација средстава на конто 
Остали непоменути расходи.   
 
Број: 09-400-2-120/21 
Датум: 27.12.2021. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

______________________________________ 

 
На основу члана 10. и 11. Одлуке 

о извршењу ребаланса Буџета града 
Градишка за 2021. годину („Службени 
гласник града Градишка“, број 16/21) и 
члана 88. Статута града Градишка 
(„Службени гласник града Градишка“, 
број 04/17 и 05/19), градоначелник града 
Градишка, д о н и о  ј е 
 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету града Градишка за 2021. 
годину 

 
 
1. Одобрава се реалокација средстава 

у оквиру оперативне јединице 
Градска управа града Градишка 
(0008130 Одјељење за општу 
управу) 

 
- са позиције 412700 Расходи за 

стручне усл. износ од 9.563,00 
КМ 
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-  на позицију 412300  Расходи за 
режијски матер. износ од  
4.000,00КМ 

-  на позицију 513700  Издаци за 
лиценце износ од 5.563,00 КМ 

 
2. За извршење овог рјешења задужује 
се Одјељење за финансије града 
Градишка.   
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 

O б р а з л о ж е њ е 
 
Ради недовољно планираних средстава 
на горе наведеним позицијама,  врши се 
реалокација средстава.   
 
Број: 09-400-2-121/21 
Датум: 27.12.2021. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

______________________________________ 

 
На основу члана 10. и 11. Одлуке 

о извршењу ребаланса Буџета града 
Градишка за 2021. годину („Службени 
гласник града Градишка“, број 16/21) и 
члана 88. Статута града Градишка 
(„Службени гласник града Градишка“, 
број 04/17 и 05/19), градоначелник града 
Градишка, д о н и о  ј е 
 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету града Градишка за 2021. 
годину 

 
 
1. Одобрава се реалокација средстава 

у оквиру оперативне јединице 
Градска управа града Градишка 
(0008130 Одјељење за општу управу, 
0008221 Јединица за интерну 
ревизију) 

 
- са позиције 412900  Остали 

непоменути расх.(130) износ од 
224,00 КМ 

- на позицију 412900  Остали 
непоменути расх. (221) износ од  
224,00 КМ 

 
2. За извршење овог рјешења задужује 
се Одјељење за финансије града 
Градишка. 
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 

O б р а з л о ж е њ е 
 
Ради недовољно планираних средстава 
на позицији Остали непоменути расходи 
унутар Јединице за интерну ревизију 
врши се реалокација средстава са исте 
позиције Одјељења за општу управу.  
 
Број: 09-400-2-122/21 
Датум: 27.12.2021. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

______________________________________ 

 
На основу члана 10. и 11. Одлуке 

о извршењу ребаланса Буџета града 
Градишка за 2021. годину („Службени 
гласник града Градишка“, број 16/21) и 
члана 88. Статута града Градишка 
(„Службени гласник града Градишка“, 
број 04/17 и 05/19), градоначелник града 
Градишка, д о н и о  ј е 
 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету града Градишка за 2021. 
годину 

 
1. Одобрава се реалокација средстава у 
оквиру оперативне јединице Остали 
буџетски корисници (0008520 Културни 
центар) 
 

- са позиције 412300 Расходи за 
режијски материјал износ од 
44,50 КМ 

- на позицију 418400 Расходи из 
трансакције размјене унутар 
исте јединице власти износ од 
44,50 КМ. 
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2. За извршење овог рјешења задужује 
се Одјељење за финансије града 
Градишка.   
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 

 
O б р а з л о ж е њ е 

 
ЈУ „Културни центар“ обратила се 
захтјевом за реалокацијом новчаних 
средстава број 1599/21 од 27.12.2021. 
године, ради недовољно планираних 
средстава на позицији Расходи из 
трансакције размјене унутар исте 
јединице власти. 
 
Број: 09-400-2-123/21 
Датум: 27.12.2021. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

______________________________________ 

 
На основу члана 10. и 11. Одлуке 

о извршењу ребаланса Буџета града 
Градишка за 2021. годину („Службени 
гласник града Градишка“, број 16/21) и 
члана 88. Статута града Градишка 
(„Службени гласник града Градишка“, 
број 04/17 и 05/19), градоначелник града 
Градишка, д о н и о  ј е 
 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету града Градишка за 2021. 
годину 

 
1. Одобрава се реалокација средстава 

у оквиру оперативне јединице 
Градска управа  града Градишка 
(0008200 Одјељење за развој и 
међународне пројекте) 

 
- са позиције 511100 Издаци за 

изградњу зграда и објеката износ 
од 11.652,00 КМ 

- на позицију 412900 Остали 
непоменути расх. износ од 
6.652,00 КМ 

- на позицију 511300 Издаци за 
набавку постројења и опреме 
износ од 5.000,00 КМ. 

 
2. За извршење овог рјешења задужује се 

Одјељење за финансије града 
Градишка.   
 

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

 
O б р а з л о ж е њ е 

 
Ради исправног књиговодственог 
евидентирања одобрава се реалокација 
на позиције Остали непоменути расходи 
и  Издаци за набавку постројења. 
 
 
Број: 09-400-2-124/21  
Датум: 28.12.2021. године  
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

______________________________________ 
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СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА 
ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ГРАДИШКА 
__________________________________ 
__________________________________ 

и
ћ 

На основу члана 240. Закона о 
раду („Службени гласник Републике 
Српске“, бр. 1/16, 66/18,91/21- одлука УС 
и 119/21) и чл. 6. и 38. Посебног 
колективног уговора за запослене у 
области локалне самоуправе Републике 
Српске („Службени гласник Републике 
Српске“ бр. 20/17, 85/18 и 21/20, 
21/21,69/21 и 8/22) Синдикална 
организација Градске управе града 
Градишка и Градоначелник града 
Градишка, закључили су: 

 
ИЗМЈЕНЕ КОЛЕКТИВНИОГ УГОВОРА 
ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ГРАДСКОЈ УПРАВИ 

ГРАДА ГРАДИШКА 
 

Члан 1. 
 

У колективном уговору за запослене у 
градској управи града Градишка 
(„Службени гласник Града Градишка“, 
број 11/21) члан 5. мијења се и гласи: 

„Члан 5. 
 

(1) Плата запослених састоји се од 
основне плате, увећања плате и 
накнада прописаних Колективним 
уговором. 

(2) Плата из става 1. овог члана 
представља бруто плату. 

(3) У свим елементима који чине плату 
из ст. 1 садржани су порез на доходак 
и доприноси. 

(4) Плата из става 1. умањена за порезе 
и доприносе представља нето плату 
запослених.“. 

 
Члан 2. 

 
У члану 7. став (2) мијења се и гласи: 
„(2) Послови се разврставају у платне 
групе са сљедећим коефицијентима за 
обрачун плате:  
 
1) прва платна група – послови на 
којима се захтијева стручност 
неквалификованог радника:  

1. Радник на одржавању 
чистоће................................................7,81 
 
2) друга платна група – послови на 
којима се захтијева стручност која се 
стиче средњим образовањем у трајању 
од три године:  
1. радник обезбјеђења.......................7,96 
2. радник на телефонској централи и 
копирању за потребе органа Града, 
угоститељски радник, радник на 
копирању у шалтер сали, 
достављач..........................................8,38 
 
3) трећа платна група – послови на 
којима се захтијева стручност која се 
стиче средњим образовањем у трајању 
од четири године:  
1. стручни сарадник за административно 
техничке послове и благајник у ПВСЈ, 
стручни сарадник трећег 
звања..................................................8,87 
2. стручни сарадник другог 
звања.................................................9,03 
3. стручни сарадник првог 
звања/дактилограф у служби правне 
помоћи…............................................9,20 
4. кућни мајстор, возач у Одсјеку за 
заједничке послове...........................9,52 
5. стручни сарадник за секретарске 
послове у Служби 
Градоначелника...............................10,50 
 
4) четврта платна група – послови на 
којима се захтијева стручност која се 
стиче специјализацијом на основу 
стручности средњег образовања (ВКВ 
радник и ватрогасац-спасилац).:  
1. ватрогасац-спасилац, 
димњачар..........................................10,86 
2. ватрогасац-спасилац-
возач.................................................11,08 
3. руководилац акције гашења у 
ПВСЈ..................................................11,30 
4. командир одјељења у ПВСЈ, 
ватрогасац-спасилац сервисер...---11,53 
5. возач у Служби 
Градоначелника...............................12,12 
 
5) пета платна група – послови на 
којима се захтијева стручност која се 
стиче вишим образовањем или високим 
образовањем са остварених 180 ECTS 
бодова, или еквивалент:  
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1. виши стручни сарадник трећег 
звања................................................12,50 
2. виши стручни сарадник другог 
звања................................................12,65 
3. виши стручни сарадник првог 
звања................................................12,80 
 
6) шеста платна група – послови на 
извршилачким радним мјестима на 
којима се захтијева стручност која се 
стиче високим образовањем у трајању 
од четири године или високим 
образовањем са остварених 240 ECTS 
бодова, или еквивалент:  
1. самостални стручни сарадник за 
заштиту на раду у ПВСЈ, самостални 
стручни сарадник трећег 
звања................................................14,15 
2. самостални стручни сарадник другог 
звања................................................14,29 
3. самостални стручни сарадник првог 
звања................................................14,44 
4. комунални полицајац, градски 
инспектор, интерни ревизор, командир 
вода у ПВСЈ.....................................16,74 
5. стручни савјетник у служби, 
одјељењу или одсјеку......................17,57 
6. шеф одсјека, руководилац Јединице 
за интерну ревизију, замјеник 
старјешине у Професионалној 
ватрогасно-спасилачкој 
јединици............................................20,88 
 
7) седма платна група - послови на 
руководећим радним мјестима на којима 
се захтијева стручност која се стиче 
високим образовањем у трајању од 
четири године или високим 
образовањем са остварених 240 ECTS 
бодова, или еквивалент:  
1. Старјешина ПВСЈ, начелник 
одјељења или службе, секретар 
Скупштине града, ............................24,50 
2. Савјетник Градоначелника за 
грађевинске и инфраструктурне 
радове...............................................24,50 
3. Градски менаџер........................27,52.“ 

 
Члан 3. 

 
(1) У члану 12. тачка 3) мијења се и 
гласи: 
„3) отпремнину приликом одласка 
запосленог у пензију у висини три 
просјечне нето плате запосленог 

обрачунате за посљедњи мјесец прије 
одласка у пензију. 
 
(2) Тачка 7) мијења се и гласи: 
 
„7) трошкове једног топлог оброка за 
вријеме једног радног дана, као и у 
случају обављања прековременог рада 
дужег од три часа дневно – у висини од 
0,75% просјечне бруто плате у 
Републици Српској за претходну годину, 
за сваки радни дан запосленог, и“. 
 

Члан 4. 
 
У члану 13. иза става (2) додаје се нови 
став (3) који гласи: 
 
„(3) Изузетно од става (1) Запослени који 
је лице са инвалидитетом, а чије је 
мјесто становања од мјеста рада 
удаљено мање од 3 km и који за долазак 
на посао користи јавни превоз или 
сопствено возило остварује право на 
накнаду трошкова превоза у износу 
утврђен и на начин утврђен овим 
уговором." 

 
Члан 5. 

 
(1) У члану 22. став (1) мијења се и гласи: 
„(1) Запослени или његова породица 
имају право на помоћ у случају: 

1) смрти запосленог - у висини три 
посљедње просјечне нето плате 
запослених исплаћене у градској 
управи у претходној години, 

2) смрти члана уже породице – у 
висини двије посљедње 
просјечне нето плате запослених 
исплаћене у градској , односно 
општинској управи у претходној 
години, 

3) тешке инвалидности запосленог 
(која је категорисана од стране 
надлежног органа) у висини двије 
посљедње просјечне нето плате 
запослених исплаћене у градској 
управи у претходној години, 

4) дуготрајне болести или дуже 
неспособности за рад усљед 
повреде запосленог (утврђене од 
стране љекарске комисије) у 
висини једне просјечне нето 
плате запослених исплаћене у 
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градској управи у претходној 
години, 

5) изградње надгробног споменика 
запосленом који је изгубио живот 
приликом обављања службене 
дужности у висини три посљедње 
просјечне бруто плате 
запослених исплаћене у градској 
управи у претходној години, 

6) рођења дјетета - у висини једне 
просјечне нето плате запослених 
исплаћене у градској управи у 
претходној години и 

7) новчану накнаду за посебне 
резултате рада - у висини једне 
просјечне бруто плате 
запослених остварене у 
претходном мјесецу прије 
додјељивања награде.“  

(2) став (4) мијења се и гласи: 
     „(4) Запосленом се исплаћује 
јубиларна награда за остварени стаж 
код послодавца у трајању од: 
 
      1) 20 година радног стажа у висини 
једне просјечне бруто плате запослених 
исплаћене у градској управи у 
претходној години и 
       2) 30 година радног стажа у висини 
двије просјечне бруто плате запослених 
исплаћене у градској управи у 
претходној години.“, 

 
Члан 6. 

 
У члану 25. ст. (2) и (3) мијењају се и 
гласе: 
„(2) Висина отпремнине зависи од 
дужине рада запосленог код послодавца 
и износи:  
1) за рад од двије до десет година - 35% 
просјечне мјесечне нето плате 
исплаћене запосленом у посљедња три 
мјесеца прије престанка радног односа, 
за сваку навршену годину рада,  
2) за рад од десет до 20 година - 40% 
просјечне мјесечне нето плате 
исплаћене запосленом у посљедња три 
мјесеца прије престанка радног односа, 
за сваку навршену годину рада,  
3) за рад од 20 до 30 година - 45% 
просјечне мјесечне нето плате 
исплаћене запосленом у посљедња три 
мјесеца прије престанка радног односа, 
за сваку навршену годину рада и  

4) за рад дужи од 30 година - 50% 
просјечне мјесечне нето плате 
исплаћене запосленом у посљедња три 
мјесеца прије престанка радног односа, 
за сваку навршену годину рада.  
(3) Висина отпремнине из става 2. овог 
члана се не може утврдити у износу 
већем од шест просјечних мјесечних 
нето плата исплаћених запосленом у 
посљедња три мјесеца прије престанка 
радног односа.“. 

 
Члан 7. 

 
(1) Овај колективни уговор сматра се 
закљученим када га у истовјетном тексту 
потпишу његови учесници. 
 
(2) Овај колективни уговор ступа на снагу 
наредног дана од дана објављивања у 
„Службеном гласнику града Градишка“, а 
примјењује се од 11.02.2022. године. 
 
Број: 14/22 
Датум: 01.3.2022. године  
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК  
СИНДИКАЛНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

Мирјана Илинчић с.р. 
 

Број: 02-10-1/22 
Датум: 28.2.2022. године  
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

 
______________________________________ 
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