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СКУПШТИНА ГРАДА 
__________________________________
__________________________________ 
 
 
КОМИСИЈА ЗА СТАТУТАРНА 
ПИТАЊА И ПРОПИСЕ 
__________________________________ 
 

У складу са чланом 55. став 1. т. 
11. и 12. Пословника о раду Скупштине 
града Градишка („Службени гласник 
града Градишка бр. 6/17 и 5/19), на 12. 
сједници Комисије за Статутарна 
питања и прописе, након разматрања 
информација о провођењу прописа 
везаних за борбу против корупције, које 
су доставиле јавне установе, усвојен је 
сљедећи 
 
 

З А К Љ У Ч А К 
 
 

1. Комисија за Статутарна питања и 
прописе Скупштине града Градишка 
констатује да ЈУ „Културни центар“ и 
ЈУ за предшколско васпитање и 
образовање дјеце „Лепа Радић“ 
имају усвојене планове интегритета 
и Упутство о поступању са пријавом 
корупције и обезбјеђењу заштите 
лица која пријављују корупцију. 

 
2. У складу са Стратегијом борбе 

против корупције у Републици 
Српској за период 2018-2022. година 
и припадајућим Акционим планом  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2018-2022), Комисија позива све 
јавне установе које нису усвојиле 
планове интегритета или истиче 
период на који су усвојени, да одмах 
приступе изради и усвајању истог. 

 
3. У складу са чланом 21. став 2. Закона 

о заштити лица која пријављују 
корупцију („Службени гласник 
Републике Српске“ број 62/17) 
позивамо све јавне установе које 
имају 15 или више запослених, а 
немају усвојено Упутство о 
поступању са пријавом корупције и 
обезбјеђењу заштите лица која 
пријављују корупцију, да поступе у 
складу са Законом и предметно 
упутство усвоје без одлагања. 

 
4. Комисија позива све јавне установе 

да континуирано раде на провођењу 
свих потребних прописа и мјера из 
ове области. 

 
5. Комисија тражи од јавних установа 

да одмах по усвајању потребних 
аката, а најкасније у року од три 
мјесеца од дана достављања, 
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извјесте Комисију о предузетим 
активностима. 

 
6. Овај закључак ће се објавити у 

„Службеном гласнику града 
Градишка“. 

 
Број: 01-214-1/22 
Датум: 30.6.2022. године 
Градишка 

 
ЗАМЈЕНИК ПРЕДСЈЕДНИКА 

КОМИСИЈЕ 
Предраг Љубичић с.р. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
__________________________________
__________________________________ 
 

На основу члана 59. а у вези са 
чланом 82. став (3) Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 
61/21) члана 88. Статута града Градишка 
(„Службени гласник града Градишка“,бр. 
4/17 и 5/19), Градоначелник, д о н о с и 
 

П Р А В И Л Н И К 
измјени и допуни правилника о 

начину пријема и обраде притужби 
грађана 

 

Члан 1. 

 

(1) У Правилнику о начину пријема и 
обраде притужби грађана („Службени 
гласник града Градишка“, број 8/19) у 
члану 3. став (1) текст: "шеф одсјека за 
управне послове и шалтер салу у даљем 
тексту: " и обострана заграда брише се. 
 
(2)  Иза става (1) додаје се нови став (2) 
који гласи: 
 
"(2) Службеника за притужбе и његовог 
замјеника именује Градоначелник 
посебним рјешењем." 
 
(3) Досадашњи ставови: 2,3,4 и 5, постају 
ставови: 3,4,5 и 6. 
 

Члан 2. 

 

Овај Правилник ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у 
„Службеном гласнику града Градишка“. 
 
Број: 02-022-141/22 
Датум: 16.6.2022. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

__________________________________ 
 

На основу члана 82. став (3) 
Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, 
број 97/16 и 36/19), чл. 58. став о) и 88. 
Статута града Градишка („Службени 
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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 
4.400,00 КМ 
(словима:четирихиљадешетиристотине 
и 00/100КМ). 

II  
 

Уплату средстава из тачке I ове одлуке, 
за свако новорођено дијете у МАЈУ 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 МАЈУ 2022. године и 
изводи из МК за свако новорођенче. 
 

IV 
 

О извршењу ове одлуке стараће се 
Одјељење за финансије. 
 

V 
 

Ова одлука ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 
Број: 02-022-134/22 
Датум: 2.6.2022. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

На основу члана 47. став 1. 
Закона о уређењу простора и грађењу 
(„Службени гласник Републике Српске 
бр. 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19) и члана 
88. Статута града Градишка („Службени 
гласник града Градишка“ бр. 4/17 и 5/19) 
градоначелник града Градишка доноси 

 
ОДЛУКУ 

 
о утврђивању Нацрта измјене дијела 

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

Градишке „Градишка запад“ – БЛОК 
СТАНДАРД 

 
I 

Утврђује се нацрт „Измјена дијела 
Регулационог плана подручја зона 1,4 и 
5 – Западни дио градске зоне Градишке 
„Градишка запад“ – БЛОК СТАНДАРД (У 
даљем тексту: Нацрт плана). 

 
II 
 

Нацрт плана ће бити изложен на јавни 
увид у трајању од тридесет дана. 

 
III 
 

Нацрт плана ће бити изложен у 
просторијама Градске управе града 
Градишке, на интернет страници града 
Градишкa, у просторијама носиоца 
израде плана Институт за 
грађевинарство „ИГ“ д.о.о. Бањалука, и у 
просторијама МЗ Обрдовац.   
О мјесту, датуму почетка и трајању 
јавног увида, као и мјесту и датуму јавног 
излагања Нацрта плана, јавност ће бити 
обавијештена путем средстава јавног 
информисања доступних на подручју 
града Градишка (локални радио и 
дневне новине) и на интернет страници 
града Градишка, осам дана прије 
почетка јавног увида и 15 дана од 
почетка излагања Нацрта плана на јавни 
увид.  

 
IV 
 

За вријеме јавног увида, свако физичко 
и правно лице може дати мишљење, 
примједбе и приједлоге на Нацрт плана, 
уписом у свеску – која ће се налазити 
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или доставити у писаној или 
електронској форми писаним актом који 
се упућује градоначелнику путем 
Одјељења за просторно уређење и 
грађење (предати у канц. бр.7) или на е-
мејл: sasa.subotic@gradgradiska.com 

 
V 
 

Елаборат Нацрта плана, урађен од 
стране Института за грађевинарство 
„ИГ“ д.о.о. Бања Лука у јуну 2022. године 
је саставни дио ове одлуке. 

 
VI 
 

За провођење поступка јавног увида 
задужује се Одјељење за просторно 
уређење и грађење. 
 

VII 
 

Ова одлука ступа на снагу даном 
објављивања у „Службеном гласнику 
града Градишка“. 
 
Број: 02-022-133/22 
Датум: 31.5.2022. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

__________________________________ 
 

На основу члана 47. став 1. 
Закона о уређењу простора и грађењу 
(„Службени гласник Републике Српске“ 
бр. 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19) и члана 
88. Статута града Градишка („Службени 
гласник града Градишка“ број 4/17 и 
5/19) Градоначелник града Градишка 
д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о утврђивању Нацрта измјене дијела 
Регулационог плана подручја Центар 

града „Излаз на Саву“  
 

I 
 
Утврђује се Нацт измјене дијела 

Регулационог плана подручја Центар 
града „Излаз на Саву“ (у даљем тексту: 
Нацрт плана). 
 
 

II 
 
  Нацрт плана ће се изложити на 
јавни увид у трајању од тридесет дана.  

 
III 

 
Нацрт плана ће бити изложен у 

просторијама Градске управе града 
Градишкa, на интернет страници града 
Градишка и у просторијама носиоца 
израде плана „Routing“ д.о.о. Бања Лука. 

О мјесту, датуму почетка и 
трајању јавног увида, као и мјесту и 
датуму јавног излагања Нацрта плана, 
јавност ће бити обавијештена путем 
средстава јавног информисања 
доступних на подручју града Градишка и 
на интернет страници града Градишка, 
осам дана прије почетка јавног увида и 
15 дана од почетка излагања Нацрта 
плана на јавни увид. 

 
IV 

 
 За вријеме јавног увида, свако 
физичко и правно лице може дати 
мишљење, примједбе и приједлоге на 
Нацрт плана, уписом у свеску - која ће се 
налазити у просторији у којој је Нацрт 
изложен, или доставити у писаној или 
електронској форми писаним актом кои 
се упућује Градноначелнику путем 
Одјељења за просторно уређење и 
грађење (предати у канц бр. 7) или на e-
mail: sasa.subtic@gradgradiska.com. 
 

V 
 
 Елаборат Нацрта плана, урађен 
од стране „Routing“ д.о.о. Бања Лука у 
јуну 2022. гпдине  је саставни дио ове 
одлуке. 
 

VI 
 

 За провођење поступка јавног 
увида задужује се Одјељење за 
просторно уређење и грађење. 
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VII 
 

Ова одлука ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка”. 
 
Број: 02-022-140/22 
Датум: 14.6.2022. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

__________________________________ 
 

На основу члана 19. Закона о 
систему јавних служби („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 68/07, 
109/12 и 44/16), члана 82 став (3) Закона 
о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и 
36/19) и чл. 68. став (1) тачка 13) и 88. 
Статута града Градишка („Службени 
гласник града Градишка“, бр. 4/17 и 5/19) 
Градоначелник  д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности на Правилник 
о измјенама и допунама Правилника 

о унутрашњој организацији и 
систематизацији радних мјеста у 

ЈЗУ „Дом здравља“ Градишка 
 
 
1. Даје се сагласност на Правилник о 
измјенама и допунама Правилника о 
унутрашњој организацији и 
систематизацији радних мјеста у ЈЗУ 
„Дом здравља“ Градишка, бр.01-1650/22. 
 
2. Ова Одлука ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 
Број: 02-023-11/22 
Датум: 31.5.2022. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

__________________________________ 
 

На основу члана 59. став (1) тачка 
12) Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, 
бр. 97/16, 36/19 и 61/21) и чл. 68. и 88. 
Статута града Градишка самоуправи 
(„Службени гласник града Градишка“, бр. 

4/17 и 5/19) градоначелник града 
Градишка доноси: 
 

О Д Л У К У 
 

о давању сагласности на општи акт  
JУ „Туристичка организација града 

Градишка“ Градишка 
 
I 

 
Даје се сагласност на Правилник о 
унутрашњој организацији и 
систематизацији радних мјеста у ЈУ 
„Туристичка организација града 
Градишка“ Градишка број 90/22 од 
03.06.2022. године, донесен од стране 
директора Јавне установе.  
 

II 
 
Oвa oдлукa ступa нa снaгу дaнoм 
дoнoшeњa, a oбjaвићe сe у „Службeнoм 
глaснику грaдa Грaдишкa“. 
 
Број: 02-023-16/22 
Датум: 9.6.2022. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

__________________________________ 
 

На основу члана 59. став (1) тачка 
12) Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, 
бр. 97/16, 36/19 и 61/21) и чл. 68. и 88. 
Статута града Градишка самоуправи 
(„Службени гласник града Градишка“, бр. 
4/17 и 5/19) градоначелник града 
Градишка доноси: 
 

О Д Л У К У  
 

о давању сагласности на општи акт  
JУ „Туристичка организација града 

Градишка“ Градишка 
 
I 

 
Даје се сагласност на Правилник о 
платама у ЈУ „Туристичка организација 
града Градишка“ Градишка број 91/22 од 
03.06.2022. године, донесен од стране 
директора Јавне установе.  
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II 
 
Oвa oдлукa ступa нa снaгу дaнoм 
дoнoшeњa, a oбjaвићe сe у „Службeнoм 
глaснику грaдa Грaдишкa“. 
 
Број: 02-023-17/22 
Датум: 9.6.2022. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

__________________________________ 
 

На основу члана 19. Закона о 
систему јавних служби („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 
68/07 ,109/12 и 44/16 ), члана 82. став (3) 
Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, 
бр. 97/16, 36/19 и 61/21), и чл. 68. став (1) 
тачка 13) и 88. Статута града Градишка 
(„Службени гласник града Градишка“, бр. 
4/17 и 5/19), градоначелник  д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности на Правилник 

о измјени и допуни Правилника о 
унутрашњој организацији послова и 
систематизацији радних мјеста ЈУ 

„Центар за социјални рад“ Градишка 
 
 
1. Даје се сагласност на Правилник о 
измјени и допуни Правилника о 
унутрашњој организацији послова и 
систематизацији радних мјеста ЈУ 
„Центар за социјални рад“ Градишка, 
број: 01/120-1/22. 
 
2. Ова Одлука ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 
Број: 06-023-18/22 
Датум: 16.6.2022. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

__________________________________ 
 

 
На основу чл. 59. став (1) тачка 

12) и 82 став (3) Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 

61/21) и чл. 68. став (1) тачка 13) и 88. 
Статута града Градишка („Службени 
гласник града Градишка“ бр. 4/17 и 5/19), 
градоначелник  д о н о с и 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности на Измјене 

Колективног уговора за запослене у 
ЈУ „Центар за социјални 

рад“ Градишка 
 

I 
 

Даје се сагласност на Измјене 
Колективног уговора за запослене у ЈУ 
„Центар за социјални рад“ Градишка, 
број: 01/131-2/22. 
 

II 
 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 
Број: 06-023-15/22 
Датум: 16.6.2022. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

__________________________________ 
 

На основу члана 19. Закона о 
систему јавних служби („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 
68/07 ,109/12 и 44/16 ), члана 82. став (3) 
Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, 
бр. 97/16 и 36/19), и чл. 68. став (1) тачка 
13) и 88. Статута града Градишка 
(„Службени гласник града Градишка“, бр. 
4/17 и 5/19) градоначелник  д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
 

о давању сагласности на Одлуку о 
измјенама и допунама Статута Јавне 
установе за предшколско васпитање 

и образовање дјеце „Лепа 
Радић“ Градишка 

 
 
1. Даје се сагласност на Одлуку о 
измјенама и допунама Статута Јавне 
установе за предшколско васпитање и 
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образовање дјеце „Лепа 
Радић“ Градишка, број: 988/2022 од 
08.06.2022. године. 
 
2. Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављена у 
„Службеном гласнику града Градишка“. 

 
Број: 02-023-23/22 
Датум: 22.6.2022. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

__________________________________ 
 

На основу члана 19. Закона о 
систему јавних служби („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 68/07, 
109/12 и 44/16), чл. 59. став (1) тачка 12) 
и 82. став (3) Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19) и 
чл. 68. став (1) тачка 13) и 88. Статута 
града Градишка („Службени гласник 
града Градишка“ бр. 4/17 и 5/19) 
градоначелник  д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
 

о давању сагласности на Правилник 
оизмјенама и допунама Правилника о 

унутрашњој организацији и 
систематизацији радних мјеста у ЈПУ 

„Лепа Радић“ Градишка 
 
 
1. Даје се сагласност на Правилник о 
измјенама и допунама Правилника о 
унутрашњој организацији и 
систематизацији радних мјеста у ЈПУ 
„Лепа Радић“ Градишка, број: 980/2022 
од 08.06.2022. године. 
 
2. Ова Одлука ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 
Број: 02-023-20/22 
Датум: 22.6.2022. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

 
 

На основу члана 19. Закона о 
систему јавних служби („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 68/07, 
109/12 и 44/16), чл. 59. став (1) тачка 12) 
и 82. став (3) Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19) и 
чл. 68. став (1) тачка 13) и 88. Статута 
града Градишка („Службени гласник 
града Градишка“, бр. 4/17 и 5/19) 
градоначелник  д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
 

о давању сагласности на Уговор о 
измјенама Колективног уговор за 

запослене у ЈУ „Културни 
центар“ п.о. Градишка 

 
 
1. Даје се сагласност наУговор о 
измјенама Колективног уговора за 
запослене у ЈУ „Културни центар“ п.о. 
Градишка, број: 663/22. 
 
2. Ова Одлука ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 

 
Број: 02-023-14/22 
Датум: 16.6.2022. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

__________________________________ 
 

На основу члана 19. Закона о 
систему јавних служби („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 68/07, 
109/12 и 44/16), члана 82 став (3) Закона 
о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 97/16 , 
36/19 и 61/21) и чл. 68. став (1) тачка 13) 
и 88. Статута града Градишка 
(„Службени гласник града Градишка“ бр. 
4/17 и 5/19) градоначелник  д о н о с и 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности на Уговор о 
измјенама Колективног уговора за 

запослене у ЈУ „Завичајни 
музеј“ Градишка 
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1. Даје се сагласност на Уговор о 
измјенама Колективног уговора за 
запослене у ЈУ „Завичајни 
музеј“ Градишка, број: 88/06-22. 
 
2. Ова Одлука ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 
Број: 02-023-19/22 
Датум: 16.6.2022. 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 Радне групе за 
координацију и сарадњу свих 

установа које пружају помоћ, заштиту 
и подршку жртвама насиља у 

породици града Градишка 
 

I 
 Именује се Радна група за 
координацију и сарадњу свих установа 
које пружају помоћ, заштиту и подршку 
жртвама насиља у породици града 
Градишка, 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. Владо Томић, ЈУ „Техничка школа“ 

Градишка, члан   
9. Нада Густоварац, ЈУ ОШ „Данило 

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

Борковић“ Градишка, члан  
11. Мирјана Ћурчић, ЈУ ОШ „Васа 

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

Градишка, члан и 
13. Лела Кукић, Основни суд 

Градишка, члан. 
 

II 
 Радна група има задатак да 
изради Протокол о поступању у 
случајевима насиља у породици (у 
даљем тексту: Протокол), те исти упути 
Скупштини града на усвајање. 
 

III 
Протокол ће бити израђен у 

складу са законским актима и 
стратешким документима из области 
заштите од насиља у породици. 

 
IV 

Одлука ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 
Број: 02-111-103/22 
Датум: 30.5.2022. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

__________________________________ 
 

На основу члана 82. став (3) 
Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, 
бр. 97/16, 36/19 и 61/21), члана 88. 
Статута града Градишка („Службени 
гласник града Градишка“, бр. 4/17 и 5/19) 
и Правилника о поступку додјеле 
подстицајних средстава из Програма 
подршке предузетништву за 2021. годину 
(„Службени гласник града Градишка“, 
број 14/21), Градоначелник доноси 
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О Д Л У К У 
 

о именовању Комисије за праћење 
реализације Програма подршке 
предузетништву за 2021. годину 

 
 

Члан 1. 
 Именује се Комисија за праћење 
реализације Програма подршке 
предузетништву за 2021. годину у 
саставу: 

  
1. Славко Мекињић, Одјељење за 

привреду и друштвене 
дјелатности, предсједник, 

2. Дарко Врховац, Одјељење за 
развој и међународне пројекте, 
члан и 

3. Јасминка Калајџија, Одјељење за 
привреду и друштвене 
дјелатности, члан. 
 

Члан 2. 
 Комисија из члана 1. ове одлуке 
има обавезу извршити провјеру 
намјенског коришћења додјељених 
средстава из програма и других 
уговорних обавеза, те сачинити записник 
о наведеним. 

 
Члан 3. 

О извршењу ове одлуке стараће 
се Одјељење за привреду и друштвене 
дјелатности. 

 
Члан 4. 

 Ова одлука ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 
Број: 06-111-126/22 
Датум: 16.6.2022. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

 
 
 
 
 
 
 
 

На основу члана 82. став (3) 
Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске”, 
бр. 97/16, 36/19 и 61/21), члана 88. 
Статута града Градишка („Службени 
гласник града Градишка”, бр. 4/17 и 5/19) 
и члана 6. Одлуке о критеријима, начину 
и поступку расподјеле средстава 
невладиним организацијама („Службени 
гласник града Градишка”, бр. 1/06, 4/13 и 
16/19), градоначелник доноси 
 
 

О Д Л У К У 
 

о именовању Комисије за сарадњу са 
невладиним организацијама и 

расподјелу средстава за пројекте 
невладиних организација 

 
 
I 
 

Именује се Комисија за сарадњу са 
невладиним организацијама и 
расподјелу средстава за пројекте 
невладиних организација у саставу: 
 

1. Иван Раденовић, Одјељење за 
привреду и друштвене 
дјелатности, предсједник 
Комисије 

2. Данијела Росић Малиновић, 
Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности, 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 Градској 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. 
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III 
 

Мандат Комисије траје двије године. 
 

IV 
 

Ова одлука ступа на снагу даном 
доношења а објављиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 
Број: 02-111-111/22 
Датум: 3.6.2022. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

__________________________________ 
 

На основу члана 17. Закона о 
рачуноводству и ревизији Републике 
Српске („Службени гласник Републике 
Српске” број 94/15 и 78/20), члана 16. и 
чланa 22. став 1. тачка 2, те чланом 23. 
став 1. тачка 2, Правилника о начину и 
роковима вршења пописа и 
усклађивања књиговодственог стања са 
стварним стањем имовине и обавеза 
(„Службени гласник Републике Српске” 
број 45/16), чланом 23. став 2. и 3. 
Правилника о начину и вршењу пописа и 
усклађивања књиговодственог стања са 
стварним стањем имовине и обавеза 
општине Градишка („Службени гласник 
општине Градишка“ број 11/17) и члана 
88. Статута града Градишка („Службени 
гласник општине Градишка” број 4/17 и 
„Службени гласник града Градишка” број 
5/19), градоначелник  града Градишка   
д о н о с и 
 

О Д  Л  У  К  У 
o ванредном попису и образовању 

комисије за попис 
 

I 
У циљу утврђивања стварног стања 
опреме, инвентара и личних задужења 
запослених у просторијама Градске 
управе Града Градишка на адреси 
Видовданска 1а, именује се сљедећа 
пописна комисија: 
Комисијa за опрему, инвентар и лична 
задужења запослених (у даљем тексту: 
Комисија), у саставу: 
 
 

1. Вујат Верица, члан 
- Ђорђе Остојић, замјеник члана 
 
2. Радуловић Зоран, члан 
- Невена Пећанин, замјеник члана 
 

II 
 

Ванредни попис се врши се са стањем 
на дан 31.05.2022. године. 
  

III 
 

Задатак Комисије је да изврши попис 
опреме, инвентара и личних задужења 
запослених у просторијама Градске 
управе Града Градишка на адреси 
Видовданска 1а, и изврши примопредају 
између задужених лица на адекватном 
обрасцу.  
 

IV 
 

Комисија треба да изврши попис у 
времену од 06.06.2022. године до 
10.06.2022. године.  

 
V 
 

Комисија ће сачинити извјештај до 
17.06.2022. године, те ће предложити  
начин књижења евентуалних вишкова и 
мањкова, отписа средстава који 
доставља Начелнику одјељења за 
финансије. 

VI 
 

Начелник одјељења за финансије 
извјештај Комисије доставља 
Градоначелнику, који доноси одлуку о 
усвајању извјештаја и приједлог 
књижења утврђених разлика. 
 

VII 
 

Ова одлука ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка”. 
 
 
Број: 02-022-135/22 
Датум: 3.6.2022. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
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, 36/19 и 61/21), члана 88. 
Статута града Градишка („Службени 
гласник града Градишка”,број: 4/17 и 
5/19) градоначелник града Градишка  
д о н о с и  
 

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 
о именовању Радне групе за 

припрему и реализацију Сајма 
привреде и пољопривреде у 

Градишци 

 

 
1. Именује се Радна групе за припрему и 
реализацију Сајма привреде и 
пољопривреде у Градишци у (у даљем 
тексту Радна група ) у саставу: 

 
1. Бојан Вујиновић, координатор  
2. Др Горан Мирјанић, члан  
3. Драгутин Ковачевић, члан 
4. Славко Мекињић, члан и 
5. Милош Вујинић, члан 

 
 

2. Задатак Радне групе је да предузме 
активности за припрему и организацију 
Сајма привреде и пољопривреде у 
Градишци, сачини план активности са 
роковима реализације и исто усагласи 
са градоначелником града Градишка. 
 

3. Административно техничке послове за 
Радну групу обављаће Одјељење за 
привреду и друштвене дјелатност и 
Одјељење за пољопривреду и рурални 
развој. 
 

4. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 
Број: 02-111-121/22 
Датум: 14.6.2022. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

 
 

На основу члана 79. Закона о 
службеницима и намјештеницима у 
органима јединице локалне самоуправе 
(„Службени гласник Републике Српске“, 
број 97/16), и члана 88. Статута града 
Градишка („Службени гласник града 
Градишка", бр. 4/17 и 5/19) 
Градоначелник града Градишка  
д о н о с и: 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању комисије за 

спровођење јавног конкурса за избор 
службеника у Градској управи града 

Градишка 
 
 

1. Именује се Комисија за спровођење 
јавног конкурса за избор службеника на 
извршилачко радно мјесто - Инспектор 
за храну у Градској управи града 
Градишка објављеног у дневном листу 
„Глас Српске“ Бања Лука од 02.06.2022. 
године и „Службеном гласнику 
Републике Српске“ број: 55/22 од 
10.06.2022. године (у даљем тексту 
Комисија) у саставу: 
 
1) Горан Сембер службеник, 
предсједник, 
2) Немања Вукелић службеник за 
људске ресурсе, члан, 
3) Сања Ећимовић службеник, члан, 
4) Есед Сејкић листа стручњака, члан и 
5) Славко Тошић листа стручњака, члан. 
 
2. Задатак Комисије је да размотри 
приспјеле пријаве на јавни конкурс, 
закључком одбаци неблаговремене, 
недопуштене, неразумљиве и непотпуне 
пријаве као и пријаве кандидата који не 
испуњавању опште и посебне услове 
јавног конкурса, сачини списак 
кандидата који испуњавају услове за 
пријем на упражњена радна мјеста и 
спроведе изборни поступак у складу са 
Правилником о јединственим 
процедурама за попуњавање 
упражњених радних мјеста у градској, 
односно општинској управи („Службени 
гласник Републике Српске“, број 42/17). 
 
3. Комисија доноси Пословник о раду 
већином гласова чланова Комисије и о 
свом раду води записник. 
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4. Чланови Комисије дужни су потписати 
изјаву о непостојању сукоба интереса. 
 
5. Састав Комисије ће се објавити на 
интернет страници Града Градишка. 
 
6. Рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 
Број: 03-111-123/22 
Датум: 13.6.2022. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

__________________________________ 
 

Ha основу члана 98. Закона о 
службеницима и намјештеницима у 
органима јединице локалне самоуправе 
(„Службени гласник Републике Српске“, 
број 97/16), члана 3. Правилника о 
пријему у радни однос и стручном 
оспособљавању приправника/волонтера 
у Градској управи града Градишка 
(„Службени гласник града Градишка“, 
број 9/19) и члана 88. Статута града 
Градишка („Службени гласник града 
Градишка“, бр. 4/17 и 5/19) 
градоначелник града Градишка  
д о н о с и: 
 

РЈЕШЕЊЕ 
 

о именовању Комисије за 
спровођење јавног конкурса за избор 

приправника у Градској управи 
Градишка 

 
1. Именује се Комисија за спровођење 
јавног конкурса за избор приправника у 
Градској управи града Градишка 
објављеном у Дневном листу „Глас 
Српске“ Бања Лука дана 08. 06. 2022. 
године у саставу: 
 
1) Драгутин Ковачевић, службеник- 
предсједник, 
2) Немања Вукелић, службеник за 
људске ресурсе - члан и 
3) Марина Десанчић, службеник – члан. 
 
2. Задатак Комисије je да размотри 
приспјеле пријаве на јавни конкурс, 
закључком одбаци неблаговремене, 

недопуштене, неразумљиве и непотпуне 
пријаве, као и пријаве кандидата који не 
испуњавају опште и посебне услове 
јавног конкурса, сачини списак 
кандидата који испуњавају услове за 
пријем на упражњено радно мјесто и 
спроведе изборни поступак у складу са 
Правилником о пријему у радни однос и 
стручном оспособљавању 
приправника/волонтера у Градској 
управи града Градишка („Службени 
гласник града Градишка“, број 9/19). 
 
3. Комисија о свом раду води записник. 
 
4. Састав Комисије ће се објавити на 
интернет страници града Градишка. 
 
5. Рјешење ступа на снагу даном 
доношења, a објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка". 
 
Број: 03-111-115/22 
Датум: 9.6.2022. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

__________________________________ 
 

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

РЈЕШЕЊЕ 
о именовању представника Града 

Градишка 
 
 

1. Данијела Љољић Начелница 
одјељења за развој и међународне 
пројекте у Градској управи града 
Градишка именује се за представника 
Града Градишка у процесу локализације 
и институционализације система 
мјерења резултата рада јединица 
локалне самоуправе који се проводи у 
оквиру пројекта МЕГ.  
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2. Рјешење ступа на снагу даном 
доношења, a објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка". 
 
Број: 02-111-122/22 
Датум: 14.6.2022. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

__________________________________ 
 

Нa oснoву члaнa 82. стaв (3) 
Зaкoнa o лoкaлнoj сaмoупрaви 
(„Службeни глaсник Рeпубликe Српскe“, 
брoj 97/16) и члaнa 88. Стaтутa грaдa 
Грaдишкa („Службeни глaсник града 
Грaдишкa“, брoj 4/17 и 5/19) и тачке II 
Одлуке о приступању изради Стратегије 
образовања и запошљавања града 
Градишка за период 2023-2029. године 
(„Службeни глaсник града Грaдишкa“, 
брoj 8/22), грaдoнaчeлник грaдa 
Грaдишкa д o н o с и:  
 
 

РJEШEЊE 
 

o именовању Радног тима за израду 
Стратегије образовања и 

запошљавања града Градишка за 
период 2023-2029. године 

 
I 
 

Именује се Радни тим за израду 
Стратегије образовања и запошљавања 
града Градишка за период 2023-2029. 
године (у дaљeм тeксту: Радни тим) 
 

II 
 

Члaнoвe Радног тима чинe имeнoвaни 
прeдстaвници сљeдeћих институциja и 
oргaнизaциja:  

 
1. Дaркo Врхoвaц, Одјељење за 

развој и међународне пројекте, 
координатор 

2. Никола Крагуљ, савјетник 
Градоначелника, члан 

3. Драгутин Ковачевић, Oдjeљeњe 
зa приврeду и друштвене 
дјелатности, члан 

4. Славко Мекињић, Oдjeљeњe зa 
приврeду и друштвене 
дјелатности, члан 

5. Oбрeнкa Бaлтa, Бирo зa 
зaпoшљaвaњe Грaдишкa, члан 

6. Снежана Кочић, ЈУ „Гимназија 
Градишка“, члан 

7. Влaдo Toмић, ЈУ „Teхничкa 
шкoлa“ Грaдишкa, члан 

8. Дарко Голић, ЈУ „Средња стручна 
и техничка школа“ Градишка, 
члан 

9. Рајна Солдат ЈУ ОШ „Свети Сава“ 
Дубраве, члан 

10. Зора Малешевић ЈУ ОШ 
„Козарска дјеца“ Градишка, члан 

11. Жарко Илић, „Миленковац“ д.о.о. 
12. Бранислав Бањац, „ПMП 

Jeлшингрaд-фaбрикa мaшинa“ 
a.д. Грaдишкa, члан 

13. Крешимир Бодрожић, „TИКT 
мaнуфaктурa“ д.o.o., члан 

14. Слађана Бруић, „Хaкaдeш“ д.o.o., 
члан 

15. Александар Микић, „Рефлекс“ 
д.о.о., члан 

16. Брaнa Гoлић, инспeктoр рaдa, 
члан 

17. Дајана Каран, Удружење грађана 
„МОСТ“, члан 

18. Биљана Бакић, Одјељење за 
развој и међународне пројекте, 
технички секретар. 

 
III 
 

Задатак Радног тима из претходне тачке 
је да изради приједлог Стратегије 
образовања града Градишка за период 
2023-2029. године. Приједлог Стратегије 
се доставља Градоначелнику града 
Градишка, који ће исти упутити 
Скупштини града на разматрање и 
усвајање. 

IV 
 

Ово Рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављено у 
„Службеном гласнику града Градишка“. 
 
Број: 11-111-133/22 
Датум: 22.6.2022. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 
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На основу члана 88. Статута 
града Градишка („Службени гласник 
града Градишка“ број 4/17 и 5/19) 
градоначелник града Градишка  
д о н о с и 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

о именовању Јединице за праћење 
индустријских, комерцијалних и 

комуналних загађивача 
 

 
1. Именује се Јединица за праћење 
индустријских, комерцијалних и 
комуналних загађивача (У даљем тексту: 
Јединица) у саставу: 
 

1. Тања Цвјетковић, шеф Одсјека за 
заштиту животне средине и 
енергетску ефикасност, Град 
Градишка, предсједник 

 
2. Теодора Голуб, биотехнолог, КП 

„Водовод“ Градишка, члан 
 
2. Задатак Јединице из претходне тачке 
је да успостави катастар индустријских 
отпадних вода, односно катастар 
загађивача. У сврху што боље 
организације и ефикаснијег управљања 
наведеним загађивачима, предложено је 
да се Јединица састоји од једног 
запосленика Градске управе и једног 
запосленика КП „Водовод“.  
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 
Број: 05-111-124/22 
Датум: 15.6.2022. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

__________________________________ 
 

На основу члана 118. Закона о 
уређењу простора и грађењу („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 40/13, 
106/15, 3/16 и 84/19), члана 59. Закона о 
локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 97/16, 
36/19 и 61/21), члана 9. уговора о 
извођењу радова број 02/2-404-122/22 

од 26. 05. 2022. године између Града 
Градишка и „Градид инжењеринга“ д.о.о. 
Градишка, и члана 88. Статута града 
Градишка („Службени гласник општине 
Градишка“, број 4/17) и („Службени 
гласник града Градишка“, број 5/19) 
градоначелник  д о н о с и: 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

о именовању надзорног органа 
 

I 
 
За надзорни орган и надзор над 
извршењем уговорних обавеза на 
пословима извођења радова науређењу 
просторија МЗ Обрадовац, по уговору о 
јавној набавци број: 02/2-404-122/22 од 
26.05.2022. године именује се Ведран 
Кнежевић, дипл. инж. грађ. 
 

II 
 
Задатак надзорног органа је вршење 
стручног надзора над извођењем радова 
из тачке I у смислу члана 119. Закона о 
уређењу простора и грађењу („Службени 
гласник Републике Српске“, број 40/13, 
106/15, 3/16 и 84/19). 
 

III 
 
Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 
Број: 05-111-114/22 
Датум: 26.5.2022. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

__________________________________ 
 

На основу члана 118. Закона о 
уређењу простора и грађењу („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 40/13, 
106/15, 3/16 и 84/19), члана 59. Закона о 
локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 97/16, 
36/19 и 61/21), члана 10. уговора о 
извођењу радова број 02/2-404-142/22 
од 16. 06. 2022. године између Града 
Градишка и „Нискоградња 
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Марјановић“ д.о.о. Приједор, и члана 88. 
Статута града Градишка („Службени 
гласник општине Градишка“, број 4/17) и 
(„Службени гласник града Градишка“, 
број 5/19) градоначелник  д о н о с и: 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

о именовању надзорног органа 
 

I 
 
За надзорни орган над грађевинским 
радовима приликом извођења нових 
радова на вањском уређењу дјечијег 
вртића са јаслицама у МЗ Брестовчина, 
по уговору о јавној набавци број: 02/2-
404-142/22 од 16.06.2022. године 
именује се Ведран Кнежевић, дипл. инж. 
грађ. 
 

II 
 
Задатак надзорног органа је вршење 
стручног надзора над извођењем радова 
из тачке I у смислу члана 119. Закона о 
уређењу простора и грађењу („Службени 
гласник Републике Српске“, број 40/13, 
106/15, 3/16 и 84/19). 
 

III 
 
Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 
Број: 05-111-140/22 
Датум: 16.6.2022. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

__________________________________ 
 

На основу члана 118. Закона о 
уређењу простора и грађењу („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 40/13, 
106/15, 3/16 и 84/19), члана 59. Закона о 
локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 97/16, 
36/19 и 61/21), члана 10. уговора о 
извођењу радова број 02/2-404-141/22 
од 16. 06. 2022. године између Града 
Градишка и „Нискоградња 
Марјановић“ д.о.о. Приједор, и члана 88. 

Статута града Градишка („Службени 
гласник општине Градишка“, број 4/17) и 
(„Службени гласник града Градишка“, 
број 5/19) градоначелник  д о н о с и: 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

о именовању надзорног органа 
 

I 
 
За надзорни орган над грађевинским 
радовима приликом извођења додатних 
радова на вањском уређењу дјечијег 
вртића са јаслицама у МЗ Брестовчина, 
по уговору о јавној набавци број: 02/2-
404-141/22 од 16.06.2022. године 
именује се Ведран Кнежевић, дипл. инж. 
грађ. 
 

II 
 
Задатак надзорног органа је вршење 
стручног надзора над извођењем радова 
из тачке I у смислу члана 119. Закона о 
уређењу простора и грађењу („Службени 
гласник Републике Српске“, број 40/13, 
106/15, 3/16 и 84/19). 
 

III 
 
Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 
Број: 05-111-139/22 
Датум: 16.6.2022. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

__________________________________ 
 

На основу члана 118. Закона о 
уређењу простора и грађењу („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 40/13, 
106/15, 3/16 и 84/19), члана 59. Закона о 
локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 97/16, 
36/19 и 61/21), члана 10. уговора о 
извођењу радова број 02/2-404-141/22 
од 16. 06. 2022. године између Града 
Градишка и „Нискоградња 
Марјановић“ д.о.о. Приједор, и члана 88. 
Статута града Градишка („Службени 
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гласник општине Градишка“, број 4/17) и 
(„Службени гласник града Градишка“, 
број 5/19) Градоначелник  д о н о с и: 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

о именовању надзорног органа 
 

I 
 
За надзорни орган над хидро радовима 
(фаза хидроградње) приликом извођења 
додатних радова на вањском уређењу 
дјечијег вртића са јаслицама у МЗ 
Брестовчина, по уговору о јавној набавци 
број: 02/2-404-141/22 од 16.06.2022. 
године именује се Миодраг Бабић, дипл. 
инж. грађ. 
 

II 
 
Задатак надзорног органа је вршење 
стручног надзора над извођењем радова 
из тачке I у смислу члана 119. Закона о 
уређењу простора и грађењу („Службени 
гласник Републике Српске“, број 40/13, 
106/15, 3/16 и 84/19). 
 

III 
 
Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 
Број: 05-111-138/22 
Датум: 16.6.2022. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

__________________________________ 
 

На основу члана 118. Закона о 
уређењу простора и грађењу („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 40/13, 
106/15, 3/16 и 84/19), члана 59. Закона о 
локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 97/16, 
36/19 и 61/21), члана 10. уговора о 
извођењу радова број 02/2-404-141/22 
од 16. 06. 2022. године између Града 
Градишка и „Нискоградња 
Марјановић“ д.о.о. Приједор, и члана 88. 
Статута града Градишка („Службени 
гласник општине Градишка“, број 4/17) и 

(„Службени гласник града Градишка“, 
број 5/19) Градоначелник  д о н о с и: 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

о именовању надзорног органа 
 

I 
 
За надзорни орган над електро 
радовима приликом извођења додатних 
радова на вањском уређењу дјечијег 
вртића са јаслицама у МЗ Брестовчина, 
по уговору о јавној набавци број: 02/2-
404-141/22 од 16.06.2022. године 
именује се Мишо Чагљевић, дипл. инж. 
ел. 
 

II 
 
Задатак надзорног органа је вршење 
стручног надзора над извођењем радова 
из тачке I у смислу члана 119. Закона о 
уређењу простора и грађењу („Службени 
гласник Републике Српске“, број 40/13, 
106/15, 3/16 и 84/19). 
 

III 
 
Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 
Број: 05-111-137/22 
Датум: 16.6.2022. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

__________________________________ 
 

О Г Л А С 

 
Одјељење за комуналне и стамбене 
послове, града Градишка на основу 
рјешења број 05-372-94/22 од 
14.06.2022. године, извршило је у 
Регистру заједница етажних власника 
стамбених зграда, у регистарском листу 
број 136/22 упис оснивања ЗЕВ 
стамбене зграде „Бетон 3“ у Градишци, 
улица Козарских бригада 13, са 
сљедећим подацима: 
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У Регистру заједница етажних власника 
стамбених зграда под редним бројем 
136/22 уписана је Заједница етажних 
власника стамбене зграде „Бетон 3“ у 
Градишци, у улици Козарских бригада 
13. Оснивачки акт Заједнице је Уговор о 
оснивању број: 23-05-01/22 од 
25.03.2022. године. Основна дјелатност 
ЗЕВ је управљање зградом за рачун 
етажних власника, прикупљање 
средстава за одржавање заједничких 
дијелова зграде и других трошкова 
управљања зградом, одржавање 
заједничких дијелова зграде, извођење 
радова хитних интервенција, коришћење 
заједничких просторија и дијелова 
зграде и земљишта које служи за 
редовну употребу зграде, као и други 
послови управљања зградом. 
У правном промету са трећим лицима 
заједница закључује уговоре и обавља 
друге послове промета у оквиру своје 
дјелатности, самостално и без 
ограничења. Заједница у правном 
промету одговара цјелокупном својом 
имовином, новчаним средствима и 
имовинским правима којим заједница 
располаже. 
Оснивачи и чланови за обавезе 
заједнице, које се односе на послове 
одржавања заједничких дијелова 
зграде, одговарају супсидијарно до 
висине свог удјела у плаћању трошкова 
инвестиционог и текућег одржавања и 
хитних интервенција на заједничким 
дијеловима зграде. 
 
Број: 05-372-94/22 
Датум: 14.6.2022. године 
Градишка 
 
ПО ОВЛАШТЕЊУ ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА 
Ведран Кнежевић с.р. 
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С А Д Р Ж А Ј 
 
СКУПШТИНА ГРАДА 
КОМИСИЈА ЗА СТАТУТАРНА ПИТАЊА 
И ПРОПИСЕ 
__________________________________
__________________________________ 
 
1. Закључак о провођењу прописа 

везаних за борбу против 
корупције............................................1 

 
 
 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
__________________________________
__________________________________ 
 
1. Правилник о измјени и допуни 

Правилника о начину пријема и 
обраде притужби грађана.................2 
 

2. Одлука о додјели гранта-подршка 
наталитету (поклон честитка за 
новорођено дијете за мјесец МАЈ 
2022. године)......................................2 
 

3. Одлука о утврђивању Нацрта 
измјене дијела Регулационог плана 
подручја зона 1, 4 и 5 – Западни дио 
градске зоне Градишке „Градишка 
запад“ – БЛОК СТАНДАРД................3 
 

4. Одлука о утврђивању Нацрта 
измјене дијела Регулационог плана 
подручја Центар града „Излаз на 
Саву“...................................................4 
 

5. Одлука о давању сагласности на 
Правилник о измјенама и допунама 
Правилника о унутрашњој 
организацији и систематизацији 
радних мјеста у ЈЗУ „Дом 
здравља“ Градишка...........................5 
 

6. Одлука о давању сагласности на 
општи акт JУ „Туристичка 
организација града Градишка“ 
Градишка............................................5 
 

7. Одлука о давању сагласности на 
општи акт JУ „Туристичка 
организација града Градишка“ 
Градишка............................................5 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8. Одлука о давању сагласности на 

Правилник о измјени и допуни 
Правилника о унутрашњој 
организацији послова и 
систематизацији радних мјеста ЈУ 
„Центар за социјални рад“ 
Градишка............................................6 
 

9. Одлука о давању сагласности на 
измјене Колективног уговора за 
запослене у ЈУ „Центар за социјални 
рад“ Градишка...................................6 
 

10. Одлука о давању сагласности на 
Одлуку о измјенама и допунама 
Статута Јавне установе за 
предшколско васпитање и 
образовање дјеце „Лепа Радић“ 
Градишка............................................6 
 

11. Одлука о давању сагласности на 
Правилник о измјенама и допунама 
Правилника о унутрашњој 
организацији и систематизацији 
радних мјеста ЈПУ „Лепа Радић“ 
Градишка............................................7 
 

12. Одлука о давању сагласности на 
Уговор о измјенама Колективног 
уговора за запослене у ЈУ „Културни 
центар“ п.о. Градишка.......................7 
 

13. Одлука о давању сагласности на 
Уговор о измјенама Колективног 
уговора за запослене у ЈУ „Завичајни 
музеј“ Градишка.................................7 
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14. Одлука о именовању Радне групе за 
координацију и сарадњу свих 
установа које пружају помоћ, заштиту 
и подршку жртвама насиља у 
породици града Градишка................8 
 

15. Одлука о именовању Комисије за 
праћење реализације Програма 
подршке предузетништву за 2021. 
годину.................................................8 
 

16. Одлука о именовању Комисије за 
сарадњу са невладиним 
организацијама и расподјелу 
средстава за пројекте невладиних 
организација......................................9 
 

17. Одлука о ванредном попису и 
образовању комисије за попис.......10 
 

18. Рјешење о именовању Радне групе 
за припрему и реализацију Сајма 
привреде и пољопривреде у 
Градишци.........................................11 
 

19. Рјешење о именовању комисије за 
спровођење јавног конкурса за избор 
службеника у Градској управи града 
Градишка..........................................11 
 

20. Рјешење о именовању Комисије за 
спровођење јавног конкурса за избор 
приправника у Градској управи 
Градишка..........................................12 
 

21. Рјешење о именовању представника 
Града Градишка..............................12 
 
 
 
 
 
 
 

 

22. Рјешење o именовању Радног тима 
за израду Стратегије образовања и 
запошљавања града Градишка за 
период 2023-2029. године.................13 
 

23. Рјешење о именовању Јединице за 
праћење индустријских, 
комерцијалних и комуналних 
загађивача.......................................14 
 

24. Рјешење о именовању надзорног 
органа (МЗ Обрадовац, Ведран 
Кнежевић)........................................14 
 

25. Рјешење о именовању надзорног 
органа (МЗ Брестовчина, Ведран 
Кнежевић).......................................14 
 

26. Рјешење о именовању надзорног 
органа (МЗ Брестовчина, Ведран 
Кнежевић).......................................15 
 

27. Рјешење о именовању надзорног 
органа (МЗ Брестовчина, Миодраг 
Бабић)..............................................15 
 

28. Рјешење о именовању надзорног 
органа (МЗ Брестовчина, Мишо 
Чагљевић)........................................16 
 

29. Оглас регистрација ЗЕВ „Бетон 3“ у 
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