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НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

На основу члана 34. ст. 2. Одлуке о
уређењу простора и грађевинском земљишту
(„Службени гласник општине Градишка”; број
6/14,1/17 и 7/17) а у вези са чланом 3. став 1.
тачка а Закона о комуналним таксама („Службени гласник Републике Српске”; број 4/12) и
члана 88. Статута општине Градишка („Службени гласник општине Градишка“ број: 4/17)
Начелник општине д о н о с и:
ОДЛУКУ
о висини закупа грађевинског земљишта
ради продаје штампе, књига и других
публикација за 2018 годину
Члан 1.
Овом Одлуком утврђује се висина
закупа за постављање штандова и полица за
продају књига, штампе и других публикација
на јавним површинама, који (које) се на истим
постављају непосредном погодбом и на захтјев
заинтересованог лица, а чија висина није регулисана Одлуком о уређењу простора и грађевинском земљишту и за које се према Закону о
комуналним таксама не може наплаћивати
комунална такса.
Члан 2.
Под јавним површинама у смислу ове
Одлуке подразумијевају се тротоари, тргови,
паркинзи, травњаци и уређене и неуређене
површине око објеката колективног становања
(изграђено градско грађевинско земљиште).

Члан 3.
(1) Закупнина за садржаје из члана 1.
ове Одлуке утврђује се за 1 m² изграђеног
градског грађевинског земљишта дневно без
обзира на зону или мјесечно у зависности од
положаја за сваку конкретну зону а према
зонама одређеним Одлуком о уређењу простора и грађевинском земљишту како слиједи:
За постављање продајих столова и
полица за за саджаје из члана 1. ове Одлуке
закупнина се одређује у мјесечном иносу без
обзира на заузету површину и износи:
-у I зони ................................40,00КМ,
-у II зони.............................. 30,00 КМ,
у III и осталим зонама ........20,00 КМ.
Максимална величина штанда, односно полице код мјесечног заузимања јавне
површине за саджаје из члана 1. може бити до
4,00 м2 по штанду односно полици.
(2) Висина закупнине за дневно заузимање изграђеног градског грађевинског
земљишта за један дан закупа за исте садржа-је
без обзира на зону износи:
- за површину до 20 m² -8,00 КМ/m²
- за површину 20 - 50 m² -4,00 КМ/m²
- за површину 50-100 m² -2,00 КМ/m²
- за површину преко 100,00 m²-1,00 КМ/m²
Члан 5.
Ова Одлука ће служити као основ за
утврђивање висине закупа у периоду од
01.01.2018 до 31.12.2018. године.
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Члан 6.
Овлашћује се начелник Одјељења за
комуналне и стамбене послове да у име
Општине потписује уговоре о закупу јавне
површине за садржаје наведене у члану 1. ове
Одлуке.
Члан 7.
(Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о висини закупа грађевинског земљишта грађевинског земљишта
ради продаје штампе књига и других публикација за 2017 годину („Службени гласник
општине Градишка“ број: 1/17).
Члан 8.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а обајвиће се у «Службеном гласнику
општине Градишка».
Број:02-022-34/18.
Дана:30.01.2018.године.
Градишка
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Зоран Аџић с.р.

________________________________

На основу чл. 59 и 82. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16), члана 88. Статута
општине Градишка („Службени гласник
општине Градишка“, број 4/17 и члана 5.
Правилника о коришћењу средстава који се
признају као трошкови репрезентације („Службени гласник општине Градишка“, број
12/13), Начелник општине Градишка доноси
ОДЛУКУ
о признавању дневних трошкова
репрезентације за функционере општине и
запослене у Општинској управи
Члан 1.
(1) Запослени у Општинској управи
општине Градишка ( у даљем тексту: запослени) имају право на два топла напитка (кафа
или чај)
без накнаде, на терет трошкова
репрезентације.
(2) Наведено из претходног става
запослени ће користити прије почетка радног
времена до 07,30 часова и у периоду од 10,30
до 11,00 часова.
Члан 2.
Коришћење напитака преко одобре-не
количине из претходног члана
и ван
прописаног времена није дозвољено.
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Члан 3.
(1) Функционери општине, савјетник
начелника, секретар Скупштине општине,
начелници одјељења или службе и шефови
одсјека имају право на услуге кафе кухиње у
обављању својих редовних послова и преко
количина одобрених у члану 1. за госте и
приликом одржавања радних састанака, водећи
рачуна о рационалности потрошње.
(2) Функционери Општине, секретар
Скупштине општине и начелници одјељења
или службе имају право на тршкове ексте-рне
репрезантације, искључиво по овлашће-њу
Начелника општине, уз навођење назива делегације и обавезно потписивања пуног имена и
презимена овлашћеног лица на рачуну издатом
од стране даваоца услуга.
(3) Лица из предходног става имају
право на трошкове екстерне репрезантације до
износа максимално 40,00 КМ по особи за које у
случају службених посјета обезбјеђују једну
конзумацију хране и пића у ресторану на
подручју Општине Градишка, односно максимално до 1500,00 КМ у укупном износу рачуна
за угоститељске услуге коришћене у једном
дану.
(4) Функционери општине, у изузетним случајевима, имају право на трошкове
екстерне репрезентације за које у случају
службених посјета, обезбјеђују једну конзумацију хране и пића у ресторану ван подру-чја
Општине Градишка у укупном дозвоље-ном
финансијском износу до 1.000,00 КМ за
угоститељске услуге коришћене у једном дану.
Члан 4.
Угоститељски радник у кафе кухињи
води евиденцију о потрошњи напитака
прописаних овом одлуком и на крају сваког
мјесеца Одјељењу за општу управу доставља
извјештај о потрошњи напитака, а Одјељење за
општу управу доставља Извјештај о укупној
потрошњи
напитака за сваки претхо-дни
мјесец Одјељењу за финансије.
Члан 5.
(1) За спровођење ове одлуке задужује
се Одјељење за општу управу и Одјељење за
финасије.
(2) Поступање супротно овој одлуци
представља тежу повреду радне дужности за
коју службеници и намјештеници Општинске
управе одговарају дисциплински.
Члан 6.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о признавању дневних
трошкова репрезентације за запослене у
Општинској управи
(„Службени гласник
општине Градишка“, број 4/17).
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Члан 7.
Одлука ступа на снагу наредног дана
од дана доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине Градишка“.
Број:02-022-242/17
Датум: 04.07. 2017. године
Градишка
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Зоран Аџић с.р.

_______________________________

На основу чл. 17., 135. и 136. Закона о
спорту („Службени
гласник
Републике
Српске“, број 4/02, 66/03, 73/08 и 102/08), члана
82. став (3) Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број
97/16), Правилника о категоризацији спортова
у Републици Српској („Службени гласник
Републике Српске“, број 100/13) и члана 88.
Статута општине Градишка („Службени
гласник општине Градишка“, број 4/17),
Начелник општине доноси
О Д Л У К У
о измјенама Правилника о расподјели
финансијских средстава за спорт на
простору општине Градишка
Члан 1.
У Правилнику о расподјели финасијских средстава за спор на простору општине
Градишка („Службени гласник општине Градишка“, бр. 4/13, 1/14 и 1/17), члан 13. мијења
се и гласи:

1.
2.
3.
4.
5.
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Фудбал – 46,89 %,
Кошарка – 16,00 %,
Одбојка – 10,67 %,
Рукомет – 4,80 % и
Остали спортови – 21,64 %.”

Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Градишка“.
Број: 02-022-36/18
Дана:20.02.2018. године
Градишка
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Зоран Аџић с.р.

__________________________________

На основу члана 16. Закона о спорту
(„Службени гласник Републике Српске“, број
4/02, 66/03, 73/08 и 102/08), члана 88. Статута
општине Градишка („Службени гласник општине Градишка“, број 4/17), члана 17. Правилника
о расподјели финансијских средстава за спорт
на простору општине Градишка („Службени
гласник општине Градишка“, број 4/13, 1/14 и
1/17) и Програма финансирања спорта на подручју општине Градишка за 2018. годину
(„Службени гласник општине Градишка“, број
11/17), на приједлог Одјељења за друштвене
дјелатности уз прибављено мишљење Савјета
за спорт (Закључак број: 01-07/18 од 26.01.
2018. године), Начелник општине д о н о с и
ОД Л У К У
о усвајању Прегледа расподјеле
финансијских средстава за спорт
у 2018. години

“Члан 13.
Средства планирана за суфинасирање
спорта расподјељују се на сљедећи начин:
1. 7,50 % - школски спорт и спортска
рекреација,
2. 11,25 % - значајне спортске манифестације и
3. 81,25 % - такмичарски спорт.

I
Усваја се Преглед расподјеле финансијских средстава за спорт у 2018. години.

Расподјелу и план утрошка средстава
вршиће Одјељење за друштвене дјела-тности уз
прибављено мишљење Савјета за спорт.“

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

Члан 2.
У члану 17. став (2) мијења се и гла-си:
“Средства за такмичарски спорт,
изузимајући средства за клубове од посебног
интереса, расподјељују се на следећи начин:

II
Преглед расподјеле средстава из тачке I
у прилогу је ове одлуке и чини њен саставни
дио.

Број: 02-022-37/18
Дана: 02.02.2018. године
Градишка
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Зоран Аџић с.р.
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ПРЕГЛЕД РАСПОДЈЕЛЕ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА ЗА СПОРТ У 2018. ГОДИНИ
Планирана средства за спорт у 2018. години
1.Такмичарски спорт,значајне спортске
манифестације школски спорт и спортска рекреација
2.Суфинансирање изградње и опремање спортских
објеката

400.000,00

Расподјела:
1. Такмичарски спорт 81,25%
2.Школски спорт и спортска рекреација
грађана 7,50%

325.000,00

3.Значајне спортске манифестације и
активности за Општину и РС 11,25%
УКУПНО

10.000,00

30.000,00
45.000,00
400.000,00

Расподјела средстава за такмичарски спорт
ФК.Козара -клуб од посебног значаја за општину Градишка
1.Фудбал -остали клубови
2.Кошарка
3.Одбојка
4.Рукомет
5.Остали спортови
УКУПНО

100.000,00
105.500,00
36.000,00
24.000,00
10.800,00
48.700,00
225.000,00

УКУПНО ТАКМИЧАРСКИ СПОРТ А+Б

325.000,00

46,89%
16,00%
10,67%
4,80%
21,64%

расположиво
103.800,00
32.000,00
22.000,00
9.000,00
47.300,00
214.100,00

РАСПОДЈЕЛА СРЕДСТАВА КЛУБОВИМА ПО ГРУПАМА

ПРВА ГРУПА "Б"(КЛУБОВИ У ПРВОЈ ЛИГИ РС)
ФК "Козара" Градишка-клуб од посебног значаја за општину

годишњи
износ
100.000,00

ПРВА ГРУПА "В"(КЛУБОВИ У ДРУГОЈ ЛИГИ РС)
ФК "Јединство" Жеравица
ФК "Дубраве" Дубраве

годишњи
износ
16.500,00
16.500,00

ПРВА ГРУПА "Г"(КЛУБОВИ У ТРЕЋОЈ ЛИГИ РС)
ФК "Лијевче" Нова Топола

ПРВА ГРУПА"Д"(КЛУБОВИ У ЧЕТВРОЈ ЛИГИ)
фк "Слога -ДИПО" Горњи Подградци
ФК "Козара" Турјак
ФК "Торпедо" Церовљани
ФК "Ратар" Стара Топола
ФК "13 скојевки" Грбавци
ФК "Бисери" Чатрња
ФК "Слобода" Доњи Подградци
ФК "Калеми" Требовљани

годишњи
износ

8.000,00
годишњи
износ
4.550,00
4.550,00
4.550,00
4.550,00
4.550,00
4.550,00
4.550,00
4.550,00

проценат

Начин исплате
мјесечно

проценат

Начин исплате
мјесечно (2m)
квартално

15,90%
15,90%

проценат

7,71%

проценат

4,38%
4,38%
4,38%
4,38%
4,38%
4,38%
4,38%
4,38%

Начин исплате
квартално
Начин исплате
квартално
квартално
квартално
квартално
квартално
квартално
квартално
квартално

резерве
1700
4000
2000
1800
1400
10900
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ПРВА ГРУПА"Ђ"(КЛУБОВИ У ПЕТОЈ ЛИГИ)
ФК "ОФК Омладинац" Градишка
ФК "Ламинци" Ламинци
ФК "Младост" Сеферовци
ФК "Полет" Елезагићи
ФК "Обрадовац" Градишка
ФК "Вилуси" Вилуси
ФК "Борац" Машићи
ФК "Братство" Козинци
ФК "Братство" Орахова
ФК "Романовци" Романовци
ФК "Јабланица-Дионис" Јабланица

годишњи
износ
2.400,00
2.400,00
2.400,00
2.400,00
2.400,00
2.400,00
2.400,00
2.400,00
2.400,00
2.400,00
2.400,00

ДРУГА ГРУПА:КОШАРКА
ЖКК "Козара" Градишка -1.лига РС
ОKК "Козара" Градишка -2.лига РС-запад
КК "Лијевче" Нова Топола-2.лига РС-запад

годишњи
износ
18.000,00
7.000,00
7.000,00

ТРЕЋА ГРУПА:ОДБОЈКА
ОК "Градишка" Градишка-1.лига РС
ЖОК "Градишка" Градишка-1.лига РС
ЖОК "Козара" Градишка-2.лига РС

годишњи
износ
10.000,00
7.000,00
5.000,00

ЧЕТВРТА ГРУПА :РУКОМЕТ
OРК "Kozara" Градишка - 2.лига РС

годишњи
износ

9.000,00

Страна

проценат

2,31%
2,31%
2,31%
2,31%
2,31%
2,31%
2,31%
2,31%
2,31%
2,31%
2,31%

проценат

56,25%
21,88%
21,88%

проценат

45,45%
31,82%
22,73%

проценат

100%

Начин исплате
квартално
квартално
квартално
квартално
квартално
квартално
квартално
квартално
квартално
квартално
квартално

Начин исплате
мјесечно(2m)
квартално
квартално

Начин исплате
мјесечно(2m)
квартално
квартално

Начин исплате
квартално

ПЕТА ГРУПА:ОСТАЛИ СПОРТОВИ
годишњи
износ
Куглашки клуб "Козара" Градишка-Премијер лига БиХ
Куглашки клуб "Лијевче" Нова Топола-1.лига РС
Куглашки клуб "Посавина" Градишка-1.лига РС
ШК "Лијевче" Нова Топола-2.лига РС
ШК "Козара" Градишка-2.лига РС
Карате клуб "Соко" Градишка
Клуб борилачких вјештина "Нитен" Градишка
Џиу-џицу клуб "Самурај" Градишка
Карате клуб "Сенсеи kaрате дo" Нова Топола
Кајак кану клуб "Сава" Градишка
Кошаркашки клуб инвалида"Козара"Градишка
КК"Топбаскет" Нова Топола (омладинска лига)
Фудбалски клуб "Старс" Градишка (млађе селекције)
Спортско-планинарско друштво "Патрија" Градишка
Центар за подводне активности "Свети Никола" Градишка
KK "Servitium"-Градишка
Клуб реалног аикидо-а"Градишка" Градишка
Клуб малог фудбала"Градишка" Градишка(2. лига Запад)

11.500,00
3.500,00
3.500,00
2.100,00
2.100,00
1.800,00
4.000,00
1.800,00
1.800,00
3.000,00
2.200,00
2.500,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
2.000,00
1.200,00
1.300,00

проценат

24,31%
7,40%
7,40%
4,44%
4,44%
3,81%
8,46%
3,81%
3,81%
6,34%
4,65%
5,29%
2,11%
2,11%
2,11%
4,23%
2,54%
2,75%

Начин исплате
мјесечно(2m)
квартално
квартално
квартално
квартално
квартално
квартално
квартално
квартално
квартално
квартално
квартално
квартално
квартално
квартално
квартално
квартално
квартално
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Број 1/18

„Службени гласник општине Градишка“

На основу члана 17. Закона о рачуноводству и ревизији Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске” број
94/15), члана 13. Правилника о начину и
роковима вршења пописа и усклађивања
књиговодственог стања са стварним стањем
имовине и обавеза (“Службени гласник Републике Српске” број 45/16) и члана 88. Статута
општине Градишка (“Службени гласник
општине Градишка” број 4/17), Начелник
општине д о н о с и
ОД Л У К У
o попису и образовању комисија за попис
Члан 1.
У циљу утврђивања стварног стања имовине
и обавеза и усклађивања књиговодственог са
стварним стањем имовине и обавеза, именују
се сљедеће пописне комисије:
а) Централна пописна комисија, у
саставу:
1. Ђаковић Драган, предсједник
- Гламочанин Јасминка, замјеник
предсједника
2. Бенцуз Славојка, члан
- Грабеж Владимир, замјеник члана
3. Дамјановић Михајло, члан
- Данијела Гајић, замјеник члана
б) Комисија за попис имовине грађевинских објеката, инвентара и опреме, као и друге сталне имовине, у саставу:
1. Врховац Дарко, предсједник
- Бабић Миодраг, замјеник предсједника
2. Мекињић Славко, члан
- Гојковић Момчило, замјеник члана
3. Остојић Ђорђе, члан
- Живковић Бојан, замјеник члана
ц) Комисија за попис новчаних средстава, потраживања и обавеза, у саставу:
1. Лакић Весна, предсједник
- Благојевић Бранка, замјеник предсједника
2. Жмирић Верица , члан
- Шмитран Радојка, замјеник члана
3. Буловић Синиша, члан
- Шкрбић Драгана, замјеник члана
Члан 2.
Попис имовине и обавеза врши се са
стањем на дан 31.12.2017. године.
Члан 3.
Прије почетка пописа свака пописна
комисија је дужна да сачини план рада.
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Члан 4.
Пописне комисије треба да изврше
попис у времену од 18.12.2017. године до
17.01.2018. године и записнике о извршеном
попису доставе централној пописној комисији до 31.01.2018. године.
Члан 5.
Задатак централне пописне комисије
је да координира рад свих пописних комисија, те да води рачуна о исправности спровођења пописа и да се попис заврши до
утврђеног рока.
Члан 6.
На основу појединачних извјештаја
пописних комисија централна комисија ће
сачинити збирни извјештај до 28.02.2018.
године, те ће предложити начин књижења
евентуалних вишкова и мањкова, отписа средстава, потраживања и обавеза који доставља Начелнику одјељења за финансије.
Члан 7.
Начелник одјељења за финансије
извјештај централне пописне комисије доставља Начелнику општине, који доноси
одлуку о усвајању извјештаја и приједлог
књижења утврђених разлика.
Члан 8.
Ова одлука ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у “Службеном гласнику општине Градишка”.
Број:02-022-460/17
Датум:13.12.2017. године
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Зоран Аџић с.р.

_________________________________

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

Број 1/18

„Службени гласник општине Градишка“
ОДЛУКУ

о давању сагласности на Правилник
оунутрашњој организацији и
систематизацији радних мјеста у ЈУ
„Културни центар“ Градишка
1. Даје се сагласност на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у ЈУ „ Културни центар“ Градишка, број: 852/17 од 14.11.2017.године.
2. Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Градишка“.
Број: 02-023-18 /17
Дана: 31.01.2018. године
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Зоран Аџић с.р.

_______________________________________

На основу члана 19. Закона о систему јавних служби ( „ Службени гласник Републике Српске“, бр. 68/07 ,109/12 и 44/16 ),
члана 82. став (3) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број 97/16), и чл. 68. став (1) тачка
13) и 88. Статута општине Градишка („Службени гласник општине Градишка“, број
4/17) Начелник општине Градишка д о н о с и
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На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и члана 88. Статута општине Градишка („Службени гласник
општине Градишка“, број 4/17), а по захтјеву
в.д. директора „Развојне агенције Градишка“
Градишка Начелник општине доноси
ОДЛУКУ
о давању сагласности на Правилник о
унутрашњој организацији и
систематизацији радних мјеста „Развојне
агенције Градишка“ Градишка
I
Даје се сагласност на Правилник о
унутрашњој организацији и систематизацији
радних мјеста „Развојне агенције Градишка“
Градишка број:1/18 од 30. 01. 2018. године,
усвојен од стране в.д. директора Агенције.
II
Одлука ступа на снагу наредног дана
од дана доношења, а објавиће се у
„Службеном гласнику општине Градишка“.
Број: 02-023 -1/18
Датум: 31.01.2018. године
Градишка
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Зоран Аџић с.р.

____________________________

ОДЛУКУ
о давању сагласности на Правилник о
платама у ЈУ „ Културни центар“
Градишка
1. Даје се сагласност на Правилник о платама
у ЈУ „ Културни центар“ Градишка, број:
853/17 од 14.11.2017.године.
2. Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Градишка“.
Број: 02-023-24 /17
Дана: 31.01.2018.године
градишка
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Зоран Аџић с.р.

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и члана 88. Статута општине Градишка („Службени гласник
општине Градишка“, број 4/17), а по захтјеву
в.д. директора „Развојне агенције Градишка“
Градишка Начелник општине доноси
ОДЛУКУ
о давању сагласности на Правилник о
платама у „Развојној агенције
Градишка“ Градишка
I
Даје се сагласност на Правилник о
платама у „Развојној агенције Градишка“
Градишка број:2/18 од 30. 01. 2018. године,
усвојен од стране в.д. директора Агенције.
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II
Одлука ступа на снагу наредног дана
од дана доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине Градишка“.
Број: 02-023 -2/18
Датум: 31.01.2018. године
Градишка
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Зоран Аџић с.р.

Страна
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се одржати донаторско вече. Циљ ове акције
је да се средства прикупљена од донација
усмјере Фонду солидарности за дијагностику
и лијечење оболења,стања и повреда дјеце у
иностранству.
Имајући у виду тренутну ситуацију у Буџету
Општине и значај ове хуманитарне акције,
Начелник Општине је из ставке 412900
(репрезентације, пријеми, манифестације...),
одобрио износ од 5.000,00 КМ за ове намјене.
Број: 02-434-85/17
Датум: 12.12.2017.год.

________________________________
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Зоран Аџић с.р.

На основу члана 82. став (3) Закона о
локалној самоуправи (''Службени гласник
Републике Српске'', број 97/16) и члана 88.
Статута општине Градишка (''Службени
гласник општине Градишка'', број 4/17),
Начелник општине Градишка, доноси
О Д Л У К У
1. Одобрава се исплата средстава у
износу од 5.000,00 КМ, Фонду солидарности
за дијагностику и лијечење оболења,стања и
повреда дјеце у иностранству, у сврху хуманитарне акције ''С љубављу храбрим срцима''.
2. Уплату средстава у износу од
5.000,00 КМ извршити на рачун Министарства финансија Републике Српске жирорачун број: 555-090-00361847-56, Нова банка
а.д. Бања Лука.
3.Исплата средстава извршиће се на
терет Буџета општине Градишка за 2017.
годину-ставка 412900 (репрезентације, пријеми, манифестације...).
4. О извршењу ове одлуке стараће се
Одјељење за финансије.
5. Ова одлука ступа на снагу даном
доношења и објавиће се у ''Службеном
гласнику општине Градишка''.
Образложење
Под високим покровитељством предсједника Републике Српске, Милорада
Додика проводи се хуманитарна акција “С
љубављу храбрим срцима”, у оквиру које ће

_________________________

На основу члана 82. став (3) Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“ број 97/16) и члана 88.
Статута Општине Градишка („Службени
гласник општине Градишка“, број 4/17),
Начелник општине Градишка доноси
ОДЛУКУ
I
Одобрава се исплата средстава у
износу од 2.000,00 КМ, Удружењу воћара
Републике Српске, у сврху суфинансирања
Шестог савјетовања воћара Републике
Српске.
II
Уплату средстава у износу од 2.000,00
КМ извршити на име Удружења воћара
Републике
Српске,
жиро-рачун
број:
5620108086440119, НЛБ Развојна банка а.д.
Бања Лука.
III
Исплата средстава извршиће се на терет Буџета општине Градишка- ставка 412900
(репрезентација, пријеми, манифестације).
IV
О извршењу ове одлуке стараће се
Одјељење за финансије.
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V
Ова одлука ступа на снагу даном
доношења и објавиће се у „Службеном
гласнику општине Градишка“

V
Ова одлука ступа на снагу даном
доношења и објавиће се у ''Службеном
гласнику општине Градишка''.

Број: 02-435-1/18
Датум: 29.01.2018. године
Градишка
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Зоран Аџић с.р.

Број: 02-022-4 /18
Датум:04.01.2018. год.
Градишка
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Зоран Аџић с.р.

__________________________
___________________________

На основу члана 82. став (3) Закона о
локалној самоуправи (''Службени гласник
Републике Српске'', број 97/16), чл. 58. став
о) и 88. Статута општине Градишка (''Службени гласник општине Градишка'', број
4/17), Начелник општине 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 општине-подршка наталитету
(поклон честитка за новорођено дијете, у
укупном износу од 3.200,00 КМ (словима:три
хиљаде и двије стотине и 00/100).
II
Уплату средстава из тачке I ове
одлуке, за свако новорођено дијете у децембру 2017. године у износу од 100,00 КМ
(словима:стотинуконвертибилнихмарака
и
00/100), вршиће се на текући рачун родитеља
дјетета.
III
Саставни дио ове одлуке је списак
новорођене дјеце у децембру 2017. године.
IV
О извршењу ове одлуке стараће се
Одјељење за финансије.

На основу члана 79. Закона о службеницима и намјештеницима у органима
јединице локалне самоуправе („Службени
гласник Републике Српске“, број: 97/16) и
члана 88. Статута општине Градишка („Службени гласник општине Градишка“, број:
4/17) Начелник општине Градишка, доноси
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за избор
службеника по јавном конкурсу за
извршилачка радна мјеста у Општинској
управи општине Градишка
1. Именује се Комисијa за избор службеника по јавном конкурсу за извршилачка
радна мјеста у Општинској управи општине
Градишка у саставу:
1. Владо
Сладојевић,
службеник,
предсједник,
2. Драган Ђаковић, службеник, члан,
3. Горан Сембер, службеник, члан,
4. Есед Сејкић, листа стручњака, члан и
5. Владо Томић, листа стручњака, члан.
2. Комисија има задатак да размотри
приспјеле пријаве на конкурс, утврди који
кандидати испуњавају услове конкурса,
обави интервју са кандидатима и утврди
редосљед кандидата на основу стручних
способности, знања и вјешина.
3. Административнотехничке послове, за
потребе Комисије, обављаће Самостални
стручни сарадник за радне односе Општинске управе општине Градишка.
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4. Комисија престаје са радом даном
избора кандидата на упражњену позицију.
5. Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном
гласнику општине Градишка“.
Број:02-111-1/18
Дана:03.01.2018. године
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Зоран Aџић с.р.
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3. Рјешење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине Градишка“.
Број: 02-111-337/17
Датум: 29.12. 2017. године
Градишка
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Зоран Аџић с.р.

_____________________________
__________________________

На основу члана 82. став (3) Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број 97/16), члана 13.
став (2) Правилника о употреби, вођењу
евиденција, чувању и уништавању печата и
штамбиља Општине („Службени гласник
општине Градишка“, број 10/17) и члана 88.
Статута општине Градишка („Службени
гласник општине Градишка“, број 4/17),
Начелник општине Градишка, д о н о с и
Р Ј Е Ш Е Њ Е
о давању овлашћења за за вођење
евиденције о важећим печатима и
штамбиљима
1. Овлашћује се Мирјана Илинчић,
службеник Одјељења за општу управу
Општинске управе општине Градишка, да
води евиденцију о свим важећим печатима и
штамбиљима органа Општине и Општинске
управе Градишка.
2. Именована ће евиденцију из тачке
1. водити у складу са Законом о печатима
(„Службени гласник Републике Српске", бр.
17/92, 39/99, 63/01 и 49/07), Уредбом о коришћењу амблема Републике Српске у печату
(„Службени глсник Републике Српске" бр.
50/07 и 41/10), Упутством о садржају и начину вођења евиденције о печатима и начину
означавања нових који се израђују умјесто
несталих печата („Службени гласник Републике Српске број 19/92) и Правилником о
употреби, вођењу евиденција, чувању и уништавању печата и штамбиља Општине („Службени гласник општине Градишка“, број
10/17).

На основу члана 82. став (3) Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број 97/16), члана 19.
Упутства о поступању са пријавом корупције
и обезбјеђењу заштите лица која пријављују
корупцију у Општинској управи општине
Градишка („Службени гласник општине
Градишка“, број 11/17) и члана 88. Статута
општине Градишка („Службени гласник
општине Градишка“, број 4/17), Начелник
општине Градишка, д о н о с и
Р Ј Е Ш Е Њ Е
именовању службеника за поступање по
пријавама корупције
1. Именује се Драган Ђаковић, службеник за људске ресурсе у Одјељењу за
општу управу Општинске управе општине
Градишка, да у Општинској управи општине
Градишка поступа по пријавама корупције.
2. Именовани ће послове из тачке 1.
овог рјешења извршавати у складу са чланом
20.
Упутства о поступању са пријавом
корупције и обезбјеђењу заштите лица која
пријављују корупцију у Општинској управи
општине Градишка.
3. Рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
општине Градишка“.
Број: 02-111-3/18
Датум: 04. јануар 2018. године
Градишка
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Зоран Аџић с.р.

„Службени гласник општине Градишка“
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На основу члана 16. Одлуке о
уређењу простора и грађевинском земљишту
(''Службени гласник општине Градишка'',
број 6/14, 1/17, 7/17) и члана 88. Статута
Општине Градишка (''Службени гласник
општине Градишка'', број 4/17), Начелник
општине, доноси:
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за процјену
вриједности грађевинског земљишта

Страна 11

На основу члана 59. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број 97/16), члана 88.
Статута општине Градишка („Службени
гласник општине Градишка“, број 4/17), и
чласна 5. Уговора о текућем одржавању и
функционисању објеката црпне станице “Кеј”
у 2017. години, Начелник општине Градишка,
доноси
РЈЕШЕЊЕ
о именовању надзорног органа

1.Именује се комисија за процјену
вриједности грађевинског земљишта (у
даљем тексту : Комисија) у саставу:
- Бранислав Савић, дипл. инж. грађ. предсједник,
Љубо Јокић, дипл. инж. грађ. замјеник предсједника,
-Свјетлана Ђаковић, дипл. инж.
грађ. - члан,
Гордана Николић, инж. грађ. замјеник члана
-Драган Котур, дипл. инж. грађ. члан,
Вања Сладојевић, дипл. правник замјеник члана,
Сафета Кудра, дипл. правник - секретар
комисије
2. Задатак Комисије из претходне
тачке је да изврши процјену вриједности
неизграђеног градског земљишта у власништву Општине Градишка у поступку продаје,
замјене, комплетирања и куповине грађевинске парцеле и да утврди тржишну цијену
истог, водећи наручито рачуна о кретању
цијена земљишта, намјени земљишта, положају земљишта у насељу, опремљености
земљишта комуналним грађевинама и инсталацијама, саобраћајној повезаности и сл.
3.

Мандат

комисије

траје

једну

годину.
4. Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења и објавиће се у ''Службеном гласнику општине Градишка''.
Број: 02-111-9/18
Дана: 01.02.2018. године
Градишка
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Зоран Аџић с.р.

I
За надзорни орган на пословима
извођења радова на одржавању и функционисању водопривредних објеката црпне станице
„Кеј“ у 2017. години именује се Бранислав
Савић, дипл.инж.грађ. из Градишке, начелник Одјељења за комуалне и стамбене
послове.
II
Задатак надзорног органа је вршење
стручног надзора над извођењем радова из
уговора број:02-434-30/17 од 25.05.2017. год.
III
Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења и објавиће се у „Службеном
гласнику општине Градишка“.
Број: 02-111-153/17
Датум: 31.05. 2017. године
Градишка
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Зоран Аџић с.р.
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Одјељење за
комуналне и стамбене
послове, општине Градишка на основу рјешења број 05-372-109/17 од 23.10. 2017.године,
извршило је у Регистру заједница етажних
власника стамбених зграда, у регистарском
листу број 112/17 упис оснивања ЗЕВ стамбене зграде Ламела Л5, улица Видовданска 89, са сљедећим подацима:
У Регистру заједница етажних власника стамбених зграда под редним бројем
112/17 уписана је Заједница етажних власника стамбене зграде Ламела Л5, улица Видовданска 89. Оснивачки акт Заједнице је Уговор о оснивању број 1/17 од октобра 2017. го
дине. Основна дјелатност ЗЕВ је управљање
зградом за рачун етажних власника, прикупљање средстава за одржавање заједни-чких
дијелова зграде и других трошкова управљања зградом, одржавање заједничких дијелова зграде, извођење радова хитних интервенција, коришћење заједничких просторија
и дијелова зграде и земљишта које служи за
редовну употребу зграде, као и други
послови управљања зградом.
У правном промету са трећим лицима
заједница закључује уговоре и обавља друге
послове промета у оквиру своје дјелатности,
самостално и без ограничења. Заједница у
правном промету одговара цјелокупном
својом имовином, новчаним средствима и
имовинским правима којим заједница
располаже.
Оснивачи и чланови за обавезе заједнице,
које се односе на послове одржавања заједничких дијелова зграде, одговарају супсидијарно до висине свог удјела у плаћању
трошкова инвестиционог и текућег одржавања и хитних интервенција на заједничким
дијеловима зграде.
Лицa овлаштена за заступање заједнице
су :
Немања Вилендечић
ЈМБГ: 1907986101461 и
Жарко Јањетовић
ЈМБГ: 2508986101498
Број: 05-372-109/17
Дана: 23.10 2017. године
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Зоран Аџић с.р.
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Одјељење за комуналне и стамбене
послове општине Градишка, на основу рјешења број:05-372-122/17 од 22.1.2018. године, извршило је у Регистру заједница етажних власника стамбених зграда, у регистарском листу број 113/18 упис оснивања ЗЕВ
стамбене зграде у Градишци, Улица Видовданска број 5 улаз А, са слиједећим
подацима:
У Регистру заједница етажних
власника стамбених зграда под редним
бројем 113/18 уписана је Заједница етажних
власника стамбене зграде у Градишци, Улица
Видовданска број 5, улаз А. Оснивачки акт
Заједнице је Уговор о оснивању број 2/17 од
3.10. 2017.године. Основна дјелатност заједнице је управљање зградом за рачун етажних власника, прикупљање средстава за
одржавање заједничких дијелова зграде,
извођење радова хитних интервенција, коришћење заједничких просторија и дијелова
зграде и земљишта које служи за редовну
употребу зграде, као и друге послове
управљања зградом.
У правном промету са трећим лицима
, заједница закључује уговоре и обавља друге
послове промета у оквиру своје дјелатности,
самостално и без ограничења. Заједница у
правном промету одговара цјелокупном
својом имовином, новчаним средствима и
имовинским правима којим заједница
располаже.
Оснивачи и чланови за обавезе заједнице, које се односе на послове одржавања
заједничких дијелова зграде, одговарају супсидијарно до висине свог удјела у плаћању
трошкова инвестиционог и текућег одржавања и хитних интервенција на заједничким
дијеловима зграде.
Лице овлаштено за заступање заједнице:
Средојевић Борче ЈМБГ: 0102958101462
Број:05-372-122/17
Дана:22.1.2017 године
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Зоран Аџић с.р.
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Одјељење за комуналне и стамбене
послове Општине Градишка, на основу
рјешења број:05-372-2/18 од 12.01.2018. године, извршило је у регистарском листу број
23/07 упис промјене лица овлаштених за заступање Заједнице етажних власника стамбене зграде у улици Митрополита Георгија
Николајевича број 2-4 са сљедећим подацима:
- лице овлашћено за заступање и представљање заједнице је
Ољача Маринела ЈМБГ: 1903972106473
бришу се имена раније овлаштених
лица и то:
Ђурић Славица и Ољача Маринела.
Број:05-372-2/18
Датум:10.01.2018. године
Градишка
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Зоран Аџић с.р.

___________________________

ОГЛАС
Одјељење за комуналне и стамбене
послове Општине Градишка, на основу рјешења број:05-372-6/18 од 30.01.2018. године,
извршило је у регистарском листу број 105/16
упис промјене лица овлаштених за заступање
Заједнице етажних власника стамбене зграде
у улици Војводе Живојина Мишића број
56, улаз Ц, у Градишци и то:
-бришу се имена Зељковић Жарко и
Микић Љубинка, а врши се нови упис лица
овлаштених за заступање:
-Микић Љубинка
ЈМБГ: 2505979106469 и
-Зорић Бранислав
ЈМБГ: 0110990110026
Број:05-372-6/18
Датум:30.01.2018. године
Градишка
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Зоран Аџић с.р.
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