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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
На основу члана 19. Закона о комуналним
дјелатностима („Службени гласник Републике
Српске“, број: 11/95, 18/95 и 51/02), члана 63.
Одлуке o гробљима и погре-бној дјелатности на
подручју општине Градишка („Службени
гласник општине Гради-шка“, број: 6/98 и 6/02),
члана 30. Закона о локалној самоуправи
(“Службени гласник Републике Српске”, број:
101/04, 42/05 и 118/05) и чланова 17. и 33.
Статута Општине Градишка („Службени гласник
општине Градишка“, број 8/05, 4/08, 1/09 и 3/09)
Скупштина општине Градишка на сједници
одржаној 30.06. 2011. године, д о н и ј е л а ј е
ОДЛУКУ
о давању гробља у Брестовчини на
управљање и одржавање
Члан 1.
Гробље у Брестовчини, на којем право
власништва има Општина Градишка , лоцирано
на парцели к.ч. број 216/6 , „Код гробља“, њива
3. и 4. класе, површине 24.871 m2, уписано у п.л.
118 к.о. Брестовчина, даје се на управљање и
одржавање Српској православној црквеној
општини Градишка.
Члан 2.
Српска православна црквена општина
Градишка дужна је управљати и одржавати
гробље из члана 1. ове одлуке у складу са
Одлуком о гробљима и погребној дјелатности на
подручју општине Градишка („Службени
гласник општине Градишка“, број: 6/98 и 6/02) и
о томе подноситити годишњи извјештај
Начелнику општине.

Члан 3.
Право управљања и одржавања гробљем
из члана 1 ове одлуке престаје на основу посебне
одлуке Скупштине општине Градишка.

Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Градишка“
Број:01-022-149/11
Датум:30.06.2011.године
Градишка
ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Урош Граховац с.р.
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На основу члана 56. став 3. Закона о
уређењу простора и грађењу (“Службени гласник Републике Српске” број 55/10), члана 30.
Закона о локалној самоуправи (“Службени
гласник Републике Српске”, број: 101/04, 42/05 и
118/05) и чланова 17. и 33. Статута Општине
Градишка
(“Службени
гласник
општине
Градишка”, број 8/05, 4/08, 1/09 и 3/09)
Скупштина општине Градишка на сједници
одржаној 30.06.2011.године, д о н и ј е л а ј е
ОДЛУКУ
о допуни Одлуке о постављању привремених
објеката на подручју општине Градишка
Члан 1.
У Одлуци о постављању привремених
објеката на подручју општине Градишка
(“Службени гласник општине Градишка”, број
7/10) иза члана 25. додаје се нови члан 25а. који
гласи:
“ Члан 25а.
(1) За привремене објекте из члана 2. ове
Одлуке накнада за уређење грађевинског
земљишта и накнада за природну погодност
грађевинског земљишта (једнократна рента) се
плаћају за сваку годину трајања привременог
објекта у висини 2,5% од утврђеног износа ових
накнада према Одлуци о грађевинском
земљишту („Службени
гласник
општине
Градишка“, број: 6/07, 6/09 и 3/11).
(2) Уколико се привремена локација
продужава више пута накнаде из претходног
става се плаћају док се не исплате у пуном
износу. ”

Скупштина општине Градишка, у предмету
комплетирања грађевинског земљи-шта, по
захтјеву „Градид инжењеринг“ д.о.о. Градишка,
на основу члана 16. став 1. тачка д Закона о
грађевинском земљишту Републике Српске
("Службени гласник Републике Српске", број
112/06), члана 8. Одлуке о грађевинском
земљишту ("Службени
гласник
општине
Градишка", број:6/07, 6/09 и 3/11,) и члана 17. и
33. Статута Општине Градишка ("Службени
гласник општине Градишка", број 8/05, 4/08, 1/09
и 3/09), на сједници одржаној дана 30.06.2011.
године, донијела је
ОДЛУКУ
о давању сагласности за закључење Уговора о
продаји неизграђеног градског грађевинског
земљишта непосредном погодбом, са
„Градид инжењеринг“ д.о.о. Градишка
I
Даје се сагласност за закључење Уговора
о продаји непосредном погодбом, ради
комплетирања грађевинске парцеле неизграђеног
градског грађевинског земљишта, означеног као
к.ч.бр. 902/4 Ул. „В. Чичића“, градилиште у
површини од 137 m2 и к.ч.бр. 1627/3 Ул. „В.
Чичића“, улица у површини од 14 m2, уписане у
п.л.бр. 2689 к.о. Градишка-град, право својине
општине Градишка са 1/1 дијела, са „Градид
инжењеринг“ д.о.о. Градишка.
II
„Градид инжењеринг“ д.о.о. Градишка
дужан је платити накнаду за продато земљиште
из тачке 1. по тржишној цијени у износу од
200,00 КМ/ m2, што за 151 m2 износи 30.200,00
КМ.

Члан 2.
III
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у ''Службеном гласнику
општине Градишка''.
Број:01-022-150/11
Датум:30.06.2011.године
Градишка
ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Урош Граховац с.р.

Овлашћује се Начелник општине
Градишка да у име општине Градишка закључи
уговор из тачке I ове одлуке са „Градид
инжењеринг“ д.о.о. Градишка.
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Страна 3

IV

II

Ова одлука ступа на снагу даном
доношења, а биће објављена у ''Службеном
гласнику општине Градишка''.

Уговором из тачке I ове одлуке регулисаће
се сви међусобно односи између општине
Градишка и Бакић Јоце.

Број:01-022-151/11
Датум:30.06.2011.године
Градишка
ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Урош Граховац с.р.

III
Овлашћује се Начелник општине Градишка
да у име општине Градишка закључи уговор из
тачке I ове одлуке са Бакић Јоцом из Градишке.
IV

Скупштина општине Градишка, у предмету
замјене непокретности, покренут по захтјеву
општине Градишка, на основу члана 15. и 16.
Закона
о
грађевинском
земљишту
РС
("Службени гласник Републике Српске", број
112/06) и члана 17. и 33. Статута Општине
Градишка
("Службени
гласник
општине
Градишка", број 8/05, 4/08, 1/09 и 3/09), на
сједници одржаној дана, 30.06. 2011. године,
донијела је

Ова одлука ступа на снагу даном
доношења, а биће објављена у Службеном
гласнику општине Градишка.
Број:01-022-152/11
Датум:30.06.2011.године
Градишка
ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Урош Граховац с.р.

ОДЛУКУ
о давању сагласности за закључење Уговора о
замјени непокретности са Бакић Јоцом,
сином Николе из Градишке
I
Даје се сагласност за закључење Уговора о
замјени непокретности са Бакић Јоцом, сином
Николе из Градишке, којим општина Градишка
даје у замјену Бакић Јоци, сину Николе из
Градишке грађевинско земљиште означено као
к.ч.бр. 1644/109 „Међу каналима“, гради-лиште у
површини од 224 m2, уписане у п.л.бр. 3078 к.о.
Градишка-село, право располагања општинe
Градишка, а Бакић Јоцо даје у замјену општини
Градишка грађевинско земљиште означено као
к.ч.бр. 1644/108 „Међу каналима“, градилиште у
површини од 213 m2, уписана у п.л.бр.1589 к.о.
Градишка-село и ЗК ул. бр. 40 к.о. Градишкасело, посјед и право својине Бакић Јоце, сина
Николе са 1/1 дијела.

Скупштина општине Градишка, у
предмету исправке грешке, по захтјеву Габрић
Раде из Градишке, на основу члана 207. Закона о
општем управном поступку („Службени гласник
Републике Српске“, број 13/02 и 50/10) и чланова
17. и 33. Статута Општине Градишка
(„Службени гласник општине Градишка“ број
8/05, 4/08, 1/09 и 3/09), на сједници одржаној
дана 30.06. 2011. године д о н и ј е л а ј е
ЗАКЉУЧАК
1. Исправља се грешка у Рјешењу Скупштине
општине Бос. Градишка број: 03/4-475- 96 од
15.10.1982. године, тако да у диспозитиву,
умјесто:
„Габрић рођ. Лукић (Миле) Миљке“ треба да
стоји:
- „ Габрић рођ. Лукач (Миле)
Миљке“.
2. Исправка грешке производи правно дејство
од дана када производи правно дејство
рјешење које се исправља.

Страна 4
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Образложење

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Габрић Раде из Градишке затражио је да
се исправи грешка у Рјешењу о додјели
грађевинског земљишта Габрић Ради и Миљки
Скупштине општине Бос. Градишка број: 03/4475- 96 од 15.10.1982. године, у којем је
погрешно уписано презиме супруге, тако што је
умјесто презимена Лукач уписано презиме
Лукић.
Уз поднесак је приложио извод из МКР,
Рјешење Општинског суда Градишка
број:
ДН:1732/82 од 09.11.1982. године.
Поступајући по захтјеву за исправку
грешке извршен је увид у извод из МКУ број:
03-1-200-1821/2011 од 16.05.2011. године у
којем се наводи да је Габрић Миљка рођена
Лукач, а не Лукић како је то погрешно наведено
у рјешењу Скупштине општине Бос. Градишка.

На основу члана 43. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 101/04, 42/05 и 118/05), члана 19.
Закона о систему јавних служби („Службени
гласник Републике Српске“, број: 68/07) и члана
34. Статута општине Градишка (“Службени
гласник општине Градишка“, број:8/05, 4/08, 1/09
и 3/09), Начелник општине Градишка, д о н о с и

Одредбом члана 207. Закона о општем
управном
поступку
(„Службени
гласник
Републике Српске“ број 13/02), прописано је да
“орган који је донио рјешење, односно службено
лице које је потписало и издало рјешење, може у
свако вријеме исправити грешку у именима и
бројевима, писању или рачунању, као и друге
очигледне нетачности у рјешењу или у његовим
овјереним преписима“. На основу напријед
наведеног одлучено је као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:
Против овог закључка не може се
изјавити жалба али се може покренути управни
спор тужбом код Окружног суда у Бањој Луци, у
року од 30 дана од дана пријема овог закључка.
Тужба се подноси непосредно Суду, у два
примјерка.
Број:01-475-89/11
Датум:30.06.2011.године
Градишка
ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Урош Граховац с.р.

ОДЛУКУ
о давању сагласности на Правилник о
измјенама и допунама Правилника о
унутрашњој организацији и системазизацији
радних мјеста у ЈЗУ „Дом здравља“ Градишка
I
Даје се сагласност на Правилник о
измјенама и допунама Правилника о унутрашњој
организацији и систематизацији радних мјеста у
ЈЗУ „Дом здравља“ Градишка – Пречишћен текст
IV број: 01-1806/11 од 15.06.2011. године,
усвојен од стране Управног одбора наведене
установе.
II
За праћење извршења ове Одлуке задужује
се директор ЈЗУ „Дом здравља“ Градишка и
Одјељење
за
друштвене
дјелатности
Административне службе општине Градишка.
III
Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине
Градишка“.
Број:02-023-7/11
Датум:29.06.2011.године
Градишка
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Никола Крагуљ с.р.
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На основу члана 43. и 72., а у вези са
члановима 76. и 77. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 34.
Статута општине Градишка (“Службени гласник
општине Градишка“, број:8/05, 4/08, 1/09 и 3/09),
Начелник општине Градишка, д о н о с и
ОДЛУКУ
о формирању Мјешовите општинске комисије
за комуникације
I
Формира се Мјешовита општинска
комисија за комуникације (у даљум тексту:
Комисија), у саставу:
1. Петра Лукић-Мирковић, предсједавајући,
Административна служба,
2. Драгана Илић, члан,
Административна служба,
3. Владо Сладојевић, члан,
Административна служба,
4. Сања Суботић, члан,
ЈП Радио Градишка,
5. Борислав Шврака, члан,
дописник РТВ Републике Српске,
6. Вукица Кисин, члан,
Инфо + кабловски канал,
7. Тања Дојчиновић, члан,
Удружење воћара Републике Српске,
8. Игор Марчета, члан,
Удружење грађана Развојни центар
„Спектар“,
9. Санела Фишековић, члан,
Удружење грађана „Остаримо Заједно“.

Страна 5

- Провођење
консултација
са
представницима грађана и локалних медија које
ће бити основа за побољшање екстерне
комуникације и израду Општинске стратегије
комуникације;
- Учешће у изради приједлога Општинске
стратегије
комуникације,
уз
уважавање
предложених мјера и сугестија које произилазе
из јавних консултација.
III
Мандат именованим члановима Комисије
траје од 01.06.2011. године до 31.03.2012.године.
IV
Одлука ступа на снагу даном доношења.
Број:02-111-30/11
Датум:01.06.2011.године
Градишка
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Никола Крагуљ с.р.

На основу члана 34. Статута општине
Градишка
(“Службени
гласник
општине
Градишка“, број:8/05, 4/08, 1/09 и 3/09),
Начелник општине Градишка, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Радне групе за израду Програма
привођења трајној намјени земљишта у
обухвату Регулационог плана подручја
„Агроиндустријска зона Нова Топола“

II
Комисија има задатак да ради на
побољшању комуникације општинских органа са
медијима, грађанима и њиховим организацијама
и удружењима, те да учествује у изради
Општинске стратегије комуникације што
укључује:
- Процјену стања и система праксе
екстерне комуникације општинских органа;
- Предлагање мјера и активности којима
ће се побољшати систем и пракса екстерне
комуникације;
- Предлагање мјера и активности с циљем
побољшања комуникације општинских органа са
(локалним) медијима, грађанима и њиховим
организацијама и удружењима;

1. Именује се Радна група за израду
Програма привођења трајној намјени земљишта
у обухвату Регулационог плана подручја
„Агроиндустријска зона Нова Топола“ (у даљем
тексту: Радна група) у саставу:
1. НЕНАД КЕСИЋ, предсједник
2. МИРОСЛАВ ВУЈАТОВИЋ, члан
3. ДРАГАН КОТУР, члан
4. БИЉАНА РАДИЧИЋ, члан
2. Задатак Радне групе је да изради
програм привођења намјени земљишта у
обухвату
Регулационог
плана
подручја
„Агроиндустријска
зона
Нова
Топола“
(утврђивање елемената за почетну цијену
земљишта, степен опремљености, потребне
активности за поступак лицитације и др.) и исти
достави Начелнику Општине.
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3. Рок за завршетак Програма је тридесет
дана од дана ступања на снагу овог Рјешења.
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4. Ово Рјешење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
општине Градишка“.

ОГЛАС

Број:02-111-29/11
Датум:21.06.2011.године
Градишка
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Никола Крагуљ с.р.
У складу са чланом 5. Одлуке о
утврђивању критерија и намјени трошења
средстава текуће буџетске резерве („Службени
гласник општине Градишка, број 7/03) и члана
19. став 2. Одлуке о извршењу Буџета општине
Градишка за 2011. годину („Службени гласник
општине Градишка“, број 8/10), објављује се
ПРЕГЛЕД
исплата средстава из буџетске резерве за
период од 01.04. до 30.06. 2011. Године
Број
Корисник
Износ
Намјена
рјешења
1
2
3
4
02-532- најмлађа беба,
500,00 у сврху додјеле
229/11 најстарија беба,
поклона за пет беба
беба са највише
до једне године
браће и сестара,
старости, а поводом
прворегистрована
Конференције беба.
беба и беба која је
регистрована под
бројем 27.
02-532- Мирослав Вуковић 1.500,00 на име трошкова
сахране посмртних
121/11 из Градишке
остатака седам
чланова породице
Вуковић из Медара,
Република Хрватска,
страдалих у ратним
дешавањима, 1995.
Године.

Број:02-012-1-224/11
Датум:30.06.2011.године
Градишка
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Никола Крагуљ с.р.

Одјељење
за
урбанизам,
грађење,
комуналне и стамбене послове Административне
службе, Општине Градишка на основу рјешења
број 04-372-11/11 од 16.06.2011. године, извршио
је у регистру заједница етажних власника
стамбених зграда, у регистарском листу број:
66/11 упис оснивања ЗЕВ стамбеног дијела
зграде „Топлана“ – улаз 1, у Градишци, Улица
војводе Мишића бб, са сљедећим подацима:
Заједница етажних власника стамбеног
дијела зграде „Топлана“ – улаз 1, је дана
04.02.2011.године
донијела
Одлуку
о
конституисању. Основна дјелатност заједнице је
управљање зградом за рачун етажних власника,
прикупљање и тражење средстава за одржавање
заједничких дијелова и уређаја зграде, извођење
радова
хитних интервенција,
кориштења
заједничких просторија и дијелова зграде и
земљишта које служи за редовну употребу
зграде, други послови управљања зградом.
У правном промету са трећим лицима
заједнице, закључује уговоре и обавља друге
послове правног промета у оквиру своје
дјелатности, самостално и без ограничења.
Заједница одговара
цјелокупном својом
имовином-покретним
стварима,
новчаним
средствима и имовинским правима, којима
заједница располаже.
Оснивачи и чланови заједнице одговарају
супсидијарно до висине свог удјела у плаћању
трошкова инвестиционог и текућег одржавања и
хитних интервенција на заједничким дијеловима
зграде.
Лица овлаштена за заступање заједнице су
Радић Игор ЈМБГ: 1505977101466 и Стојнић
Васко ЈМБГ: 2704979101486
Број:04-372-11/11
Датум:22.03.2011.године
Градишка
СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ

Жељко Дамјановић с.р.
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ОСТАЛО
На основу члана 160. Закона о раду –
Пречишћени
текст
(„Службени
гласник
Републике Српске“, број: 55/07), и члана 5., 6. и
31. Посебног колективног уговора за запослене
у области локалне самоуправе Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 114/07)

Синдикална организација Административне
службе општине Градишка, с једне стране, и
Начелник општине Градишка, с друге стране,
закључили су
ДОПУНУ ПОЈЕДИНАЧНОГ
КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
У АДМИНИСТРАТИВНОЈ СЛУЖБИ
ОПШТИНЕ ГРАДИШКА
Члан 1.
У Појединачном колективном уговору за
запослене у Административној служби општине
Градишка
(„Службени
гласник
општине
Градишка“, број 3/08, 6/08, 11/08, 5/09 и 2/11)
послије члана 2. Додаје се нови члан 2а., који
гласи:
„Члан 2а
Запосленим у Административној служби
општине Градишка привремено се умањује
основица за обрачун плате у дијелу која се
односи на цијену рада и тако слиједи:
- савјетнику начелника општине, шефу
кабинета начелника, секретару Скупштине
општине, начелницима одјељења и
шефовима одсјека (коефицијент 12,00 –
14,00), за 15%,
- начелнику комуналне полиције, шефу
рачуноводства,
руководиоцу
Службе
обједињене наплате, стручним савјетницима,
инспекторима, комуналним полицајцима и
самосталним
стручним
сарадницима
(коефицијент 8,00 – 11,00), за 10%,
- вишим
стручним
сарадницима
(коефицијент 6,50 – 7,00), за 7%,
- стручним
сарадницима
и
осталим
запосленим
на
административним,
техничким
и
помоћним
пословима
(коефицијент 3,00 – 5,10), за 5%“.

Члан 2.
Ова допуна Појединачног колективног
уговора ступа на снагу даном закључивања и
објавиће се у „Службеном гласнику општине
Градишка“.
Број:43/11
Датум:18.05.2011.године
Градишка

Број:02-022-128/11
Датум:18.05.2011.године
Градишка

Предсједник
Синдикалне организације
Радомир Лазаревић с.р.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Никола Крагуљ с.р.
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