
 

 

 
 
 
СКУПШТИНА ГРАДА 
__________________________________
__________________________________ 
 
 

На основу члана 133. Пословника 
о раду Скупштине града Градишка 
(„Службени гласник града Градишка“ бр. 
6/17 и 5/19), Скупштина града Градишка 
на 16. редовној сједници одржаној 
26.7.2022. године донијела је сљедећу  
 
 

О Д Л У К У 
 
I 

 
Усваја се Извјештај о раду 

Скупштине града Градишка за период 
јануар-јуни 2022. године. 
 

II 
 

 
Одлука ће се објавити у 

„Службеном гласнику града Градишка“. 
 
Број: 01-022-167/22 
Датум: 26.7.2022. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

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, 36/19 и 61/21) и члана 87. 
Статута града Градишка („Службени гласник 
града Градишка“ бр. 4/17 и 5/19), Скупштина 
града Градишка на својој 16. редовној 
сједници одржаној 26.7.2022. године 
донијела је сљедећу  
 

О Д Л У К У 
 
I 
 

 Усваја се Извјештај о раду Јавне 
установе за предшколско васпитање и 
образовање дјеце „Лепа Радић“ Градишка за 
радну (школску) 2021/2022. годину. 
 

II 
 

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

 
Број: 01-022-166/22 
Датум: 26.7.2022. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Миленко Павловић с.р. 

 
 

Објављује 
СКУПШТИНА ГРАДА 

ГРАДИШКА 
 

www.gradgradiska.com 

Година LVIII 
 

Број: 10/22 
 

29.7.2022. године 

Уређује Уређивачки одбор 
Главни и одговорни уредник 

Немања Панић 
Припрема: Стручна служба 
Скупштине града Градишка 



29.7.2022. године           „Службени гласник града Градишка“ – број 10/22                    страна 2 
 

На основу члана 39. став 2. тачка 
37.,а у вези са чл. 105. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16,36/19 и 
61/21) и чл. 36. и 87. Статута града 
Градишка („Службени гласник општине 
Градишка“, број 4/17) и („Службени 
гласник града Градишка“, број 5/19) 
Скупштина града Градишка на сједници 
одржаној дана 26.07.2022. године 
доноси: 
 

О Д Л У К У 

 
о усвајању документа „Визија развоја 
Мјесних заједница у граду Градишка“ 
 

I 
 
Доноси се одлука о усвајању документа 
„Визија развоја мјесних заједница у 
граду Градишка“. 
 

II 
 

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

 
Број: 01-022-163/22 
Датум: 26.7.2022. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Миленко Павловић с.р. 
__________________________________ 

 
На основу члана 82. Закона о 

локалној самоуправи (Службени гласник 
Републике Српске“ бр. 97/16, 36/19 и 
61/21), чл. 36. и 87. Статута града 
Градишка („Службени гласник града 
Градишка“, бр. 4/17 и 5/19) Скупштина 
града Градишка на 16. редовној сједници 
одржаној 26.7.2022. године  д о н о с и  
 

О Д Л У К У 
 

о усвајању Локалног ационог плана 
за ре/интеграцију БиХ држављана 

који се враћају по основу споразума 
о реадмисији на подручје града 
Градишка за период 2022-2025. 

година 
 

 
 

I 
 

 Усваја се Локални акциони план 
за ре/интеграцију БиХ држављана који 
се враћају по основу споразума о 
реадмисији на подручје града Градишка 
за период 2022-2025. година. 
 

II 
 
 Саставни дио ове одлуке је 
Локални акциони план за ре/интеграцију 
БиХ држављана који се враћају по 
основу споразума о реадмисији на 
подручје града Градишка за период 
2022-2025. година. 
 

III 
 

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

 
Број: 01-022-170/22 
Датум: 26.7.2022. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Миленко Павловић с.р. 
__________________________________ 

 
На основу члана 14. став (2) 

Закона о пољопривредном земљишту 
(„Службени гласник Републике Српске“, 
број: 93/06, 86/07, 14/10, 5/12, 58/19 и 
119/21), чл. 39. и 82. став (2) Закона о 
локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 97/16, 
36/19 и 61/21), члана 36. став (2) тачка 
13) и члана 87. Статута града Градишка 
(„Службени гласник града Градишка“, 
број: 4/17 и 5/19), те прибављеног 
мишљења од стране Министарства 
пољопривреде, шумарства и 
водопривреде Републике Српске број: 
12.03.5-330-1393/22 од 27.05.2022. 
године о прихватању документа Основа 
заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта града 
Градишка, Скупштина града Градишка 
на 16. редовној сједници одржаној 
26.7.2022. године, доноси: 
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О Д Л У К У 

 
о усвајању Основе заштите, уређења и 

коришћења пољопривредног земљишта 
града Градишка 

 

Члан 1. 

 
Усваја се Основа заштите, уређења и 
коришћења пољопривредног земљишта 
града Градишка, као компонента 
процеса планирања и коришћења 
пољопривредног земљишта. 

 

Члан 2. 

 
Основа заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта града 
Градишка, у складу са чланом 9. Закона 
о пољопривредном земљишту 
(„Службени гласник Републике Српске“, 
број 93/06, 86/07, 14/10, 5/12, 58/19 и 
119/21), доноси се на период од 10 
година. 

Члан 3. 

 
Задужује се Одјељење за пољопривреду 
и рурални развој града Градишка да у 
процесу спровођења Основе заштите, 
уређења и коришћења пољопривредног 
земљишта града Градишка, припрема 
годишње програме радова, заштите, 
уређења и коришћења пољопривредног 
земљишта, које усваја Скупштина града 
Градишка. 

Члан 4. 

 
Саставни дио ове Одлуке је Основа заштите, 
уређења и коришћења пољопривредног 
земљишта града Градишка у електронској 
верзији (са свим прилозима, извјештајима и 
другим подацима). 

Члан 5.  
 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику 
града Градишка“.  
 

Број: 01-022-147/22 
Датум: 26.7.2022. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Миленко Павловић с.р. 

 

 
На основу члана 43. став (12) 

Закона о предшколском васпитању и 
образовању („Службени гласник 
Републике Српске”, бр. 79/15 и 63/20), 
чл. 39. став (2) тачка 9) и 82. став (2) 
Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“ 
бр. 97/16, 36/19 и 61/21), чл. 24. тачка 1), 
36. став (2) тачка 9) и 87. Статута града 
Градишка („Службени гласник града 
Градишка“, бр. 4/17 и 5/19), Скупштина 
града Градишка на сједници одржаној 
дана 26.7.2022. године,  д о н о с и 
 

 
О  Д   Л  У  К  У 

 
о давању сагласности на повећање 

броја дјеце у васпитним групама 
 
 
I 
 

Даје се сагласност Јавној установи за 
предшколско васпитање и образовање 
дјеце „Лепа Радић“ Градишка за 
повећање броја дјеце у васпитним 
групама за највише 20% од максималног 
броја утврђеног законом. 

 
II 
 

За извршење ове одлуке задужују се 
Јавна установа за предшколско 
васпитање и образовање дјеце „Лепа 
Радић” Градишка и Одјељење за 
привреду и друштвене дјелатности 
Градске управе града Градишка. 
 

III 
 

Одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном 
гласнику града Градишка”. 
 
Број: 01-022-148/22 
Датум: 26.7.2022. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Миленко Павловић с.р. 
 
 
 



29.7.2022. године           „Службени гласник града Градишка“ – број 10/22                    страна 4 
 

 
На основу члана 2. Закона о 

основама безбједности саобраћаја на 
путевима у Босни и Херцеговини 
(„Службени гласник БиХ“, бр. 6/06, 57/07, 
97/09, 62/10), члана 2. Закона о 
безбједности саобраћаја на путевима 
Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 63/11 и 111/21) и 
чл. 17. и 33. Статута града Градишка 
(„Службени гласник града Градишка“, 
број 4/17 и 5/19) Скупштина града 
Градишка на сједници одржаној дана 
26.7.2022. године д о н о с и: 

 

О Д Л У К У 
 

о допуни Одлуке о безбједности 
саобраћаја на путевима града 

Градишка 

 

Члан 1. 

У Одлуци о безбједности саобраћаја на 
путевима града Градишка („Службени 
гласник општине Градишка“, број 12/13) 
и („Службени гласник града Градишка“, 
број 7/19, 4/20 и 8/22) у поглављу број 2) 
„Посебан режим саобраћаја“ у члану 13. 
иза става (1) додаје се став (2) и гласи: 
Забрањује се саобраћај у оба смјера за 
сва моторна возила у дијелу улице др 
Младен Стојановић на потезу од 
потапајућих стубића (Музеја) до улаза у 
Стару вијећницу, осим за возила 
наведена у члану 17. и возила доставе у 
временском периоду наведеном у члану 
14. став 2. Одлуке. 

 
Члан 2. 

 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном 
гласнику града Градишка“.  
 
Број: 01-022-149/22 
Датум: 26.7.2022. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Миленко Павловић с.р. 
 

 
На основу члана 39. став 2. тачка 

13. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, 
бр. 97/16,36/19 и 61/21), члана 22. 
Закона о стварним правима („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 124/08, 
58/09, 95/11, 60/15 и 18/16), члана 7. 
Одлуке о пословним зградама, 
пословним просторијама, друштвеним 
домовима гаражама и другим 
непокретностима у својини града 
Градишка („Службени гласник општине 
Градишка“, бр. 10/17, 14/18 и 4/19) и чл. 
36. и 87. Статута града Градишка 
(„Службени гласник општине Градишка“, 
број 4/17 ) и („Службени гласник града 
Градишка“, број 5/19) Скупштина града 
Градишка на сједници одржаној дана 
26.07.2022. године доноси: 
 
 

О Д Л У К У 
 

о допуни Одлуке о висини закупнине 
за пословне зграде, пословне 

просторије, друштвене домове, 
гараже и друге непокретности у 
својини града Градишка за 2022. 

годину 
 

I 
 
У одлуци о висини закупнине за 
пословне зграде, пословне просторије, 
друштвене домове, гараже и друге 
непокретности у својини града Градишка 
за 2022. годину („Службени гласник 
града Градишка“, број 18/21) у тачки III 
став (1) иза податачке г) додаје се нова 
подтачка д) која гласи: 
 
„д) За постављање комерцијалних 
садржаја (аутомати за напитке, snack 
aпaрaти и сл.)  
60,00 КМ пo апарату. Наведени износ 
увећава се по основу пореза на додану 
вриједност.“  
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II 
 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 
Број: 01-022-146/22 
Датум: 26.7.2022. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Миленко Павловић с.р. 
__________________________________ 

 
На основу чл. 39. и 82. Закона о 

локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, број 97/16, 
36/19 и 61/21), чл. 6., 19. став 1. и 20. 
Закона о комуналним дјелатностима 
(„Службени гласник Републике Српске“, 
број: 124/11 и 100/17) и чл. 36. и 87. 
Статута града Градишка („Службени 
гласник општине Градишка“, број 4/17 и 
„Службени гласник града Градишка“, 
број 5/19) Скупштина града Градишка, на 
сједници одржаној дана 26.7.2022. 
године, донијела је 
 

О  Д  Л  У  К  У 

 
о субвенционисању цијене 

комуналне услуге 
 

I 
 

Овом одлуком одобравају се средства 
на име учешћа града Градишка у 
трошковима производње и дистрибуције 
топлотне енергије у циљу 
превазилажења негативног утицаја 
изазваног повећањем цијена енергената 
на свјетском и домаћем тржишту, дрвне 
сјечке и електричне енергије, а ради 
обезбјеђења континуитета у 
производњи и испоруци топлотне 
енергије у износу од 232.000.00 КМ 
(словима: 
двијестотинетридесетдвијехиљаде и 
100/00 КМ). 

II 
 

Средства из претходне тачке исплатиће 
се из Буџета града Градишка за 2022. 
годину привредном друштву „IEE 
Technology“ д.о.о. Бањалука који на 

подручју града Градишка обавља 
комуналну дјелатност производње и 
испоруке топлотне енергије на основу 
Уговора о повјеравању обављања 
комуналне дјелатности производње и 
испоруке топлотне енергије и давање на 
коришћење комуналних објеката и 
уређаја број: 02-022-164/13 од 11. 
октобра 2013. године. 
 

III 
 

За извршење ове Одлуке задужује се 
Градоначелник града Градишка. 
 

IV 
 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 
Број: 01-022-168/22 
Датум: 26.7.2022. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Миленко Павловић с.р. 
__________________________________ 

 
На основу чл. 39. и 82. Закона о 

локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске, бр. 97/16, 
36/19 и 61/21), члана 155. Закона о 
службеницима и намјештеницима у 
органима јединице локалне самоуправе 
(„Службени гласник Републике Српске, 
бр. 97/16, 36/19 и 61/21) и чл. 36., 58. и 
87. Статута града Градишка („Службени 
гласник града Градишка“, бр. 4/17 и 5/19) 
Скупштина града Градишка на сједници 
одржаној дана 26.7.2022. године  
донијела је 

О Д Л У К У 
 

о расписивању јавног конкурса за 
избор предсједника и чланова 

Одбора за жалбе града Градишка 
 

I 
 

Доноси се Одлука о расписивању јавног 
конкурса и утврђују услови и критеријуми 
за избор предсједника и чланова Одбора 
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за жалбе града Градишка (у даљем 
тексту: Одбор). 
 

II 
Опис послова: 
 
Одбор одлучује у другом степену о 
жалбама учесника јавног конкурса у 
поступку запошљавања у Градску 
управу, о жалбама које се односе на 
статусна питања службеника, као и о 
другим жалбама утврђеним Законом. 

 
III 
 

Општи услови за именовање су: 
1. да је држављанин Републике Српске, 
односно БиХ, 
2. да је старији од 18 година, 
3. да није осуђиван за кривично дјело на 
безусловну казну затвора од најмање 
шест мјесеци или за кривично дјело које 
га чини  неподобним за обављање 
послова у Градској управи града 
Градишка, 
4. да има општу здравствену 
способност, 
5. да се против њега не води кривични 
поступак, 
6. да није отпуштан из органа управе као 
резултат дисциплинске мјере на било 
којем нивоу власти у БиХ или ентитета, 
у периоду од три године прије дана 
објављивања овог конкурса и 
7. да није у сукобу интереса, односно да 
не обавља дужност која је неспојива са 
дужношћу службеника у Градској 
управи. 
 
Посебни услови за именовање су: 

1. да има четворогодишњи студиј са 
звањем дипломирани правник или први 
циклус студија дипломирани правник са 
најмање 240 ECTS бодова, 
 
2. да има најмање пет година радног 
искуства у траженом степену 
образовања, 
 
3. да има положен стручни испит за рад 
у органима управе или положен 
правосудни испит и 
  

4. да има доказане резултате рада на 
ранијим пословима и посједовање 
организационих способности. 

 
IV 
 

У Одбор се не могу именовати лица 
запослена у Градској управи. 
Предсједник и чланови Одбора имају 
право на накнаду за рад, чију је висину 
утврдила Скупштина града посебном 
одлуком. 

V 
 

Комисија за спровођење јавног конкурса 
за избор извршиће контролу 
испуњености услова из конкурса, 
обавити улазни интервју са кандидатима 
и у року од 30 дана од дана истека рока 
за пријављивање кандидата, на основу 
стручних способности, утврдити 
редосљед кандидата. 

Поступак именовања предсједника и 
чланова Одбора мора се окончати у року 
од 30 дана од дана достављања 
приједлога Комисије за избор 
предсједнику Скупштине града 
Градишка. 

VI 
 

Конкурс ће расписати Скупштина града 
Градишка и биће објављен у „Службеном 
гласнику Републике Српске“ и дневном листу 
„Глас Српске“ Бања Лука. Рок за подношење 
пријаве на конкурс је 15 дана од дана 
посљедњег објављивања.  

VII 
 

Предсједника и чланове Одбора, на основу 
ранг листе коју ће утврдити Комисија за 
избор, именоваће Скупштина града на 
период од четири године. 

VIII 
 

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

 
Број: 01-022-150/22 
Датум: 26.7.2022. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Миленко Павловић с.р. 
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На основу члана 5. Закона о 
јавним предузећима („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 75/04 и 78/11) 
члана 39. став 2. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 
61/21) чл. 15 и 16. Статута Јавног 
предузећа Спортски центар „Servitium“ 
(„Службени гласник града Градишка“, 
број 9/21) и чл. 36 и 87. Статута града 
Градишка („Службени гласник града 
Градишка“, бр. 4/17 и 5/19) Скупштина 
града Градишка као скупштина 
предузећа на сједници одржаној дана 
26.7.2022. године,  
д о н и ј е л а   ј е 
 

 

О Д Л У К У 
 

o расподјели добити ЈП Спортски 
центар „Servitium“ 

 
I 

 
Финансијска добит Јавног предузећа 
Спортски центар „Servitium“ остварена у 
2021. години у износу од 94.937,97 КМ, 
расподјељује се на начин да ће се 
цјелокупни износ остварене добити 
користити за покриће акумулираног 
губитка у пословању из претходних 
година. 
 

II 
 
За реализацију ове Одлуке задужују се 
Надзорни одбор и Управа предузећа.  
 

III 
 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 
Број: 01-022-151/22 
Датум: 26.7.2022. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

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, 3/16 и 84/19), члана 
39. став 2. тачка 8. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“ број: 97/16, 36/19 и 
61/21) и члана 87. Статута града 
Градишка („Службени гласник града 
Градишка“ броj 4/17 и 5/19), Скупштина 
града Градишка, на сједници одржаној 
дана 26.7.2022. године, 
д о н и ј е л а  ј е   
 

О  Д  Л  У  К  У 
о доношењу измјене дијела 

Регулационог плана подручја зона 1, 
4 и 5 – западни дио градске зоне 

Градишкe „Градишка-запад“ (Блок 
Стандард) 

 
I 
 

Доноси се измјена дијела Регулационог 
плана подручја зона 1,4 и 5 – западни 
дио градске зоне Градишкe „Градишка-
запад“ (Блок Стандард), у даљем тексту: 
Измјена Плана. 
 
Границе простора који је обухваћен 
Измјеном Плана су детаљно одређене у 
текстуалном и графичком дијелу измјене 
Плана. 

II 
 

Елаборат Плана састоји се од општег, 
текстуалног и графичког дијела. 

 Текстуални дио плана садржи: 
 
1. Уводни дио 
2. Aнализа и оцјена стања 
3. Проблеми стања и циљеви 

просторног развоја 
4. Програм (концепт) плана 
5. Економска валоризација плана 

 
 
Графички дио плана садржи: 
 
 

КАРТЕ СТАЊА 
 
1. Геодетска подлога са постојећом 
парцелацијом  Р = 1:1000 



29.7.2022. године           „Службени гласник града Градишка“ – број 10/22                    страна 8 
 

2. Карта власништва над земљиштем
    Р = 1:1000 

3. Постојећа намјена површина 
    Р = 1:1000 

4. Валоризација грађевинског фонда –
спратност и намјена  Р = 1:1000 

5. Валоризација грађевинског фонда –
бонитет и нумерација објеката 
    Р = 1:1000 

6. Постојећа функционална 
организација простора Р = 1:1000 

7. Инжењерско-геолошка карта 
    Р = 1:1000 

8. Извод из УП  Р = 1:5000 

9. Извод из РП  Р = 1:1000 
 
КАРТЕ ПЛАНИРАНОГ РЈЕШЕЊА 
  
10. План рушења  Р = 1:1000 

11. План парцелације Р = 1:1000 

12. План просторне организације 
    Р = 1:1000 

13. План намјене површина 
    Р = 1:1000 

14. План организације јавних површина
    Р = 1:1000 

15. План инфраструктуре –синхрон 
карта    Р = 1:1000 
16. План саобраћаја          Р = 1:1000 
17. План инфраструктуре – 
хидротехника   Р = 1:1000 
18. План инфраструктуре-
електроенергетика  Р = 1:1000 
19. План инфраструктуре – 
топлификација  Р = 1:1000 
20. План уређења зелених и 
рекреативних површина и објеката 
пејзажне архитектуре  Р = 1:1000 
21. План грађевинских и регулационих 
линија    Р = 1:1000 

 
III 

 
Елаборат Измјене Плана, израђен од 
стране Института за грађевинарство 
„ИГ“ д.о.о. Бања Лука у јуну 2022. године, 
налази се у прилогу ове одлуке и чини 
њен саставни дио. 

 
IV 
 

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 овом Измјеном Плана. 

VII 
 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана по 
објављивању у „Службеном гласнику 
града Градишка”. 

 
Број: 01-022-152/22 
Датум: 26.7.2022. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

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, 3/16 и 84/19), члана 
39. став 2. тачка 8. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“ број: 97/16, 36/19 и 
61/21) и члана 87. Статута града 
Градишка („Службени гласник града 
Градишка“ броj 4/17 и 5/19), Скупштина 
града Градишка, на сједници одржаној 
дана 26.7.2022. године, д о н и ј е л а  ј е   
 

О  Д  Л  У  К  У 
 

о доношењу измјене дијела 
Регулационог плана подручја Центар 

града „Излаз на Саву“  
 
I 
 

Доноси се измјена дијела Регулационог 
плана подручја подручја Центар града 
„Излаз на Саву“ у даљем тексту: Измјена 
Плана. 
 
Границе простора који је обухваћен 
Измјеном Плана су детаљно одређене у 
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текстуалном и графичком дијелу измјене 
Плана. 
 

II 
 

Елаборат Плана састоји се од општег, 
текстуалног и графичког дијела. 
  
Текстуални дио плана садржи: 

 
 

А) Уводни дио 
 

Б) Анализа и оцјена стања  
 

В) Циљеви просторног развоја  
 
Г) Концепт (програм) плана  

 
 

Графички дио плана  садржи: 
 

01. Геодетска подлога Р = 1:1000 
01а. Постојећа намјена површина 
       Р = 1:1000 
02. Карта власничке структуре  
    Р = 1:1000 
03. Инжињерско – геолошка карта 
    Р = 1:1000 

04. Извод из важећег Регулационог 
плана 

План просторне организације  Р = 1:1000 

05а. План намјене површина  
         Р = 1:1000 

05б. План просторне организације
         Р = 1:1000 
06. План организације јавне  
комуналне и друге техничке 
инфраструктуре - синтезна карта 
         Р = 1:1000 
07. План саобраћаја и нивелације 
         Р = 1:1000 
08. План инфраструктуре – 
хидротехникa        Р = 1:1000 
09. План инфраструктуре – 
електроенергетика и телекомуникације  
         Р = 1:1000 
10. План инфраструктуре – 
топлификација         Р = 1:1000 
11. План грађевинских и 
регулационих линија       Р = 1:1000 
12. План парцелације      Р = 1:1000 

 

 
 

III 
 

Елаборат Измјене Плана, израђен од 
стране „Routing“ д.о.о. Бања Лука у јуну 
2022. године, налази се у прилогу ове 
одлуке и чини њен саставни дио. 
 

IV 
 

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 овом Измјеном Плана. 
 

VII 
 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана по 
објављивању у „Службеном гласнику 
града Градишка”. 
 
Број: 01-022-169/22 
Датум: 26.7.2022. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Миленко Павловић с.р. 
__________________________________ 
 

На основу члана 39. Закона о 
локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 97/16, 
36/19 и 61/21), члана 348. став 1. Закона 
о стварним правима („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 124/08, 58/09, 
95/11, 60/15 и 107/19), члана 15. став 2 
Правилника о поступку јавног конкурса 
за располагање непокретностима у 
својини Републике Српске и јединица 
локалне самоуправе („Службени гласник 
Републике Српске“, број 20/12) и чл. 36. 
и 87. Статута града Градишка 
(„Службени гласник општине Градишка“, 
број 4/17 и „Службени гласник града 
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Градишка“, број 5/19) Скупштина града 
Градишка на сједници одржаној 
26.7.2022. године, доноси 
 

 
О Д Л У К У  

 
о продаји неокретности непосредном 
погодбом Голић Игору из Градишке  

 
 
I 

 
Голић Игору из Градишке продају се 
непосредном погодбом као једином 
учеснику лицитације непокретности у 
власништву Града Градишке и то: 

 
    - катастарска честица број 1136/111 

„16. Крајишке бригаде“ пашњак 3. 
класе, површине 3505 m2, уписана у 
л.н. број 1912 к.о. Градишка 1, ради 
изградње вишепородичног 
стамбеног објекта по цијени од 210 
300 ,00 КМ  и 

 
    -катастарска честица број 1136/113 

„16. Крајишке бригаде“ пашњак 3. 
класе, површине 2894 m2, уписана у 
л.н. број 1912 к.о. Градишка 1, ради 
изградње вишепородичног 
стамбеног објекта по цијени од 173 
640 ,00 КМ.  
 

      
II 
 

О продаји некретнина из тачке I ове 
одлуке, након прибављеног мишљења 
Правобранилаштва Републике Српске, 
закључиће се купопродајни уговор 
између Града Градишке и Голић Игора 
из Градишке, којим ће се регулисати сва 
међусобна права и обавезе између 
уговорних страна. 
 

III 
 
Овлашћује се Градоначелник да у име 
града Градишке закључи уговор о 
продаји земљишта из тачке I ове одлуке 
са Голић Игором из Градишке. 
 
 
 

IV 
 
Ова одлука ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 
Број: 01-022-162/22 
Датум: 26.7.2022. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Миленко Павловић с.р. 
__________________________________ 
 

На основу члана 348. став 1. 
Закона о стварним правима („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 124/08, 
3/09, 58/09, 95/11, 60/15 и 107/19), члана 
5. Правилника о поступку јавног 
конкурса за располагање 
непокретностима у својини Републике 
Српске и јединица локалне самоуправе 
(„Службени гласник Републике Српске“, 
број 20/12) и чл. 36. и 87. Статута града 
Градишка („Службени гласник општине 
Градишка“, број 4/17 и „Службени 
гласник града Градишка“, број 5/19) 
Скупштина града Градишка на сједници 
одржаној 26.7.2022. године, доноси 
 

 
О Д Л У К У  

 
о приступању продаји непокретности 

путем лицитације 

 
I 
 

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

-к.ч. број 394/3 „БАГРУША“ њива 5. 
класе, површине 2056 m2,  

њива 4. класе, површине 2206 m2, 
 
-к.ч. број 396/2 „МАЈДАН“ пашњак 

4. класе, површине 100 m2,  
 
-к.ч. број 397/1 „МАЈДАН“ пашњак 

4. класе, површине 724 m2,  
 

уписанe у п.л. број 111 к.о. Вакуф, по 
почетној продајној цијени од 3800,80 КМ.  
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II 
 

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

III 
 
Право учешћа у поступку продаје 
непокретности имају сва физичка и 
правна лица која по закону могу бити 
власници некретнина које се продају, уз 
уплату кауције која износи 10% од 
почетне продајне цијене земљишта које 
се лицитира, с тим да тај износ не може 
бити нижи од 1 000,00 КМ, нити виши од 
50 000,00КМ, на јединствени рачун 
трезора града Градишка број 552-014-
00011614-37 код Аddiko bank а.д. Бања 
Лука, Филијала Градишка, сврха 
дознаке: кауција за учешће на 
лицитацији, прије почетка поступка 
лицитације и урачунава се у продајну 
цијену, а у случају да учесник лицитације 
не излицитира жељено земљиште иста 
се враћа. 
 

IV 
 

Излицитирана, односно утврђена 
куповна цијена земљишта се плаћа у 
року од 15 дана од дана закључења 
уговора о продаји земљишта, а купац 
ступа у посјед купљеног земљишта 
након плаћања куповне цијене. 

 

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

 
 
 

VI 
 
Ова одлука ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 
Број: 01-022-160/22 
Датум: 26.7.2022. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Миленко Павловић с.р. 
__________________________________ 
 

На основу члана 23. Закона о 
стварним правима („Службени гласник 
Републике Српске“, број 124/08, 58/09, 
95/11, 60/15 и 107/19), члана 39. став 2. 
тачка 13. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, 
број 97/16, 36/19 и 61/21) и чл. 36. став 2. 
тачка 13. и 87. Статута града Градишка 
(„Службени гласник општине Градишка“, 
број 4/17 и „Службени гласник града 
Градишка“, број 5/19) Скупштина града 
Градишка на сједници одржаној 
26.7.2022. године, доноси 

 
 

О  Д  Л  У  К  У 
 

о прихватању понуде 
 
I 

 
Прихвата се понуда Шобота Недељка и 
Милошевић Биљане из Градишке за 
куповину непокретности у њиховом 
сувласништву са ½ дијела, означених 
као: 

 
-к.ч. бр. 1090/44 УЛ. ВИДОВДАНСКА 
земљ. уз ванпр. зграду, површине 247 m2 

 
 
уписана у л.н. бр. 3420  к.о. Градишка 1, 
по цијени од 22.230,00 КМ, ради 
рјешавања имовинско-правних односа 
на парцели која је приведена намјени. 
 

II 
 
О куповини непокретности из тачке I ове 
одлуке, након прибављеног мишљења 
Правобранилаштва Републике Српске, 
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закључиће се уговор између Града 
Градишке, као купца и Шобота Недељка 
и Милошевић Биљане из Градишке, као 
продаваца, којима ће се регулисати сва 
међусобна права и обавезе између 
уговорних страна. 
 

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

IV 
 

Ова oдлука ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 
Број: 01-022-159/22 
Датум: 26.7.2022. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Миленко Павловић с.р. 
__________________________________ 
 

На основу члана 39. Закона о 
локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 97/16) 
и чл. 36. и 87. Статута градa Градишка 
(„Службени гласник општине Градишка“, 
број 4/17 и „Службени гласник града 
Градишка“, број 5/19), Скупштина града 
Градишка на сједници одржаној дана 
26.7.2022. године доноси: 
 

 
О Д Л У К У 

 
о давању сагласности на закључени 

споразум о куповини локалне 
водоводне инфраструктуре у селу 

Козара 
 
I 
 

Даје се сагласност на споразум о 
куповини локалне водоводне 
инфраструктуре у селу Козара изведене 
дуж локалног пута на парцели означеној 
као к.ч. број 1390. к.о. Козара, у дужини 
од 7.553,00 m закљученог између Града 
Градишка као купца и Берић Драгице као 
инвеститора по цијени од 30.000,00 КМ; 

споразум број 02/1-370-950/22. 
 

II 
 

Куповина и преузимање инвестиције у 
изграђену водоводну инфраструктуру у 
селу Козара врши се с циљем 
прикључења Едукативног тренинг 
центра на предметну водоводну мрежу. 
 

III 
 

Након извршене куповине и преузимања 
изграђене водоводне инфраструктуре 
иста ће прећи у својину Града Градишка, 
бити унесена у пословне књиге Града 
Градишка, након чега ће бити уступљена 
на управљање Комуналном предузећу 
„Водовод“ а.д. Градишка. 
 

IV 
 

За провођење ове одлуке задужује се 
Градоначелник града Градишка. 

 
V 
 

Ова одлука ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 
Број: 01-022-158/22 
Датум: 26.7.2022. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Миленко Павловић с.р. 
__________________________________ 
 

На основу члана 39. Закона о 
локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 97/16, 
36/19 и 61/21), и чл. 36. и 87. Статута 
града Градишка („Службени гласник 
општине Градишка“, број 4/17 и 
„Службени гласник града Градишка“, 
број 5/19) Скупштина града Градишка на 
сједници одржаној 26.7.2022. године, 
доноси 

 
О Д Л У К У 

 
о давању сагласности за закључење 

уговора о продаји некретнина 
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I 
 
Даје се сагласност за закључење 
уговора о продаји некретнина између 
„ДРВАС“ д.о.о. Бања Лука, као продавца, 
и „BEKS WOOD“ д.о.о. Градишка као 
купца. 
 
Предмет продаје су непокретности 
означене као: 
 

-катастарска парцела број 405/106 
„табла“ градилиште, површине 12190 
m2  

 
уписана у лист непокретности број 1211 
к.о. Нова Топола са 1/1 дијела (што 
одговара упису у зк. ул. број 242 к.о. 
Нова Топола. 
 

II 
 

Купац преузима започету инвестицију, 
те је исти дужан у року од једне године 
од дана закључења уговора из тачке I на 
предметној непокретности изградити 
привредне објекте, прибавити употребну 
дозволу и у тим објектима почети 
обављати своју пословну дјелатност, а у 
најмање двије наредне године вршити ту 
пословну дјелатност, те је за сваку 
промјену пословне дјелатности и 
пословног плана, за пренос права и 
обавеза, отуђење и оптерећење 
предметних непокретности дужан 
прибавити сагласност Града Градишке.  
  

III 
 
За провођење ове одлуке задужује се 
Градоначелник града Градишке. 
 

IV 
 
Ова одлука ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишке“. 
 
Број: 01-022-154/22 
Датум: 26.7.2022. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Миленко Павловић с.р. 
 

На основу члана 39. став 2. тачка 13. 
Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 97/16, 36/19 
и 61/21), чл. 5. и 29. Одлуке о пословним 
зградама, пословним просторијама, 
друштвеним домовима, гаражама и другим 
непокретностима у својини града Градишка 
(„Службени гласник општине Градишка“, бр. 
10/17, 14/18, 2/19 и 4/19 и „Службени гласник 
града Градишка, број 11/19) и чл. 36. и 87. 
Статута града Градишка („Службени гласник 
општине Градишка“, број 4/17 и „Службени 
гласник града Градишка“, број 5/19) 
Скупштина града Градишка на сједници 
одржаној дана 26.7.2022. године доноси: 
 

О Д Л У К У 
 

o давању на коришћење непокретности у 
својини Града Градишка Удружењу 

грађана „Актив жена Кочићево“ 

 

I 
 

Овом Одлуком даје се на коришћење 
Удружењу грађана „Актив жена Кочићево“ 
непокретност у својини града Градишка, 
Друштвени дом у Кочићеву, који је изграђен 
на к. ч. број 1206/1 к. о. Кочићево површине 
20967 m². 

 
II 

 
Непокретност из тачке I даје се на 
коришћење ради обављања искључиво 
активности за које је регистровано без 
накнаде на период од двије године. 
 

III 
 
Oвлашћује се Градоначелник да, у име града 
Градишка, закључи уговор о условима 
коришћења непокретности из тачке I са 
Удружењем грађана „Актив жена Кочићево“. 
 

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

 
Број: 01-022-156/22 
Датум: 26.7.2022. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Миленко Павловић с.р. 
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На основу члана 39. став 2. тачка 
13. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, 
бр. 97/16, 36/19 и 61/21), чл. 5. и 29. 
Одлуке о пословним зградама, 
пословним просторијама, друштвеним 
домовима, гаражама и другим 
непокретностима у својини града 
Градишка („Службени гласник општине 
Градишка“, бр. 10/17, 14/18, 2/19 и 4/19 и 
„Службени гласник града Градишка“, 
број 11/19) и чл. 36. и 87. Статута града 
Градишка („Службени гласник општине 
Градишка“, број 4/17 и „Службени 
гласник града Градишка“, број 5/19) 
Скупштина града Градишка на сједници 
одржаној дана 26.7.2022. године доноси: 
 

 

О Д Л У К У 
 

о давању на коришћење пословних 
простора у својини града Градишка 

Удружењу „Мост“ и Удружењу Карате 
клуб „Соко“ 

 

 

I 
 
Овом Одлуком даје се на коришћење 
пословни простори у својини града 
Градишка и то: 
  
1. Удружењу „МОСТ“ Градишка двије 
канцеларије површине 63,30 m², са 
употребом санитарног чвора, у 
приземљу Друштвеног дома „Соколски 
дом“ који се налази у ул. др Младена 
Стојановића бр. 14, изграђеног на к.ч. бр. 
450 к.о. Градишка - град и 
 
2. Удружењу Карате клуб „СОКО” 
Градишка пословни простор површине 
398,12 m², са употребом санитарног 
чвора у приземљу горе наведеног 
Друштвеног дома.   
 

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

III 
 
Oвлашћује се Градоначелник да, у име 
града Градишка, са корисницима 
пословних простора закључи уговоре о 
условима и периоду коришћења 
пословних простора из тачке I ове 
Одлуке.  
 

IV 
 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 
Број: 01-022-155/22 
Датум: 26.7.2022. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Миленко Павловић с.р. 
__________________________________ 
 

На основу члана 39. став 2. тачка 
13. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, 
бр. 97/16, 36/19 и 61/21), чл. 5. и 29. 
Одлуке о пословним зградама, 
пословним просторијама, друштвеним 
домовима, гаражама и другим 
непокретностима у својини града 
Градишка („Службени гласник општине 
Градишка, бр. 10/17, 14/18, 2/19 и 4/19) и 
(„Службени гласник града Градишка, 
број 11/19) и чл. 36. и 87. Статута града 
Градишка („Службени гласник општине 
Градишка“, број 4/17 и „Службени 
гласник града Градишка“, број 5/19) 
Скупштина града Градишка на сједници 
одржаној дана 26.7.2022. гдоине доноси: 
 
 

О Д Л У К У 
 

о уступању на коришћење пословних 
простора и покретних ствари у 

својини града Градишка Развојној 
агенцији Градишка 

 
 

I 
 

Овом Одлуком дају се на коришћење 
Развојној агенцији Градишка, ул. 
Видовданска 7, сви пословни простори 
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на четвртом спрату и двије канцеларије 
на трећем спрату у пословној згради 
(Црвена зграда) изграђеној на к.ч. бр. 
467 и 476 к.о. Градишка - град, површине 
288,00 m² и покретне ствари (намјештај и 
информатичка опрема). 

 
II 
 

Пословни простори и покретне ствари 
(намјештај и информатичка опрема 
добијени кроз пројекат „Development 
through Digital Innovative HUBs in 
Gradiška, Daruvar, Lipik and 
Kotor“ финансиран од стране Европске 
уније кроз Програм прекограничне 
сарадње INTERREG IPA CBC HR-BA-
ME2016-2020) из тачке I дају се на 
коришћење искључиво ради обављања 
регистроване дјелатности без накнаде 
на период од четири године. 
 

III 
 

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

IV 
 

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

V 
 

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје 
да важи Одлука о давању на коришћење 
пословних простора у својини града 
Градишка број: 01-022-38/22 од 
24.02.2022. године. 
 
Број: 01-022-157/22 
Датум: 26.7.2022. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Миленко Павловић с.р. 
 
 
 
 
 

На основу члана 39. став 2. тачка 
13. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, 
бр. 97/16, 36/19 и 61/21) и чл. 36 и 87. 
Статута града Градишка („Службени 
гласник града Градишка“, бр. 4/17 и 5/19) 
Скупштина града Градишка на сједници 
одржаној дана 26.7.2022. године,  
д о н и ј е л а   ј е 
 

О Д Л У К У 
 

о уступању возила на коришћење 

 
I 

 
Путничко моторно возило „Dacia Duster“ 
број шасије VF1HJD40768440372, број 
мотора  K9K U8 D032831 власништво 
Града Градишка набављено кроз 
пројекат „Safe Together-Risk prevention in 
cross border area“ уступа се на 
коришћење Горској служби спасавања 
Градишка. 

II 
 
Задужује се Градоначелник града 
Градишка да са корисником из тачке I 
ове одлуке закључи уговор о условима и 
начину коришћења уступљеног возила.  
 

III 
 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 
Број: 01-022-161/22 
Датум: 26.7.2022. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Миленко Павловић с.р. 
__________________________________ 
 

На основу члана 36. Статута 
града Градишка („Службени гласник 
града Градишка“, број 4/17 и 5/19) и 
члана 140. Пословника о раду 
Скупштине града Градишка („Службени 
гласник града Градишка“ број 6/17 и 
5/19) а након разматрања Извјештаја о 
раду Одјељења за инспекције за 
период јануар-јуни 2022. године 
Скупштина града Градишка на 16. 
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редовној сједници одржаној 26.7.2022. 
године донијела је сљедећи 
 
 

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

Одјељења за инспекције за период 
јануар-јуни 2022. године. 
 
Број: 01-013-73/22 
Датум: 26.7.2022. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Миленко Павловић с.р. 
__________________________________ 
 

На основу члана 19. став (1) тачка 
1) Закона о систему јавних служби 
(„Службени гласник Републике Српске“, 
бр. 68/07, 109/12 и 44/16), чл. 39. и 82. 
Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, 
бр. 97/16, 36/19 и 61/21) и чл. 36. и 87. 
Статута града Градишка („Службени 
гласник града Градишка“, бр. 4/17 и 
5/19), Скупштина града Градишка на 16. 
редовној сједници одржаној 26.7.2022. 
године донијела је сљедећи 
 
 

ЗАКЉУЧАК 

 
 

1. Даје се сагласност на Годишњи 
програм рада Јавне установе за 
предшколско васпитање и 
образовање дјеце „Лепа Радић“ 
Градишка за радну (школску) 
2022/2023 годину. 

  

2. Закључак ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у 
„Службеном гласнику града 
Градишка“. 

 
Број: 01-013-72/22 
Датум: 26.7.2022. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Миленко Павловић с.р. 
 
 

На основу члана 14. Закона о 
експропријацији („Службени гласник 
Републике Српске“, бр: 112/06, 37/07, 
110/08 и 79/15), члана 36. Статута града 
Градишка („Службени гласник града 
Градишка“ бр. 4/17 и 5/19) и члана 140. 
Пословника о раду Скупштине града 
Градишка („Службени гласник града 
Градишка“ бр. 6/17 и 5/19) Скупштина 
града Градишка, на сједници одржаној 
26.7.2022. године, усвојила је сљедећи 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
1. Скупштина града Градишка усваја 

Мишљење о основаности доношења 
допуне Одлуке о утврђивању општег 
интереса од стране Владе Републике 
Српске за потпуну експропријацију 
непокретности ради изградње 
кружне раскрснице у к.о. Нова 
Топола“. 

 
2. Закључак ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у 
„Службеном гласнику града 
Градишка“. 

 
 
Број: 01-013-77/22 
Датум: 26.7.2022. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Миленко Павловић с.р. 
__________________________________ 
 
 
Скупштина града Градишка на сједници 
одржаној 26.7.2022. године, даје 

 
М И Ш Љ Е Њ Е 

 
о основаности доношења допуне 

Одлуке о утврђивању општег 
интереса од стране Владе Републике 
Српске за потпуну експропријацију 

непокретности ради изградње кружне 
раскрснице у к.о. Нова Топола 

I 
 

Документима просторног уређења 
Регулационим планом 
„Агроиндустријска зона Нова Топола-
Запад“ („Службени гласник општине 
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Градишка“, број 4/08) и УТУ за изградњу 
кружне раскрснице у Новој Тополи 1357-
П/2020 предвиђена је изградња кружне 
раскрснице, на сљедећим 
непокретностима: 
 
- к.ч бр. 2147/2, ПУТ, Некатегорисани 
пут, у површини од 53 m2, уписаној у л.н 
бр. 966/3, к.о Нова Топола, на име 
Страживук (Милоша) Бранислав са 1/1 
дијела.  
 
- дијела к.ч бр. 2131/3, ПУТ ЗА БАЊА 
ЛУКУ, регионални пут, у површини од 
167 m2, уписаној у л.н бр. 966/3, к.о Нова 
Топола, на име Страживук (Милоша) 
Бранислав са 1/1 дијела.  

 
II 
 

Изградња предметних објеката 
обухваћена је документом просторног 
уређења, те у складу са наведеним, 
Скупштина града сматра да је основано 
да Влада Републике Српске донесе 
одлуку, у смислу члана 14. Закона о 
експропријацији, да је изградња 
планираних објекта од општег интереса 
и да се за те сврхе може приступити 
експропријацији непокретности 
означених у тачки I. 

 
III 
 

Ово мишљење ће се објавити у 
„Службеном гласнику града Градишка “. 
 
Број: 01-022-153/22 
Датум: 26.7.2022. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Миленко Павловић с.р. 
__________________________________ 
 

На основу чл. 39. став (2) тачка 
21) и 82. став (2) Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 
61/21), члана 4. став (2) Закона о 
министарским, владиним и другим 
именовањима („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 41/03), члана 
16. Закона о систему јавних служби 

(„Службени гласник Републике Српске“, 
бр. 68/07, 109/12 и 44/16), члана 113. 
став (3) Закона о здравственој заштити 
(„Службени гласник Републике Српске“, 
број 57/22), чл. 36. став (2) тачка 23) и 87. 
Статута града Градишка („Службени 
гласник града Градишка“, бр. 4/17 и 5/19) 
Скупштина града Градишка на сједници 
одржаној дана 26.7.2022. године 
донијела је 

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 
о разрјешењу вршиоца дужности 

члана управног одбора  
ЈЗУ „Дом здравља“ Градишка 

 

1. Далибор Бороја дипломирани 
економиста из Градишке разрјешава се 
вршиоца дужности члана Управног 
одбора ЈЗУ „Дом здравља“ Градишка са 
26.07.2022. године.  

 
2. Разрјешење из претходне тачке врши 
се са због истека периода на који је 
именовање извршено.  
 
3. Рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“.  
 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
 

Скупштина града Градишка је на 
редовној сједници од 18.04.2022. године 
рјешењем број: 01-111-80/22 од 
18.04.2022. године именовала је 
Далибора Бороју из Градишке за 
вршиоца дужности члана управног 
одбора ЈЗУ „Дом здравља“ Градишка до 
спровођења поступка јавне конкуренције 
за именовање члана управног одбора на 
мандатни период у складу са Законом и 
Статутом установе. 
 

Имајући у виду да је расписан јавни 
конкурс и именована Комисија која је 
спровела конкурсну процедуру за 
именовање члана управног одбора 
укључујући обавезан интервију са 
кандидатима и утврђивање ранг листе 
за именовање на мандатни период, 
потребно је извршити разрјешење 
вршиоца дужности члана управног 
одбора установе. 
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Имајући у виду наведено, а на приједлог 
Градоначелника ријешено је као у 
диспозитиву рјешења. 
 
ПРАВНА ПОУКА: Против овог рјешења 
не може се уложити жалба, али се може 
покренути управни спор подношењем 
тужбе Окружном суду Бања Лука у року 
од 30 дана од дана пријема рјешења. 
Тужба се подноси непосредно суду у 
два примјерка. 
 
Број: 01-111-146/22 
Датум: 26.7.2022. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Миленко Павловић с.р. 
__________________________________ 
 

На основу члана 12. Закона о 
министарским владиним и другим 
именовањима („Службени гласник 
Републике Српске“, број 41/03), чл. 39. 
став (2) тачка 21) и 82. став (2) Закона о 
локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 97/16, 
36/19 и 61/21), члана 16. Закона о 
систему јавних служби („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 68/07, 
109/12 и 44/16), члана 113. став (3) 
Закона о здравственој заштити 
(„Службени гласник Републике Српске“, 
број 57/22), чл. 36. став (2) тачка 23) и 87. 
Статута града Градишка („Службени 
гласник града Градишка“, бр. 4/17 и 5/19) 
Скупштина града Градишка на сједници 
одржаној дана 26.7.2022. године 
донијела је 

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

о именовању члана управног одбора 
ЈЗУ „Дом здравља“ Градишка 

 
 

1. Далибор Бороја дипломирани 
економиста из Градишке именује се за 
члана Управног одбора ЈЗУ „Дом 
здравља“ Градишка са 27.07.2022. 
године.  
 
2. Именовање из претходне тачке врши 
се са на мандатни период од четири 
године.  

3. Рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“ и „Службеном 
гласнику Републике Српске“.  

 
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 
Скупштина града Градишка је на 
редовној сједници од 18.04.2022. године 
донијела Одлуку о утврђивању услова и 
критеријума за избор и именовање 
члана Управног одбора Јавне 
здравствене установе „Дом здравља“ 
Градишка. 
 

На основу наведене одлуке 
Градоначелник града Градишка 
расписао је јавни конкурс и именовао 
Комисију за спровођење конкурсне 
процедуре за избор члана управног 
одбора Јавне здравствене установе.  
 

Имајући у виду да је Комисија спровела 
конкурсну процедуру за именовање 
члана управног одбора укључујући 
обавезан интервију са именованим дана 
24.06.2022. године, да других пријава 
није било и да именовани испуњава 
услове за именовање утврђене Законом 
и статутом установе стекли су се услови 
његово именовање за члана Управног 
одбора на мандатни период те је 
имајући у виду наведено, а на приједлог 
Градоначелника ријешено је као у 
диспозитиву рјешења. 
 
ПРАВНА ПОУКА: Против овог рјешења 
не може се уложити жалба, али се може 
покренути управни спор подношењем 
тужбе Окружном суду Бања Лука у року 
од 30 дана од дана пријема рјешења. 
 

Тужба се подноси непосредно суду у два 
примјерка. 
 
Број: 01-111-147/22 
Датум: 26.7.2022. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Миленко Павловић с.р. 
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На основу члана 82. став (2) 
Закона о лoкалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике 
Српске“ бр. 97/16, 36/19 и 61/21), члана 
134. Закона о основном васпитању и 
образовању („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 44/17, 31/18, 
84/19, 35/20 и 63/20), члана 17. 
Правилника о раду и поступку избора и 
разрјешења чланова школског одбора 
(„Службени гласник Републике Српске“, 
број 28/18), и члана 87. Статута града 
Градишка („Службени гласник града 
Градишка“, бр. 4/17 и 5/19), Скупштина 
града Градишка на сједници одржаној 
26.7.2022. године. доноси  
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о разрјешењу члана школског одбора 

ЈУ Основна школа „Козарска 
дјеца“ Градишка 

 
 

1. АЛЕКСАНДРА МОДРИНИЋ, 
пословно - правни техничар из 
Градишке, разрјешава се дужности 
члана школског одбора ЈУ Основна 
школа „Козарска дјеца“ Градишка. 

 
2. Рјешење ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 

 
Број: 01-111-157/22 
Датум: 26.7.2022. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Миленко Павловић с.р. 
__________________________________ 
 

На основу члана 82. став (2) 
Закона о лoкалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, 
бр. 97/16, 36/19 и 61/21), члана 134. 
Закона о основном васпитању и 
образовању („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 44/17, 31/18, 
84/19, 35/20 и 63/20), члана 5. 
Правилника о раду и поступку избора и 
разрјешења чланова школског одбора 
(„Службени гласник Републике Српске“, 
број 28/18), и члана 87. Статута града 
Градишка („Службени гласник града 

Градишка“, бр. 4/17 и 5/19), Скупштина 
града Градишка на сједници одржаној 
26.7.2022. године. доноси  
 

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о избору члана школског одбора  
ЈУ Основна школа „Козарска 

дјеца“ Градишка 
 

 
1. За члана школског одбора ЈУ Основна 
школа „Козарска дјеца“ Градишка, 
испред града Градишка бира се 
ТЕОДОРА ЛУКИЋ, ССС – Гимназија, из 
Градишке. 
 
2. Избор из претходне тачке врши се на 
период од четири године. 
 
3. Рјешење ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 
Број: 01-111-158/22 
Датум: 26.7.2022. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Миленко Павловић с.р. 
__________________________________ 
 

На основу члана 39. Закона о 
локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 97/16, 
36/19 и 61/21), 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 града 
Градишка („Службени гласник града 
Градишка“, број 4/17 и 5/19), Скупштина 
града Градишка на сједници одржаној 
дана 26.7.2022. године донијела је 

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 
о престанку мандата Одбору за 

жалбе града Градишка 

 
1. Одбору за жалбе града Градишка у 
саставу: 
 
1) Жељко Пепић, дипл. правник из 
Градишке, предсједник, 
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2) Обренка Балта, дипл. правник из 
Градишке, члан и 
 

3) Мирослав Ђукић, дипл. правник из 
Градишке, члан, 
 
престаје мандат са даном 26.07.2022. 
године. 
 
2. Рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
 
Члан Одбора за жалбе града Градишка 
Мирослав Ђукић и Предсједник одбора 
Жељко Пепић именовани су на 
мандатни период од четири године дана 
14. 06. 2018. године, а члан Одбора 
Обренка Балта именована је дана 
22.02.2019. године до истека мандата 
одбора за жалбе. Имајући у виду 
чињеницу да је период на који је 
именовање Одбора извршено истекао, а 
да од истека мандата није било 
засједања Скупштине, потребно је у 
складу са чланом 155. Закона о 
службеницима и намјештеницима у 
органима јединице локалне самоуправе 
констатовати престанак мандата. 
 
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: 01-111-148/22 
Датум: 26.7.2022. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Миленко Павловић с.р. 
__________________________________ 
 

На основу члана 39. Закона о 
локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 97/16, 
36/19 и 61/21), 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 града 
Градишка („Службени гласник града 
Градишка“, број 4/17 и 5/19), Скупштина 
града Градишка на сједници одржаној 
дана 26.7.2022. године донијела је 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању вршилаца дужности 
Одбора за жалбе града Градишка 

 
1. Именују се вршиоци дужности Одбора 

за жалбе града Градишка и то: 

1) Жељко Пепић, дипл. правник из 
Градишке, предсједник, 

2) Обренка Балта, дипл. правник из 
Градишке, члан и 

3) Мирослав Ђукић, дипл. правник из 
Градишке, члан, 

 
2.  Именовање из претходне тачке врши 
се са даном 27.07.2022. године на 
период до окончања поступка 
именовања предсједника и чланова 
Одбора за жалбе града Градишка по 
јавном конкурсу на мандатни период, а 
најдуже на период до 90 дана.  
 
3. Рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 

 
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

Чланом 155. Закона о службеницима и 
намјештеницима у органима јединице 
локалне самоуправе је прописано да 
након престанка мандата Одбору за 
жалбе скупштина града до окончања 
именовања на мандатни период именује 
вршиоце дужности Одбора за жалбе, 
најдуже на период до 90 дана. Будући да 
је 26.07.2022. године престао мандат 
Одбору за жалбе града Градишка и да је 
Скупштина града покренула поступак 
именовања Одбора на мандатни 
период, а да Именовани испуњавају 
услове прописане законом и претходно 
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су у мандату обављали послове Одбора 
за жалбе града Градишка. 
 
На основу наведеног ријешено је као у 
диспозитиву. 
 
ПРАВНА ПОУКА: Против овог рјешења 
не може се уложити жалба, али се може 
покре-нути 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: 01-111-150/22 
Датум: 26.7.2022. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Миленко Павловић с.р. 
__________________________________ 
 

На основу чл. 39. и 82. Закона о 
локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 97/16, 
36/19 и 61/21), члана 155. Закона о 
службеницима и намјештеницима у 
органима јединице локалне самоуправе 
(„Службени гласник Републике Српске“, 
бр. 97/16, 36/19 и 61/21) и чл. 36., 58. и 
87. Статута града Градишка („Службени 
гласник града Градишка“ бр. 4/17 и 5/19) 
Скупштина града Градишка на сједници 
одржаној дана 26.7.2022. године 
донијела је 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

о именовању Kомисије за 
спровођење јавног конкурса 

 
 

1. Именује се Комисија за спровођење 
јавног конкурса за избор и именовање 
Одбора за жалбе Града Градишка у 
саставу: 
 
- Владо Сладојевић, листа стручњака, 
предсједник, 
- Дарио Лацковић, листа стручњака, 
члан, 
- Миодраг Ђукић, листа стручњака, 
члан, 
- Биљана Радичић, службеник, члан и 
- Немања Вукелић, службеник, члан. 

2. Задатак комисије је да изврши 
контролу испуњености формалних 
услова конкурса од стране пријављених 
кандидата, обави интервију са 
кандидатима који буду испуњавали 
услове конкурса и након тога изврши 
бодовање, у року од 30 дана од истека 
рока за пријаву кандидата, утврди ранг 
листу успјешних кандидата и исту 
достави Скупштини града.  
 
3. Мандат комисије престаје након 
достављања ранг листе Скупштини 
града. 
 
4. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у („Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 
Број: 01-111-149/22 
Датум: 26.7.2022. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Миленко Павловић с.р. 
__________________________________ 
 

На основу члана 39. став (2) тачка 
21) и члана 82. став (2) Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 
61/21), чл. 55. и 56. Закона о 
службеницима и намјештеницима у 
органима јединице локалне самоуправе 
(„Службени гласник Републике Српске“, 
број 97/16), члана 36. став (2) тачка 23) и 
члана 87. Статута града Градишка 
(„Службени гласник града Градишка“, бр. 
4/17 и 5/19) Скупштина града Градишка 
на сједници одржаној дана 26.07.2022. 
године донијела је 

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 
о разрјешењу начелника Службе 

Градоначелника у Градској управи 
града Градишка 

 
 
1. Горан Суботић, дипломирани 
правник из Градишке, разрјешава се 
дужности начелника Службе 
Градоначелника у Градској управи града 
Градишка са даном 26.07.2022. године.  
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2. Разрјешење из претходне тачке врши 
се због подношења оставке у писменој 
форми. 
  
3. Рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 

 
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 
Скупштина града Градишка је на 
редовној сједници од 22.04.2021. године, 
именовала Горана Суботића из 
Градишке на дужност начелника Службе 
Градоначелника у Градској управи града 
Градишка на период трајања мандата 
сазива скупштине који га је изабрао. 
 
Дана 29.06.2022. године именовани је 
Скупштини града поднио оставку у 
писменој форми. 
 
На основу наведеног ријешено је као у 
диспозитиву. 
 
ПРАВНА ПОУКА: Против овог рјешења 
може се уложити жалба, Одбору за 
жалбе града Градишка у року од 15 дана 
од дана пријема рјешења.  
 
Број: 01-111-153/22 
Датум: 26.7.2022. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Миленко Павловић с.р. 
__________________________________ 
 

На основу чл. 39. став (2) тачка 
21) и 82. став (2) Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 
61/21), члана 55. став (4) Закона о 
службеницима и намјештеницима у 
органима јединице локалне самоуправе 
(„Службени гласник Републике Српске“, 
број 97/16), чл. 36. став (2) тачка 23) и 87. 
Статута града Градишка („Службени 
гласник града Градишка“, бр. 4/17 и 5/19) 
Скупштина града Градишка на сједници 
одржаној дана 26.07.2022. године 
донијела је 

 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

о именовању в. д. начелника Службе 
Градоначелника у Градској управи града 

Градишка 
 

 
1. Драгутин Ковачевић, дипломирани 
правник из Градишке, именује се за 
вршиоца дужности начелника Службе 
Градоначелника у Градској управи града 
Градишка са даном 27.07.2022. године.  
 
2. Именовање из претходне тачке врши се на 
период до окончања поступка именовања 
руководећег службеника путем јавног 
конкурса у складу са законом, а најдуже за 
период од 90 дана од дана именовања. 
 
3. Рјешење ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у „Службеном гласнику града 
Градишка“. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
Скупштина града Градишка је на редовној 
сједници од 26.07.2021. године, разрјешила 
Горана Суботића из Градишке дужности 
начелника Службе Градоначелника у 
Градској управи града Градишка због 
подношења оставке у писменој форми. 
Имајући у виду наведено потребно је у 
складу са чланом 55. став (4) Закона о 
службеницима и намјештеницима у 
органима јединице локалне самоуправе 
именовати вршиоца дужности начелника 
Службе Градоначелника до окончања 
поступка именовања руководећег 
службеника путем јавног конкурса у складу 
са законом, а најдуже за период од 90 дана. 
Будући да Драгутин Ковачевић испуњава 
опште и посебне услове за именовање 
прописане законом, на приједлог 
Градоначелника ријешено је као у 
диспозитиву. 
 
ПРАВНА ПОУКА: Против овог рјешења 
може се уложити жалба, Одбору за жабе 
града Градишка у року од 15 дана од дана 
пријема рјешења.  

 
Број: 01-111-154/22 
Датум: 26.7.2022. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Миленко Павловић с.р. 
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На основу чл. 39. став (2) тачка 
21) и 82. став (2) Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 
61/21), чл. 55. и 56. Закона о 
службеницима и намјештеницима у 
органима јединице локалне самоуправе 
(„Службени гласник Републике Српске“, 
број 97/16), чл. 36. став (2) тачка 23) и 87. 
Статута града Градишка („Службени 
гласник града Градишка“, бр. 4/17 и 5/19) 
Скупштина града Градишка на сједници 
одржаној дана 26.07.2022. године 
донијела је 

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 
о разрјешењу начелника Одјељења 

за привреду и друштвене 
дјелатности у Градској управи града 

Градишка 
 

 
1. Драгутин Ковачевић, дипломирани 
правник из Градишке, разрјешава се 
дужности начелника Одјељења за 
привреду и друштвене дјелатности у 
Градској управи града Градишка са 
даном 26.07.2022. године.  
 
2. Разрјешење из претходне тачке врши 
се због именовања руководећег 
службеника на другу дужност. 
 
3. Рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
Скупштина града Градишка је на 
редовној сједници од 22.04.2021. године, 
именовала Драгутина Ковачевића из 
Градишке на дужност начелника 
Одјељења за привреду и друштвене 
дјелатности у Градској управи града 
Градишка на период трајања мандата 
сазива скупштине који га је изабрао. 
Будући да је руководеће радно мјесто 
начелника Службе Градоначелника 
остало упражњено након подношења 
оставке досадашњег начелника и да је 
Скупштина Града именовала Драгутина 
Ковачевића за в.д. начелника Службе 

потребно га је разрјешити досадашње 
дужности. 
 
На основу наведеног  ријешено је као у 
диспозитиву. 
 
ПРАВНА ПОУКА: Против овог рјешења  
може се уложити жалба, Одбору за жабе 
града Градишка у року од 15 дана од 
дана пријема рјешења.  

 
Број: 01-111-145/22 
Датум: 26.7.2022. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Миленко Павловић с.р. 
__________________________________ 
 

На основу чл. 39. став (2) тачка 
21) и 82. став (2) Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 
61/21), члана 55. став (4) Закона о 
службеницима и намјештеницима у 
органима јединице локалне самоуправе 
(„Службени гласник Републике Српске“, 
број 97/16), чл. 36. став (2) тачка 23) и 87. 
Статута града Градишка („Службени 
гласник града Градишка“, бр. 4/17 и 5/19) 
Скупштина града Градишка на сједници 
одржаној дана 26.07.2022. године 
донијела је 

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 
о именовању в.д. начелника 

Одјељења за привреду и друштвене 
дјелатности у Градској управи града 

Градишка 
 

 
1. Иван Раденовић, дипломирани 
правник из Градишке, именује се за 
вршиоца дужности начелника Одјељења 
за привреду и друштвене дјелатности у 
Градској управи града Градишка са 
даном 27.07.2022. године.  
 
2. Именовање из претходне тачке врши 
се на период до окончања поступка 
именовања руководећег службеника 
путем јавног конкурса у складу са 
законом, а најдуже за период од 90 дана 
од дана именовања. 
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3. Рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
Скупштина града Градишка је на 
редовној сједници од 26.07.2021. године, 
разрјешила Драгутина Ковачевића из 
Градишке дужности начелника 
Одјељења за привреду и друштвене 
дјелатности у Градској управи града 
Градишка и именовала га за в.д. 
начелника Службе Градоначелника до 
окончања поступка руководећег 
службеника путем јавног конкурса, а 
најдуже за период од 90 дана од дана 
именовања. 
Имајући у виду наведено потребно је у 
складу са чланом 55. став (4) Закона о 
службеницима и намјештеницима у 
органима јединице локалне самоуправе 
именовати вршиоца дужности 
начелника Одјељења за привреду и 
друштвене дјелатности до окончања 
поступка именовања руководећег 
службеника путем јавног конкурса у 
складу са законом, а најдуже за период 
од 90 дана. 
Будући да Иван Раденовић испуњава 
опште и посебне услове за именовање 
прописане законом, на приједлог 
Градоначелника ријешено је као у 
диспозитиву. 
 
ПРАВНА ПОУКА: Против овог рјешења  
може се уложити жалба, Одбору за жабе 
града Градишка у року од 15 дана од 
дана пријема рјешења.  
 
Број: 01-111-152/22 
Датум: 26.7.2022. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Миленко Павловић с.р. 
__________________________________ 
 

На основу члана 48. Закона о 
локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 97/16, 
36/19 и 61/21) и члана 51. Статута града 
Градишка („Службени гласник града 
Градишка“, бр. 4/17 и 5/19), Скупштина 

града Градишка на сједници одржаној 
дана 26.07.2022. године д о н о с и 

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 
о именовању Комисије за 

примопредају дужности начелника 
Службе Градоначелника у Градској 

управи града Градишка 
 
 
1. Именује се Комисија за примопредају 
дужности између досадашњег 
начелника Службе Градоначелника у 
Градској управи града Градишка Горана 
Суботића и именованог в.д. начелника 
Службе Градоначелника Драгутина 
Ковачевића (у даљем тексту: Комисија) у 
саставу: 

 
- Зорица Марковић предсједник, 
- Вања Сладојевић, замјеник    
                                  предсједника, 
- Тијана Алексић, члан, 
- Савка Попић, замјеник члана, 
- Немања Вукелић, члан, 
- Мирјана Илинчић, замјеник члана. 
 
2. Задатак Комисије је да присуствује 
примопредаји дужности између лица из 
тачке 1. Рјешења и састави Записник о 
примопредаји дужности. Записник 
потписују: 
- лице које предаје дужност, 
- лице које прима дужност и 
- чланови Комисије. 

3. О извршењу овог рјешења стараће се 
Градоначелник и именована комисија. 
 
4. Рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 
Број: 01-111-156/22 
Датум: 26.7.2022. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Миленко Павловић с.р. 
__________________________________ 
 

На основу члана 48. Закона о 
локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 97/16, 
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36/19 и 61/21) и члана 51. Статута града 
Градишка („Службени гласник града 
Градишка“, бр. 4/17 и 5/19), Скупштина 
града Градишка на сједници одржаној 
дана 26.07.2022. године д о н о с и 

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 
о именовању Комисије за 

примопредају дужности начелника 
Одјељења за привреду и друштвене 
дјелатности у Градској управи града 

Градишка 
 
1. Именује се Комисија за примопредају 
дужности између досадашњег 
начелника Одјељења за привреду и 
друштвене дјелатности у Градској 
управи града Градишка Драгутина 
Ковачевића и именованог в.д. начелника 
Одјељења Ивана Раденовића (у даљем 
тексту: Комисија) у саставу: 
 
- Славко Мекињић предсједник, 
- Драгана Бјелић замјеник предсједника, 
- Јасминка Клајџија, члан, 
- Данијела Росић Малиновић, замјеник 
члана, 
- Немања Вукелић, члан, 
- Мирјана Илинчић, замјеник члана. 
 
2. Задатак Комисије је да присуствује 
примопредаји дужности између лица из 
тачке 1. Рјешења и састави Записник о 
примопредаји дужности. Записник 
потписују: 
- лице које предаје дужност, 
- лице које прима дужност и 
- чланови Комисије. 

3. О извршењу овог рјешења стараће се 
Градоначелник и именована комисија. 
 
4. Рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 
Број: 01-111-155/22 
Датум: 26.7.2022. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Миленко Павловић с.р. 
 
 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
__________________________________
__________________________________ 
 

На основу члана 82. став (3) 
Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, 
број 97/16 и 36/19), чл. 58. став о) и 88. 
Статута града Градишка („Службени 
гласник града Градишка“, број 4/17 и 
5/19) и тачке II Одлуке о висини 
мјесечног износа поклон честитке за 
новорођенче у 2022. години („Службени 
гласник града Градишка“, број 2/22), 
Градоначелник града Градишка, доноси 
 
 

О  Д  Л  У  К  У 

 
о додјели гранта-подршка наталитету 

(поклон честитка за новорођено 
дијете) 

 
I 
 

Овом одлуком се утврђује расподјела 
новчаних средстава са буџетске 
позиције 416100 -дознаке грађанима које 
се исплаћују из буџета града-подршка 
наталитету (поклон честитка за 
новорођено дијете, у укупном износу од 
7.200,00 КМ 
(словима:седамхиљададвијестотине и 
00/100КМ). 

II  
 

Уплату средстава из тачке I ове одлуке, 
за свако новорођено дијете у ЈУНУ 2022. 
године у износу од 200,00 КМ 
(словима:двијестотинеконвертибилнихм
арака и 00/100), вршиће се на текући 
рачун родитеља дјетета. 
 

III 
 

Саставни дио ове одлуке је списак 
новорођене дјеце у ЈУНУ 2022. године и 
изводи из МК за свако новорођенче. 
 

IV 
 

О извршењу ове одлуке стараће се 
Одјељење за финансије. 
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V 
 

Ова одлука ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 
Број: 02-022-144/22 
Датум: 6.7.2022. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

__________________________________ 
 

На основу члана 82. став (3) 
Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, 
број 97/16, 36/19 и 61/21) и члана 88. 
Статута града Градишка („Службени 
гласник града Градишка“, број 4/17 и 
5/19), Градоначелник  д о н о с и 
 

О  Д  Л  У  К  У 
 

о именовању Групе за координацију 
и сарадњу свих установа које 

пружају заштиту, помоћ и подршку 
жртвама насиља у породици на 

подручју града Градишка 
 

 
I 

Именује се Група за координацију и 
сарадњу свих установа које пружају 
заштиту, помоћ и подршку жртвама 
насиља у породици на подручју града 
Градишка (у даљем тексту: Група за 
координацију и сарадњу), у саставу: 
 

1. Снијежана Бијелић, ЈУ „Центар за 
социјални рад“ Градишка, 
предсједник, 

2. Невен Сакан, Центар за ментално 
здравље, потпредсједник 

3. Драгана Бјелић, Одјељење за 
привреду и друштвене 
дјелатности, члан 

4. Вања Трнинић, ЈУ „Центар за 
социјални рад“ Градишка, члан, 

5. Сњежана Гвозден, предсједница 
Комисије за друштвени положај 
жена и равноправност полова, 
члан 

6. Данијела Љубоја, Полицијска 
управа Градишка, члан 

7. Богдан Џакула, Полицијска управа 

Градишка, члан 
8. Далиборка Лакобрија, ЈУ 

„Техничка школа“ Градишка, члан   
9. Нада Густоварац, ЈУ ОШ „Данило 

Борковић“ Градишка, члан 
10. Дијана Ромић, ЈУ ОШ „Данило 

Борковић“ Градишка, члан 
11. МирјанаЋурчић, ЈУ ОШ „Васа 

Чубриловић“ Градишка, члан 
12. Брана Сембер, Основни суд 

Градишка, члан и 
13. Лела Кукић,Основни суд 

Градишка, члан. 
II 

Група за координацију и сарадњу има 
задатак да изради Протокол о поступању 
у случајевима насиља у породици (у 
даљем тексту: Протокол). 
 

III 
Протокол ће бити израђен у складу са 
законским актима и стратешким 
документима из области заштите од 
насиља у породици. 
 

IV 
Овом Одлуком престаје да важи Одлука 
о о именовању Радне групе за 
координацију и сарадњу свих установа 
које пружају помоћ, заштиту и подршку 
жртвама насиља у породици града 
Градишка број: 02-111-140/20 од дана, 
19.10.2020. године („Службени гласник 
града Градишка“, број 16/20). 
 

V 
Одлука ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у „Службеном гласнику 
града Градишка“. 
 
Број: 02-111-142/22 
Датум: 4.7.2022. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

__________________________________ 
 

О Г Л А С 
 
Одјељење за комуналне и стамбене 
послове, Града Градишка, на основу 
рјешења број 05-372-100/22 од 
06.07.2022. године, извршило је у 
регистарском листу број 18/06 упис 
промјене лица овлаштених за заступање 
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Заједнице етажних власника стамбене 
зграде у улици Митрополита Георгија 
Николајевича 6, са сљедећим подацима:  
 
-лице овлашћено за заступање и 
представљање заједнице је:  
Савић Остоја 
 
-бришу се имена ранијих овлаштених 
лица и то: 
 
Берић Љиљана и Кљајић Бојан 
 
Број: 05-372-100/22 
Датум: 6.7.2022. године 
Градишка  

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА 
ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ГРАДИШКА 
__________________________________ 
__________________________________ 
 

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

ГРАДА ГРАДИШКА 
 

Члан 1. 
 

У колективном уговору за запослене у 
градској управи града Градишка 
(„Службени гласник града Градишка“, 
број 11/21, 4/22 и 8/22) у члану 6. у ставу 
(5) број: "125,00" замјењује се бројем: 
"140,00". 

Члан 2. 
 
(1) Измјена колективног уговора сматра 
се закљученом када је у истовјетном 
тексту потпишу његови учесници. 
 
(2) Измјена колективног уговора ступа на 
снагу даном потписивања од стране 
његових учесника и објавиће се у 
„Службеном гласнику града Градишка“, а 
примјењиваће се од 01.07.2022. године. 
 
Број: 59/22 
Датум: 23.6.2022. године 
Градишка  

ПРЕДСЈЕДНИК СИНДИКАЛНЕ 
ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

Мирјана Илинчић с.р. 
 
Број: 02-022-165/22 
Датум: 23.6.2022. године 
Градишка  

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 
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С А Д Р Ж А Ј 
 
СКУПШТИНА ГРАДА 
 
1. Одлука о усвајању Извјештаја о раду 
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