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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 Статут ЈУ 
„Завичајни музеј“ Градишка 

 

 
1. Даје се сагласност на Статут ЈУ 
„Завичајни музеј“ Градишка, број: 
106б/07-22 од 04.07.2022. године. 
 
2. Ова Одлука ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 
Број: 02-023-27/22 
Датум: 22.7.2022. 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 Статут о 
измјенама и допунама Статута ЈУ 
„Културни центар“ п.о. Градишка 

 

 
1. Даје се сагласност на Статут о 
измјенама и допунама Статута ЈУ 
„Културни центар“ п.о. Градишка, број: 
892/22 од 11.07.2022. године. 
 
2. Ова Одлука ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 

 
Број: 02-023-28/22 
Датум: 22.7.2022. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

Објављује 
СКУПШТИНА ГРАДА 

ГРАДИШКА 

 
www.gradgradiska.com 

Година LVIII 
 

Број: 11/22 
 

22.8.2022. године 

Уређује Уређивачки одбор 
Главни и одговорни уредник 

Немања Панић 
Припрема: Стручна служба 
Скупштине града Градишка 
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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 („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  
Развојне агенције Градишка „Рага“ 

 
I 

 
Даје се сагласност на Правилник о 
измјени Правилника о платама у 
„Развојној агенцији Градишка“ Градишка 
број 156/22 од 23.06.2022. године, 
донесен од стране директора Агенције.  
 

II 
 

Oвa oдлукa ступa нa снaгу дaнoм 
дoнoшeњa, a oбjaвићe сe у „Службeнoм 
глaснику грaдa Грaдишкa“. 

 
Број: 02-023-36/22 
Датум: 29.7.2022. 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 („Службени 
гласник града Градишка“, бр. 4/17 и 5/19) 
градоначелник града Градишка доноси: 
 

О Д Л У К У 
 

о давању сагласности на Колективни 
уговор за запослене 

ЈУ за предшколско васпитање и 
образовање дјеце „Лепа Радић“ 

Градишка 
 
I 

 
Даје се сагласност на Колективни Уговор 
о измјенама и допунама колективног 
уговора за запослене у ЈУ за 

предшколско васпитање и образовање 
дјеце „Лепа Радић“ Градишка број: 
1090/22 од 23.06.2022. године, закључен 
између директора јавне установе и 
Синдикалне организације ЈАВНЕ 
УСТАНОВЕ ЗА ПРЕДШКОЛСКО 
ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ ДЈЕЦЕ 
„Лепа Радић“. 
 

II 
 

Oвa oдлукa ступa нa снaгу дaнoм 
дoнoшeњa, a oбjaвићe сe у „Службeнoм 
глaснику грaдa Грaдишкa“. 

 
Број: 02-023-37/22 
Датум: 29.7.2022. 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 („Службени 
гласник града Градишка“, бр. 4/17 и 5/19) 
градоначелник града Градишка доноси: 
 

О Д Л У К У 
 

о давању сагласности на измјену 
Колективни уговор за запослене у 
ЈУ „Културни центар Градишка“  

Градишка 
 
I 

 
Даје се сагласност на уговор  о 
измјенама Колективног уговора за 
запослене у ЈУ „Културни центар“ 
Градишка број 975/22 од 27.07.2022. 
године, закључен између директора 
јавне установе и Синдикалне 
организације ЈУ „Културни центар 
Градишка“ Градишка.  
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II 

 
Oвa oдлукa ступa нa снaгу дaнoм 
дoнoшeњa, a oбjaвићe сe у „Службeнoм 
глaснику грaдa Грaдишкa“. 

 
Број: 02-023-38/22 
Датум: 29.7.2022. 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 („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  
ЈУ „Градско позориште Градишка“ 

 
I 

 
Даје се сагласност на Правилник о 
измјени Правилника о платама у ЈУ 
„Градско позориште Градишка“ 
Градишка број 173/22 од 29.07.2022. 
године, донесен од стране директора 
Јавне установе.  
 

II 
 
Oвa oдлукa ступa нa снaгу дaнoм 
дoнoшeњa, a oбjaвићe сe у „Службeнoм 
глaснику грaдa Грaдишкa“. 

 
Број: 02-023-39/22 
Датум: 29.7.2022. 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 Колективни 
уговор за запослене у ЈУ „Завичајни 

музеј“ Градишка 

 
I 

 
Даје се сагласност на Уговор о 
измјенама колективног уговора за 
запослене у ЈУ „Завичајни музеј“ 
Градишка број 07/07-22 од 27.07.2022. 
године, закључен између директора 
јавне установе и Синдикалне 
организације ЈУ „Завичајни музеј“ 
Градишка.  
 

II 
 

Oвa oдлукa ступa нa снaгу дaнoм 
дoнoшeњa, a oбjaвићe сe у „Службeнoм 
глaснику грaдa Грaдишкa“. 

 
Број: 02-023-40/22 
Датум: 3.8.2022. 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 („Службени 
гласник града Градишка“, бр. 4/17 и 5/19) 
градоначелник града Градишка доноси: 
 

О Д Л У К У 
 

о давању сагласности на измјену 
Колективног уговора за запослене у 

ЈУ „Центар за социјални рад“  
Градишка 

 
I 

 
Даје се сагласност на измјену 
Колективног уговора за запослене у ЈУ 
„Центар за социјални рад“ Градишка број 
01/1313/22 од 22.07.2022. године, 
закључен између директора јавне 
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установе и Синдикалне организације ЈУ 
„Центар за социјални рад“ Градишка.  
 

II 
 

Oвa oдлукa ступa нa снaгу дaнoм 
дoнoшeњa, a oбjaвићe сe у „Службeнoм 
глaснику грaдa Грaдишкa". 

 
Број: 02-023-34/22 
Датум: 4.8.2022. 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 („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  
ЈУ „Туристичка организација града 

Градишка“ Градишка 
 
I 

 
Даје се сагласност на Правилник о 
измјени Правилника о платама у ЈУ 
„Туристичка организација града 
Градишка“ Градишка број: 111/22 од 
23.06.2022. године, донесен од стране 
директора Јавне установе.  
 

II 
 

Oвa oдлукa ступa нa снaгу дaнoм 
дoнoшeњa, a oбjaвићe сe у „Службeнoм 
глaснику грaдa Грaдишкa“. 

 
Број: 02-023-35/22 
Датум: 4.8.2022. 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 
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  
6.800,00 КМ (словима: 
шестхиљадаосамстотина и 00/100КМ). 
 

II  

 
Уплату средстава из тачке I ове одлуке, 
за свако новорођено дијете у ЈУЛУ 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: 02-022-172/22 
Датум: 5.8.2022. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

______________________________________ 
 

На основу чл. 59. и 82. Закона о 
локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и 
36/19), чл. 68 и 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: 
 

РJEШEЊE 
o имeнoвaњу члaнoвa Развојног тима 

(ГРТ) Града Градишка 
 
 

1) За потребе израде, ревидирања, 
ажурирања, усаглашавања и 
интегрисаног управљања 
имплементацијом Стратегије развоја 
града Градишка, имeнуjе сe Развојни 
тим Града Градишка (У даљем тексту: 
Развојни тим) у сљедећем саставу: 

 
1. Дарко Врховац, Одјељење за 

развој и међународне пројекте, 
координатор тима; 

2. Бојан Вујиновић, Градски 
менаџер, члан 

3. Данијела Љољић, начелник 
Одјељења за развој и 
међународне пројекте, члан; 

4. Драгутин Ковачевић, начелник 
Службе градоначелника, члан; 

5. Горан Мирјанић, начелник 
Одјељења за пољопривреду и 
рурални развој, члан; 

6. Ведран Кнежевић, начелник 
Одјељења за комуналне и 
стамбене послове, члан; 

7. Иван Раденовић, начелник 
Одјељења за привреду и 
друштвене дјелатности, члан; 

8. Саша Суботић, начелник 
Одјељења за просторно уређење 
и грађење, члан; 

9. Божана Глувић, начелник 
Одјељења за општу управу, члан; 

10. Никола Мумало, начелник 
Одјељења за финансије, члан; 

11. Мирослав Деспотовић, начелник 
Одјељења за инспекције, члан; 

12. Богдан Вицановић, директор 
Развојне агенције Градишка, 
члан; 

13. Сандро Зеничанин, директор КП 
„Водовод“ а.д. Градишка, члан; 

14. Рената Обрадовић Поповић, в.д. 
директора КП „Градска 
чистоћа“ а.д. Градишка, члан; 

15. Валентина Перић, директор 
Туристичке организације 
Градишка, члан; 

16. Биљана Бакић, Одјељење за 
развој и међународне пројекте, 
секретар. 

 
2) Статус Градског развојног тима је да 

дјелује као оперативно и 
координационо тијело задужено 
израду, ревидирање, ажурирање, 
усаглашавање и управљање 
имплементацијом Стратегије развоја 
града Градишка. 

 
3) Задаци Развојног тима су: 

 Да буде носилац активности у 
процесима израде нове 
стратегије развоја или приликом 
ревизије, ажурирања или 
усаглашавања постојеће 
стратегије. 

 Редовно засједање, праћење и 
извјештавање о току 
имплементације важеће 
стратегије ка Одјељењу за развој 
и међународне пројекте, које је у 
обавези да обједињује предметне 
информације о показатељима 
реализације стратегије и даје 
препоруке за даљња 
побољшања. 

 
4) Ступањем на снагу овог рјешења 

престаје да важи Рјешење бр. 02-111-
208/21 од 23.06.2021. године 
(„Службени гласник града Градишка“, 
број 12/21). 



22.8.2022. године           „Службени гласник града Градишка“ – број 11/22                    страна 6 
 

5) Рјешење ступа на снагу даном 
доношења и биће објављено у 
„Службеном гласнику града 
Градишка“. 

 
Број: 11-111-164/22 
Датум: 1.8.2022. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

______________________________________ 
 

Ha основу члана 161. Закона о 
службеницима и намјештеницима у 
органима јединице локалне самоуправе 
(„Службени гласник Републике Српске“, 
број 97/16), члана 44. Правилника о 
јединственим процедурама за 
попуњавање упражњених радних мјеста 
у градској, односно општинској управи 
(„Службени гласник Републике Српске“, 
број 42/17) 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 

намјештеника у Градској управи 
Градишка 

 
1. Именује се Комисија за спровођење 
јавног конкурса за избор намјештеника у 
Градској управи града Градишка и то: за 
радно мјесто Ватрогасац спасилац у 
Професионалној ватрогасно спасилачкој 
јединици Градишка објављеног у 
Дневном листу „Глас Српске" Бања Лука 
дана 21. 07. 2022. године (у даљем 
тексту: Комисија) у саставу: 
 
1) Горан Стојаковић, старјешина ПВСЈ 
Градишка - предсједник, 
2) Тихомир Манојловић, службеник - 
члан и 
3) Немања Вукелић, службеник за 
људске ресурсе-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 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. 
 
4. Састав Комисије ће се објавити на 
интернет страници града Градишка. 
 
5. Чланови комисије су обавезни 
потписати изјаву о непостојању сукоба 
интереса. 
 
6. Рјешење ступа на снагу даном 
доношења, a објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 
Број: 03-111-151/22 
Датум: 21.7.2022. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

______________________________________ 
 

Ha основу члана 59. став (1) тачка 
21) и члана 82. став (3) Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 
61/21), и члана 68. и 88. Статута града 
Градишка („Службени гласник општине 
Градишка“, број 4/17) и („Службени 
гласник града Градишка“, број 5/19) и 
члана 6. став 2. Статута „Локална 
акциона група САВУС“ дана 08.08.2022. 
године, градоначелник града Градишка  
д о н о с и: 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

о именовању лица за заступање и 
представљање Града Градишка у 

органима удружења „Локална 
акциона група САВУС“ 

 



22.8.2022. године           „Службени гласник града Градишка“ – број 11/22                    страна 7 
 

1. За лица за заступање и 
представљање Града Градишка у 
Удружењу „Локална акциона група 
САВУС“ именују се: 
- Драгана Илић, замјеник 
Градоначелника града Градишка, из 
Градишке и  
- Миленко Павловић, Предсједник 
Скупштине Града Градишка из 
Градишке. 
 
2. Именовани ће активно 
учествовати у раду Удружења „Локална 
акциона група САВУС“, заступати права 
и интересе Града Градишка, те 
заједничким напорима са 
представницима осталих локалних 
самоуправа дефинисати пројектне идеје 
и приједлоге од значаја за даљи 
рурални, али и сваки други одрживи 
развој подручја на којем Удружење 
„Локална акциона група САВУС“ дјелује, 
a које нису у супротности са прописима 
којима се регулише рад јединица 
локалне самоуправе, односно удружења 
и фондација, као ни са другим 
релевантним прописима. 
3. Лица из тачке 1. овог рјешења 
су дужна редовно извјештавати 
Градоначелника града Градишка о свим 
питањима од значаја за рад Удружења 
„Локална акциона група САВУС“.  
4. Овим рјешењем ставља се ван 
снаге рјешење број: 02-111-140/19 од 
14.08.2019. године. 
5. Ово рјешење ступа на снагу 
даном доношења, a објавиће се у 
„Службеном гласнику града Градишка“. 
 

Образложење 
 

Скупштина града Градишка je у 
циљу унапређења и промовисања 
сарадње јавног, приватног и сектора 
цивилног друштва са подручја града 
Градишка и Града Лакташи и општина 
Србац и Козарска Дубица, прије свега у 
области руралног, али и сваког другог 
одрживог развоја, донијела Одлуку о 
приступању града Градишка у чланство 
Удружења „Локална акциона група 
САВУС“ („Службени гласник града 
Градишка“, број 14/21). 

Статутом наведеног удружења 
прописано је да ће правна лица чланови 

удружења „Локална акциона група 
САВУС“ своје функције обављати 
непосредно уколико су физичка лица, 
док ће правна лица представљати 
њихови овлашћени представници. 
С тим у вези потребно је именовати 
овлашћене представнике Града 
Градишка за заступање и 
представљање у органима удружења, те 
је на основу горе наведеног рјешено као 
у диспозитиву. 

 
Број: 02-111-170/22 
Датум: 8.8.2022. 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 11. уговора о 
извођењу радова број 02/2-404-82/22 од 
03. 05. 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 радова на 
модернизацији паркинг простора између 
улица Видовданска, Мис А.П. Ирби и 
Николе Тесле, по уговору о јавној 
набавци број: 02/2-404-159/22 од 
02.08.2022. 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 
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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: 05-111-175/22 
Датум: 9.8.2022. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

______________________________________ 
 

На основу члана 82. Став (3) 
Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, 
бр.97/16 и 66/21) 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  
 

РЈЕШЕЊЕ 
 

о именовању Организационог одбора 
за организацију манифестације 

„Градишка јесен 2022“ 

 
1. Именује се Организациони одбор за 
обиљежавање манифестације 
„Градишка јесен 2022“ (у даљем тексту: 
Одбор), у сљедећем саставу: 
 
1) Драгутин Ковачевић, ВД начелника 

Службе Градоначелника, за 
предсједника 

2) Горан Мирјанић, начелник Одјељења 
за пољопривреду и рурални развој, 
за члана 

3) Петра Лукић, шеф Одсијека за 
административно-техничке послове 
и информисање, за члана, 

4) Ведран Кнежевић, начелник 
Одјељења за комуналне и стамбене 
послове, за члана, 

5) Иван Раденовић, ВД начелника 
Одјељења за привреду и друштвене 
дјелатности, за члана, 

6) Никола Мумало, начелник Одјељења 
за финансије, за члана, 

7) Бојан Вујиновић, градски менаџер, за 
члана, 

8) Валентина Перић, директор 
„Туристичке организације града 
Градишка“, 

9) Милош Вујинић, директор ЈП 
Спортски центар „Сервитијум 
Градишка“ 

 
2. Задатак Одбора је: 
1) да донесе Програм обиљежавања 
манифестације „Градишка јесен 2022“ (у 
даљем тексту: Програм) и достави га 
градоначелнику на сагласност, 

 
2) да се стара о благовременој припреми 
и реализацији Програма на јаван и 
рационалан начин, 

 
3) да донесе План прихода и расхода 
манифестације „Градишка јесен 2022“ и 
достави га градоначелнику на 
сагласност и  

 
4) да сачини финансијски извјештај о 
извршењу Плана прихода и расхода 
манифестације „Градишка јесен 2022“ по 
завршетку манифестације и достави га 
градоначелнику. 

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

 
Број: 02-111-176/22 
Датум: 10.8.2022. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

______________________________________ 
 

О Г Л А С 
 

Одјељење за комуналне и стамбене 
послове, Града Градишка, на основу 
рјешења број 05-372-111/22 од 
02.08.2022. године, извршило је у 
регистарском листу број 131/21 упис 
промјене лица овлаштених за заступање 
Заједнице етажних власника стамбене 
зграде у улици 16. Крајишке бригаде број 
15А, са сљедећим подацима:  



22.8.2022. године           „Службени гласник града Градишка“ – број 11/22                    страна 9 
 

- лице овлашћено за заступање и 
представљање заједнице је:  
Сања Јуран 

 
-брише се име раније овлаштеног лица и 
то: 
Станић Зоран 

 
Број: 05-372-111/22 
Датум: 2.8.2022. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 
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С А Д Р Ж А Ј 
 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
 

1. Одлука о давању сагласности на 
Статут ЈУ „Завичајни музеј“ 
Градишка............................................1 
 

2. Одлука о давању сагласности на 
Статут о измјенама и допунама 
Статута ЈУ „Културни центар“ п.о. 
Градишка............................................1 
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Градишка............................................5 
 

12. Рјешење о именовању Комисије за 
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намјештеника у Градској управи 
Градишка............................................6 
 

13. Рјешење о именовању лица за 
заступање и представљање Града 
Градишка у органима удружења 
„Локална акциона група 
САВУС“...............................................6 
 

14. Рјешење о именовању надзорног 
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