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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

_______________________________________
II
На основу члана 19. став 3. Закона о
систему јавних служби („Службени гласник
Републике Српске“ бр. 68/07, 109/12 и 44/16),
члана 39. став 2. тачка 4) Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“ број 97/16) и члана 87. Статута
општине Градишка („Службени гласник
општине Градишка“ број 4/17), а након
разматрања Извјештаја о пословању и
годишњег обрачуна ЈУ „Културни центар“
за 2017. годину, Скупштина општине
Градишка на својој 16. редовној сједници
одржаној 14.6.2018. године донијела је
сљедећу

ОДЛУКУ
I
Усваја се Извјештај о пословању и
годишњи обрачун ЈУ „Културни центар“ за
2017. годину.

Одлука ће се објавити у „Службеном
гласнику општине Градишка“.

Број: 01-022-293/18
Датум: 14.6.2018. године
Градишка
ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Миленко Павловић с.р.
_______________________________________

На основу члана 19. став 3. Закона о
систему јавних служби („Службени гласник
Републике Српске“ бр. 68/07, 109/12 и 44/16),
члана 39. став 2. тачка 4) Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“ број 97/16) и члана 87. Статута
општине Градишка („Службени гласник
општине Градишка“ број 4/17), а након
разматрања Извјештаја о пословању и
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годишњег
обрачуна
ЈУ
„Народна
библиотека“ за 2017. годину, Скупштина
општине Градишка на својој 16. редовној
сједници одржаној 14.6.2018. године донијела
је сљедећу
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ОДЛУКУ
I

ОДЛУКУ

Усваја се Извјештај о пословању и
годишњи обрачун ЈУ „Завичајни музеј“
Градишка за 2017. годину.

I

II

Усваја се Извјештај о пословању и
годишњи обрачун ЈУ „Народна библиотека“
за 2017. годину.

Одлука ће се објавити у „Службеном
гласнику општине Градишка“.

II

Одлука ће се објавити у „Службеном
гласнику општине Градишка“.

Број: 01-022-294/18
Датум: 14.6.2018.године
Градишка
ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Миленко Павловић с.р.

____________________________________

На основу члана 19. став 3. Закона о
систему јавних служби („Службени гласник
Републике Српске“ бр. 68/07, 109/12 и 44/16),
члана 39. став 2. тачка 4) Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“ број 97/16) и члана 87. Статута
општине Градишка („Службени гласник
општине Градишка“ број 4/17), а након
разматрања Извјештаја о пословању и
годишњег обрачуна ЈУ „Завичајни музеј“
Градишка за 2017. годину, Скупштина
општине Градишка на својој 16. редовној
сједници одржаној 14.6.2018. године донијела
је сљедећу

Број: 01-022-295/18
Датум: 14.6.2018. године
Градишка
ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Миленко Павловић с.р.
_____________________________________

На основу члана 19. став 3. Закона о
систему јавних служби („Службени гласник
Републике Српске“ бр. 68/07, 109/12 и 44/16),
члана 39. став 2. тачка 4) Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“ број 97/16) и члана 87. Статута
општине Градишка („Службени гласник
општине Градишка“ број 4/17), а након
разматрања Извјештаја о пословању и
годишњег обрачуна ЈУ „Туристичка
организација општине Градишка“ за 2017.
годину, Скупштина општине Градишка на
својој 16. редовној сједници одржаној
14.6.2018. године донијела је сљедећу

ОДЛУКУ

I
Усваја се Извјештај о пословању и
годишњи
обрачун
ЈУ
„Туристичка

Број 8/18

„Службени гласник општине Градишка“

организација општине Градишка“ за 2017.
годину.

II

Одлука ће се објавити у „Службеном
гласнику општине Градишка“.

Број: 01-022-296/18
Датум: 14.6.2018. године
Градишка

Страна
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II

Одлука ће се објавити у „Службеном
гласнику општине Градишка“.

Број: 01-022-301/18
Датум: 14.6.2018. године
Градишка
ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Миленко Павловић с.р.
_____________________________________

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Миленко Павловић с.р.
_____________________________________

На основу члана 39. став 2. тачка 4)
Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“ број 97/16), члана
87. Статута општине Градишка („Службени
гласник општине Градишка“ број 4/17) и чл.
26. и 27. Статута Јавног предузећа Радио
Градишка („Службени гласник општине
Градишка“ број 8/09 и 8/11) а након
разматрања Извјештаја о пословању и
годишњег обрачуна ЈП „Радио Градишка“
за 2017. годину, Скупштина општине
Градишка на својој 16. редовној сједници
одржаној 14.6.2018. године донијела је
сљедећу

На основу члана 16. став 6. Закона о
јавним путевима („Службени гласник
Републике Српске“, број 89/13) и чл. 36 и 87.
Статута општине Градишка („Службени
Гласник општине Градишка“, број 4/17),
Скупштина општине Градишка на сједници
одржаној дана 14.06.2018. године доноси

ОДЛУКУ
о управљању, грађењу, реконструкцији,
одржавању и заштити локалних и
некатегорисаних путева, улица у насељу и
путних објеката на подручју општине
Градишка

I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.

ОДЛУКУ

I
Усваја се Извјештај о пословању и
годишњи обрачун ЈП „Радио Градишка“ за
2017. годину.

Овом Одлуком утврђују се управљање,
грађење, реконструкција, одржавање, заштита
и финансирање изградње локалних и
некатегорисаних путева, улица у насељима на
подручју општине Градишка, надзор над
спровођењем прописа и казне за прекршаје
прописане овом одлуком, као и друга питања
од значаја за управљање реконструкцију и
одржавање
и
заштиту
локалних
и
некатегорисаних путева и улица на подручју
општине Градишка.
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Члан 2.

Члан 6.

Локални пут је јавни пут који саобраћајно
повезује територију општине и територију
општине са мрежом других јавних путева или
који је од значаја за саобраћај на подручју
општине, а који је Скупштина општине
прогласила локалним путем у складу са
посебном одлуком.

(1) Изнад коловоза локалног пута и улица у
насељеном мјесту цијелом ширином коловоза
мора да постоји простор у висини од најмање
4,5 м од коте асфалта.

Члан 3.
Некатегорисани пут је површина у посједу
општине Градишка која се користи за
саобраћај и која је доступна већем броју
различитих корисника (сеоски, пољски,
шумски и индустријски путеви, путеви на
насипима за одбрану од поплава, простори
око објеката, бензинских пумпи, аутобуских
станица, паркиралишта, бициклистичке и
пјешачке стазе и слично.
Члан 4.
Улица у насељеном мјесту је дио јавног пута
са тротоаром и ивичњаком, поред које се
најмање с једне стране налазе редови кућа
или група зграда, а које су као такве утврђене
регулационим планом или другим планским
документом или су изграђене и укњижене као
основно средство општине Градишка.
Члан 5.
Локалне и некатегорисане путеве и улице у
насељу сачињавају доњи и горњи строј (труп)
пута, путни објекти (мостови, надвожњаци,
подвожњаци, тунели, галерије, потпорни и
обло-жни зидови, пропусти, јаркови, дренаже
и слично), путни појас, саобраћајна
сигнализација (вертикална, хоризонтална
саобраћајна сигнализација и свјетлосни
уређаји), опрема пута (аутобуска стајалишта,
одморишта и паркиралишта), ваздушни
простор изнад коловоза у висини од 7 м,
уређаје и опрему за управљање и контролу
саобраћаја.

(2) Уколико на постојећим локалним
путевима и улицама у насељу, висина из
претходног става није задовољена, а у вези са
раније изграђеним објектима, таква мјеста
треба да буду обиљежена саобраћајном
сигнализацијом на прописани начин.
Б
рој 12/16 С Л У Ж Б Е Н И Б И Л Т Е Н
Страна 59.
II - УПРАВЉАЊЕ ЛОКАЛНИМ
ПУТЕВИМА
Члан 7.
(1) Управљање локалним путевима и улицама
у смислу ове одлуке чини: планирање
изградње, реконструкције и одржавања,
изградња и реконструкција, организовање
стручног надзора, заштита, коришћење,
означавање и вођење евиденције о истим,
праћење стања безбједности на истим, те
отклањање недостатака који евентуално могу
довести до саобраћајних незгода.
(2) Послове из става 1. овог члана врши
Одјељење за стамбено-комуналне послове (у
даљњем тексту: Надлежни орган), које има
сљедеће надлежности:
1)
повјеравање
послова
изградње,
реконструкције, одржавања и заштите
локалних путева и путних објеката, као и
улица у насељу,
2)
обезбјеђење
пројектне
и
друге
документације
за
изградњу
или
реконструкцију локалних путева и путних
објеката, као и улица у насељу,
3) одржавање локалних путева и путних
објеката, као и улица у насељу,
4) вођење евиденције (базе података) о
локалним путевима и путним објектима, као
и евиденције о техничким подацима и стању
локалних путева и улица,
5) праћење стања безбједности на локалним
путевима, те предузимање потребних мјера и
активности на унапређењу истих,

Број 8/18

„Службени гласник општине Градишка“

6) обавјештавање јавности о стању
проходности локалних путева, као и
догађајима значајним за безбједно одвијање
саобраћаја и
7) давање сагласности за: коришћење путног
земљишта, прикључење прилазног пута на
локални пут, изградњу објеката у путном
појасу и заштитном појасу локалног пута, као
и закуп путног појаса, постављање и
одржавање објеката, опреме и инсталација у
трупу пута, путном појасу и заштитном
појасу локалног пута, ванредни превоз, те
постављање натписа у заштитном појасу
локалног пута.
(3) Одредбе тачке 7. сходно се примјењују и
на улице у насељу.

Страна
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9) примопредаја локалних путева и улица и
објеката на путевима на коришћење и
одржавање.
(2) Изградњом пута и улице и објеката на
путу сматра се изградња пута и улице и
објеката на постојећој и новој траси.
Број 12/16 С Л У Ж Б Е Н И Б И Л Т Е Н
Страна 60.
(3) Реконструкцијом пута и улице и објеката
на путу сматрају се радови на дијелу
постојећег пута и улице и објектима на путу
којим
се
мијењају
његове
основне
карактеристике
у
циљу
повећања
безбједности саобраћаја,
носивости и
пропусне моћи пута и улице.
Члан 10.

Члан 8.
Накнаде за давање сагласности из члана 7.
став 2. тачка 7. регулисаће се посебном
Одлуком.
III – ИЗГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА
ЛОКАЛНИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ
ПУТЕВА И УЛИЦА
Члан 9.
(1) Под пословима изградње и
реконструкције локалних путева и улица у
смислу ове одлуке подразумијева се:
1) планирање активности на пословима
изградње и реконструкције путева и улица и
објеката на путевима,
2) пројектовање путева и улица и објеката на
путевима са припадајућим истражним
радовима,
3)
измјештање
комуналне
и
друге
инфраструктуре,
4) геодетски радови,
5) радови изградње и реконструкције
локалних путева и улица и објеката на
путевима,
6) стручни надзор над грађењем,
7) предлагање покретања имовинско-правних
послова у поступку изузимања земљишта и
објеката,
8)
прибављање
локацијских
услова,
грађевинских и употребних дозвола и
организација техничког прегледа и

(1) При изградњи и реконструкцији локалних
путева и улица у насељу правна и физичка
лица која се старају о инсталацијама
уграђеним у пут, дужни су да од дана пријема
писменог обавјештења Надлежног органа о
свом трошку измјесте инсталације, односно
прилагоде их насталим промјенама.
(2) Уколико правна и физичка лица која се
старају о инсталацијама не измјесте
инсталације, немају право на надокнаду
евентуалне штете настале реконструкцијом
локалног пута или улице у насељу.
Члан 11.
Ако постојећи локални или некатегорисани
пут и улицу у насељу треба измјестити због
градње другог објекта, трошкове измјештања
сноси инвеститор објекта због чије изградње
се врши измјештање тог локалног или
некатегорисаног пута и улице у насељу.

IV - ОДРЖАВАЊЕ
НЕКАТЕГОРИСАНИХ
УЛИЦА

ЛОКАЛНИХ
ПУТЕВА

И
И

Члан 12.
Одржавањем локалног пута и улице у насељу
сматрају се радови којима се обезбјеђује
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несметан и безбједан саобраћај и чува
употребна вриједност пута.
Члан 13.
Радови
одржавања
локалних
и
некатегорисаних путева и улица у насељу су:
поправак коловоза, трупа пута, путних
објеката и објеката за одводњу, сасијецање
растиња на путном земљишту и одржавање
потребне прегледности, уклањање објеката и
предмета који сметају функционисању
саобраћаја,
постављање
и
одржавање
саобраћајне
сигнализације,
санира-ње
клизишта, одржавање банкина, усјека, засјека
и насипа, чишћење снијега и слично.

Члан 14.
(1) Скупштина општине доноси Програм
одржавања локалних и некатегорисаних
путеви на почетку календарске године и
Програм заједничке комуналне потрошње, на
приједлог Начелника општине, а у складу са
усвојеним Буџетом општине за текућу
годину.
(2) Програм из претходног става садржи
приоритет путних праваца који се одржавају,
врсте радова, финансијска и друга средства за
одржавање, као и друга питања од интереса
за одржавање локалних и некатегорисаних
путева и улица у насељу.
(3) Начелник општине ће Правилником
регулисати попис послова редовног
и
ванредног одржавања путева и објеката, обим
појединих радова и рокове извођења истих,
податке о путевима о којима се води
евиденција и начин вођења тих података и
уређују основни технички услови које мора
испуњавати извођач како би се бавио
одржавањем и заштитом путева и објеката на
њима.
(4) Приоритет у одржавању путне мреже
имају локални путеви и улице у насељу, док
ће се одржавање некатегорисаних путева из
члана 3. ове Одлуке вршити уколико за то
постоје финансијска средства у складу са
годишњим Програмом одржавања путне
мреже који усваја Скупштина Општине.
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Члан 15.
(1) Радови на одржавању локалних и
некатегорисаних путева и улица у насељу
изводе се тако да се не обуставља саобраћај
на путу.
(2) У случају да се радови на одржавању
локалних и некатегорисаних путева и улица у
насељу не могу извести без обустављања
саобраћаја, одобрење за привремену обуставу
саобраћаја издаје Надлежни орган општине
уз
претходно
прибављено
мишљење
надлежног органа Министарства унутрашњих
послова.
(3) Надлежни орган је дужан да о
привременој обустави саобраћаја путем
средстава
информисања,
обавијести
кориснике локалног, некатегорисаног пута и
улице у насељу најмање 48 часова прије
отпочињања радова на путу.
Број
12/16 С Л У Ж Б Е Н И Б И Л Т Е Н Страна
61.
V - ЗАШТИТА ЈАВНИХ ПУТЕВА
Члан 16.
Под заштитом пута подразумијева се:
а) заштита од оштећења трупа пута и улица,
те путних објеката и опреме пута и улица,
б) контрола тежине, осовинског оптерећења и
димензија возила и терета приликом
обављања ванредног превоза,
в) заштита од бесправне градње објеката у
путном појасу и
заштитном путном земљишту,
г) регулисање градње прилазних путева,
аутобуских стајалишта, паркинга
и бензинских станица,
д) спречавање вршења радњи на путу и
улици, као и у путном појасу којима би
се исти могли оштетити, односно угрозити
саобраћај или повећати трошкови одржавања,
ђ) регулисање постављања каблова, водова и
др. инсталација у трупу пута и улице,
односно у путном земљишту и заштитном
појасу пута,
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е) спречавање депоновања материјала на
путу, улици и у путном појасу,
ж)уклањање
заустављених,
покварених,
напуштених и оштећених возила са пута,
улице и путног појаса,
з) регулисање ограничења и забране
саобраћаја, и) регулисање постављања
саобраћајне и
туристичке сигнализације, као и заштите
исте,
ј) регулисање постављања рекламних табли и
натписа и
к) контрола градње ограда и вршења других
радова у заштитном појасу пута.
Члан 17.
(1) Прикључак је дио пута којим се повезује
грађевинска парцела са улицом и путевима
који подразумијева уградњу цјевастих
пропуста одговарајућег пречника уколико се
исти гради преко уличног или путног канала.
(2) Прикључак на улицу са парцеле која се
граничи са улицом или путем може се
изградити само уз претходно прибављену
сагласност надлежног органа у складу са
утврђеним техничким условима.
(3) Тамо гдје између парцеле и улице или
путa нема изграђен канал цјевасти пропуст не
мора бити саставни дио прикључка.
(4) Прикључак парцеле на улицу или пут
мора имати одговарајућу дужину и мора бити
изграђен од савременог материјала који
подразумијева да исти може обављати
функцију у складу са намјеном парцеле која
се граничи са улицом или путем.
(5) Свијетли отвор пропуста не смије бити
мањи од 0,15 м² било да се ради о округлом
или правоугаоном пропусту, односно да
попречни пресјек свијетлог отвора не може
бити мањи од попречног пресјека канала у
који се уграђује.
Члан 18.
(1) Уз локалне и некатегорисане путеве и
улице у насељу могу се уграђивати подземне
инсталације (телекомуникационе, кабловске
телевизије, нисконапонске и високонапонске
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мреже, водоводне и канализационе мреже и
др.
инсталације,
у
даљем
тексту:
Инсталације), с тим да се не угрожава
стабилност пута, безбједност и режим
одржавања саобраћаја, као и да се коловозна
конструкција мора довести у стање прије
почетка извршења радова.
(2) Власници инсталације из става (1) овог
члана дужни су прије уградње инсталација
прибавити сагласност коју издаје Надлежни
орган.
(3) Сагласност за уградњу инсталација се
наплаћује једнократно
(4) Уз захтјев се прилаже сљедећа
документација:
1. ситуацију са уцртаном микролокацијом
објекта,
2. неопходна техничка рјешења,
3. друга документација, зависно од врсте
објекта и мјеста локације
(5) Документацију из става 4. Овог члана
корисник обезбеђује о свом трошку.
(6) Сагласност из става (3) овог члана не
плаћају органи општинске и републичке
управе као инвеститори.
Члан 19.
Возила са гусјеницама, као и друга возила
која могу оштетити коловоз, могу саобраћати
локалним и некатегорисаним путевима и
улицама у насељу са асфалтним и бетонским
коловозима само ако су опремљени
одговарајућим заштитним облогама на
гусјеницама.
Члан 20.
Ради заштите локалних путева и улица у
насељу на подручју општине Градишка се
утврђује осовинско оптерећење моторних
возила на путевима које износи максимално 6
тона по осовини.
Члан 21.
(1) Возило које празно или заједно са теретом
посједује масу или осовински притисак већи
од дозвољеног, односно димензије веће од
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прописаних, сматра се ванредним превозом и
исто се искључује из саобраћаја на терет
трошкова
превозника
до
отклањања
пропуста, уколико не посједује одговарајућу
дозволу за обављање ванредног превоза.
(2) Дозвола за ванредни превоз може се
издати за превоз терета само ако се тај превоз
не може обавити другим превозним
средством.
(3) Дозволу из става (1) овог члана издаје
Надлежни орган, у којој одређује начин и
услове тог превоза, као и трошкове издавања
и остале трошкове које сноси превозник.
Члан 22.
Трошкове поступка за издавање дозволе за
ванредни превоз, предузимање посебних
мјера за обављање ванредног превоза, као
што су подупирање и ојачавање мостова и
пропуста у циљу повећања носивости,
изградња девијације, обезбјеђење пратње, те
трошкове накнаде за путеве за обављање
ванредног превоза, као и штету причињену
при том превозу путу и путним објектима,
сноси превозник.
Члан 23.
Возило које врши ванредни превоз без
дозволе за ванредни превоз од Надлежног
органа искључује из саобраћаја саобраћајни
инспектор
или
овлашћени
радник
Министарства унутрашњих послова.
Члан 24.
Дозвола за ванредни превоз није потребна за
ванредни превоз који се врши уз сагласност
управљача пута за:
а) отклањање посљедица елементарних
непогода или других ванредних догађаја,
б) успостављање проходности јавних путева
у зимској служби (чишћење снијега плугом и
посипање путева за спречавање поледице и
слично) и
в) специјална возила комуналног предузећа
која врше превоз комуналног отпада.
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Члан 25.
Правна и физичка лица која користе
земљиште које припада појасу локалних и
некатегорисаних путева и улица у насељу за
постављање
рекламних
табли,
паноа,
привремених објеката и слично, обавезни су
плаћати накнаду за коришћење тог
земљишта.
Члан 26.
(1) Рекламни панои, рекламне заставе, заставе
са натписом и други натписи (у даљњем
тексту: Натписи) којима се рекламирају
пословни објекти, производи, услуге и
слично, могу се постављати поред локалних
путева и улица у насељу на прегледном
дијелу пута и улице, са десне стране коловоза
у правцу вожње, на одстојању од најмање 3
метра од спољне ивице коловоза до лијеве
спољне ивице плоче Натписа.
(2) Натписи из претходно става не смију
заклањати
саобраћајни
знак,
односно
умањити видљивост саобраћајног знака,
својим изгледом, бојом, обликом и текстом
бити слични неком саобраћајном знаку, нити
скретати пажњу учесника у саобраћају, тако
да ремете безбједно одвијање саобраћаја.
(3) Натписи се постављају на слободно
стојећим носачима.
(4) Висина доње ивице плоче Натписа износи
најмање 2,20 м, рачунајући од коте асфалта.
(5) Материјал од којег су израђени Натписи
не смију рефлектовати свјетлост.
Члан 27.
(1) Натписи се постављају на основу
одобрења / локацијских услова издатих од
надлежног органа за просторно уређење.
(2) Уз захтјев за издавање одобрења за
постављање Натписа подноси се сљедеће:
1) доказ о власништву, односно праву
коришћења на парцели на којој се жели
поставити натпис,
2) техничка документација у одређеној
размјери (нацрт натписа, спецификација
материјала, статички прорачун, приказ

Број 8/18

„Службени гласник општине Градишка“

натписа у природној боји, нацрт рјешења
натписа)
3) доказ о регистрованој дјелатности.
Члан 28.
(1) За постављање натписа у смислу члана 27.
Одлуке плаћа се комунална такса у складу са
Одлуком о комуналним таксама.
(2) Таксу рјешењем одређује надлежни орган.
(3) Власник, односно корисник Натписа
дужан је о свом трошку одржавати натпис у
уредном стању.
(4) У случају непридржавања одредбе из
претходног става Комунална полиција је
дужна
наредити
власнику,
односно
кориснику Натписа његово уклањање.
Члан 29.
У путном појасу не могу се градити објекти,
као што су: стамбене, пословне, помоћне и
сличне зграде, бунари, резервоари, септичке
јаме и слично, изузев објеката који служе
саобраћају.
Члан 30.
(1) У заштитном појасу пута не могу се
градити зграде, постављати постројења и
уређаји и градити други објекти на одређеној
удаљености од тих путева, према сљедећим
растојањима:
а) ширина заштитног појаса у коме не могу да
се отварају рудници, каменоломи и граде
кречане и циглане, подижу индустријске
зграде, постројења и депоније отпада и смећа,
као и слични објекти, износи 20 м од
локалног пута,
б) ширина заштитног појаса у коме не могу
да се подижу далеководи и стубне
трафостанице,
износи
код
укрштања
далековода са локалним путем најмање за
висину стуба далековода, односно стубне
трафостанице, а код паралелног вођења 10 м
од локалног пута,
в) ширина заштитног појаса у коме не могу
да се постављају индустријски колосијеци и
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подижу непокретна културна добра, износи 5
м од локалног пута, и
г) ширина заштитног појаса у коме не могу да
се граде стамбене, пословне, помоћне и
сличне зграде, бунари, резервоари, септичке
јаме и слично износи 5 м од локалног пута.
(2) Растојања одређена у претходном ставу
рачунају се од спољне ивице путног појаса, а
примјењују се и у насељеном мјесту, изузев
кад је регулационим планом, урбанистичким
пројектом или планом парцелације другачије
одређено.
Члан 31.
(1) Ограде и засади поред улица и пута
подижу се тако да не ометају прегледност
улице и пута и не угрожавају безбједност
саобраћаја.
(2) Ширина заштитног појаса поред локалних
и некатегорисаних путева, у коме не могу да
се подижу ограде од чврстог материјала,
заштитне ограде, живе ограде и засади износи
1,00 м, рачунајући од спољне ивице путног
појаса.
Број 12/16 С Л У Ж Б Е Н И Б И Л Т Е Н
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(3) Ширина заштитног појаса поред улица у
насељу износи 2,00 м ако нема тротоара,
односно 1,00 ако постоји изграђен тротоар.
(4) Живе ограде поред локалних и
некатегорисаних путева и улица у насељу се
сасијецају у висини од 90 цм, мјерено од коте
асфалта.
(5) Изузетно од става (4) овог члана живе
ограде у зони раскрсница на локалним,
некатегорисаним путевима и градским
улицама сасијецају се у висини од 60
центиметара, мјерено од коте асфалта у
дужини од 20 метара од осе раскрснице.
(6) Висока стабла и растиње који нису на
прописаној удаљености од спољне ивице
путног појаса морају се уклонити, а остали
поткресати у висини до 5 метара.
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Члан 32.

Члан 34.

(1) Власници или корисници парцела које се
граниче са улицама или локалним и
некатегорисаним путевима, дужни су да
уредно одржавају заштитни појас пута, да
сасiјецају растиње, одржавају на прописаној
висини живе ограде, да косе траву, чисте
одводне канале, те одржавају пропусте на
прикључењима на локалне и некатегорисане
путеве.

(1) Финансирање грађења, реконструкције,
одржавања
и
заштите
локалних,
некатегорисаних путева и улица у насељу
вршиће се у складу са расположивим
средствима у Буџету општине за те намјене и
евентуалним средствима из Буџета Републике
Српске и Босне и Херцеговине.

(2) Власници или корисници објеката и
земљишта поред улица и локалних и
некатегорисаних путева гдје се држи,
задржава или напаса стока, дужни су
поставити заштитну ограду поред пута, у
складу са чланом 31. одлуке.
Члан 33.
На локалном и некатегорисаном путу и
улицама у насељу и у заштитном појасу
јавног пута забрањено је без сагласности
надлежног органа:
а) извођење радова којима би се могао
оштетити пут, објекти и опрема пута,
повећати трошкови одржавања јавног пута и
угрозити безбједност саобраћаја на путу,
б) привремено или стално заузимање пута и
извођење радова који нису у вези са
одржавањем и реконструкцијом путева,
в) просипање, остављање или бацање било
каквих предмета и материјала по путу,
г) вучење предмета по путу (греде, балвани,
плугови, дрљаче и сл),
д) спуштање низ стране засјека, усјека и
насипа дрвене грађе, дрва за огрјев, камења и
других материјала,
ђ) паљење траве, и
е) пуштање стоке на пут без надзора, као и
напасање на путном земљишту.
VI – ФИНАНСИРАЊЕ ГРАЂЕЊА,
РЕКОНСТРУКЦИЈЕ, ОДРЖАВАЊА И
ЗАШТИТЕ
ЛОКАЛНИХ
И
НЕКАТЕГОРИСАНИХ
ПУТЕВА
И
УЛИЦА У НАСЕЉУ

(2) Изузетно од претходног става, у
финансирању
послова
грађења,
реконструкције, одржавања и заштите
локаних и некатегорисаних путева и улица у
насељу могу учествовати правна и физичка
лица на основу посебног уговора.
Број 12/16 С Л У Ж Б Е Н И Б И трана 65.
VII - НАДЗОР НАД СПРОВОЂЕЊЕМ
ОДЛУКЕ
Члан 35.
Надзор над спровођењем одредаба ове
Одлуке вршиће саобраћајна инспекција и
комунална полиција.

VIII - КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 36.
(1) Новчаном казном у износу од 2.500,00 до
7.500,00 КМ казниће се за прекршај
инвеститор, извођач радова или друго правно
лице ако:
а) поступи супротно одредбама члана 7. став
(2) тачка 7,
б) поступи супротно одредбама члана 19,
в) поступи супротно одредбама члана 20,
г) поступи супротно одредбама члана 21
д) поступи супротно одредбама члана 23, и
ђ) поступи супротно одредбама члана 29.
(2) За прекршаје из претходног става казниће
се одговорно лице у правном лицу новчаном
казном у износу од 500,00 до 1.500,00 КМ.
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Члан 37.

Члан 41.

(1) Новчаном казном у износу од 500,00 до
1.500,00 КМ казниће се за прекршај правно и
физичко лице ако:
а) поступи супротно одредбама члана 26,
б) поступи супротно одредбама члана 31,
в) поступи супротно одредбама члана 32, и
г) поступи супротно одредбама члана 33.
(2) За прекршаје из претходног става казниће
се одговорно лице у правном лицу новчаном
казном у износу од 50,00 до 200,00 КМ.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у «Службеном гласнику
општине Градишка» .
Број: 01-022-278/18
Дана:14.06.2018. године
Градишка
ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Миленко Павловић с.р.

IX ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

______________________________________

Члан 38.
Сви поступци започети до ступања на снагу
ове одлуке биће окончани по одредбама
Одлуке о локалним и некатегорисаним
путевима („Службени Општине Градишка“,
број 11/05 и 6/17), осим уколико одредбе ове
Одлуке нису повољније за странку.

Нa основу чл. 39. и 82. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број 97/16) и чл. 36. и
Статута
општине
Градишка
87.
(„Службени гласник општине Градишка“,
број 4/17) Скупштина општине Градишка
на сједници одржаној дана 14.06.2018.
године, д о н и ј е л а је

Члан 39.
(1) Скупштина општине Градишка ће у року
од 30 дана од дана ступања на снагу ове
одлуке донијети акт о разврставању локалних
путева и улица на подручју Општине
Градишка.

ОДЛУКУ
о измјени Одлуке о изради Стратегије
развоја општине Градишка
за период 2018 - 2027. године
I

(2) Начелник општине ће у року од 30 дана од
дана ступања на снагу ове Одлуке донијети
Правилник из члана 14. Став 3.
Члан 40.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да
важи Одлука о локалним и некатегорисаним
путевима („Службени Гласник Општине
Градишка, број 11/05 и 6/17), осим одредбе
члана 6. и 29. које ће бити у примјени до
доношења одлуке из члана 39, односно
доношења одлуке из члана 8.

У Одлуци о изради Стратегије
развоја општине Градишка за период
2018-2027. године број: 01-022-69/18 од
22.02.2018. године („Службени гласник
општине Градишка“, број 3/18) у цијелом
тексту Одлуке ријечи „за период 20182027. године“ замјењују се ријечима „за
период 2019-2027. године“.

II
Одлука ступа на cнaгy осмог дана
од дана објављивања у „Службеном
гласнику општине Градишка“.
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Број: 01-022-279/18
Датум: 14.06.2018. године
Градишка
ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Миленко Павловић с.р.
____________________________________

На основу члана 65. став 3. Закона о уређењу
простора и грађењу („Службени гласник
Републике Српске“ бр. 40/13,106/15 и 3/16),
члана 39. став 2. тачка 2. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“ број 97/16) и члана 87. Статута
општине Градишка („Службени гласник
општине Градишка“ број 4/17) Скупштина
општине Градишка на сједници одржаној
дана 14.06.2018. године, д о н и ј е л а ј е
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утврђене чланом 47. ове Одлуке и
Партизанска улица. Под осталим подручјима
за постављање киоска подразумјева се
земљиште у осталим зонама градског
грађевинског земљишта и земљиште ван
обухвата
зона
градског
грађевинског
земљишта (ван урбаног подручја).
(5) Киосци који се постављају у ужем
урбаном подручју морају бити типски,
димензија 2,40 x 2,40 m , 2,40 x 3,00 m или
2,40 x 3,60 m, висине 2,80 m. Саставни дио
ове Одлуке је изглед киоска са техничким
описом.“
Члан 2.
Иза члана 61. Одлуке додају се нови чл. 61 а.,
61 б. и 61 в. који гласе:

„ Члан 61 а.
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“ број: 6/14, 1/17, 7/17 и
3/18) у члану 61. ставови 2,3,4, и 5. се
мијењају и гласе:
„ (2) Киосци се могу постављати на јавним
површинама или на земљишту у приватној
својини. Киосци који се постављају на јавним
површинама не могу се постављати на
уређеним зеленим и парковским површинама.
Киосци који се постављају поред тротоара
лоцирају се тако да ни једним својим дијелом
не прелазе на простор предвиђен за кретање
пјешака.
(3) Локације киоска који се постављају на
јавним површинама или на земљишту у
приватној својини дијеле се на:
− уже урбано подручје и
− остала подручја
(4) Под ужим урбаним подручјем за
постављање киоска подразумијева се прва и
друга зона градског грађевинског земљишта

(1) Киосци који се постављају на јавним
површинама се могу искључиво користити за
продају штампе, цигарета, лутрије, књига,
сувенира, цвијећа, брзе хране, воћа и поврћа.
(2) У Видовданској улици није дозвољено
постављање киоска за продају воћа и поврћа.
Члан 61 б.
Локације киоска на јавним површинама у
ужем урбаном подручју су одређене
графичким прилогом који је саставни дио ове
Одлуке, а на земљишту у приватној својини у
складу са чланом 75. став 3. ове Одлуке.
Члан 61 в.
(1) Киосци који се постављају ван зоне ужег
урбаног
подручја,
поред
дјелатности
наведених у члану 61 а., се могу користити за
обављање
услужне
или
трговинске
дјелатности уколико испуњавају услове
предвиђене посебним прописима. Локација
ових киоска мора бити удаљена најмање 2,00
m од улице или локалног пута, а од осталих
саобраћајница у складу са Законом о јавним
путевима.
(2) Услови за постављање киоска у осталим
подручјима утврђују се у складу са
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просторним могућностима, а на основу
стручног мишљења Комисије за урбанизам и
у складу са датим урбанистичко-техничким
условима.“
Члан 3.
Поднаслов 1.3 мијења се и гласи:„1.3. Баште“

Члан 4.
Члан 63. мијења се и гласи:
„ (1) Башта угоститељског објекта (у даљем
тексту: башта) у смислу ове одлуке је
монтажно-демонтажни објекат привременог
карактера
у
функцији
угоститељске
дјелатности која се обавља у угоститељском
објекту, и поставља се на површинама
одређеним овом одлуком.
(2) Башта се може поставити на јавним
површинама, на земљишту у приватној
својини или на земљишту за редовну
употребу зграде. ”
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(2) Отворене љетне баште се могу
постављати испред угоститељских објеката, у
складу са просторним могућностима, под
условом да простор за кретање пјешака не
може бити ужи од 2,00 m. Отворене баште
које се постављају на тротоару не могу
заузимати више од ½ ширине тротоара, с тим
да простор за кретање пјешака мора бити
минимално 2,00 m.
(3) За конструкцију надстрешнице корисник
пословног простора и корисник баште дужан
је да прибави дозволе прописане Законом о
уређењу простора и грађењу. За љетне баште
на јавним површинама, које заштиту од сунца
обезбјеђују путем сунцобрана или склопиве
тенде, није потребно прибављати локацијске
услове, већ се исте постављају на основу
рјешења о комуналној такси за заузимање
јавне површине.
(4) Привремено кориштење јавних површина
за постављање отворене љетне баште може се
одобрити у периоду од 15.04. до 15.10. текуће
године, уз могућност продужења односно
ранијег почетка коришћења, зависно од
временских услова.
Члан 63 в.

Члан 5.
Иза члана 63. додају се нови чл. 63 а, 63 б, 63
в , 63 г и 63 д. који гласе:
„ Члан 63 а.
Башта може бити:
− отвореног типа и
− затвореног типа.
Члан 63 б.
(1) Башта отвореног типа може да садржи
следеће елементе: столове и столице,
сунцобране или тенде (беж или смеђе боје),
жардињере до висине 0,5 m, монтажнодемонтажну платформу направљену од
металних профила, дрвета и итисона у циљу
изравнања подлоге терена максималне висине
до 15 cm и монтажно демонтажну
конструкцију надстрешнице која мора бити
направљена од лаких металних профила.

(1) Баште затвореног типа су монтажнодемонтажне конструкције са три или све
четири затворене стране, израђене од
прозирног и безбједног материјала са
уређајима за загријавање и елементима
заштите од вјетра. Конструкцију затворене
баште
чини
лагана
алуминијумска
конструкција у боји алуминија са испуном од
стаклених плоха.
(2) Уколико се затворене баште постављају у
низу, исте морају бити идентичне у погледу
конструкције, изгледа, материјала и боје, што
ће се детаљно прописати урбанистичкотехничким условима.
(3) Затворена башта на јавној површини се
може поставити на период до пет година.
(4) За постављање затворене баште
инвеститор је дужан прибавити дозволе
прописане Законом о уређењу простора и
грађењу (локацијски услови, грађевинска и
употребна дозвола), а уз захтјев за издавање
локацијских услова дужан је приложити
идејно рјешење затворене баште.
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(5) Затворена башта која се поставља на
тротоару може обухватати максимално ½
шитине тротоара, с тим да преостали простор
за кретање пјешака и приступ ватрогасних
возила мора бити минимално 3,00 m.
(6) Локације за постављање башта затвореног
типа су одређене у графичком прилогу који је
саставни дио ове Одлуке.
(7) Испред затворене баште не може се
додатно одобрити постављање отворене
љетне баште.
Члан 63 г.
(1) Башта (отворена и затворена) се може
поставити на површини јавне намјене, на
земљишту у приватној својини или на
земљишту за редовну употребу зграде уз
сагласност заједнице етажних власника
зграде у складу са одредбама Закона о
одржавању зграда („Службени гласник
Републике Српске“ број : 100/11). Башта не
смије физички да нарушава и оштећује
површину на коју се поставља.
(2) Ширина баште може бити највише у
ширини пословног простора испред кога се
поставља. Ширина баште може бити и шира
од пословног простора испред којег се
поставља и то:
- уз сагласност власника сусједног стамбеног,
односно пословног простора ;
- уз сагласност Заједнице етажних власника
станова и пословних простора стамбене
зграде, у којој се налази пословни простор.

Члан 63 д.
(1) Није дозвољено постављање отворених и
затворених башта на саобраћајницама, у
непосредној близини раскрснице тако да
утиче на безбједност саобраћаја, колским
прилазима, у хаусторима, пролазима, испред
улаза у стамбени простор, испред улаза у
други пословни простор, на уређеним
зеленим и парковским површинама.
(2) Забрањено је постављање башта
(отвореног и затвореног типа) на тротоару у
Видовданској улици, са сјеверозападне
стране, и то од улице Козарских бригада до
пословног објекта зв. „Робна кућа Избор“.
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(3) Локације за постављање башта су
одређене у графичком прилогу који је
саставни дио ове одлуке.“

Члан 6.
У члану 65. иза става 4. додаје се нови став 5.
који гласи:
“(5) Рекламна платна су заштитна платна с
отиснутом или осликаном рекламном
поруком, а постављају се на грађевинске
скеле за трајања радова на санацији и
реконструкцији грађевине или се разапињу на
грађевине у изградњи док трају радови.”

Члан 7.
У члану 67. став 4. ријечи “и паноа на
фасадама и крововима објеката” се бришу, а
иза става 4. додаје се нови став 5. који гласи:
“(5) Рекламни пано који се поставља на
бочним странама зграда на којима нема
отвора, може површином
заузимати
максимално 1/2 фасаде на коју се поставља.”

Члан 8.
У члану 68. иза става 1. додаје се нови став
2. који гласи:
“(2) Уз аутопутеве, магистралне и регионалне
путеве
могу се постављати самостојећи
рекламни панои рекламне површине од 12 m2
до 50 m2 (бигборд, мегаборд и слично) уз
претходно прибављену сагласност правног
лица које управља овим путевима.”
Досадашњи ставови 2. и 3. постају ставови 3.
и 4.
Члан 9.

У члану 72. додаје се нови ставови 2. и 3.
који гласе:
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“ (2) Тезге (штандове) на јавним површинама
поставља Општина. Локације за постављање
тезги (штандова) на јавним површинама
одређене су графичким прилогом који је
саставни дио ове Одлуке.
(3) На тротоару дуж Видовданске улице, са
сјеверозападне стране, од улице Козарских
бригада до пословно-стамбеног објекта зв.
„плава зграда“ забрањено је постављање
штандова, осим за вријеме манифестација,
празника, у сврху рекламирања и у
хуманитарне сврхе на период који не може
бити дужи од три дана. Штандови који се
постављају на период до три дана не морају
својим изгледом испуњавати услове из
претходног става.”
Члан 10.

На основу члана 40 став 1. Закона о уређењу
простора и грађењу (“Службени гласник
Републике Српске“ бр. 40/13 и 106/15), члана
39. став 2. тачка 8. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“ број 97/16) и члана 87. Статута
општине Градишка („Службени гласник
општине Градишка“ број: 4/17) Скупштина
општине Градишка на сједници одржаној
дана 14. јуна 2018. године, д о н и ј е л а ј е
ОДЛУКУ
о приступању изради Урбанистичког
плана за насељено мјесто Орахова 2019 2039. године
I
Приступа се изради Урбанистичког
плана за насељено мјесто Орахова 2019 2039. године (у даљем тексту: урбанистички
план).

Иза члана 110 додаје се нови члан 110 а., који
гласи:
„Члан 110 а.
(1) Изглед, намјена и локације киоска
ускладиће се са одредбама ове одлуке у року
од једне године од дана ступања на снагу
исте.
(2) Изглед и локације љетних башти и
надстрешница, те изглед тенди, ускладиће се
са одредбама ове одлуке до 31.03.2019.
године.“
Члан 12.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у Службеном гласнику општине
Градишка.
Број: 01-022-280/18
Датум: 14.06.2018. године
Градишка
ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Миленко Павловић с.р.
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Поднаслов “ 1.11. Љетна башта” и члан 73. се
бришу.

Члан 11.

Страна

II
Простор
који
ће
обухватити
Урбанистички план приказан је у графичком
прилогу који је саставни дио ове одлуке, а
обухвата простор површине приближно 158
ha.
Коначна граница подручја планирања
одредиће
се
у
графичком
дијелу
Урбанистичког плана.
III
Период за који
се утврђују,
процјењују
или израчунавају плански
параметри (плански период) је 20 година.
IV
Смјернице за израду Урбанистичког
плана:
- План израдити у складу са
одредбама Закона о уређењу простора и
грађењу, Правилника о начину израде,
садржају и форми докумената просторног
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уређења, те другим прописима из посебних
области релевантних за планирање и уређење
простора.
- Приликом израде плана потребно је
водити рачуна о јавном интересу и општим и
посебним циљевима просторног развоја.
- Обезбиједити усаглашеност плана са
документом просторног уређења вишег реда.
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Урбанистичког плана
са потребним
образложењем.
У образложењу одлуке о доношењу
Урбанистичког плана начелник општине и
носилац припреме 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.

V
IX
Носилац
припреме
израде
Урбанистичког плана је Одјељење за
просторно уређење и грађење.
Носилац израде Урбанистичког плана
ће се одредити у складу са прописима о
јавним набавкама.
VI
Преднацрт
Урбанистичког плана
припремиће се у року од 90 дана од
закључења уговора о изради плана и
испуњења услова који уговором буду
одређени.
Нацрт Урбанистичког плана ће
утврдити Скупштина општине на приједлог
Начелника општине, те мјесто, вријеме и
начин излагања нацрта на јавни увид.
VII
Нацрт Урбанистичког плана ставиће
се 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 Урбанистичког плана ће
утврдити начелник општине у року од 15
дана од завршетка јавног увида и стручне
расправе, а на основу нацрта који је био на
јавном увиду и става о примједбама,
приједлозима, мишљењима на тај нацрт и
закључцима са јавне расправе.
Уз приједлог Урбанистичког пана
начелник општине ће поднијети скупштини
општине приједлог одлуке о доношењу

Садржај Урбанистичког плана мора
бити у складу са Законом о уређењу простора
и грађењу (“Службени гласник Републике
Српске“ бр. 40/13, 106/15 и 2/16) 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
обезбиједиће се из
Градишка.

израду
плана
Буџета општине

XI
Ова одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у Службеном гласнику
општине Градишка.
Број: 01-022-281/18
Датум: 14.06.2018. године
Градишка
ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Миленко Павловић с.р.
____________________________________
На основу члана 38. став 2. Закона о
уређењу простора и грађењу (”Службени
гласник Републике Српске”, број: 40/13,
106/15 и 3/16), члана 39. став 2. тачка 8.
Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“ број: 97/16) и
члана 87. Статута општине Градишка
(„Службени гласник општине Градишка“,
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број 4/17), Скупштина општине Градишка, на
сједници одржаној дана14.06.2018. године,
донијела је

О Д Л У К У
о доношењу измјене дијела Регулационог
плана подручја зона 2, 7 и 8 – источни дио
градске зоне Градишке – „Градишка – Исток“
I
Доноси се Измјена дијела Регулационог
плана подручја зона 2, 7 и 8 – источни дио
градске зоне Градишке – „Градишка – Исток“
(У даљем тексту: План).
Границе простора који је обухваћен Планом
су детаљно одређене у текстуалном и
графичком дијелу Плана.
II
Елаборат Плана састоји се од текстуалног и
графичког дијела.
III
Елаборат Плана, израђен од стране «Урбис
центар» д.о.о. Бањалука у јуну 2018. године,
налази се у прилогу ове одлуке и чини њен
саставни дио.
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VII
Ова одлука ступа на снагу осмог дана по
објављивању у “Службеном гласнику
Општине Градишка”.

Број: 01-022-297/18
Датум: 14.06.2018. године
Градишка
ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
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 и
3/16), члана 39. став 2. тачка 8. Закона о
локалној самоуправи (“Службени гласник
Републике Српске“ број 97/16) и члана 87.
Статута општине Градишка („Службени
гласник општине Градишка“ број: 4/17)
Скупштина општине Градишка на сједници
одржаној дана 14.06.2018. године, д о н и ј е л
а је
ОДЛУКУ
о приступању измјени дијела Регулационог
плана стамбеног насеља „Јелшинград I“ у
Градишци

IV
I
План се излаже на стални јавни увид код
одјељења надлежног за послове уређења
простора и грађења.
V
О провођењу ове Одлуке стараће се орган из
тачке IV ове одлуке.
VI
Ступањем на снагу ове одлуке престају да
важе раније донесени просторно-плански
документи проведбеног карактера, у дијелу у
којем нису у сагласности са овим Планом.

Приступа
се
измјени
дијела
Регулационог плана стамбеног насеља
„Јелшинград I“ у Градишци „Службени
гласник општине Градишка“ број: 7/09. ( У
даљем тексту: План).
II
Обухват Плана је одређен у
графичком прилогу који је саставни дио ове
одлуке и обухвата простор површине
приближно 5,81 ha, који се састоји из двије
просторне цјелине површине 3,06 ha и 2,75
ha.
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Коначна граница обухвата одредиће
се у графичком дијелу Плана.
III
Плански период за који се доноси
измјена Регулационог плана је десет година.
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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.

IV
VIII
Смјернице за израду измјене Плана:
- План израдити у складу са
одредбама Закона о уређењу простора и
грађењу, Правилника о начину израде,
садржају и форми докумената просторног
уређења, те другим прописима из посебних
области релевантних за планирање и уређење
простора.
- Приликом израде плана потребно је
водити рачуна о јавном интересу и општим и
посебним циљевима просторног развоја.
- Планом предвидјети веће површине
грађевинских парцела зграда, са неопходним
пратећим садржајима, посебно простором за
паркирање.
- Код израде планских рјешења
обезбиједити усаглашеност са планским
актима вишег реда.

Приједлог
плана
ће
утврдити
Начелник општине 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
Начелник
општине ће поднијети Скупштини општине
приједлог одлуке о доношењу плана са
потребним образложењем.
У образложењу одлуке о доношењу
плана Начелник општине и носилац
припреме 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.

V
IX
Носилац припреме израде измјене
Плана је Одјељење за просторно уређење и
грађење.
Носилац израде измјене Плана ће се
одредити у складу са Законом о јавним
набавкама БиХ.
VI
Преднацрт плана припремиће се у
року од 60 дана од закључења уговора о
изради плана и испуњења услова који
уговором буду одређени.
Нацрт плана ће утврдити Скупштина
општине на приједлог Начелника општине,
те мјесто, вријеме и начин излагања нацрта
на јавни увид.

Садржај Плана мора бити у складу са
Законом о уређењу простора и грађењу
(“Службени гласник Републике Српске“ бр.
40/13, 106/15 и 3/16) 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 Општине Градишка.
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XI
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у Службеном гласнику општине
Градишка.
Број: 01-022-282/18
Датум: 14.06.2018. године
Градишка
ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Миленко Павловић с.р.
____________________________________
На основу члана 22. Закона о
комуналним
дјелатностима
(''Службени
гласник Републике Српске'', бр. 124/11 и
100/17 ),члана 39. Закона о локалној
самоуправи (“Службени гласник Републике
Српске”, број 97/16) те чл. 36. и 87. Статута
Општине Градишка (''Службени гласник
Општине Градишка'', брoj 4/17), Скупштина
општине Градишка на сједници одржаној
дана 14.06.2018. године доноси

ОДЛУКУ
о измјенама Одлуке о комуналној накнади
Члан 1.
У Одлуци о комуналној накнади („Службени
гласник општине Градишка“, број 11/13) члан
15. мијења се и гласи:
„(1) Рјешење
којим се утврђује висина
комуналне
накнаде
доноси
Начелник
општине, односно Одјељење за комуналне и
стамбене послове Општинске управе по
овлашћењу начелника.
(2) Против рјешења из става 1. допуштена је
жалба Министарству за просторно уређење,
грађевинарство и екологију Републике
Српске и подноси се у року од 15 дана од
дана пријема рјешења путем Одјељења за
комуналне и стамбене послове.
(3) Обвезници комуналне накнаде, физичка
лица и предузетници, комуналну накнаду
утврђену рјешењем из става 1. плаћају путем
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рачуна који на мјесечном нивоу издаје систем
обједињене наплате.“
Члан 2.
У цијелом тексту одлуке ријечи: „Одјељење
за урбанизам,грађење комуналне и стамбене
послове“ мијењају се ријечма: „Одјељење за
комуналне и стамбене послове“.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у «Службеном гласнику
општине Градишка» .
Број: 01-022-284/18
Дана: 14.06.2018. године
Градишка
ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Миленко Павловић с.р.

_______________________________________
На основу члана 6. Став 1. Закона о
комуналним
дјелатностима
(''Службени
гласник Републике Српске'', бр. 124/11 и
100/17), те чл. 36. и 87. Статута Општине
Градишка (''Службени гласник Општине
Градишка'', брoj 4/17), Скупштина општине
Градишка на сједници одржаној дана
14.06.2018. године доноси

ОДЛУКУ
о допуни одлуке о начину плаћања
комуналних услуга и накнада у систему
обједињене наплате на подручју општине
Градишка

Члан 1.
У Одлуци о начину плаћања комуналних
услуга и накнада у систему обједињене
наплате на подручју општине Градишка
(„Службени гласник општине Градишка“,

Број 8/18
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број 4/14) у члану 6. иза става (5) додаје се
нови став (6) који гласи:
„(6) Кориснику комуналних услуга и
обвезнику комуналне накнаде који нема
дуговања уз претходног периода и који
текуће обавезе по рачуну измири у року
прописаном овом одлуком, одобрава се
попуст у износу од 5 % од износа мјесечног
рачуна.“
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II
Међусобна права и обавезе даваоца стана у
закуп и закупца регулисаће се посебним
уговором у складу са Законом.
III
Овлашћује се Начелник општине да у име
Општине закључи уговор о закупу из тачке I
ове одлуке са Тешановић (Ђуре) Босиљком.

Члан 2.
IV
Ова oдлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у «Службеном гласнику
општине Градишка».
Број: 01-022-283/18
Датум: 14.06.2018. године
Градишка
ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Миленко Павловић с.р.
____________________________________

На основу члана 39. став (2) тачка 13.
Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“ број 97/16) и чл.
36. и 87. Статута Општине Градишка
(''Службени гласник општине Градишка'',број
4/17), Скупштина општине Градишка на
сједници одржаној 14.06.2018. године, доноси

ОДЛУКУ
о давању стана у закуп

I
Босиљки Тешановић из Градишке одобрава
се закуп стана у Градишци у улици
Видовданска 9-9А, стан број 4/1 у површини
56 m², без права на откуп.

О евентуалном праву на приватизацију стана
из тачке I ове одлуке одлучиће се посебном
одлуком Скупштине општине, ако се за
приватизацију стекну законски услови, или
на основу судске одлуке.
V
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине
Градишка''.
Број: 01-022-285/18
Датум: 14.06.2018. године
Градишка
ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Миленко Павловић с.р.
_______________________________________
На основу члана 59. став 2. Закона о
пољопривредном земљишту („Службени
гласник Републике Српске“, бр. 93/06, 86/07,
14/10 и 05/12), чл. 39. и 82. став 2. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број: 97/16), чл. 36. и 37.
Статута општине Градишка („Службени
гласник општине Градишка“, број: 4/17), чл.
12. и 13. став 2. тачка т) Правилника о
поступку давања у закуп пољопривредног
земљишта у својини Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“, број:
47/12, 65/15 и 45/16) и претходно прибављене
сагласности Министарства пољопривреде,
шумарства и водопривреде рјешењем број:
12.03.5-330-2129/18 од 04.06.2018. године,
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Скупштина општине Градишка на сједници
одржаној 14.06.2018. године, д о н o с и:

ОДЛУКУ
О ПОНИШТЕЊУ ОДЛУКЕ О
РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА
ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ
ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ
СРПСКЕ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ
ГРАДИШКА ПУТЕМ ПРИБАВЉАЊА
ПИСАНИХ ПОНУДА
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II
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Градишка“.
Број: 01-022-286/18
Датум: 14.06.2018. године
Градишка
ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Миленко Павловић с.р.
_____________________________________

I
(1) Овом Одлуком се поништава Одлука
о расписивању Јавног огласа за давање у
закуп пољопривредног земљишта у својини
Републике Српске на подручју општине
Градишка путем прибављања писаних понуда
број: 01-022-505/17 од 28.12.2017. године
(„Службени гласник општине Градишка“,
број: 11/17) као и Јавни оглас за давање у
закуп пољопривредног земљишта у својини
Републике Српске на подручју општине
Градишка путем прибављања писаних понуда
број: 02-33-1/18 објављен 12.01.2018. године
у дневном листу ,,Глас Српске“ за катастарске
општине: Берек, Бистрица, Брестовчина, Бок
Јанковац, Буковац, Буквик, Церовљани,
Цимироти, Чикуле, Ћелиновац, Доња Долина,
Горња Долина, Драгељи, Дубраве, Елезагићи,
Гашница, Грбавци, Греда, Јабланица, Јазовац,
Средња Јурковица, Доњи Карајзовци, Горњи
Карајзовци, Кијевци, Кочићево, Козинци,
Ламинци Брезици, Ламинци Дубраве,
Ламинци Јаружани, Ламинци Сређани,
Лисковац, Лужани, Мачковац, Машићи,
Милошево Брдо, Нова Топола, Ново Село,
Орахова, Петрово Село, Доњи Подградци,
Горњи Подградци, Рогољи, Романовци,
Ровине, Самарџије, Сеферовци, Совјак,
Шашкиновци, Требовљани, Трошељи, Турјак,
Вакуф, Вилуси, Врбашка и Жеравица, укупне
површине 2892,2598 ha.

На основу чл. 39. и 82. став (2) Закона
о локалној самоуправи ( „ Службени гласник
Републике Српске “, број: 97/16 ) и чл. 36. и
87. Статута Општине Градишка ( '' Службени
гласник општине Градишка '', број 4/17 )
Скупштина општине Градишка на сједници
одржаној дана 14.06.2018. године, д о н о с и:

О Д Л У К У
о додјели средстава за потребе рјешавања
имовинско-правних односа

I
Додјељују се средства Српском православном
манастиру Карановац у Кијевцима за потребе
рјешавања имовинско-правних односа ради
изградње манастира у Кијевцима у износу од
50.000,00
КМ
(словима:
педесeтхиљадаконвертибилнихмарака)

II
Исплата средстава из тачке 1. извршиће се из
Буџета општине Градишка за 2018. годину са
ставке грантови у земљи ( економски код 415200) , на рачун Српског православног
манастира Карановац у Кијевцима.
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„Centrum Trade” д.о.о Бања Лука у замјену
грађевинско земљиште означено као:

III
За извршењe ове одлуке
Начелник општине Градишка.

задужује

се

IV
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине
Градишка''.

Број: 01-022-290/18
Датум: 14.06.2018. године
Градишка
ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Миленко Павловић с.р.
_______________________________________

Скупштина општине Градишка, у
предмету замјена некретнина, по захтјеву „
Centrum Trade” д.о.о Бања Лука, на основу
члана 348. став (4). Закона о стварним
правима (''Службени гласник Републике
Српске“, број 124/08, 3/09, 58/09, 95/11 и
60/15), члана 6. став (3) Одлуке о уређењу
простора
и
грађевинском
земљишту
("Службени гласник општине Градишка",
број 6/14, 1/17, 7/17 и 3/18) члана 82. став (2)
Закона о локалној самоуправи ( „ Службени
гласник Републике Српске “, број: 97/16 ) и
чл. 36. и 87. Статута Општине Градишка ( ''
Службени гласник општине Градишка '', број
4/17 ),на сједници одржаној 14.06.2018.
године, д о н о с и
ОДЛУКУ
о давању сагласности за закључење
уговора о замјени некретнина cа „Centrum
Trade ” д.о.о Бања Лука
I
Даје се сагласност за закључење уговора о
замјени некретнина са „Centrum Trade ” д.о.о
Бања Лука, којим Општина Градишка даје

-к.ч.бр. 498/48 , новог премјера , ''Крошња“,
градилиште , површине 446 m2, уписана у л.н.
бр. 1912 к.о. Градишка 1, на име Општине
Градишка са 1/1 дијела, а што одговара
парцелама старог премјера и то к.ч бр. 676/17,
површине 254 m2, уписана у пл.бр. 646, к.о
Бок Јанковац, на име Општине Градишка са
1/1 дијела и к.ч бр. 688/53, површине 190 m2,
уписана у пл.бр. 192, к.о Бок Јанковац , на
име Општине Градишка са 1/1 дијела а „
Centrum Trade ” д.о.о Бања Лука даје, у
замјену, Општини Градишка, грађевинско
земљиште, означено као:
- к.ч.бр. 3457/2 , новог премјера , ''УЛ.
СВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА“ улица
у
површини од 441 m2, уписана у л.н. бр. 494
к.о. Градишка 1 на име „ Centrum Trade ”
д.о.о Бања Лука, са 1/1 дијела, што одговара
парцели к.ч бр.1862/85, старог премјера,
укупне површине 450 m2, уписана у пл. бр.
434, к.о Градишка-село, на име „Centrum
Trade” д.о.о Бања Лука, а што одговара упису
у зк.ул.бр.15 к.о Градишка-село.
II
Уговором из тачке I ове одлуке регулисаће се
сви међусобни односи између Општине
Градишка и „Centrum Trade” д.о.о Бања Лука
(разлика у вриједности некретнина, укњижба
и др.).
III
Овлашћује се Начелник општине Градишка
да у име Општине Градишка закључи уговор
из тачке I ове одлуке са „Centrum Trade” д.о.о
Бања Лука.
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III

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
биће објављена у ''Службеном гласнику
општине Градишка''.
Број: 01-022-300/18
Датум: 14.06.2018. године
Градишка
ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Миленко Павловић с.р.
_____________________________________

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

Број: 01-022-289/18
Датум: 14.06.2018. године
Градишка
ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Миленко Павловић с.р.
_____________________________________

На основу члана 39. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16) и чланова 36. и 87.
Статута Општине Градишка (''Службени
гласник општине Градишка'',број 4/17)
Скупштина општине Градишка на сједници
одржаној дана 14.06.2018. године доноси:

На основу члана 39. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16) и и чланова 36. и 87.
Статута Општине Градишка (''Службени
гласник општине Градишка'',број 4/17)
Скупштина општине Градишка на сједници
одржаној дана 14.06.2018. године доноси:

ОДЛУКУ
ОДЛУКУ
I
Даје се сагласност за упис заложног права хипотеке
Друштву
са
ограниченом
одговорношћу “КГХ ПРОЈЕКТОВАЊЕ“, са
сједиштем у Градишци, на некретнинама
означеним као:
-катастарска парцела број 405/32 „Табла“,
градилиште, површине 2704 м², уписана у
лист непокретности број: 1274 у к.о. Нова
Топола, што одговара улису у земљишнокњижни уложак број 216 у к.о. Нова Топола.

II

За провођење ове одлуке
Начелник општине Градишка.

задужује

се

о стављању ван снаге подтачака 3) и 4)
Одлуке о продаји грађевинског земљишта
у оквиру Регулационог плана
''Агроиндустријска зона Нова Топола''
путем усменог јавног надметања лицитације (прва лицитација)
I
Стављају се ван снаге подтачке 3) и 4)
Одлуке о продаји грађевинског земљишта у
оквиру
Регулационог
плана
''Агроиндустријска зона Нова Топола'' путем
усменог јавног надметања-лицитације (прва
лицитација) број 01-022-196/12 од 31.07.2012.
године
(„Службени
гласник
општине
Градишка“, број 4/12) „Аgrofructus" д.о.о.
Лакташи и „IPP" д.о.о. Бања Лука.
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II
II
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања
у
''Службеном гласнику
општине Градишка''.
Број: 01-022-287/18
Датум: 14.06.2018. године
Градишка
ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Миленко Павловић с.р.

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања
у
''Службеном гласнику
општине Градишка''.
Број: 01-022-288/18
Датум: 14.06.2018. године
Градишка
ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Миленко Павловић с.р.
_____________________________________

_______________________________________

На основу члана 39. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16) и и чланова 36. и 87.
Статута Општине Градишка (''Службени
гласник општине Градишка'',број 4/17)
Скупштина општине Градишка на сједници
одржаној дана 14.06.2018. године доноси:

На основу члана 39. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16) и и чланова 36. и 87.
Статута Општине Градишка (''Службени
гласник општине Градишка'',број 4/17)
Скупштина општине Градишка на сједници
одржаној дана 14.06.2018. године доноси:

ОДЛУКУ
ОДЛУКУ
о стављању ван снаге Одлуке o продаји
неизграђеног грађевинског земљишта у
оквиру Регулационог плана
''Агроиндустријска зона Нова Топола''
„Еkstruder" д.о.о. Нова Топола, Градишка

о стављању ван снаге Одлуке o продаји
неизграђеног грађевинског земљишта у
оквиру Регулационог плана
''Агроиндустријска зона Нова Топола''
Здравственој установи Апотеке
„ПРОФАРМ“ Градишка

I
I
Ставља се ван снаге Одлука o продаји
неизграђеног грађевинског земљишта у
оквиру
Регулационог
плана
''Агроиндустријска зона Нова Топола''
„Еkstruder" д.о.о. Нова Топола, Градишка
број 01-022-250/16 од 08.12.2016. године
(„Службени гласник општине Градишка“,
број 7/16).

Ставља се ван снаге Одлука o продаји
неизграђеног грађевинског земљишта у
оквиру
Регулационог
плана
''Агроиндустријска зона Нова Топола''
Здравственој установи Апотеке „ПРОФАРМ“
Градишка број 01-022-249/14 од 30.10.2014.
године
(„Службени
гласник
општине
Градишка“, број 8/14).
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II
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања
у
''Службеном гласнику
општине Градишка''.

Број: 01-022-291/18
Датум: 14.06.2018. године
Градишка
ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Миленко Павловић с.р.
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Градишка („Службени гласник општине
Градишка“ број 6/17) а након разматрања
Информације о стању у пољопривреди на
подручју општине Градишка за 2017.
годину, Скупштина општине Градишка на
16. редовној сједници одржаној 14.06.2018.
године донијела је сљедећи

ЗАКЉУЧ АК
- Усваја се Информација о стању у
пољопривреди на подручју општине
Градишка за 2017. годину.

_______________________________________

На основу члана 36. Статута општине
Градишка („Службени гласник општине
Градишка“, број 4/17) и члана 140.
Пословника о раду Скупштине општине
Градишка („Службени гласник општине
Градишка“ број 6/17) а након разматрања
Информације о стању у привреди у
општини Градишка за 2017. годину,
Скупштина општине Градишка на 16.
редовној сједници одржаној 14.06.2018.
године донијела је сљедећи

ЗАКЉУЧ АК
- Усваја се Информација о стању у
привреди у општини Градишка за 2017.
годину.

Број: 01-013-86/18
Датум: 14.06.2018. године
Градишка
ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Миленко Павловић с.р.
____________________________________

На основу члана 36. Статута општине
Градишка („Службени гласник општине
Градишка“, број 4/17) и члана 140.
Пословника о раду Скупштине општине

Број: 01-013-87/18
Датум: 14.06.2018. године
Градишка
ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Миленко Павловић с.р.
____________________________________

На основу члана 36. става (2) тачке
33) Статута општине Градишка („Службени
гласник општине Градишка“, број 4/17) и
члана 140. Пословника о раду Скупштине
општине Градишка („Службени гласник
општине Градишка“ број 6/17) а након
разматрања Извјештаја о раду Начелника
општине у органима предузећа која
обављају комуналне дјелатности; КП
„Водовод“ а.д. Градишка, КП „Градска
чистоћа“ а.д. Градишка и КП „Топлана"
а.д.
Градишка,
Скупштина
општине
Градишка на 16. редовној сједници одржаној
14.06.2018. године донијела је сљедећи

ЗАКЉУЧ АК
- Усваја се Извјештај о раду Начелника
општине у органима предузећа која
обављају комуналне дјелатности; КП
„Водовод“ а.д. Градишка, КП „Градска
чистоћа“ а.д. Градишка и КП „Топлана"
а.д. Градишка.

Број 8/18
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Број: 01-013-88/18
Датум: 14.06.2018. године
Градишка
ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Миленко Павловић с.р.
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дистрибуцији топлотне енергије у систему
централног гријања на подручју града у
грејној сезони
2017/2018. години и о
реализацији уговора закљученог између
општине Градишка и ИЕЕ д.о.о. Бања
Лука, Скупштина општине Градишка на 16.
редовној сједници одржаној 14.06.2018.
године донијела је сљедећи

_____________________________________
ЗАКЉУЧ АК
На основу члана 36. Статута општине
Градишка („Службени гласник општине
Градишка“, број 4/17) и члана 140.
Пословника о раду Скупштине општине
Градишка („Службени гласник општине
Градишка“ број 6/17), а након разматрања
Збирног извјештаја Комисије за процјену
штета на поплављеним подручјима
општине Градишка током марта 2018.
године, Скупштина општине Градишка на 16.
редовној сједници одржаној 14.06.2018.
године донијела је сљедећи

ЗАКЉУЧ АК
- Усваја се Збирни извјештај Комисије за
процјену штета на поплављеним
подручјима општине Градишка током
марта 2018. године.

Број: 01-013-89/18
Датум: 14.06.2018. године
Градишка
ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Миленко Павловић с.р.
_______________________________________

На основу члана 36. Статута општине
Градишка („Службени гласник општине
Градишка“, број 4/17) и члана 140.
Пословника о раду Скупштине општине
Градишка („Службени гласник општине
Градишка“ број 6/17) а након разматрања
Информације
о
производњи
и

- Усваја се Информација о производњи и
дистрибуцији топлотне енергије у систему
централног гријања на подручју града у
грејној сезони 2017/2018. години и о
реализацији уговора закљученог између
општине Градишка и ИЕЕ д.о.о.
Бања Лука.
Број: 01-013-90/18
Датум: 14.06.2018. године
Градишка
ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Миленко Павловић с.р.
_____________________________________

На основу члана 36. Статута општине
Градишка („Службени гласник општине
Градишка“, број 4/17) и члана 140.
Пословника о раду Скупштине општине
Градишка („Службени гласник општине
Градишка“ број 6/17), а након разматрања
Информације
о
организовању
и
функционисању цивилне заштите на
подручју општине Градишка за 2017.
годину, Скупштина општине Градишка на
16. редовној сједници одржаној 14.06.2018.
године донијела је сљедећи

ЗАКЉУЧ АК
- Усваја се Информација о организовању и
функционисању цивилне заштите на
подручју општине Градишка за 2017.
годину.

Број 8/18
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Број: 01-013-91/18
Датум: 14.06.2018. године
Градишка
ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Миленко Павловић с.р.

На основу члана 36. Статута општине
Градишка („Службени гласник општине
Градишка“, број 4/17) и члана 140.
Пословника о раду Скупштине општине
Градишка („Службени гласник општине
Градишка“ број 6/17), а након разматрања
Информације о стању противградне
превентиве и припремама за сезону 2018.
године на подручју општине Градишка,
Скупштина општине Градишка на 16.
редовној сједници одржаној 14.06.2018.
године донијела је сљедећи

ЗАКЉУЧ АК
- Усваја се Информација о стању
противградне превентиве и припремама за
сезону 2018. године на подручју општине
Градишка.
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Градишка за 2017. годину, Скупштина
општине Градишка на 16. редовној сједници
одржаној 14.06.2018. године донијела је
сљедећи
ЗАКЉУЧ АК
- Усваја се Информација о стању у области
шумарства и ловства на подручју општине
Градишка за 2017. годину.
Број: 01-013-93/18
Датум: 14.06.2018. године
Градишка
ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Миленко Павловић с.р.
_______________________________________

На основу члана 47. став 1. Закона о
уређењу простора и грађењу (”Службени
гласник Републике Српске“ бр. 40/13, 106/15
и 3/16) и члана 87. Статута општине
Градишка („Службени гласник општине
Градишка“ број 4/17), Скупштина општине
Градишка на сједници одржаној 14.06.2018.
године д о н и ј е л а је

ЗАКЉУЧАК
Број: 01-013-92/18
Датум: 14.06.2018. године
Градишка
ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Миленко Павловић с.р.

о утврђивању Нацрта измјене дијела
Урбанистичког пројекта – „Мањуревистадион-топлана“ на подручју блока 10а у
Градишци

I
_______________________________________
На основу члана 36. Статута општине
Градишка („Службени гласник општине
Градишка“, број 4/17) и члана 140.
Пословника о раду Скупштине општине
Градишка („Службени гласник општине
Градишка“ број 6/17), а након разматрања
Информације
о
стању
у
области
шумарства и ловства на подручју општине

Утврђује се Нацрт измјене дијела
Урбанистичког пројекта – „Мањуревистадион-топлана“ на подручју блока 10а у
Градишци ( У даљем тексту: Нацрт
Урбанистичког пројекта).

Број 8/18
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II
Нацрт Урбанистичког пројекта ће се
изложити на јавни увид у трајању од тридесет
дана.
III
Нацрт Урбанистичког пројекта ће
бити изложен у просторијама Општинске
управе Градишка, у мјесној заједници Текија
и у просторијама носиоца израде плана
“Урбис центар“ д.о.о. Бања Лука.
О мјесту, датуму почетка и трајању
јавног увида, као и мјесту и датуму јавног
излагања Нацрта Урбанистичког пројекта,
јавност ће бити обавијештена путем
средстава јавног информисања доступних на
подручју општине Градишка (локални радио
и локална телевизија) осам дана прије
почетка јавног увида и 15 дана од почетка
излагања нацрта на јавни увид.
IV
За вријеме јавног увида, свако
физичко и правно лице може дати мишљење,
примједбе
и
приједлоге
на
Нацрт
Урбанистичког пројекта, уписом у свеску која ће се налазити у просторији у којој је
Нацрт изложен, или у форми дописа
упућеног
Начелнику
општине
путем
Одјељења за просторно уређење и грађење.
V
Елаборат Нацрта Урбанистичког
пројекта, урађен од стране “Урбис центар“
д.о.о. Бања Лука саставни је дио овог
закључка.
VI
Овај закључак ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику општине Градишка”.
Број: 01-013-94/18
Датум: 14.06.2018. године
Градишка
ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Миленко Павловић с.р.
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______________________________________

На основу члана 36. Статута општине
Градишка („Службени гласник општине
Градишка“, број 4/17) и члана 140.
Пословника о раду Скупштине општине
Градишка („Службени гласник општине
Градишка“ број 6/17) а након разматрања
Информације
о
производњи
и
дистрибуцији топлотне енергије у систему
централног гријања на подручју града у
грејној сезони 2017/2018. години и о
реализацији уговора закљученог између
општине Градишка и ИЕЕ д.о.о. Бања
Лука, Скупштина општине Градишка на 16.
редовној сједници одржаној 14.06.2018.
године донијела је сљедеће
ЗАКЉУЧ КЕ
1. Скупштина општине задужује
Начелника општине да код предузећа ИЕЕ
д.о.о Бања Лука, ПЈ„Топлана“ Градишка
иницира да се уредним платишама рачуна
за њихову услугу омогући попуст од 5%.
2. Скупштина општине задужује
Начелника општине да код ИЕЕ д.о.о Бања
Лука, ПЈ „Топлана“ Градишка иницира
да Предузеће закључи уговор са
неком од банака како би корисници
њихових услуга рачуне могли плаћати без
банкарске провизије.
3. Закључак ће се објавити у
„Службеном
гласнику
општине
Градишка“.
Број:01-013-97/18
Датум:14.06.2018. године
Градишка
ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Миленко Павловић с.р.

Број 8/18
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На основу члана 36. Статута општине
Градишка („Службени гласник општине
Градишка“, број 4/17) и члана 140.
Пословника о раду Скупштине општине
Градишка („Службени гласник општине
Градишка“ број 6/17) а након разматрања
Информације
о
стању
у
области
шумарстваи ловствана подручју општине
Градишка за 2017. годину, Скупштина
општине Градишка на 16. редовној сједници
одржаној 14.06.2018. године донијела је
сљедећи
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РЈЕШЕЊЕ
о разријешењу в.д. Одбора за жалбе
општине Градишка

1. Вршиоци дужности Одбора за жалбе
општине Градишка у саставу:
1) Жељко Пепић, дипл. правник из
Градишке, предсједник,
2) Данило Вуковић, дипл. правник из
Градишке, члан и
3) Марица Ковачевић, дипл. правник из
Градишке, члан, разрјешавају се дужности.

ЗАКЉУЧ АК

1. Скупштина општине задужује
Начелника општине да у циљу заштите
шума и животне средине покрене
активности око спречавања реализације
уговора о концесији за експлаорацију
техничког грађевинског камена-дијабаза
на локалитету „Вучјак“ ПЈ „Козара –
Врбашка“.
2. Закључак ће се објавити у
„Службеном
гласнику
општине
Градишка“.
Број: 01-013-98/18
Датум: 14.06.2018. године
Градишка
ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Миленко Павловић с.р.
_____________________________________
На основу члана 39. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број 97/16), члана 155. Закона о
службеницима и намјештеницима у органима
јединице локалне самоуправе („Службени
гласник Републике Српске“, број 97/16) и чл.
58. и 87.
Статута општине Градишка
(„Службени гласник општине Градишка, број
4/17), Скупштина општине Градишка на
сједници одржаној дана 14.06.2018. године
донијела је

2. Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине
Градишка“
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Жељко Пепић, Данило Вуковић и Марица
Ковачевић именовани су за вршиоце
дужности
Одбора за жалбе општине
Градишка рјешењем Скупштине општине
Градишка број: 01-111-93/18 од 20. 04. 2018.
године на период до 90 дана. Именовани
вршиоци дужности Одбора за жалбе општине
Градишка разрјешавају се дужности због
именовања Одбора за жалбе општине
Градишка на период од четири године након
спроведеног јавног конкурса.
На основу наведеног ријешено је као у
диспозитиву.
ПРАВНА ПОУКА: Против овог рјешења не
може се уложити жалба, али се може
покренути управни спор подношењем тужбе
Окружном суду Бања Лука у року од 30 дана
од дана пријема рјешења. Тужба се подноси
непосредно суду у два примјерка.
Број: 01-111-141/18
Дана: 14.06.2018. године
Градишка
ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Миленко Павловић с.р.

Број 8/18
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На основу члана 39. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број 97/16), члана 155. Закона о
службеницима и намјештеницима у органима
јединице локалне самоуправе („Службени
гласник Републике Српске“, број 97/16) и чл.
58. и 87.
Статута општине Градишка
(„Службени гласник општине Градишка“,
број 4/17), Скупштина општине Градишка на
сједници одржаној дана 14.06.2018. године
донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Одбора за жалбе општине
Градишка

1. Именује се
Градишка и то:

Одбор за жалбе општине

1) Жељко Пепић, дипл. правник
Градишке, предсједник,
2) Горан Суботић, дипл. правник из
Градишке, члан и
3) Мирослав Ђукић, дипл. правник из
Градишке, члан.

из

2. Именовање из претходне тачке врши се на
период од четири године.
3. Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине
Градишка“.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Чланом 155.
Закона о службеницима и
намјештеницима у органима јединице
локалне самоуправе прописано је да
предсједника и чланове Одбора за жалбе
именује скупштина након спроведеног јавног
конкурса, на период од четири године, са
могућношћу поновног избора. Јавни конкурс
за именовање Одбора за жалбе објављен је у
дневном листу „Глас Српске“ Бања Лука дана
5. 4. 2018. године и у „Службеном гласнику
Републике Српске“, број 30/18 од 11. 04.
2018. године са роком од 15 дана за
пријављивање кандидата. На конкурс се у
року пријавило пет кандидата. Комисија за
спровођење јавног конкурса именована
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рјешењем Скупштине општине Градишка
дана 18. 05. 2018. године утврдила је да
пријављени кандидати испуњавају услове
конкурса и обавила интервју са кандидатима.
Након интервјуа Комисија је утврдила ранг
листу кандидата по којој су: први на ранг
листи Жељко Пепић, други на ранг листи
Горан Субортић и трећи на ранг листи
Мирослав Ђукић. Четврти на ранг листи је
Боро Мандић из Бања Луке и пета на ранг
листи Снежана Деспот Вулетић из Бања
Луке.
На основу наведеног ријешено је као у
диспозитиву.
ПРАВНА ПОУКА: Против овог рјешења не
може се уложити жалба, али се може
покренути управни спор подношењем тужбе
Окружном суду Бања Лука у року од 30 дана
од дана пријема рјешења. Тужба се подноси
непосредно суду у два примјерка.
Број: 01-111-142/18
Дана: 14.06.2018. године
Градишка
ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Миленко Павловић с.р.
.
_____________________________________

На основу члана 43. Закона о уређењу
простора и грађењу („Службени гласник
Републике Српске“ бр. 40/13, 106/15 и 3/16) и
члана 87. Статута општине Градишка
(„Службени гласник општине Градишка“
број: 4/17) Скупштина општине Градишка на
сједници одржаној 14.06.2018. године, д о н о
си
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Савјета за праћење израде
Регулационог плана „Нова Топола Исток“ и Регулационог плана „Нова
Топола – Запад“

1. Именује се Савјет за праћење израде
Регулационог плана „Нова Топола - Исток“ и
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Регулационог плана „Нова Топола – Запад“ (у
даљем тексту: Савјет ) у саставу:
1. Огњен Жмирић, предсједник
2. Сребренка Торбица, члан
3. Миодраг Бабић, члан
4. Младен Ковјанић, члан
5. Марко Балта, члан
2. Задатак Савјета из претходне тачке је да
прати израду Регулационог плана „Нова
Топола – Исток“ и Регулационог плана „Нова
Топола – Запад“ и заузима стручне ставове
према питањима општег, привредног и
просторног развоја Општине 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 Комисије траје до окончања
поступка доношења Регулационог плана
„Нова Топола – Исток“ и Регулационог плана
„Нова Топола – Запад“.
4. Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у Службеном
гласнику општине Градишка.
Број: 01-111-143/18
Датум: 14.06.2018. године
Градишка
ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Миленко Павловић с.р.
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НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

_______________________________________
На основу члана 7. Уредбе о условима
и начину плаћања готовим новцем ( Службени
гласник Републике Српске, број 86/12, 10/14 ) и
на основу члана 88. Статута општине
Градишка (Службени гласник општине
Градишка, број 04/17 ) Начелник општине
Градишка доноси:

Страна

32

На основу члана 59. став (1) тачка 18)
и члана 82. став (3) Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број 97/16) и члана 68. став (1)
тачка 21), члана 88.Статута Општине
Градишка
(„Службени гласник општине
Градишка“, број 4/17), члана VI став 2.
Одлуке о оснивању „Развојне агенција
Градишка“- „РАГА“ („Службени гласник
општине Градишка“ број 11/17) Начелник
општине Градишка д о н о с и
ОДЛУКУ

ОДЛУКУ
о висини благајничког максимума
за 2018. годину

о додјели средстава “Развојној агенцији
Градишка-РАГА”
I

Члан 1.
Овом одлуком утврђује се максимални
дневни износ готовог новца који органи
општинске управе могу држати у својој
благајни и користити за потребе готовинских
плаћања, а у складу са чланом 3. Уредбе о
условима и начину плаћања готовим новцем.

Одобравају се средства у износу од
12.557,61
КМ
(словима:
дванаестхиљадапетстопедесетседам61/100КМ)
„Развојној агенцији Градишка-РАГА“, Ул.
„Видовданска“ 7, Градишка, на име трошкова
пословања за мјесец МАЈ 2018. године.
II

Члан 2.
Висина износа из претходног члана ове
одлуке је 7.000,00 КМ.

Члан 3.
За извршење ове одлуке
Одјељење за финансије.

задужује

се

Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
биће објављена у Службеном гласнику
општине Градишка.
Број: 02-022-266/18
Датум: 01.06.2018. године
Градишка
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Зоран Аџић с.р.

Средства из тачке I ове одлуке
обезбиједиће се из Буџета општине Градишка
за 2018. годину са позиције 415 200 грантови у земљи, преносом средстава на
жиро рачун „ Развојне агенције ГрадишјкаРАГА“ број 5551000037101110 код Нове
банке , а.д. Бања Лука, Филијала Градишка
III
О извршењу ове одлуке стараће се Одјељење
за финансије.
IV
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику“
општине Градишка.
Број: 02-40-6/18
Датум: 06.06.2018. године
Градишка
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Зоран Аџић с.р
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_______________________________________

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) и
тачке II Одлуке о висини мјесечног износа
поклон честитке за новорођенче у 2018.
години број:02-022-71/18 од 08.02.2018.
године, Начелник општине Градишка, доноси
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V
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у ''Службеном гласнику општине
Градишка''.
Број: 02-022-267/18
Датум: 06.06.2018. године
Градишка
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Зоран Аџић с.р.
_______________________________________

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 4.650,00 КМ (словима:
четирихиљадешестстинапедесет
и
00/100КМ).
II
Уплату средстава из тачке I ове одлуке, за
свако новорођено дијете у мају 2018. године у
износу
од
150,00
КМ
(словима:стотинупедесетконвертибилнихмар
ака и 00/100), вршиће се на текући рачун
родитеља дјетета.
III
Саставни дио ове одлуке је списак
новорођене дјеце у мају 2018. године и
изводи из МК за свако новорођенче.
IV
О извршењу ове одлуке стараће се Одјељење
за финансије.

На основу члана 82. став (3) 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 расподјели средстава
невладиним организацијама по јавном позиву
у складу са ЛОД методологијом (“Службени
гласник општине Градишка”, број 4/13),
Начелник општине доноси

ОДЛУКУ
о имeнoвaњу члaнoвa Кoмисиje за
мониторинг одобрених приједлога пројеката
по ЛОД методологији који учествују у
развоју локалне заједнице у oпштини
Градишка у 2018.години

I
У сaстaв Кoмисиje за мониторинг одобрених
приједлога пројеката по ЛОД методологији
који учествују у развоју локалне заједнице у
oпштини Градишка у 2018. години имeнуjу сe
сљeдeћи прeдстaвници:
1. Иван Раденовић, Одјељење за
друштвене дјелатности, предсједник
Комисије
2. Драгутин Ковачевић, Одјељење за
друштвене дјелатности, члан
II
У сaстaв Кoмисиje у име oргaнизaциja
цивилнoг друштвa имeнуjу сe сљeдeћи
прeдстaвник и зaмjeник, кojи су изaбaрaни
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вoљoм вeћинe OЦД-а нa сaстaнку oдржaнoм
дaнa 23.04.2018. гoдинe:
1. Драгана Стевић из OЦД-а Општинска
организација
„Црвени
крст“
Градишка за члана Комисије,
2. Јелена Лазић из OЦД-а Удружење
грађана „Градишка Организација
Младих-ГРОМ“
Градишка
за
замјеника члана Комисије.
III
Кoмисиja прeдстaвљa тиjeлo кoje спрoвoди
мониторинг одобрених приједлога пројеката.
Сви члaнoви Кoмисиje имajу jeднaкa прaвa и
oбaвeзe. Кoмисиja имa зaдaтaк дa изврши
мониторинг одобрених пројеката у oпштини
Градишка, те да поднесе извјештај о
мониторингу одобрених пројеката Начелнику
општине.
IV
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику
општине Градишка“.
Број: 02-111-123/18
Дана:18.05.2018. 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 88.
Статута општине Градишка (“Службени
гласник општине Градишка”, број 4/17) и
члана 6. Одлуке о критеријима, начину и
поступку расподјеле средстава невладиним
организацијама (“Службени гласник општине
Градишка”, број 1/06 и 4/13), Начелник
општине доноси
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I
Именује се Комисија за сарадњу са
невладиним организацијама и расподјелу
средстава
за
пројекте
невладиних
организација у саставу:
1. Иван Раденовић, Одјељење за
друштвене дјелатности, предсједник
Комисије
2. Данијела
Милетић,
Служба
Начелника општине, члан
3. Дејан Јанковић, преставник стручних
радника, члан
4. Нада Јокић, преставник невладиног
сектора, члан
5. Радмила
Топић,
представник
невладиног сектора, члан.
Члановима Комисије који нису запослени у
Општинској управи, припада одговарајућа
накнад за рад.
II
Комисија се именује у сврху оцјене
пројектиних приједлога пристиглих по
Конкурса за избор најповољнијих пројеката
невладиних организација које учествују у
развоју локалне заједнице.
III
Мандат Комисије траје двије године.
IV
Ова одлука ступа на снагу даном доношења а
објављиће се у „Службеном гласнику
општине Градишка“.
Број: 02-111-122/18
Дана: 18.05.2018. године
Градишка
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Зоран Аџић с.р.
_______________________________________

ОДЛУКУ
о именовању Комисије за сарадњу са
невладиним организацијама и расподјелу
средстава за пројекте невладиних
организација

На основу члана 22., став (1), тачка б),
подтачка 6 и члана 44. Закона о заштити и
спасавању
у
ванредним
ситуацијама
(„Службени гласник Републике Српске“ број
121/12), члана 82., став (3) Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Спске“ број 97/16), члана 3., став 1 Одлуке о
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формирању Штаба за ванредне ситуације
општине Градишка („Службени гласник
општине Градишка“ број 4/13) и члана 88.
Статута општине Градишке („Службени
гласник општине Градишка“ број 4/17),
Начелник општине Градишка доноси

заштите у оквиру
општине Градишка.
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Начелника

3. Штаб обавља послове дефинисане
Одлуком о формирању Штаба за ванредне
ситуације општине Градишка и Законом о
заштити
и
спасавању
у
ванредним
ситуацијама.

РЈЕШЕЊЕ
о именовању Општинског штаба
за ванредне ситуације општине Градишка

1. Именује се Општински штаб за
ванредне ситуације општине Градишка (у
даљем тексту: Штаб) у саставу:
1) Зоран Аџић, Начелник општине, за
Команданта Штаба,
2) Огњен Жмирић, замјеник Начелника
општине, за замјеника Команданта Штаба,
3) Слободан Кнежевић, шеф Одсјека Цивилне
заштите, за Начелника Штаба,
4)
Горан
Стојаковић,
старјешина
Професионалне ватрогасне јединице, за члана
Штаба,
5) Горан Вукотић, ЈП„Воде Српске“, за члана
Штаба,
6) Весна Глувић Челић, ЈЗУ „Дом здравља“
Градишка, за члана Штаба,
7) Давор Глишић, начелник Одјељења за
друштвене дјелатности
8) Бранко Стојнић, начелник Одјељења за
привреду и пољопривреду,
9) Бранислав Савић, начелник Одјељења за
комуналне и стамбене послове
10) Милош Бркић, Полицијска управа
Градишка, за члана Штаба,
11) Зоран Кузмановић,
„Електродистрибуција“ Градишка, за члана
Штаба,
12) Сандро Зеничанин, КП „Водовод“ а.д.
Градишка, за члана Штаба,
13) Драгана Стевић, „Црвени крст“
Градишка, за члана Штаба,
14) Жељко Билбија, КП„Градска чистоћа“ а.д.
Градишка, за члана Штаба.
2. Административно стручне послове за
потребе Штаба обавља Одсјек Цивилне

4. О извршењу овог рјешења стараће се
Служба Начелника општине.
5. Овим рјешењем ставља се ван снаге
Рјешење о именовању Општинског штаба за
ванредне ситуације број: 02-111-20/17 од
10.02.2017.године, објављено у „Службеном
гласнику општине Градишка“ број 1/17.
6. Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном
гласнику општине Градишка“.
Број: 02-111-128/18
Датум: 31.05.2018. године
Градишка
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Зоран Аџић с.р.
_______________________________________
На основу члана 27 тачка 1) и члана
82., став (3) Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Спске“ број
97/16) и члана 88. Статута општине Градишке
(„Службени гласник општине Градишка“ број
4/17), Начелник општине Градишка доноси
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Радне групе за израду
приједлога допуне Пројекта „Туристичке
сигнализације на подручју општине
Градишка“

1. Именује се Радна група за израду
приједлога допуне Пројекта „Tуристичкa
сигнализацијa
на
подручју
општине
Градишка“ (у даљем тексту: Радна група) у
саставу:
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1) Вељко Јовановић, предсједник,
2) Бранислав Савић, члан,
3) Саша Суботић, члан,
4) Бојан Вујиновић, члан,
5) Бојан Арамбашић, члан,
6) Никола Крагуљ, члан и
7) Бранко Стојнић, члан,
2. Задатак Радне групе је да утврди
приједлог допуне Пројекта „Туристичке
сигнализације
на
подручју
општине
Градишка“.
3. Административно-техичке послове за
Радну групу обављаће ЈУ „Туристичка
организација општине Градишка“.
4. О извршењу овог рјешења стараће се
Служба Начелника општине.
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Комисија има задатак да увидом на
лицу мјеста утврди штету на
пољопривредним усјевима, те да о истом
сачини записник.
3. Извршење овог рјешења је у
надлежности начелника Одјељења за
привреду и пољопривреду.
4. Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења и објавит ће се у „Службеном
гласнику општине Градишка“.
Број: 02-111-132/18
Датум: 31.05.2018. године
Градишка
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Зоран Аџић с.р.
_______________________________________

5. Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном
гласнику општине Градишка“.
Број: 02-111-129/18
Датум: 31.05.2018. 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), и члана 88
Статута општине Градишка („Службени
гласник општине Градишка“, број 4/17),
Начелник општине Градишка, д о н о с и

_______________________________________

РЈЕШЕЊЕ

На основу члана 82. став 3. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број: 97/16), члана 88.
Статута општине Градишка („Службени
гласник општине Градишка“, број: 4/17),
Начелник општине д о н о с и

о измјени Рјешења о оснивању Савјета за
образовање и запошљавање
општине Градишка
I
Тачка II се мјења и гласи:

РЈЕШЕЊЕ
1. Именује се Комисија за случај
настанка штета на пољопривредним усјевима
у саставу:
1. Сладојевић Предраг, предсједник
2. Мисимовић Милутин, члан
3. Тубин Зоран, члан
2 Задатак Комисије је следећи:

Чланове
Савјета
чине
именовани
представници сљедећих институција и
организација:
1. Дарко Врховац – Одјељење за
финансије, координатор Савјета
2. Данило Шобот – Одјељење за
привреду и пољопривреду
3. Данијела Малиновић – Одјељење за
друштвене дјелатности
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4. Обренка
Балта
–
Биро
за
запошљавање Градишка
5. Крешимир
Бодрожић
–
„Тикт
мануфактура“ д.о.о.
6. Горан Марчета – „Прима ИСГ“ д.о.о.
7. Драгица Перић – „Хакадеш“ д.о.о.
8. Весна Крунић – Гимназија Градишка
9. Владо Томић – Техничка школа
Градишка
10. Дарко Голић – Средња стручна и
техничка школа Градишка
11. Брана Голић – инспектор рада
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II
Комисија се именује при Центру за
социјални рад Градишка на период од четири
године, а има задатак да само у изузетно
тешким случајевима, доноси рјешење о
одобравању исплата по захтјеву физичких
лица за текуће помоћи.
III
На основу рјешења Комисије, Центар
за социјални рад врши исплате, а у оквиру
буџетом предвиђених средстава за ове
намјене.

II
Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
биће објављено у „Службеном гласнику
општине Градишка“.
Број: 02-111-124/18
Датум: 23.05.2018. године
Градишка
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Зоран Аџић с.р.

IV
Ступањем на снагу овог Рјешења
ставља се ван снаге Рјешење о образовању
комисије за рјешавање захтјева физичких
лица за текуће помоћи број: 02-111-1/17 од
04.01.2017. године.
V
Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења,а објавиће се у „Службеном
гласнику општине Градишка“.

_____________________________________

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, д о н о с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању Комисије за рјешавање захтјева
физичких лица за текуће помоћи
I
Именује се Комисија за рјешавање
захтјева физичких лица за текуће помоћи (У
даљем тексту: Комисија) у саставу:
1. Др ВеснаГлувић Челић,Дом здравља
Градишка, предсједник,
2. ДаворГлишић, Одјељење за друштвене
дјелатности, члан и
3. РадеЦумбо, Центар за социјални рад, члан.

Број: 02-111-119/18
Дана: 11.05.2018. године
Градишка
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Зоран Аџић с.р.
_______________________________________
На основу члана 59. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, бр. 97/16) и члана 88. Статута
Општине Градишка („Службени гласник
општине Градишка“, број 4/17), Начелник
општине д о н о с и:
РЈЕШЕЊЕ
о
именовању члана комисије
I
Именује се Гордана Николић службеник
општинске управе општине Градишка за
члана комисије за јавне набавке ПИУ РС
Испред Општине Градишка.
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II
Задатак лица из тачке да учествује у раду
Комисије за јавне набавке ПИУ РС у оквиру
пројекта „Затварање колективних центара и
алтернативног смјештаја пружањем јавних
стамбених рјешења“ ЦЕБ II који се
имплементира
на
подручју
општине
Градишка.
III
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у
„Службеном гласнику
општине Градишка“.
Број: 02-111-139/18
Дана: 07.06.2018. године
Градишка
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Зоран Аџић с.р.

3. Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења и објавиће се у „Службеном
гласнику општине Градишка“.
Број: 02-111-121/18
Дана: 16.05. 2018. године
Градишка
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Зоран Аџић с.р.
_______________________________________

На основу члана 59. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, бр. 97/16) и члана 88. Статута
Општине Градишка („Службени гласник
општине Градишка“, број 4/17), Начелник
општине д о н о с и:

_______________________________________
На основу члана 16. Одлуке о
уређењу простора и грађевинском земљишту
(„Службени гласник Републике Српске“, бр.
6/14, 1/17 и 7/17 и 3/18) и члана 88. Статута
Општине Градишка („Службени гласник
општине Градишка“, број 4/17), Начелник
општине д о н о с и:

РЈЕШЕЊЕ
о измјени рјешења о именовању Комисије
за процјену вриједности грађевинског
земљишта

1. У рјешењу о именовању Комисије за
процјену
вриједности
грађевинског
земљишта број: 02-111-9/18 од 01.02.2018.
године
(„Службени
гласник
општине
Градишка“, број 1/18) врши се измјена у
тачки 1. рјешења тако да се за секретара
комисије умјесто Сафете Кудре дипл.
правника
именује
Немања
Вукелић
дипломирани правник.
2. У преосталом дијелу рјешење остаје
неизмјењено.

РЈЕШЕЊЕ
о
давању овлашћења

I
Овлашћујe
се
Лука
Суботић,
ЈМБ
1109999101920 из Врбашке, да за потребе
одређивања комуналне накнаде у смислу
одредаба Закона о комуналним дјелатностима
и Одлуке о комуналној накнади на подручју
Општине Градишка изврши, утврђивање
корисне површине код корисника других
комуналних услуга који до сада нису били у
систему комуналне накнаде, утврди положај
обвезника према зони градског грађевинског
земљишта, те опремљеност објектима и
уређајима заједничке комуналне потрошње.
II
О утврђеним чињеницама лице из тачке I
дужно је сачинити записнике и исте
доставити у Одјељење за комуналне и
стамбене послове.
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III

III

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

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

Број: 02-111-125/18
Дана: 23.05.2018. године
Градишка
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Зоран Аџић с.р.

Број: 02-111-127/18
Дана: 31.05.2018. године
Градишка
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Зоран Аџић с.р.

_______________________________________

На основу члана 59. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, бр. 97/16) и члана 88. Статута
Општине Градишка („Службени гласник
општине Градишка“, број 4/17), Начелник
општине д о н о с и:

РЈЕШЕЊЕ
о
давању овлашћења

_____________________________________
На основу члана 59. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, бр. 97/16) и члана 88. Статута
Општине Градишка („Службени гласник
општине Градишка“, број 4/17), Начелник
општине д о н о с и:

РЈЕШЕЊЕ
о
давању овлашћења

I
I
Овлашћујe се Дарко Страживук, ЈМБ
3009997100016 из Вилуса, да за потребе
одређивања комуналне накнаде у смислу
одредаба Закона о комуналним дјелатностима
и Одлуке о комуналној накнади на подручју
општине Градишка изврши, утврђивање
корисне површине код корисника других
комуналних услуга који до сада нису били у
систему комуналне накнаде, утврди положај
обвезника према зони градског грађевинског
земљишта, те опремљеност објектима и
уређајима заједничке комуналне потрошње.

Овлашћујe се Јевто Вуцеља из Доњих
Подградаца, ЈМБ 030296111324, да за
потребе одређивања комуналне накнаде у
смислу одредаба Закона о комуналним
дјелатностима и Одлуке о комуналној
накнади на подручју општине Градишка
изврши, утврђивање корисне површине код
корисника других комуналних услуга који до
сада нису били у систему комуналне накнаде,
утврди положај обвезника према зони
градског
грађевинског
земљишта,
те
опремљеност
објектима
и
уређајима
заједничке комуналне потрошње.

II

II

О утврђеним чињеницама лице из тачке I
дужно је сачинити записнике и исте
доставити у Одјељење за комуналне и
стамбене послове.

О утврђеним чињеницама лице из тачке I
дужно је сачинити записнике и исте
доставити у Одјељење за комуналне и
стамбене послове.

Број 8/18

„Службени гласник општине Градишка“

Страна

40

III

III

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

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

Број: 02-111-130/18
Дана: 31.05.2018. године
Градишка
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Зоран Аџић с.р.

Број: 02-111-131/18
Дана: 01.06.2018. године
Градишка
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Зоран Аџић с.р.

_______________________________________
_______________________________________
На основу члана 59. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, бр. 97/16) и члана 88. Статута
Општине Градишка („Службени гласник
општине Градишка“, број 4/17), Начелник
општине д о н о с и:

РЈЕШЕЊЕ
о
давању овлашћења

На основу члана 59. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, бр. 97/16) и члана 88. Статута
Општине Градишка („Службени гласник
општине Градишка“, број 4/17), Начелник
општине д о н о с и:

РЈЕШЕЊЕ
о
давању овлашћења

I
I
Овлашћују се Бранкица Латинчић, ЈМБ
2809000106462 из Нове Тополе и Борка
Петровић, ЈМБ 2709000106468 из Нове
Тополе, да за потребе одређивања комуналне
накнаде у смислу одредаба Закона о
комуналним дјелатностима и Одлуке о
комуналној накнади на подручју МЗ Нова
Топола, МЗ Крајишник и МЗ Стара Топола
изврше, утврђивање корисне површине код
корисника других комуналних услуга који до
сада нису били у систему комуналне накнаде,
утврде положај обвезника према зони
градског
грађевинског
земљишта,
те
опремљеност
објектима
и
уређајима
заједничке комуналне потрошње.
II
О утврђеним чињеницама лица из тачке I
дужна су сачинити записнике и исте
доставити у Одјељење за комуналне и
стамбене послове.

Овлашћујe се Никола Стојановић, ЈМБ
1309001101492 из Градишке, да за потребе
одређивања комуналне накнаде у смислу
одредаба Закона о комуналним дјелатностима
и Одлуке о комуналној накнади на подручју
општине Градишка изврши, утврђивање
корисне површине код корисника других
комуналних услуга који до сада нису били у
систему комуналне накнаде, утврди положај
обвезника према зони градског грађевинског
земљишта, те опремљеност објектима и
уређајима заједничке комуналне потрошње.
II
О утврђеним чињеницама лице из тачке I
дужно је сачинити записнике и исте
доставити у Одјељење за комуналне и
стамбене послове.
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Ово рјешење ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у „Службеном гласнику
општине Градишка“.

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

Број: 02-111-140/18
Дана: 07.06.2018. године
Градишка
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Зоран Аџић с.р.

Број: 02-111-126/18
Дана: 23.05.2018. године
Градишка
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Зоран Аџић с.р.

_______________________________________

____________________________________

На основу члана 59. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, бр. 97/16) и члана 88. Статута
Општине Градишка („Службени гласник
општине Градишка“, број 4/17), Начелник
општине д о н о с и:

На основу члана 59. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, бр. 97/16) и члана 88. Статута
Општине Градишка („Службени гласник
општине Градишка“, број 4/17), Начелник
општине д о н о с и:

РЈЕШЕЊЕ
о
давању овлашћења

РЈЕШЕЊЕ
о
повлачењу овлашћења

I

I

Овлашћујe
се
Един
Кахрић,
ЈМБ
0211982101469 из Градишке, да за потребе
одређивања комуналне накнаде у смислу
одредаба Закона о комуналним дјелатностима
и Одлуке о комуналној накнади на подручју
Општине Градишка изврши, утврђивање
корисне површине код корисника других
комуналних услуга који до сада нису били у
систему комуналне накнаде, утврди положај
обвезника према зони градског грађевинског
земљишта, те опремљеност објектима и
уређајима заједничке комуналне потрошње.

Повлачи се овлашћење које је дато Рјешењем
о давању овлашћења број:02-111-126/18 од
23.05.2018. год. Едину Кахрићу, ЈМБ
0211982101469 из Градишке, да за потребе
одређивања комуналне накнаде у смислу
одредаба Закона о комуналним дјелатностима
и Одлуке о комуналној накнади на подручју
општине Градишка изврши, утврђивање
корисне површине код корисника других
комуналних услуга који до сада нису били у
систему комуналне накнаде, утврди положај
обвезника према зони градског грађевинског
земљишта, те опремљеност објектима и
уређајима заједничке комуналне потрошње.

II
О утврђеним чињеницама лице из тачке I
дужно је сачинити записнике и исте
доставити у Одјељење за комуналне и
стамбене послове.

II
Овлашћење које је дато рјешењем о давању
овлашћења број: 02-111-126/18 од 23.05.2018.
год. се повлачи из разлога јер је именовани
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одустао од извршења послова наведених у
претходном члану.

III
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у „Службеном гласнику
општине Градишка“.
Број: 02-111-126/18
Дана: 31.05.2018. године
Градишка
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Зоран Аџић с.р.
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