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Јединствени регистар прописа објављених од 2000. године

РЕГИСТАР ПРОПИСА
објављених у „Службеном гласнику града Градишка“ у 2022. години

________________________________________________________________________
СКУПШТИНА ГРАДА___________________________________________________
ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ
Ред.
бр.
1.

2.
3.
4.

НАЗИВ
Програм мјера за спречавање и сузбијање, елиминацију
ерадикацију заразних болести на подручју града Градишка
2022.годину
Програм мјера систематске превентивне дезинсекције
дератизације за подручје града Градишка за 2022. годину.
План систематске превентивне дезинсекције и дератизације
подручје града Градишка за 2022. годину.
Програм
кориштења
пољопривредног
земљишта
подручју града Градишка за 2022. годину.

Број гласника/
страна
и
за 4/22 страна 1
и
за
на

4/22 страна 5
4/22 страна 16
5/22 страна 1

ОДЛУКЕ
Ред.
бр.
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

НАЗИВ
Одлука о усвајању Извјештаја о раду Скупштине града Градишка за
2021.годину.
Одлука о усвајању Програма рада Градоначелника и Градске управе
града Градишка за 2022. годину.
Одлука о усвајању Процјене угрожености од елементарних
непогода и других несрећа града Градишка за период 2022-2025.
година.
Одлука о приједлогу уписних подручја и мреже школа за основне
школе са подручја града Градишка.
Одлука о усвајању Локалног плана управљања отпадом града
Градишка за период 2021-2026.година.
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о уређењу простора и
грађевинском земљишту.
Одлука о измјени Одлуке о комуналној накнади .
Одлука о комуналним таксама.
Одлука о приступању пројекту обнове и реконструкције система
јавне расвјете на подручја града Градишка .
Одлука о субвенционисању услуга јавног превоза путника на
подручју града Градишка.

Број гласника/
страна
4/22 страна 21
4/22 страна 21
4/22 страна 22
4/22 страна 22
4/22 страна 25
4/22 страна 25
4/22 страна 35
4/22 страна 37
4/22 страна 41
4/22 страна 42
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11.
12.
13.
14.

15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.
24.

25.

26.
27.
28.

29.

Одлука о финансирању политичких странака из Буџета града
Градишка за 2022. годину.
Одлука о приступању измјени дијела Регулационог плана подручја
„Агроиндустријска зона Нова Топола“.
Одлука о уступању на коришћење земљишта без накнаде
Удружењу ратних војних инвалида Oдбрамбено- отаџбинског рата.
Одлука о продаји неокретности непосредном погодбом
Привредном друштву „BERZA-PRODUKT TRADING“ д.о.о.
Градишка.
Одлука о прихватању понуде Рађеновић Наде из Градишке за
куповину непокретности .
Одлука о стављању ван снаге Одлуке о давању сагласности за
закључење Уговора о продаји грађевинског земљишта
непосредном погодбом са Хаџовић Хамдом, сином Незира из
Барица,општина Живинице, ради комплетирања грађевинске
парцеле.
Одлука о продаји грађевинског земљишта у оквиру Регулационог
плана „Агроиндустријска зона – Нова Топола“.
Одлука o давању сагласности за промет непокретности „Дрвас“
д.о.о. Бања Лука.
Одлука о приступању продаји непокретности путем лицитације у
к.о. Церовљани.
Одлука о давању на коришћење пословних простора у својини
Града Градишка „Развојној агенцији Градишка – РАГА“.
Одлука о давању у закуп пословних просторија у својини Града
Градишка непосредном погодбом КП „Топлана“ а.д. Градишка.
Oдлука о давању сагласности за закључење уговора о продаји
неизграђеног грађевинског земљишта непосредном погодбом са
Чекић Срђаном из Градишке.
Одлука о доношењу Регулационог плана „Метал.
Одлука о доношењу измјене дијела Регулационог плана подручја
зона 2,7 и 8 – источни дио градске зоне Градишке „Градишкаисток“ (угао улица Хиландарска и војводе Путника).
Одлука о приступању пројекту енергетске ефикасности на јавним
објектима по ESCO моделу финансирања на подручју града
Градишка.
Одлука о допуни Одлуке о одређивању матичних подручја.
Одлука о допуни Одлуке о одређивању назива улица, тргова и
дијелова насељених мјеста и обиљежавања зграда бројевима.
Одлука о продаји непосредном погодбом неизграђеног
грађевинског земљишта у оквиру Регулационог
плана
„Агроиндустријска зона НоваТопола“ Привредном друштву „REET
TECHNOLOGIES“ д.о.о. Бања Лука.
Одлука о продаји непосредном погодбом неизграђеног
грађевинског земљишта у оквиру Регулационог
плана
„Агроиндустријска зона НоваТопола“ Привредном друштву
„ISKRA TELA L“ д.о.о.Лакташи.

4/22 страна 42
4/22 страна 43
4/22 страна 44
4/22 страна 45
4/22 страна 46

4/22 страна 46

4/22 страна 47
4/22 страна 54
4/22 страна 54
4/22 страна 55
4/22 страна 56
4/22 страна 56
5/22 страна 3
5/22 страна 4

5/22 страна 5
5/22 страна 5
5/22 страна 6
5/22 страна 6

5/22 страна 7
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30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

37.
38.
39.

40.
41.
42.

43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

50.

Одлука о продаји непокретностинепосредном погодбом Кутлача
Момчилу из Церовљана.
Одлука о усвајању Извјештаја о извршењу Буџета града Градишка
за 2021. годину.
Одлука о додјели Повеље Почасни грађанин града Градишка
Александру Вучићу Предсједнику Републике Србије.
Одлука о додјели јавних признања града Градишка.
Одлука о организовању пословања ЈУ за предшколско образовање
и васпитање дјеце „Лепа Радић“ Градишка.
Одлука о организовању Јавне установе „Културни центар“ п.о.
Градишка.
Одлука о прихватању улагања привредног друштва „IEE
Technology“ д.о.о. Бањалука, ПЈ „Еко топлана“ Градишка у
комуналне објекте и уређаје КП „Топлана“ а.д.Градишка по
уговору број: 02-022-164/13 од 11.10.2013. године.
Одлука о набавци путничких аутомобила за потребе Градске управе
Градишка.
Одлука о приступању измјени дијела Урбанистичког пројекта
„Мањуреви-стадион-Топлана“.
Одлука давању у закуп непокретности у својини Града Градишка
непосредном погодбом Удружењу грађана „Шаховски клуб
Лисковац“.
Одлука о о давању сагласности за куповину непокретности у
својини ЗЗ „Поткозарје“ Романовци.
Одлука о давању сагласности за закључење уговора о замјени
некретнина са Грабовић Душаном из Градишке
Одлука о утврђивању услова и критеријума за избор и именовање
члана управног одбора Јавне здравствене установе „Дом здравља“
Градишка .
Одлука о усвајању Извјештаја о пословању и годишњег обрачуна
ЈЗУ „Дом здравља“ Градишка за 2021. годину.
Одлука о усвајању Извјештаја о пословању и годишњег обрачуна
ЈЗУ „Апотека Градишка“ Градишка за 2021. годину.
Одлука о усвајању Извјештаја о пословању и годишњег обрачуна
ЈУ „Центар за социјални рад“ Градишка за 2021. годину.
Одлука о усвајању Извјештаја о пословању и годишњег обрачуна
ЈУ„Туристичка организација града Градишка“ за 2021. годину.
Одлука о усвајању Извјештаја о пословању и годишњег обрачуна
ЈП „Радио телевизија Градишка“ за 2021. годину.
Одлука о усвајању Извјештаја о раду Градоначелника и Градске
управе града Градишка за 2021. године.
Одлука о усвајању Извјештаја о реализацији годишњег плана
имплементације Стратегије развоја града Градишка од 2019 - 2027.
године, за 2021. годину.
Одлука о усвајању Извјештаја о реализацији Плана капиталних
инвестиција града Градишка за период 2019-2023. година за 2021.
годину.

5/22 страна 8
6/22 страна 1
6/22 страна 36
6/22 страна 36
6/22 страна 37
6/22 страна 37
6/22 страна 40

6/22 страна 41
6/22 страна 41
6/22 страна 43
6/22 страна 44
6/22 страна 44
6/22 страна 45
6/22 страна 46
6/22 страна 47
6/22 страна 47
6/22 страна 47
6/22 страна 47
8/22 страна 1
8/22 страна 1
8/22 страна 2
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51.

52.

53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.

68.
69.

70.
71.

Одлука о усвајању Извјештаја о реализацији Стратегије развоја
локалних путева и улица на подручју града Градишка за 2021.
годину.
Одлука о усвајању Извјештаја о пословању и годишњи обрачун
Јавне установе за предшколско васпитање и образовање дјеце
„Лепа Радић“ Градишка за 2021.годину.
Одлука о усвајању Извјештаја о пословању и годишњи обрачун ЈУ
„Културни центар“ Градишка за 2021. годину.
Одлука о усвајању Извјештаја о пословању и годишњи обрачун ЈУ
„Завичајни музеј“ Градишка за 2021. годину.
Одлука о усвајању Извјештаја о пословању и годишњи обрачун ЈУ
„Народна библиотека“ Градишка за 2021. годину.
Одлука о усвајању Извјештаја о пословању и годишњи обрачун ЈУ
„Градско позориште Градишка“ Градишка за 2021. годину.
Одлука о усвајању Извјештаја о пословању и годишњи обрачун
„Развојна агенција Градишка -РАГА“ за 2021. годину.
Одлука о усвајању Извјештаја о пословању и годишњи обрачун ЈП
СЦ „Servitium“ Градишка за 2021. годину.
Одлука о приступању изради Стратегије образовања и
запошљавања града Градишка
Одлука о измјени и допуни Одлуке о безбједности саобраћаја на
путевима града Градишка.
Одлука о усвајању Плана за измирење неизмирених обавеза
пренесених из претходног периода.
Одлука о отпису потраживања по основу накнаде за коришћење
комуналних добара од општег интереса.
Одлука о отпису потраживања по основу закупа изграђеног
градског грађевинског земљишта.
Одлука о отпису потраживања по основу прихода од законске
затезне камате.
Одлука о отпису потраживања по основу једнократне ренте.
Одлука о доношењу измјене дијела Регулационог плана подручја
„Агроиндустријска зона Нова Топола“.
Одлука о измјени и допуни Одлуке о давању у закуп пословних
просторија Јавног предузећа Спортски центар „Servitium“
Градишка.
Одлука о прихватању поклона
Одлука о давању сагласности за закључење Уговора о продаји
грађевинског земљишта непосредном погодбом са Мјешовити
Холдинг „ЕРС“- МП а.д. Требиње, ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бања
Лука.
Одлука о усвајању Извјештаја о раду Скупштине града Градишка за
период јануар - јуни 2022.године.
Одлука о усвајању Извјештаја о раду Јавне установе за
предшколско васпитање и образовање дјеце „Лепа Радић“
Градишка за радну (школску) 2021/2022. годину.

8/22 страна 2
8/22 страна 3
8/22 страна 3
8/22 страна 3
8/22 страна 4
8/22 страна 4
8/22 страна 4
8/22 страна 5
8/22 страна 5
8/22 страна 5
8/22 страна 7
8/22 страна 7
8/22 страна 8
8/22 страна 8
8/22 страна 9
8/22 страна 10
8/22 страна 11
8/22 страна 12
8/22 страна 13

10/22 страна 1
10/22 страна 1

5

Јединствени регистар прописа објављених од 2000. године

72.
73.

74.
75.
76.
77.

78.
79.
80.
81.

82.
83.
84.
85.
86.
87.

88.
89.

90.
91.

Одлука о усвајању документа „Визија развоја мјесних заједница у
граду Градишка.
Одлука о усвајању Локалног акционог плана за реинтеграцију БХ
држављана који се враћају по основу споразума о реадмисији на
подручје града Градишка за период 2022-2025. година.
-Локални акциони план за реинтеграцију БХ
држављана који се враћају по основу споразума о реадмисији на
подручје града Градишка за период 2022-2025. година – објављен у
Службеном гласнику број 13/22.
Одлука о усвајању Основе заштите,уређења и коришћења
пољопривредног земљишта града Градишка.
Одлука о давању сагласности на повећање броја дјеце у васпитним
групама.
Одлука о допуни Одлуке о безбједности саобраћаја на путевима
града Градишка.
Одлука о допуни Одлуке о висини закупнине за пословне зграде,
пословне просторије, друштвене домове, гараже и друге
непокретности у својини града Градишка за 2022. годину.
Одлука о субвенционисању цијене комуналне услуге.
Одлука о расписивању Јавног конкурса за избор предсједника и
чланова Одбора за жалбе града Градишка.
Одлука о расподјели добити ЈП СЦ „Servitium“ Градишка.
Одлука о усвајању измјене дијела Регулационог плана подручја
зона 1, 4 и 5 – Западни дио градске зоне Градишке „Градишка
запад“ – БЛОК СТАНДАРД.
Одлука о доношењу измјене дијела Регулационог плана подручја
Центар града „Излаз на Саву”.
Одлука о продаји неокретности непосредном погодбом Голић
Игору из Градишке.
Одлука о приступању продаји непокретности путем лицитације
(Вакуф).
Одлука о прихватању понуде Шобота Недељка и Милошевић
Биљане из Градишке за куповину непокретности.
Одлука о давању сагласности на закључени споразум о куповини
локалне водоводне инфраструктуре у селу Козара.
Одлука о давању сагласности за закључење уговора о продаји
некретнина између „ДРВАС“ д.о.о. Бања Лука и „BEKS WOOD“
д.о.о. Градишка.
Одлука o давању на коришћење непокретности у својини Града
Градишка Удружењу грађана „Актив жена Кочићево“.
Одлука о давању на коришћење пословних простора у својини
града Градишка Удружењу „Мост“ и Удружењу Карате клуб
„Соко“.
Одлука о уступању на коришћење пословних простора и покретних
ствари у својини града Градишка Развојној агенцији Градишка.
Одлука о уступању возила на кориштење Горској служби
спасавања Градишка.

10/22 страна 2
10/22 страна 2
13/22страна 14

10/22 страна 2
10/22 страна 3
10/22 страна 4
10/22 страна 4
10/22 страна 5
10/22 страна 5
10/22 страна 7
10/22 страна 7
10/22 страна 7
10/22 страна 9
10/22страна 10
10/22страна 11
10/22страна 12
10/22страна 12
10/22страна 13
10/22страна 14
10/22страна 14
10/22страна 15

6

Јединствени регистар прописа објављених од 2000. године

92.
93.
94.
95.

96.
97.
98.
99.
100.

Одлука о усвајању Извјештаја о извршењу Буџета града Градишка
за период јануар - јуни 2022. године.
Одлука о краткорочном задужењу Града Градишка.
Одлука о измјени Програма кориштења пољопривредног земљишта
на подручју града Градишка за 2022. годину.
Одлука о расписивању Јавног огласа за давање у закуп
пољопривредног земљишта у својини Републике Српске на
подручју града Градишка путем прибављања писаних понуда.
Oдлука о измјени Одлуке о субвенционисању услуга јавног превоза
путника на подручју града Градишка за 2022. годину.
Одлука о продаји грађевинског земљишта у оквиру Регулационог
плана ''Агрои-ндустријска зона-Нова Топола''.
Одлука о приступању продаји непокретности путем лицитације.
Одлука о продаји неокретности непосредном погодбом Бркић
Илији из Вакуфа.
Одлука о давању на коришћење непокретности у својини Града
Градишка Удружењу грађана „ЈЕЗЕРО“ Рогољи.

13/22страна 1
13/22страна 2
13/22страна 2
13/22страна 3

13/22страна 6
13/22страна 7
13/22страна 12
13/22страна 13
13/22страна 14

РЈЕШЕЊА
Ред.
бр.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

НАЗИВ

Број
гласника/
страна
Рјешење о именовању Савјета за праћење измјена дијела 4/22 страна 58
Регулационог плана подручја „Агроиндустријска зона Нова
Топола“.
Рјешење о именовању Комисије за спровођење јавног надметања за 4/22 страна 58
продају грађевинског земљишта.
Рјешење о разрјешењу в.д. чланова Надзорног одбора ЈП „Радио 4/22 страна 59
Градишка“.
Рјешење о именовању чланова Надзорног одбора ЈП „Радио- 4/22 страна 60
телевизија Градишка“.
Рјешење о именовању Савјета за праћење измјена дијела 6/22 страна 52
Урбанистичког пројекта „Мањуреви-стадион-Топлана“.
Рјешење о разрјешењу члана Управног одбора ЈЗУ „Дом здравља“ 6/22 страна 53
Градишка .
Рјешење о именовању в. д. Члана Управног одбора ЈЗУ „Дом 6/22 страна 54
здравља“ Градишка.
Рјешење о разрјешењу члана Школског одбора ЈУ „Техничка 6/22 страна 54
школа“ Градишка.
Рјешење о избору члана Школског одбора ЈУ „Техничка школа“
6/22 страна 55
Градишка.
Рјешење о разрјешењу в.д. члана Управног одбора ЈЗУ „Дом
10/22 страна
здравља“ Градишка.
17
Рјешење о именовању члана Управног одбора ЈЗУ „Дом здравља“
10/22 страна
Градишка.
18
Рјешење о разрјешењу члана Школског одбора ОШ „Козарска
10/22 страна
дјеца“ Градишка.
19
7
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13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.

Рјешење о избору члана Школског одбора ОШ „Козарска дјеца“
Градишка.
Рјешење о престанку мандата Одбора за жалбе града
Градишка.
Рјешење о именовању в.д. чланова Одбора за жалбе града Градишка.

10/22 страна
19
10/22 страна
19
10/22 страна
19
Рјешење о именовању Комисије за спровођење јавног конкурса за
10/22 страна
избор предсједника и чланова Одбора за жалбе.
21
Рјешење о разрјешењу начелника Службе градоначелника у
10/22 страна
Градској управи града Градишка.
21
Рјешење о именовању в.д. начелника Службе градоначелника у
10/22 страна
Градској управи града Градишка.
22
Рјешење о разрјешењу начелника Одјељења за привреду и
10/22 страна
друштвене дјелатности у Градској управи града Градишка.
23
Рјешење о именовању в.д. начелника Одјељења за привреду и
10/22 страна
друштвене дјелатности у Градској управи града Градишка.
23
Рјешење о именовању Комисије за примопредају дужности 10/22 страна
начелника Службе градоначелника у Градској управи града 24
Градишка.
Рјешење о именовању Комисије за примопредају дужности
10/22 страна
начелника Одјељења за привреду и друштвене дјелатности у
24
Градској управи града Градишка.

ЗАКЉУЧЦИ И ДРУГИ АКТИ
Ред.
бр.
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

НАЗИВ
Закључак о усвајању Извјештаја о проведеној анкети о задовољству
грађана радом Скупштине града Градишка у 2021. години.
Закључак о усвајању Извјештаја о реализацији Програма
кориштења пољопривредног земљишта на подручју града
Градишка за 2021.годину.
Закључак о усвајању Извјештаја о реализацији Политике
волонтирања за 2021. годину.
Закључак о усвајању Извјештаја о раду Форума за безбједност
грађана на подручју града Градишка за 2021. годину.
Закључак о усвајању Извјештаја о реализацији Омладинске
политике и положају и статусу младих за 2021. годину.
Закључак – снабдијевање електричном енергијом на подручју
града Градишка.
Закључак о давању сагласности на цјеновнике јавног превоза лица
на подручју града Градишка
Закључак о усвајању Извјештаја о реализацији Плана утрошка
средстава остварених од накнаде по основу кориштења шума и
шумског земљишта на простору града Градишка за 2021. годину.

Број гласника/
страна
4/22 страна 57
4/22 страна 57
4/22 страна 58
5/22 страна 8
5/22 страна 9
5/22 страна 9
6/22 страна 48
6/22 страна 49
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9.
10.
11.

12.

13.
14.

15.
16.
17.
18.

19.

20.

21.
22.
23.
24.

25.

26.

Закључак о усвајању Извјештаја о реализацији Плана кориштења 6/22 страна 49
средстава остварених од концесионе накнаде за 2021. годину.
Закључак о усвајању Извјештаја о реализацији Програма заједничке 6/22 страна 50
комуналне потрошње за 2021. годину.
Закључак о усвајању Извјештаја о реализацији Програма уређења 6/22 страна 50
градског и осталог грађевинског земљишта за 2021. годину.
Закључак о усвајању Извјештаја ореализацији Програма текућег
одржавања и реконструкције локалних и некатегорисаних путева за
2021. годину.
Закључак о усвајању Извјештаја о реализацији Програма текућег
одржавања хидромелиoрационог система за 2021. годину.
Закључак о усвајању Извјештаја о реализацији Програма
кориштења средстава остварених по основу накнада од
пољопривредног земљишта у 2021. години.
Закључак о усвајању Извјештаја о реализацији Програма подршке
пољопривреди за 2021. годину.
Закључак о усвајању Извјештаја о реализацији Програма подршке
предузетништву за 2021. годину.
Закључак о усвајању Извјештаја о реализацији Програма социјалне
заштите за 2021. годину.
Закључак о усвајању Извјештаја о реализацији Програма борачкоинвалидске заштите и заштите цивилних жртава рата за 2021.
годину.
Закључак о усвајању Извјештаја непрофитних организација о
кориштењу средстава Буџета Града и стању у области невладиног
сектора за 2021. годину.
Закључак о усвајању Извјештаја Градоначелника о раду у органима
предузећа која обављају комуналне дјелатности: КП „Водовод“ а.д.
Градишка, КП „Градска чистоћа“ а.д. Градишка и КП „Топлана“
а.д. Градишка.
Закључак Одбора за заштиту животне средине, културног и
природног насљеђа Скупштине града Градишка.
Закључак о провођењу прописа везаних за борбу против
корупције.
Закључак о усвајању Извјештаја о раду Одјељења за инспекције за
периоф јануар – јуни 2022. године.
Закључак о давању сагласности на Програм рада Јавне установе за
предшколско васпитање и образовање дјеце „Лепа
Радић“ Градишка за радну (школску) 2022/2023. годину
Закључак о усвајању Мишљења 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“
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.

6/22 страна 50
6/22 страна 51
6/22 страна 51
6/22 страна 51
6/22 страна 51
6/22 страна 52
6/22 страна 52
6/22 страна 52
8/22 страна 14

8/22 страна 14
9/22 страна 1
10/22 страна
15
10/22 страна
16
10/22 страна
16
10/22 страна
16
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________________________________________________________________________
Г Р А Д О Н А Ч Е Л Н И К_______________________________________________
ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ
Ред.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.

НАЗИВ
Правилник о измјени Правилника о унутрашњој организацији и
систематизацији радних мјеста Градске управе града Градишка.
Правилник о начину и условима расподјеле средстава за подршку
пољопривреди за 2022. годину.
Правилник о условима и начину расподјеле средстава за подршку
руралном развоју за 2022. годину
Правилник о измјенама и допунама Правилника о унутрашњој
организацији и систематизацији радних мјеста Градске управе града
Градишка.
Правилник о измјени Правилника о расподјели финансијских средстава
за
спорт
на
простору
града
Градишка.
Упутство о начину подношења приједлога за покретање поступка јавне
набавке.
Програм манифестација од значаја за град Градишку у 2022. годину.
Правилник о критеријумима и поступку за додјелу средстава гранта
удружењима и организацијама од интереса за град Градишка.
Правилник о додјели новчаних помоћи намјењених за рјешавање
стамбених питања породица погинулих и несталих бораца,
породица умрлих војних инвалида и умрлих бораца, ратних војних
инвалида, бораца и цивилних жртава рата.
Правилник о управљању пословним зонама на територији града
Градишка.
Правилник о условима и настањивању пословне зоне „Привредна зона
Нова Топола“.
Правилник о суфинансирању рада јавних предузећа са подручја града
Градишка.
Правилник о критеријумима и поступку за суфинансирање
активности цркава и вјерских заједница из буџета града Градишка.
Упутство о измјени и допунама Упутства о поступању са пријавом
корупције и обезбјеђењу заштителица која пријављују корупцију у
Градској управи града Градишка.
Правилник о субвенционисању услуга редовног аутобуског линијског
превоза путника на подручју града Градишка.
Правилник о измјенама и допунама Правилника о унутрашњој
организацији и систематизацији радних мјеста Градске управе града
Градишка.
Правилник о измјенама Правилника о трошковима техничког прегледа
објеката.
Правилник о измјени и допуни Правилника о начину пријема и
обраде притужби грађана.

Број гласника/
страна
2/22 страна 1
3/22 страна 1
3/22 страна 10
3/22 страна 17
3/22 страна 25
3/22 страна 25
3/22 страна 26
4/22 страна 61
4/22 страна 71

5/22 страна 10
5/22 страна 15
5/22 страна 19
5/22 страна 26
5/22 страна 27
6/22 страна 55
8/22 страна 16
8/22 страна 17
9/22 страна 2
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19.

20.

21.

Правилник о поступку додјеле подстицајних средстава из Програма
подршке развоју предузетништва на подручју града Градишка у
2022. Години.
Правилник о измјенама и допуни Правилника о унутрашњој
оранизацији и систематизацији радних мјеста Градске управе града
Градишка.
Упутство о престанку примјене Упутства о вршењу финансијског
управљања и контрола у Општинској управи Градишка.

12/22 страна 1
12/22 страна
23
13/22 страна
33

ОДЛУКЕ
Ред.
бр.

НАЗИВ

1.

Одлука о усвајању Оквирног стратешког плана за активности интерне
ревизије за период 2022-2024. године.
Одлука о усвајању Плана рада интерне ревизија.
Одлука о висини закупа за постављање садржаја на јавним и другим
површинама за које се не може наплаћивати комунална такса за 2022.
годину.
Одлука („С љубављу храбрим срцима“).
Одлука о додјели гранта-подршка наталитету (поклон честитка за
новорођено дијете НОВЕМБАР 2021. година).
Одлука о измјени Одлуке о начину организовања трезора града Градишка.
Одлука о попису и образовању комисија за попис.
Одлука о висини мјесечног износа поклон честитке за новорођенче у
2022.години.
Одлука о додјели гранта-подршка наталитету (поколон честитка за
новорођено дијете) за мјесец ДЕЦЕМБАР 2021. године.
Одлука о висини благајничког максимума за 2022. годину.
Одлука о усвајању Прегледа расподјеле финансијских средстава за спорт у
2022. години.
Одлука о протоколу полагања вијенаца приликом обиљежавања

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

значајних историјских догађаја на подручју Града Градишка.

Број
гласника/
страна
1/22 страна 1
1/22 страна 1
1/22 страна 2
1/22 страна 3
1/22 страна 4
1/22 страна 4
1/22 страна 5
2/22 страна 2
2/22 страна 2
2/22 страна 3
3/22 страна 30
3/22 страна 33

Одлука о додјели гранта-подршка наталитету (поклон честитка за
новорођено дијете) за мјесец ЈАНУАР 2022. године.
Одлука о додјели гранта-подршка наталитету (поклон честитка за
новорођено дијете) за мјесец фебруар 2022.године.
Одлука о допуни одлуке о оснивању Градске управе града Градишка.

3/22 страна 34

16.

Одлука о утврђивању Нацртаизмјене дијела Регулационог планаподручја
„Агроиндустријска зона Нова Топола“.

5/22 страна 28

17.

Одлука о давању сагласности на Правилник о директном споразуму 5/22 страна 28
у поступку јавних набавки.
Одлука о давању сагласности на Правилник о организацији и 5/22 страна 29
систематизацији радних мјеста у ЈП „Радио телевизија Градишка“
Градишка.

13.
14.
15.

18.

4/22 страна 75
5/22 страна 27
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19.
20.
21.
22.
23.
24.

25.
26.

27.
28.
29.
30.

31.
32.

33.
34.
35.

36.
37.

38.

Одлука о давању сагласности на Правилник о платама и накнадама
радника ЈП „Радио телевизија Градишка“ Градишка.
Одлука о давању сагласности на Измјене и допуне Колективног
уговора за запослене у ЈУ „Центар за социјални рад“ Градишка.
Одлука о давању сагласности на Уговор о измјенама Колективног
уговора за запослене у ЈУ „Завичајни музеј“ Градишка.
Одлука о начину обрачуна зарада запосленим у Градској управи за
мјесец јануар и фебруар 2022. године.
Одлука о додјели гранта – подршка наталитету (поклон честитка за
новорођено дијете) за мјесец МАРТ 2022. године.
Одлука о давању сагласности на Правилник о унутрашњој
организацији и систематизацији радних мјеста у ЈУ „Културни
центар“ Градишка.
Одлука о начину и условима вршења видео надзора у службеним
просторијама Градске управе града Градишка.
Одлука о именовању Локалног реадмисионог тима за
имплементацију Пројекта „Интегрирани програм подршке за
реинтеграцију повратника по основу споразума о реадмисији – фаза
3“.
Одлука о давању сагласности на општи акт ЈУ „Туристичка
организација града Градишка“.
Одлука о додјели гранта-подршка наталитету (поклон честитка за
новорођено дијете за мјесец АПРИ 2022.).
Одлука о додјели гранта-подршка наталитету (поклон честитка за
новорођено дијете за мјесец МАЈ 2022. године).
Одлука о утврђивању Нацрта измјене дијела Регулационог плана
подручја зона 1, 4 и 5 – Западни дио градске зоне Градишке
„Градишка запад“ – БЛОК СТАНДАРД.
Одлука о утврђивању Нацрта измјене дијела Регулационог плана
подручја Центар града „Излаз на Саву“.
Одлука о давању сагласности на Правилник о измјенама и допунама
Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних
мјеста у ЈЗУ „Дом здравља“ Градишка.
Одлука о давању сагласности на општи акт JУ „Туристичка
организација града Градишка“ Градишка.
Одлука о давању сагласности на општи акт JУ „Туристичка
организација града Градишка“ Градишка.
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.
Одлука о давању сагласности на измјене Колективног уговора за
запослене у ЈУ „Центар за социјални рад“ Градишка.
Одлука о давању сагласности на Одлуку о измјенама и допунама
Статута Јавне установе за предшколско васпитање и образовање
дјеце „Лепа Радић“ Градишка.
Одлука о давању сагласности на Правилник о измјенама и допунама
Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији
радних мјеста ЈПУ „Лепа Радић“ Градишка.

5/22 страна 29
5/22 страна 29
5/22 страна 30
5/22 страна 30
6/22 страна 61
6/22 страна 61
7/22 страна 1
7/22 страна 3

7/22 страна 3
8/22 страна 18
9/22 страна 2
9/22 страна 3
9/22 страна 4
9/22 страна 5
9/22 страна 5
9/22 страна 5
9/22 страна 6
9/22 страна 6
9/22 страна 6
9/22 страна 7
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39.
40.
41.

42.
43.

44.
45.
46.

47.
48.
49.
50.

51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.

58.

59.

Одлука о давању сагласности на Уговор о измјенама Колективног
уговора за запослене у ЈУ „Културни центар“ п.о. Градишка.
Одлука о давању сагласности на Уговор о измјенама Колективног
уговора за запослене у ЈУ „Завичајни музеј“ Градишка.
Одлука о именовању Радне групе за координацију и сарадњу свих
установа које пружају помоћ, заштиту и подршку жртвама насиља у
породици града Градишка.
Одлука о именовању Комисије за праћење реализације Програма
подршке предузетништву за 2021. годину.
Одлука о именовању Комисије за сарадњу са невладиним
организацијама и расподјелу средстава за пројекте невладиних
организација.
Одлука о ванредном попису и образовању комисије за попис.
Одлука о додјели гранта-подршка наталитету (поклон честитка за
новорођено дијете за мјесец ЈУН 2022. године).
Одлука о именовању Групе за координацију и сарадњу свих
установа које пружају заштиту, помоћ и подршку жртвама насиља у
породици на подручју града Градишка.
Одлука о давању сагласности на Статут ЈУ „Завичајни музеј“
Градишка.
Одлука о давању сагласности на Статут о измјенама и допунама
Статута ЈУ „Културни центар“ п.о. Градишка.
Одлука о давању сагласности на општи акт Развојне агенције
Градишка „РАГА“.
Одлука о давању сагласности на Колективни уговор за запослене у
ЈУ за предшколско васпитање и образовање дјеце „Лепа Радић“
Градишка.
Одлука о давању сагласности на Колективни уговор за запослене у
ЈУ „Културни центар“ Градишка.
Одлука о давању сагласности на општи акт у ЈУ „Градско
позориште Градишка.
Одлука о давању сагласности на Колективни уговор за запослене у
ЈУ„Завичајни музеј“ Градишка.
Одлука о давању сагласности на измјену Колективног уговора за
запослене у ЈУ „Центар за социјални рад“ Градишка.
Одлука о давању сагласности на општи акт у ЈУ „Туристичка
организација града Градишка“ Градишка.
Одлука о додјели гранта – подршка наталитету (поклон честитка за
новорођено дијете за мјесец ЈУЛ 2022. године).
Одлука о начину и условима коришћења пословних просторија у
власништву града Градишка за потребе представљања политичких
субјеката на Општим изборима у БиХ 2022.године.
Одлука о давању сагласности на Правилник о дисциплинској и
материјалној одговорности запослених у ЈП „Радио телевизија
Градишка“ Градишка.
Одлука о давању сагласности на Правилник о заштити од
узнемиравања на раду ЈП „Радио телевизија Градишка“ Градишка,
број:02-023-29/22 од 19.08.2022.године.

9/22 страна 7
9/22 страна 7
9/22 страна 8
9/22 страна 8
9/22 страна 9
9/22 страна 10
10/22 страна
25
10/22 страна
26
11/22 страна 1
11/22 страна 1
11/22 страна 2
11/22 страна 2
11/22 страна 2
11/22 страна 3
11/22 страна 3
11/22 страна 3
11/22 страна 4
11/22 страна 4
12/22 страна
25
12/22
25

страна

12/22
26

страна
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60.

Одлука о давању сагласности на Правилник о рачуноводству и
рачуноводственим политикама ЈП „Радио телевизија Градишка“
Градишка.

12/22
26

страна

61.

Одлука о давању сагласности на Правилник о интерним контролама
и интерним контролним поступцима ЈП „Радио телевизија
Градишка“ Градишка.
Одлука о давању сагласности на Правилник о начину и роковима
вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним
стањем имовине и обавеза ЈП „Радио телевизија Градишка“
Градишка.
Одлука о додјели гранта-подршка наталитету (поклон честитка за
новорођено дијете) за АВГУСТ 2022.године.
Одлука о давању сагласности на измјени Правилника о платама
Јавног предузећа Спортски центар „Servitium“ Градишка.
Одлука о престанку примјене Одлуке о условима и начину плаћања
готовим новцем.

12/22
26

страна

12/22
27

страна

12/22
27
13/22
33
13/22
33

страна

62.

63.
64.
65.

страна
страна

РЈЕШЕЊА
Ред.
бр.

НАЗИВ

Број
гласника/
страна
1/22 страна 6

1.

Рјешење о именовању Централне пописне комисије.

23.

Рјешење о именовању Комисије за попис земљишта, стамбених и
пословних објеката, опреме и инвентара у домовима културе и мјесним
канцеларијама.
Рјешење о именовању Комисије за попис путева, мостова, расвјете,
осталих саобраћајних објеката и осталих објеката.
Рјешење о именовању Комисије за попис возила, опреме, инвентара и
нематеријалне имовине у Градској управи.
Рјешење о именовању Комисије за попис новчаних средстава,
потраживања и обавеза.
Рјешење (о давању овлашћења руководиоцима организационих јединица
за потписивање пoписних листа за попис градске имoвинe са стањем на
дан 31.12.2021. године зa oргaнизaциoнe jeдиницe кojимa рукoвoдe).

1/22 страна 7

28.

Рјешење о именовању три члана Комисије за попис у КП „Топлана“ а.д.
Градишка испред представника већинског капитала.

1/22 страна 10

29.

Рјешење о одређивању ознака организационих јединица и предмета 1/22 страна 10
за које ће се водити попис аката у 2022.години.
Рјешење о именовању Комисије за рјешавање захтјева физичких лица за 1/22 страна 15

24.
25.
26.
27.

30.
31.
32.

1/22 страна 8
1/22 страна 8
1/22 страна 9
1/22 страна 9

текуће помоћи.
Рјешење о именовању Комисије за процјену вриједности нефинансијске 1/22 страна 15
имовине – опреме која није стечена куповином, односно трансакцијом
размјене.
Рјешење о именовању Радне групе за ревизију Одлуке о уређењу простора 1/22 страна 16
и грађевинском земљишту.
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33.

Рјешење о именовању чланова Тима за провођење мјера на основу
документа „Нове програмске политике за Град Градишка“, у оквиру
пројекта„Озон – Отворене и одговорне општине“.

1/22 страна 16

34.

Рјешење о именовању координатора /Радислав Мартић изградња
административног објекта ЈП „Хидро-пут“/.
Рјешење о именовању координатора /Радислав Мартић - праћење
уговорених обавеза/.
Рјешење о именовању надзорног органа (Радислав Мартић - радови на
адаптацији ватрогасног дома – II фаза)..
Рјешење о именовању надзорног органа (Радислав Мартић - завршни
радови на ватрогасном дому).
Рјешење о именовању надзорног органа (Миодраг Бабић - извођење
радова хидро-градње).
Рјешење о именовању надзорног органа (Ведран Кнежевић - извођење
радова нискоградње).
Рјешење о именовању надзорног органа /Здравка Мацура - радови на
асфалтирању саобраћајнице са дијелом пјешачке стазе и извоћење
оборинске канализације у улици Петра Пеције.

1/22 страна 17

Рјешење о именовању надзорног органа /Ведран Кнежевић - праћење
реализације над набавком радова на одбрани од поплава/.
Рјешење о именовању надзорног органа, /Ведран Кнежевић - праћење
реализације над набавком радова на хитној интервенцији површинске
одводње/.
Рјешење о именовању надзорног органа / Радислав Мартић - набавка
додатних радова на вањском уређењу амбуланте породичне медицине у
МЗ Доња Јурковица/.
Рјешење о именовању надзорног органа /Здравка Мацура - изградња
саобраћајнице на простору између улица 16. крајише бригаде и Меше
Селимовића/.
Рјешење о именовању надзорног органа /Ведран Кнежевић - израда
мостовских ограда/.
Рјешење о именовању надзорног органа /Ведран Кнежевић - санациони
радови ма хидромелирационом систему МЗ Грбавци и Горњи Подградци/.
Рјешење о измјени Рјешења о именовању Комисије за примопредају
производа за опремање дјечијег вртића са јаслицама у МЗ Брестовчина.
Рјешење о измјени Рјешења о именовању Градског штаба за ванредне
ситуације града Градишка.
Рјешење о одобравању реалокације средстава у Буџету града Градишка за
2021. годину (26 рјешења).
Рјешење о именовању Комисије за примопредају дужности директора ЈП
„Радио телевизија Градишка“ Градишка.
Рјешење о именовању надзорног органа /Здравка Мацура - изградња
дјечијег игралишта у МЗ Крајишник/.
Рјешење о именовању надзорног органа /Ведран Кнежевић-земљани
радови у мјесним заједницама/.
Рјешење о именовању Комисије за случај настанка штета на
пољопривредним усјевима усљед плављења, града и другог, те осталих
штета на пољопривредним газдинствима у 2022. години.
Рјешење о именовању Радне групе за припрему приједлога Јавног огласа
за додјелу пољопривредног земљишта у својини Републике Српске путем
закупа.

1/22 страна 21

35.
36.
37.
38.
39.
40.

41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

1/22 страна 18
1/22 страна 18
1/22 страна 19
1/22 страна 19
1/22 страна 20
1/22 страна 20

1/22 страна 21
1/22 страна 22
1/22 страна 22
1/22 страна 23
1/22 страна 23
1/22 страна 24
1/22 страна 24
1/22 страна 25
2/22 страна 3
2/22 страна 4
2/22 страна 4
3/22 страна 35
3/22 страна 35
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55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.

69.
70.

71.
72.
73.

74.

75.

Рјешење о именовању Комисије за процјену вриједности грађевинског
земљишта.
Рјешење о именовању Комисије за утврђивање норматива потрошње
горива за путничке аутомобиле.
Рјешење о именовању Комисије за авалуацију пристиглих приједлога
пројектних мјесних заједница из пројекта „Јачање улоге мјесних заједница
у Босни и Херцеговини“.
Рјешење о именовању надзорног органа (Александар Бакић -одржавање
видео надзора града Градишка).
Рјешење о именовању Комисије за утврђивање испуњености услова за
додјелу средстава по Програму подршке руралном развоју за 2022. годину.
Рјешење о именовању Комисије за утврђивање испуњености услова за
додјелу средстава из Програма подршке пољопривреди за 2022. годину.
Рјешење о измјени Рјешења о именовању Комисије за контролу
коришћења непокретности на којима град Градишка има право својине
или право располагања.
Рјешења о одобрењу реалокације средстава у Буџету града Градишка
за 2021. годину (14 рјешења).

3/22 страна 36

Рјешење о именовању Комисије за спровођење јавног конкурса за
избор службеника у Градској управи града Градишка.
Рјешење о именовању Комисије за провјеру техничке исправности
вишепородичног стамбеног објекта у Новој Тополи.
Рјешење o имeнoвaњу Научно -техничког одбора у оквиру
пројекта„Adriatic Landscape Interpretation Network“.
Рјешењa о одобрењу реалокације средстава у Буџету града
Градишка за 2021. годину /40 рјешења/.
Рјешење о допуни Рјешења о одређивању ознака организационих
јединица и предмета за које ће се водити пописа аката у 2022.години
Рјешење (овлашћење за матичаре у издвојеној канцеларији
Полицијске управе да могу издавати увјерења о одеђеним кућним
бројевим).
Рјешење о именовању Комисије за уклањање отписаних основних
средстава града Градишка.
Рјешење о именовању Комисије за утврђивање узрока и процјену
вриједности причињене штете од дивљачи на пољопривредним
културама.
Рјешење о именовању Комисије за провјеру техничке исправности
вишепородичног стамбеног објекта у Новој Тополи.
Рјешење о именовању Комисије за провјеру техничке исправности
новоизграђене зграде ЈПУ „Лепа Радић“ Градишка.
Рјешење о именовању Радне групе за израду докумената Плана
заштите и спасавања од елементарне непогоде и друге несреће
Града Градишка.
Рјешење о именовању Тима за имплементацију пројекта
„Успостављање система организоване продаје на сточној
пијаци у Новој Тополи“.
Рјешење о измјени Рјешења о именовању Кoмисиje зa усклађивање
редова вожње у приградском саобраћају за период од 01.06.2021.
године до 31.05.2022. године.

5/22 страна 30

3/22 страна 37
3/22 страна 37
3/22 страна 37
3/22 страна 38
3/22 страна 38
3/22 страна 38
4/22 страна 76

5/22 страна 31
5/22 страна 31
5/22 страна 32
6/22 страна 61
6/22 страна 62
6/22 страна 62
6/22 страна 63
6/22 страна 63
6/22 страна 64
6/22 страна 64
6/22 страна 65
7/22 страна 3
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76.
77.

78.
79.
80.
81.
82.

83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.

Рјешење о именовању надзорног органа (Мишо Чагљевић - јавна
расвјета дјечијег вртића у МЗ Брестовчина).
Рјешење о именовању Комисије за провођење Јавног позива за
избор корисника организоване продаје на сточној пијаци у Новој
Тополи за подручје града Градишка.
Рјешење о именовању Комисије за надзор над спровођењем
систематске превентивне дератизације.
Рјешење о именовању Радног тима за успостављање система
управљања имовином града Градишка.
Рјешење о именовању Комисије за попис покретне имовине и
инвентара у згради социјалног становања у Новој Тополи.
Рјешење о именовању надзорног органа (Мишо Чагљевић –
Јерусалимска улица).
Рјешења о одобрењу реалокација средстава у буџету града
Градишка за 2022. годину за период јануар-април 2022. године (25
рјешења).
Рјешење о именовању Радне групе за припрему и реализацију Сајма
привреде и пољопривреде у Градишци.
Рјешење о именовању комисије за спровођење јавног конкурса за
избор службеника у Градској управи града Градишка.
Рјешење о именовању Комисије за спровођење јавног конкурса за
избор приправника у Градској управи Градишка.
Рјешење о именовању представника Града Градишка.
Рјешење o именовању Радног тима за израду Стратегије образовања
и запошљавања града Градишка за период 2023-2029. године.
Рјешење о именовању Јединице за праћење индустријских,
комерцијалних и комуналних загађивача.
Рјешење о именовању надзорног органа (МЗ Обрадовац, Ведран
Кнежевић).
Рјешење о именовању надзорног органа (МЗ Брестовчина, Ведран
Кнежевић).
Рјешење о именовању надзорног органа (МЗ Брестовчина, Ведран
Кнежевић).
Рјешење о именовању надзорног органа (МЗ Брестовчина, Миодраг
Бабић).
Рјешење о именовању надзорног органа (МЗ Брестовчина, Мишо
Чагљевић).
Рјешење о именовању чланова Развојног тима (ГРТ) Града
Градишка.
Рјешење о именовању Комисије за спровођење јавног конкурса за
избор намјештеника у Градској управи Градишка.
Рјешење о именовању лица за заступање и представљање Града
Градишка у органима удружења „Локална акциона група

7/22 страна 4
7/22 страна 4
7/22 страна 5
8/22 страна 18
8/22 страна 20
8/22 страна 21
8/22 страна 21

9/22 страна 11
9/22 страна 11
9/22 страна 12
9/22 страна 12
9/22 страна 13
9/22 страна 14
9/22 страна 14
9/22 страна 14
9/22 страна 15
9/22 страна 15
9/22 страна 16
11/22 страна 5
11/22 страна 6
11/22 страна 6
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САВУС“.
97. Рјешење о именовању надзорног органа (Мишо Чагљевић модернизација паркинг простора између улица Видовданска, Мис
А.П. Ирби и Николе Тесле).
98. Рјешење о именовању Организационог одбора за организацију
манифестације „Градишка јесен 2022“.
99. Рјешење о именовању чланова Тима за постинвестициону посјету
привредним субјектима град Градишка у 2022.години.
100. Рјешење о именовању службеника за притужбе и замјеника
службеника за притужбе у Градској управи града Градишка.
101. Рјешење о именовању Комисије за процјену грађевинских објеката у
власништву Града Градишке.
102. Рјешење о вршењу стручног надзора /Здравка Мацура- изградња
Јерусалемске улице/.
103. Рјешење о вршењу стручног надзора /Радислав Мартић- енергетска
санацији зграде у граду Градишка.
104. Рјешење о именовању надзорног органа /Вања Мартић- изградња
административног објекта ЈП „Хидро-пут“ са пратећом
инфраструктуром /.
105. Рјешење о именовању стручног лица за надзор над извршењем
обавезе набавке сигурносног стакла /Бранислав Савић/.
106. Рјешење о допуни Рјешења о одређивању ознака организационих
јединица и предмета за које ће се водити попис аката у 2022. години
107. Рјешење о именовању Комисије за процјену штете (на стамбеним,
стамбено-пословним и помоћним објектима настале усљед
елементарне непогоде-олујног невремена 09.09. 2022.године).
108. Рјешење о именовању надзорног органа /Здравко Перић- изградња
инфраструктуре за прикључење објекта Едукативног тренинг центра
на водну инфра-структуру/.
109. Рјешење о именовању надзорног органа /Боро Здјелар- изградња
инфраструктуре за прикључење објекта Едукативног тренинг центра
на водну инфраструктуру/.
110. Рјешење о именовању надзорног органа /Остоја Бубуљ- изградња
инфраструктуре за прикључење објекта Едукативног тренинг центра
на водну инфраструктуру/.
111. Рјешења о одобрењу реалокације средстав у буџету града Градишка
за 2022. годину /25 рјешења/.

11/22 страна 7

11/22 страна 8
12/22 страна
28
12/22 страна
28
12/22 страна
29
12/22 страна
29
12/22 страна
30
12/22 страна
30
12/22 страна
31
13/22 страна
34
13/22 страна
34
13/22 страна
34
13/22 страна
35
13/22 страна
36
13/22 страна
36
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ОСТАЛИ АКТИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Ред.
бр.

НАЗИВ

Број гласника/
страна

1.

ЗАКЉУЧЦИ И ДРУГИ АКТИ
Ред.
бр.
1.

НАЗИВ

Број гласника/
страна

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
Ред.
бр.
1.

НАЗИВ

Оглас о промјени лица овлаштених за заступање ЗЕВ стамбене зграде КГ
4 Турјак број 6.
2. Оглас о регистрацији ЗЕВ стамбене зграде у Ул. Обала војводе Степе бр
43.
Оглас о промјени лица овлаштених за заступање ЗЕВ стамбене зграде„КГ
3. 3/2-улаз 3 у Ул. Милоша
Црњанског“ 43А.
Оглас промјене лица овлаштених за заступање Заједнице етажних
4. власника стамбене стамбене зграде у улици В.С.Караџића, Г 1, Ламела Ц,
број 19.
5. Оглас о регистрацији ЗЕВ стамбене зграде „Смоква“ у улици
Хиландарска 15А.
6. Оглас о промјени лица овлаштених за заступање ЗЕВ стамбене зграде
„Крошња“ у улици Видовданска 81.
7. Оглас о промјени лица овлаштених за заступање ЗЕВ стамбене зграде у
Ул. „16.крајишке бригаде“ бр. 15.
8. Оглас о промјени лица овлаштених за заступање ЗЕВ стамбене зграде у
Ул. „Козарских бригада“ бр. 23.
9. Оглас о регистрацији ЗЕВ стамбене зграде „АУРОРА“ у улици
Хиландарска 58 у Градишци.
10. Оглас о промјени лица овлаштених за заступање ЗЕВ стамбене зграде у
улици Видовданска 6.

11. Оглас о промјени лица овлаштених за заступање ЗЕВ стамбене зграде
„Крошња“- ламела 3 у улици Видовданска 85.

Број гласника/
страна
1/22 страна 39
2/22 страна 5
3/22 страна 39
3/22 страна 39
5/22 страна 52
5/22 страна 53
6/22 страна 65
6/22 страна 66
6/22 страна 66
6/22 страна 66
7/22 страна 6

12. Оглас регистрација ЗЕВ „Бетон 3“ у улици Козарских бригада 13.

9/22 страна 16

13. Оглас о промјени лица овлаштених за заступање ЗЕВ стамбене зграде у

10/22 страна
26
11/22 страна 8

Улици „Митрополита Георгија Николајевича“ број 6.

14. Оглас о промјени лица овлаштених за заступање ЗЕВ стамбене зграде у
Ул. „16. Крајишке бригаде број 15/А“.

19

Јединствени регистар прописа објављених од 2000. године

______________________________________________________________________________
РЕГУЛАТОРНО ТИЈЕЛО НАДЛЕЖНО ЗА ВОЂЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ РЕГИСТРА
АДМИНИСТРАТИВНИХ ПОСТУПАКА ГРАДА ГРАДИШКА
________________
Ред.
бр.

НАЗИВ

Број гласника/
страна

1.

______________________________________________________________________________
СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДСКЕ УПРАВЕ
ГРАДА ГРАДИШКА И ГРАДОНАЧЕЛНИК_____________________
_______
Ред. бр.

НАЗИВ

Број
гласника/
страна

1.

Измјене Колективног уговора за запослене у Градској управи Града
Градишка.

4/22 страна 84

2.

Измјене Колективног уговора за запослене у Градској управи града
Градишка.

8/22 страна 6

3.

Измјене Колективног уговора за запослене у Градској управи града
Градишка.

10/22
26

страна

______________________________________________________________________
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ СПОРТСКИ ЦЕНТАР„ SERVITIUM” ГРАДИШКА________
Ред.
бр.
1.

НАЗИВ

Број гласника/
Страна

.

________________________________________________________________________
УРЕЂИВАЧКИ ОДБОР „СЛУЖБЕНОГ ГЛАСНИКА ГРАДА ГРАДИШКА“__
Ред.
бр.
1.

НАЗИВ

_

Број гласника/
страна

___________________________________________________________________________
ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
__

_
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Ред.
бр.

НАЗИВ
Одлука о потврђивању резултата избора за избор чланова
Савјета мјесних заје дница на подручју града Градишкa
одржаних 20.03.2022.године.
Одлука о потврђивању резултата избора за избор чланова
Савјета мјеснe заједницe Мичије

1.
2.

Број гласника/
страна
7/22 страна 6
7/22 страна 44

___________________________________________________________________________
EТИЧКИ ОДБОР СКУПШТИНЕ ГРАДА
____________________
Ред.
бр.

НАЗИВ

Број гласника/
страна

___________________________________________________________________________
JП „РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА ГРАДИШКА“________________________________________
Ред.
бр.
1.
2.
3.

НАЗИВ

Број гласника/
страна

ЦЕНТРАЛНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА БИХ
Ред
.
бр.
1.

НАЗИВ

Број гласника/
страна

.
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РЕГИСТАР ПРОПИСА
објављених у „Службеном гласнику града Градишка“ у 2021. години
____________________________________________________________________________
СКУПШТИНА ГРАДА_______________________________________________________
ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ

Ред.
бр.
1.
2.
3.

НАЗИВ
План утрошка средстава остварених од накнаде по основу кориштења
шума и шумског земљишта на простору града Градишка за 2021. Годину.
План кориштења средстава остварених од концесионе накнаде за 2021.
годину.
Програм кориштења средстава по основу накнада остварених од
пољопривредног земљишта у 2021. години.

Број гласника/
страна
4/21 страна 1
4/21 страна 3
4/21 страна 4

4.

Програм подршке пољопривреди за 2021. годину.

4/21 страна 4

5.

Програм подршке предузетништву за 2021. годину.

4/21 страна 6

6.

Програм заједничке комуналне потрошње за 2021. годину.

4/21 страна 7

7.

Програм уређења грађевинског земљишта за 2021. годину.

4/21 страна 15

8.

Програм текућег одржавања и реконструкције локалних и
некатегорисаних путева за 2021. годину.
Програм текућег одржавања и реконструкције хидромелиoрационог
система за 2021. годину.

4/21 страна 18

9.
10.

Програм социјалне заштите за 2021. годину.

11. Програм борачко – инвалидске заштите и заштите цивилних жртава рата
за 2021. годину.
12. Програм финансирања спорта на подручју града Градишка за 2021.
годину.
13. Програм мјера за спречавање и сузбијање, елиминацију и ерадикацију
заразних болести на подручју града Градишка за 2021. годину.
14. Програма мјера систематске превентивне дезинсекције и дератизације на
подручју града Градишка за 2021. годину
15. План систематске превентивне дезинсекције и дератизације на

подручју града Градишка за 2021. годину
16. Програм обуке одборника Скупштине града Градишка за 2021.
годину.
17. План комуникације одборника Скупштине града Градишка са
грађанима у 2021. години.
18. Програм кориштења пољопривредног земљишта на подручју града
Градишка за 2021. годину.

4/21 страна 19
4/21 страна 21
4/21 страна 31
4/21 страна 36
4/21 страна 42
4/21 страна 46
4/21 страна 59
4/21 страна 64
4/21 страна 65
5/21 страна 38
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19.

Програм рада Скупштине града Градишка за 2022. годину.

20.

План утрошка средстава остварениход накнаде по основу кориштења
шума и шумског земљишта на простору града Градишка за 2022.
годину.
План кориштења средстава остварених од концесионе накнаде
за 2022. годину.

21.
22.

Програм кориштења средстава остварених по основу накнада од
пољопривредног земљишта у 2022. години.

23.

Програм подршке пољопривреди за 2022. годину.

24.

Програм подршке руралном развоју за 2022. годину.

25.

Програм подршке предузетништву за 2022. годину.

26.

Програм заједничке комуналне потрошње за 2022. годину.

27.

Програм уређења грађевинског земљишта за 2022. годину.

28.

Програм текућег одржавања и реконструкције локалних и
некатегорисаних путева за 2022. годину.

29.

Програм текућег одржавања и реконструкције хидромелиoрационог
система за 2022. годину.

30.

Програм социјалне заштите за 2022. годину.

31.

Програм борачко – инвалидске заштите и заштите цивилних жртава
рата за 2022. годину.

32.

Програм финансирања спорта на подручју града Градишка за 2022.
годину.

33.

Програм развоја цивилне заштите у области заштите и спасавања на
подручју града Градишка.

34.

Програм заштите од пожара у граду Градишка за 2022. годину.

35.

Програм обуке одборника Скупштине
града Градишка за 2022. годину.

36.

План комуникације одборника Скупштине града Градишка са
грађанима у 2022. години.
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ОДЛУКЕ
Ред.
бр.
1.
2.
3.
4.

НАЗИВ

Број гласника/
страна
Одлука о усвајању Извјештаја о раду Скупштине града Градишка 4/21 страна 66
за 2020. годину.
Одлука о усвајању Програма рада Градоначелника и Градске 4/21 страна 66
управе града Градишка за 2021. годину.
Одлука о усвајању Плана рада ЈП СЦ „Servitium“ Градишка за 2021. 4/21 страна 67
годину.
Одлука о управљању јавним просторима за паркирање моторних возила 4/21 страна 67

5.

на подручју града Градишка.
Одлука о кућном реду у стамбеним зградама.

4/21 страна 75

6.

Одлука о градским административним таксама.

4/21 страна 79

7.

Одлука о одборничкој легитимацији.

4/21 страна 82

8.

4/21 страна 83

10.

Одлука о финансирању политичких странака из Буџета града Градишка за
2021. годину.
Одлука о субвенционисању услуга јавног превоза путника на подручју
града Градишка за 2021. годину.
Одлука о измјенама и допуни Одлуке о комуналним таксама.

11.

Одлука о измјенама Одлуке о платама функционера града Градишка.

4/21 страна 86

12.

Одлука о усвајању Програма санитарне заштите водоизворишта
„Жеравица“ за период од 2021. до 2027. године.
Одлука о давању на коришћење непокретности у својини Града Градишка
(канцеларија у Дому културе у Н.Тополи) - „Удружењу жена жртава рата
Републике Српске“.
Одлука о давању на коришћење непокретности у својини Града Градишка
ЈУ „Културни центар“ Градишка.
Одлука о економској цијени услуге и износу новчаног учешћа родитеља
за боравак дјетета у ЈПУ „Лепа Радић“ Градишка.
Одлука о умањењу висине закупнине градског грађевинског земљишта
Привредном друштву „Градишка Тржница“.
Одлука о расписивању Јавног конкурса за избор четири члана Градске
изборне комисије града Градишка.
Одлука о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање секретара
Скупштине града Градишка.
Одлука о продаји грађевинског земљишта у оквиру Регулационог плана
„Агроиндустријска зона - Нова Топола“.
Одлука о продаји непосредном погодбом неизграђеног грађевинског
земљишта у оквиру Регулационог плана „Агроиндустријска зона - Нова
Топола“ Друштву са ограниченом одговорношћу за обављање техничких
и сродних услуга, промета робе и спољнотрговинско пословање „HIT
ING“ д.о.о. Бања Лука.
Одлука о продаји непосредном погодбом неизграђеног грађевинског
земљишта у оквиру Регулационог плана „Агроиндустријска зона Нова
Топола“ Друштву са ограниченом одговорношћу за производњу и промет
„GOLIĆ-TRADE“ Градишка.

4/21 страна 87

9.

13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.

4/21 страна 84
4/21 страна 85

4/21 страна 87
4/21 страна 88
4/21 страна 89
4/21 страна 89
4/21 страна 90
4/21 страна 91
4/21 страна 93
4/21 страна 100

4/21 страна 101
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22.
23.
24.
25.

26.

27.
28.
29.
30.

31.

32.

33.

34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

Одлука о усвајању Ребаланса Буџета града Градишка за 2021. годину.
Ребаланс Буџета града Градишка за 2021. годину.
Одлука о извршењу Ребаланса Буџета града Градишка за 2021. годину.

5/21 страна 1
5/21 страна 2
5/21 страна 35

Одлука о успостављању сарадње града Градишка са општином Зубин
Поток.
Одлука о давању сагласности за извођење радова за изградњу кружне
раскрснице на укрштању на улазу у Агроиндустријској зони у Новој
Тополи са магистралним путем М-16, дионица Градишка – Бања Лука.
Одлука о давању сагласности за извођење радова на кружној раскрсници
на улазу у центар града Градишка и изградњу тротоара на лијевој страни
магистралног пута МI-101 Градишка - НоваТопола у мјесној заједници
Брестовчина.
Одлука о давању сагласности за закључење уговора о замјени некретнина
са Мачкић Невенком из Градишке.
Одлука о усвајању Извјештаја о реализацији годишњег Програма рада
Градоначелника и Градске управе града Градишка за 2020. годину.
Одлука о усвајању Извјештаја о извршењу Буџета града Градишка за
2020. годину.
Одлука о усвајању Извјештаја о реализацији Годишњег плана
имплементације Стратегије развоја града Градишка од 2019 - 2027.
године, за период 01.01.2020 до 31.12.2020. године.
Одлука о усвајању Извјештаја о реализацији Плана капиталних
инвестиција града Градишка за период 2019 - 2023. година за 2020.
годину.
Одлука о усвајању Извјештаја о спровођењу Стратегије развоја локалних
путева и улица на подручју града Градишка за период 2019 - 2020.
година.
Одлука о усвајању Извјештаја о пословању и годишњи обрачун Јавне
установе за предшколско васпитање и образовање дјеце „Лепа Радић“
Градишка за 2020. годину.
Одлука о усвајању Извјештаја о пословању и годишњи обрачун ЈУ
„Културни центар“ Градишка за 2020. годину.
Одлука о усвајању Извјештаја о пословању и годишњи обрачун ЈУ
„Завичајни музеј“ Градишка за 2020. годину.
Одлука о усвајању Извјештаја о пословању и годишњи обрачун ЈУ
„Народна библиотека“ Градишка за 2020. годину.
Одлука о усвајању Извјештаја о пословању и годишњи обрачун ЈУ
„Градско позориште Градишка“ Градишка за 2020. годину
Одлука о усвајању Извјештаја о пословању и годишњи обрачун ЈЗУ „Дом
здравља“ Градишка за 2020. годину.
Одлука о усвајању Извјештаја о пословању и годишњи обрачун ЈЗУ
„Апотека Градишка“ Градишка за 2020. годину.
Одлука о усвајању Извјештаја о пословању и годишњи обрачун ЈУ
„Туристичка организација града Градишка“ за 2020. годину.
Одлука о усвајању Извјештаја о пословању и годишњи обрачун „Развојна
агенција Градишка - РАГА“ за 2020. годину.
Одлука о усвајању Извјештаја о пословању и годишњи обрачун ЈП СЦ
„Servitium“ Градишка за 2020. годину.
Одлука о усвајању Извјештаја о пословању и годишњи обрачун ЈП „Радио
Градишка“ за 2020. годину.
Одлука о додјели јавних признања града Градишка.
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5/21 страна 42

5/21 страна 42
8/21 страна 1
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45.

Одлука о додјели назива градском стадиону у Градишци.

8/21 страна 46

46.

Одлука о измјени Одлуке о субвенционисању услуга јавног превоза
путника на подручју града Градишка за 2021. годину.

8/21 страна 47

47.

8/21 страна 47

54.

Одлука о приступању измјени дијела Регулационог плана подручја зона 2,
7 и 8 - источни дио градске зоне Градишке – „ГРАДИШКА – ИСТОК“
(угао улица Хиландарска и војводе Путника).
Одлука о поништавању Одлуке о расписивању Јавног огласа за
именовање четири члана Градске изборне комисије број: 01-022-71/21 од
18.02.2021. године.
Одлука о расписивању Јавног огласа за избор четири члана Градске
изборне комисије.
Одлука о продаји непосредном погодбом неизграђеног грађевинског
земљишта у оквиру Регулационог плана Агроиндустријска зона Нова
Топола, Привредном друштву „БРАНЕЛ-ФИН“ д.о.о. Градишка.
Одлука о продаји непосредном погодбом неизграђеног грађевинског
земљишта у оквиру Регулационог плана Агроиндустријска зона
НоваТопола, Привредном друштву „ТОПЛЕТ“ д.о.о. Нова Топола.
Одлука о продаји непосредном погодбом неизграђеног грађевинског
земљишта у оквиру Регулационог плана Агроиндустријска зона Нова
Топола, Друштву за производњу металних производа „Метал“ а.д.
Градишка.
Одлука о продаји непосредном погодбом неизграђеног грађевинског
земљишта у оквиру Регулационог плана Агроиндустријска зона Нова
Топола, Привредном друштву „АЛУ-МС ПЛАСТ“ д.о.о. Градишка.
Одлука о приступању продаји непокретности путем лицитације.

55.

Одлука о кредитном задужењу града Градишка.

9/21 страна 1

56.

Одлука о краткорочном задужењу града Градишка.

9/21 страна 4

57.

Одлука о давању гаранције града Градишка КП „Градска чистоћа“
а.д. Градишка.
Одлука о мјесним заједницама на подручју града Градишка.

9/21 страна 4

Одлука o расписивању избора за избор чланова савјета мјесних
заједница и сазивању збора грађана мјесних заједница на подручју
града Градишка.
Одлука о одређивању висине новчане накнаде за рад
предсједницима савјета мјесних заједница на подручју града
Градишка за 2021. годину.
Одлука о умањењу висине закупнине градског грађевинског
земљишта Привредном друштву „Градишка Тржница“
Одлука о доношењу измјене дијела Регулационог плана подручја
зона 2,7 и 8–источни дио градске зоне Градишке„Градишка–
Исток“(локација „Крошња“).
Одлука о доношењу измјене Регулационог плана дијела центра
Градишке (локација „Тржница“).
Одлука о давању сагласности за упис заложног права.

9/21 страна 11

48.

49.
50.

51.

52.

53.

58.
59.

60.

61.
62.

63.
64.

8/21 страна 49
8/21 страна 49
8/21 страна 52
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8/21 strana 54
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9/21 страна 15
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65.

66.
67.
68.
69.
70.

Одлука о продаји пословног простора непосредном погодбом
Којић Дејану из Бања Луке.

9/21 страна 17

Одлука о продаји земљишта непосредном погодбом Видовић 9/21 страна 18
Љубомиру из Кукуља.
Одлука о продаји земљишта непосредном погодбом Кошћо 9/21 страна 18
Драгану из Котор Вароши.
Одлука о прихватању понуде Маџар Невенке из Романоваца.
9/21 страна 19
Одлука о усвајању Извјештајао раду Скупштине града Градишка за 12/21 страна 1
период јануар -јуни 2021. године.
Одлука о усвајању Плана управљања Спомеником природе 12/21 страна 1
„Лијевчански кнез“ за период 2021-2031. године

71.

Одлука о допуни Одлуке о управљању јавним просторима за паркирање
моторних возилана подручју града Градишка.

12/21 страна 1

72.

Одлука о успостављању пословне зоне „Привредна зона Нова Топола“.

12/21 страна 2

73.

Одлука o прeнoсу прaвa влaсништвa сoфтвeрa зa пoвeзивaњe бaзa мjeрeњa
у сврху унaпрeђeњa aутoмaтизaциje вoдoвoднoг систeмa Грaдишкa.

12/21 страна 3

74.

Одлука о давању сагласности на повећање броја дјеце у васпитним
групама

12/21 страна 4

75.

Одлука о одређивању висине новчане накнаде за рад члановима Управног
одбораЈавне установе за предшколско васпитање и образовање дјеце
„Лепа Радић“ Градишка.

12/21 страна 4

76.

Одлука о o давању сагласности за закључење уговора о коришћењу
дијела пословног простора са ЈУ „Културни центар“ Градишка.

12/21 страна 5

77.

Одлука о давању сагласности за упис заложног права -хипотеке д.o.o. за
грађевинарство и промет „Марковићинвест-Р.М.“.

12/21 страна 6

78.

Одлука о о давању сагласности за закључење Уговора о продаји
неизграђеног градског грађевинског земљишта непосредном погодбом
сапредузећем „Бетон“ д.о.о. Градишка.

12/21 страна 6

79.

Одлука о приступању продаји грађевинског земљишта к.о. Ровине путем
лицитације.

12/21 страна 7

80.

Одлука о утврђивању критеријума за именовање директора и управних
одбора јавних установа чији је оснивач град Градишка.

12/21 страна 8

81.

Одлука о усвајању Акционог плана образовања и запошљавања Града
Градишка за период 2021-2022. године.

14/21 страна 1
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82.

Одлука усвајању Извјештаја о раду Јавне установе за предшколско
васпитање и образовање дјеце „Лепа Радић“ Градишка за радну
(школску) 2020/2021. годину“

14/21 страна 1

83.

Одлука о приступању Града Градишка Удружењу Локална акциона група
„Савус“.

14/21 страна 2

84.

Одлука о стављању ван снаге Одлуке о расписивању избора за избор
чланова Савјета мјесних заједница и сазивању Збора грађана на подручју
града Градишка.

14/21 страна 2

85.

Одлука о приступању изради Измјене дијела Регулационог плана
подручја „Агроиндустријска зона Нова Топола“.

14/21 страна 3

86.

Одлука о стављању ван снаге Одлуке о продаји непоредном погодбом
неизграђеног грађевинског земљишта у оквиру Регулационог плана
„Агроиндустријска зона Нова Топола“ Привредном друштву „АЛУ МС ПЛАСТ“ д.о.о. Градишка.

14/21 страна 4

87.

Одлука о усвајању Извјештаја о извршењу Буџета града Градишка за
период јануар - јуни 2021. године.

15/21 страна 1

88.

Одлука усвајању Стратегије социјалног становања за период 2022-2032.
година.

15/21 страна 1

89.

Одлука о субвенционисању услуга јавног превоза путника на подручју
града Градишка за период од 01.09.2021. до 31.12.2021. године.

15/21 страна 2

90.

Одлука о измјени Одлуке о субвенционисању услуга јавног превоза
путника на подручју града Градишка за 2021. годину.

15/21 страна 4

91.

Одлука о измјенама и допунама Одлуке о уређењу простора и
грађевинском земљишту.

15/21 страна 5

92.

Одлука о измјени Одлуке о комуналној накнади.

15/21 страна 8

93.

Одлука о доношењу измјене дијела Регулационог плана подручја зона 1, 4
и 5 - западни дио градске зоне Градишке „Градишка – запад“ (блок број
19).

15/21 страна 8

94.

Одлука о утврђивању стандарда и критеријума за избор и именовање
директора и чланова управних одбора јавних установа чији је оснивач
Град Градишка.

15/21 страна
11

95.

Одлука о утврђивању стандарда и критеријума за избор и именовање
чланова Надзорног одбора ЈП „Радио Градишка“ Градишка.

15/21 страна
13

96.

Одлука о расписивању јавног конкурса за избор и именовање чланова
Надзорног одбора ЈП „Радио Градишка“ Градишка.

15/21 страна
14
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97.

Одлука о утврђивању стандарда и критеријума за избор и именовање
чланова Надзорног одбора ЈП Спортски центар „Servitium“ Градишка.

15/21 страна
15

98.

Одлука о расписивању јавног конкурса за избор и именовање чланова
Надзорног одбора ЈП Спортски центар „Servitium“ Градишка.

15/21 страна
16

99.

Одлука о измјенама Одлуке о промјени облика организовања ОДЈП
„Радио Градишка“.

15/21 страна
17

100.

Oдлука о измјенама Статута ЈП „Радио Градишка“ Градишка.

101.

Одлука о давању у закуп пословног простора у својини Града Градишка.

102.

Одлука о давању сагласности за закључење уговора о замјени некретнина
са Тороман Јовом из Градишке.

15/21 страна
18
15/21 страна
18
15/21 страна
19

103.

Одлука о давању сагласности за закључење уговора о замјени
некретнина са Козић Бранком из Градишке.

15/21 страна
20

104.

Одлука о давању сагласности за закључење уговора о замјени некретнина
са Козић Милом из Градишке.

15/21 страна
20

105.

Одлука о давању сагласности за закључење уговора о замјени некретнина
са Иваштанин Божом из Градишке.

15/21 страна
21

106.

Одлука о давању сагласности за закључење уговора о продаји
неизграђеног градског грађевинског земљишта непосредном погодбом са
Бојић Владом из Градишке.

15/21 трана
22

107.

Одлука о давању сагласности за закључење уговора о продаји
неизграђеног градског грађевинског земљишта непосредном погодбом са
Билић Мирзетом из Градишке.

15/21 страна
23

108.

Одлука о давању сагласности за закључење уговора о продаји
неизграђеног градског грађевинског земљишта непосредном погодбом са
Туралић Сулејманом и др. из Градишке.

15/21 страна
24

109.

Одлука о продаји непокретности (станова) путем лицитације.

110.

Одлука о продаји пословног простора непосредном погодбом
Привредном друштву „GRUBEX RD“ д.о.о. Градишка.

15/21 страна
24
15/21 страна
25

111.

Одлука о продаји непосредном погодбом грађевинског земљишта Бабић
Оливеру из Ровина.

15/21 страна
26

112.

Одлука о продаји непосредном погодбом грађевинског земљишта Бабић
Драгославу из Ровина.

15/21 страна
27

113.

Одлука о усвајању ребаланса Буџета града Градишка за 2021. годину.

16/21 страна 1
29

Јединствени регистар прописа објављених од 2000. године

114.

Одлука о извршењу ребаланса Буџета града Градишка за 2021. годину

115.

Одлука о измјенама и допунама Програма подршке пољопривреди за
2021. годину.

16/21 страна
37
16/21 страна
40

116.

Одлука о измјенама Програма кориштења средстава остварених по
основу накнада од пољопривредног земљишта у 2021. годину.

16/21 страна
41

117.

Одлука о измјени Програма заједничке комуналне потрошње за 2021.
годину.

16/21 страна
41

118.

Одлука о измјени Програма текућег одржавања и реконструкције
локалних и некатегорисаних путева за 2021. годину

16/21 страна
44

119.

Одлука о измјени Програма уређења грађевинског земљишта за 2021.
годину.

16/21 страна
44

120.

Одлуке о измјени Програма борачко – инвалидске заштите и заштите
цивилних жртава рата за 2021. годину.

16/21 страна
48

121.

Одлука о измјени и допуни Програма социјалне заштите за 2021. годину.

122.

Одлука о усвајању Акционог плана родне равноправности на подручју
града Градишка за период 2021 - 2024. години.

16/21 страна
48
16/21 страна
52

123.

Одлука о доношењу Регулационог плана „Кружна раскрсница
Обрадовац“.

16/21 страна
52

124.

Одлука о приступању изради Регулационог плана „Обилазница –Чатрњa.

125.

Одлука о приступању изради Регулационог плана „Обилазница Лисковац“.

16/21 страна
55
16/21 страна
56

126.

Oдлука о приступању измјени дијела Регулационог плана подручја
Центар града „Излаз на Саву“.

16/21 страна
57

127.

Одлука о давању на коришћење непокретности (фудбалски терен са
вјештачком травом) у својини града Градишка ФК „Козара“ Градишка.

16/21 страна
59

128.

Одлука о приступању продаји непокретности путем лицитације

129.

Одлука о давању сагласности за брисање забиљежби ограничења
„МАРКОВИЋ ИНВЕСТ – Р.М.“ Лакташи.

16/21 страна
59
16/21 страна
60

130.

Одлука о давању сагласности за закључење уговора о замјени некретнина
са Стојаковић Даријом из Градишке.

16/21 страна
61

131.

Одлука о продаји стана путем лицитације Привредном друштву „PVA
Group“ д.о.о. Градишка.

16/21 страна
62
30
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132.

Одлука о продаји стана непосредном погодбом Зрнић Анкици из
Градишкa.

16/21 страна
62

133.

Одлука о утврђивању вриjeднoсти бoдa зa oбрaчунaвaњe кoмунaлнe
нaкнaдe у 2022. гoдини.

17/21 страна 1

134.

Одлука о приступању измјени дијела Регулационог плана подручја
„Агроиндустријска зона Нова Топола“.

17/21 страна 1

135.

Одлука о давању на коришћење непокретности у својини Града Градишка
ЈУ „Центар за социјални рад“ Градишка.

17/21 страна 3

136.

Одлука о забрани отуђивања и стављања под хипотеку.

17/21 страна 3

137.

Одлука о продаји непосредном погодбом грађевинског земљишта
Ранисовић Драгану из Ровина.

17/21 страна 4

138.

Одлука о продаји неокретности непосредном погодбом Вељић Жарку из
Горњих Подградаца.

17/21 страна 5

108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.

121.

Одлука о усвајању Ребаланса Буџета града Градишка за 2021.
годину.
Одлука о извршењу Ребаланса Буџета града Градишка за 2021.
годину.
Одлука о усвајању Буџета града Градишка за 2022. годину.

18/21 страна
1
18/21 страна
29
18/21 страна
32
Одлука о извршењу Буџета града Градишка за 2022. годину.
18/21 страна
57
Одлукa о измјени Програма подршке предузетништву за 2021.
18/21 страна
годину.
115
Одлукa о измјени Програма финансирања спорта на подручју града 18/21 страна
Градишка за 2021. годину.
116
Одлукa и измјени Програма заштите од пожара у граду Градишка
18/21 страна
за 2021. годину.
116
Одлукa о учешћу у финансирању примарне здравствене заштите за 18/21 страна
пензионере до 65 година старости.
117
Одлука о економској цијени услуге и износ новчаног учешћа
18/21 страна
родитеља за боравак дјетета у ЈПУ „Лепа Радић“ Градишка.
117
Одлука о измјени Одлуке о платама функционера града Градишка.
18/21 страна
118
Одлука о исплати једнократне новчане помоћи запосленим у ЈЗУ
18/21 страна
„Дом здравља“ Градишка.
119
Одлука о исплати једнократне новчане помоћи запосленим у ЈУ 18/21 страна
119
„Болница“ Градишка.
Одлука о расписивању избора за избор чланова Савјета мјесних
заједница и сазивању збора грађана мјесних заједница на подручју
града Градишка.
Одлука о одређивању висине новчане накнаде за рад

18/21 страна
120
18/21 страна
31

Јединствени регистар прописа објављених од 2000. године

122.

123.

124.
125.

126.

127.
128.
129.

130.
131.

132.
133.

134.
135.

предсједницима савјета мјесних заједница на подручју града
Градишка за 2022. годину.
Одлука о утврђивању пореске стопеза опорезивање непокретности
наподручју града Градишка за 2022. годину.

121

Одлука о утврђивању просјечне коначне грађевинске цијене једног
квадратног метра стамбеног и пословног простора на подручју
града Градишка у 2021. години.
Одлука о утврђивању накнаде за уређење градског грађевинског
земљишта у 2022. години.
Одлука о висини закупнине за пословне зграде, пословне
просторије, друштвене домове,гараже и друге непокретности у
својини града Градишка за 2022. годину.
Одлука о стављању ван снаге Одлуке о давању сагласности за
закључење уговора о продаји неизграђеног градског грађевинског
земљишта непосредном погодбом са Ковачевић Иваном.
Одлука о давању сагласности за закључење уговора о замјени
грађевинског земљишта са Аличевић Расемом из Градишке.
Одлука o давању сагласности за закључење уговора о замјени
некретнина са Бараћ Драгом и Бараћ Савом из Градишке.
Одлука о усвајању Годишњег плана имплементација Стратегије
развоја града Градишка за период 2019 -2027. година за 2022.
годину.
Одлука о усвајању Плана капиталних инвестиција града Градишка
за период 2022 - 2024. година за 2022. годину.
Одлука о усвајању Акционог плана имплементације Стратегије
развоја локалних путева и улица на подручју града Градишка за
период 2019 -2029. година за 2022. годину.
Одлука о обуци одборника Скупштине града Градишка.

18/21 страна
122

Одлука о исплати једнократне новчане помоћи запосленим у ЈЗУ
Завод за трансфузијску медицину Републике Српске – Служба
Градишка.
Одлука о исплати једнократне новчане помоћи запосленим у ЗУБ
Интернационални дијализа центар Бањалука/ПЈ Градишка.
Одлука о доношењу измјене дијелаРегулационог плана подручjа
„Агроиндустријска зона Нова Топола“.

18/21 страна
121

18/21 страна
123
18/21 страна
124
18/21 страна
125
18/21 страна
126
18/21 страна
126
18/21 страна
127
18/21 страна
128
18/21 страна
128
18/21 страна
129
18/21 страна
129
18/21 страна
130
18/21 страна
131

РЈЕШЕЊА
Ред.
НАЗИВ
бр.
1. Рјешење о именовању Комисије за избор четири члана Градске изборне
2.
3.

комисије града Градишка.
Рјешење о именовању Комисије за спровођење јавног конкурса за избор и
именовање секретара Скупштине града Градишке.
Рјешење о утврђивању листе стручњака који ће се именовати у комисије
приликом спровођења поступка за пријем службеника.

Број гласника/
страна
4/21 страна 104

4/21 страна 105
4/21 страна 106
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Рјешење о именовању Комисије за спровођење јавног надметања за продају 4/21 страна 106
неизграђеног грађевинског земљишта.
Рјешење о именовању Етичког одбора Скупштине града Градишка.
4/21 страна 107
Рјешење о именовању Комисије за друштвени положај жена и 4/21 страна 108
равноправности међу половима Скупштине града Градишка.
Рјешење о именовању Комисије за јавна признања Скупштине града 4/21 страна 109
Градишка.
Рјешење о именовању Комисије за мјесне заједнице Скупштине града 4/21 страна 110
Градишка.
Рјешење о именовању Комисије за односе са вјерским заједницама 4/21 страна 110
Скупштине града Градишка.
Рјешење о именовању Комисије за питања младих и демографију 4/21 страна 111
Скупштине града Градишка.
Рјешење о именовању Комисије за планирање развоја града Скупштине 4/21 страна 112
града Градишка.
Рјешење о именовању Комисије за заштиту људских права и представке и
4/21 страна 113
притужбе грађана Скупштине града Градишка.
Рјешење о именовању Комисије за просторно уређење Скупштине града 4/21 страна 114
Градишка.
Рјешење о именовању Комисије за сарадњу са општинама и градовима 4/21 страна 115
Скупштине града Градишка.
Рјешење о именовању Комисије за статутарна питања и прописе 4/21 страна 115
Скупштине града Градишка.
Рјешење о именовању Одбора за борачка питања Скупштине града 4/21 страна 116
Градишка.
Рјешење о именовању Одбора за буџет и финансије Скупштине града 4/21 страна 117
Градишка.
Рјешење о именовању Одбора за заштиту животне средине, културног и 4/21 страна 118
природног насљеђа Скупштине града Градишка.
Рјешење о именовању Савјета за образовање и културу Скупштине града 4/21 страна 119
Градишка.
Рјешење о именовању Савјета за спорт Скупштине града Градишка.
4/21 страна 119
Рјешење о именовању Савјета за здравство и социјалну заштиту Скупштине 4/21 страна 120
града Градишка.
Рјешење о разрјешењу директора ЈУ „Завичајни музеј“ Градишка.
5/21 страна 44
Рјешење о именовању в.д. директора ЈУ „Завичајни музеј“ Градишка.
5/21 страна 45
Рјешење о разрјешењу члана школског одбора ЈУ Основна школа „Младен
5/21 страна 45
Стојановић“ Горњи Подградци.
Рјешење о избору члана школског одбора ЈУ Основна школа „Младен
5/21 страна 46
Стојановић“ Горњи Подградци.
Разрјешење в.д. секретара Скупштине града Градишка.
8/21 страна 60
Именовање секретара Скупштине града Градишка.
8/21 страна 61
Разрјешење в.д. начелника Службе Градоначелника.
8/21 страна 61
Именовање начелника Службе Градоначелника.
8/21 страна 62
Разрјешење в.д. начелника Одјељења за општу управу.
8/21 страна 63
Именовање начелника Одјељења за општу управу.
8/21 страна 63
Разрјешење в.д. начелника Одјељења за просторно уређење и грађење.
8/21 страна 64
Именовање начелника Одјељења за просторно уређење и грађење.
8/21 страна 65
Разрјешење в.д. начелника Одјељења за комуналне и стамбене послове.
8/21 страна 65
Именовање начелника Одјељења за комуналне и стамбене послове.
8/21 страна 66
Разрјешење в.д. начелника Одјељења за привреду и пољопривреду.
8/21 страна 67
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37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.

Именовање начелника Одјељења за пољопривреду и рурални развој.
Разрјешење в.д. начелника Одјељења за друштвене дјелатности.
Именовање начелника Одјељења за привреду и друштвене дјелатности.
Разрјешење в.д. начелника Одјељења за борачко-инвалидску заштиту.
Именовање начелника Одјељења за борачко-инвалидску заштиту.
Разрјешење в.д. начелника Одјељења за финансије.
Именовање начелника Одјељења за финансије.
Разрјешење в.д. начелника Одјељења за инспекције.
Именовање начелника Одјељења за инспекције.
Разрјешење в.д. начелника Одјељења за развој и међународне пројекте.
Именовање начелника Одјељења за развој и међународне пројекте.
Рјешење о разрјешењу чланова Управног одбора ЈУ за предшколско
образовање и васпитање „Лепа Радић“ Градишка.
Рјешење о именовању чланова Управног одбора ЈУ за предшколско
образовање и васпитање „Лепа Радић“ Градишка.
Рјешење о разрјешењу члана Школског одбора ЈУ „Гимназија“ Градишка.

Рјешење о избору члана Школског одбора ЈУ „Гимназија“ Градишка.
Рјешење о разрјешењу члана Школског одбора ЈУ „Техничка школа“
Градишка.
Рјешење о избору члана Школског одбора ЈУ „Техничка школа“
Градишка.
Рјешење о именовању Савјета за праћење измјене дијела
Регулационог плана подручја зона 2, 7 и 8 –источни дио градске зоне
Градишка „Градишка–исток“ (угао улица Хиландарска и војводе
Путника).
Рјешење о разрјешењу члана Школског одбора ЈУ Основна школа
„Вук Стефановић Караџић“ Турјак.
Рјешење о избору члана Школског одбора ЈУ Основна школа „Вук
Стефановић Караџић“ Турјак.
Рјешење о разрјешењу члана Школског одбора ЈУ Основна школа
„Петар Кочић“ Нова Топола.
Рјешење о избору члана Школског одбора ЈУ Основна школа „Петар
Кочић“ Нова Топола.
Рјешење о разрјешењу члана Школског одбора ЈУ Основна школа
„Данило Борковић“ Градишка.
Рјешење о избору члана Школског одбора ЈУ Основна школа
„Данило Борковић“ Градишка
Рјешење о разрјешењу члана Школског одбора ЈУ Основна школа
„Козарска дјеца“ Градишка.
Рјешење о избору члана Школског одбора ЈУ Основна школа
„Козарска дјеца“ Градишка.
Рјешење о разрјешењу члана Школског одбора ЈУ Основна школа
„Свети Сава“ Дубраве.
Рјешење о избору члана Школског одбора ЈУ Основна школа „Свети
Сава“ Дубраве.
Рјешење о разрјешењу члана Школског одбора ЈУ Основна музичка
школа „Бранко Смиљанић“ Градишка.
Рјешење о избору члана Школског одбора ЈУ Основна музичка

8/21 страна 68
8/21 страна 68
8/21 страна 69
8/21 страна 70
8/21 страна 70
8/21 страна 71
8/21 страна 72
8/21 страна 73
8/21 страна 73
8/21 страна 74
8/21 страна 75
8/21 страна 75
8/21 страна 76
9/21 страна 20
9/21 страна 21
9/21 страна 21
9/21 страна 21
9/21 страна 22

12/21 страна 12
12/21 страна 13
12/21 страна 13
12/21 страна 13
12/21 страна 14
12/21 страна 14
12/21 страна 15
12/21 страна 15
12/21 страна 15
12/21 страна 16
12/21 страна 16
12/21 страна 16
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67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.

74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.

81.
82.
83.
84.
85.

86.
87.

88.

школа „Бранко Смиљанић“ Градишка.
Рјешење о разрјешењу директора Јавне здравствене установе
„Апотека Градишка“ Градишка.
Рјешење о именовању вршиоца дужности директора Јавне
здравствене установе „Апотека Градишка“ Градишка.
Рјешење о разрјешењу директора Јавне установе „Центар за
социјални рад“ Градишка.
Рјешење о именовању вршиоца дужности директора Јавне установе
„Центар за социјални рад“ Градишка.
Рјешење о именовању Комисије за примопредају дужности
директора Јавне установе „Центар за социјални рад“ Градишка.
Рјешење о разрјешењу директора Јавне установе за предшколско
васпитање и образовање дјеце „Лепа Радић“ Градишка.
Рјешење о именовању вршиоца дужности директора Јавне установе
за предшколско васпитање и образовање дјеце „Лепа Радић“
Градишка.
Рјешење о разрјешењу чланова Управног одбора Јавне здравствене
установе „Дом здравља“ Градишка.
Рјешење о именовању вршиоца дужности чланова Управног одбора
Јавне здравствене установе „Дом здравља“ Градишка.
Рјешење о разрјешењу чланова Управног одбора Јавне здравствене
установе „Апотека Градишка“ Градишка.
Рјешење о именовању вршиоца дужности чланова Управног одбора
Јавне здравствене установе „Апотека Градишка“ Градишка.
Рјешење о разрјешењу чланова Управног одбора Јавне установе
„Центар за социјални рад“ Градишка.
Рјешење о именовању вршиоца дужности чланова Управног одбора
Јавне установе „Центар за социјални рад“ Градишка.
Рјешење о разрјешењу чланова Управног одбора Јавне установе
„Културни центар“ Градишка.

12/21 страна 17
12/21 страна 17
12/21 страна 18
12/21 страна 19
12/21 страна 19
12/21 страна 20
12/21 страна 21
12/21 страна 21
12/21 страна 22
12/21 страна 23
12/21 страна 23
12/21 страна 24
12/21 страна 25
12/21 страна 26

Рјешење о именовању вршиоца дужности чланова Управног одбора
Јавне установе „Културни центар“ Градишка.
Рјешење о разрјешењу чланова Управног одбора Јавне установе
„Завичајни музеј“ Градишка.
Рјешење о именовању вршиоца дужности члановаУправног одбора
Јавне установе „Завичајни музеј“ Градишка.
Рјешење о разрјешењу чланова Управног одбора Јавне установе
„Туристичка организација града Градишка“ Градишка.
Рјешење о именовању вршиоца дужности чланова Управног одбора
Јавне установе „Туристичка организација града Градишка“
Градишка.
Рјешење о разрјешењу четири члана Градске изборне комисије
Градишка.
Рјешење о именовању четири члана Градске изборне комисије
Градишка.

12/21 страна 26

Рјешење о именовању предсједника Градске изборне комисије

12/21 страна 31

12/21 страна 27
12/21 страна 27
12/21 страна 28
12/21 страна 29
12/21 страна 30
12/21 страна 30
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89.
90.
91.

92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.

Градишка.
Рјешење о именовању четири члана Градске изборне комисије
Градишка
Рјешење о разрјешењу четири члана Градске изборне комисије
Градишка.
Рјешење о именовању Савјета за праћење измјена дијела
Регулационог плана подручја „Агроиндустријска зона Нова
Топола“
Рјешење о разрјешењу в.д. директора ЈЗУ „Апотека Градишка“
Градишка.
Рјешење о именовању директора ЈЗУ „Апотека Градишка“ Градишка.
Рјешење о разрјешењу в.д. чланова Управног одбора ЈЗУ „Апотека
Градишка“ Градишка
Рјешење о именовању чланова Управног одбора ЈЗУ „Апотека
Градишка“ Градишка.
Рјешење о разрјешењу в.д. чланова Управног одбора ЈЗУ „Дом
здравља“ Градишка.
Рјешење о именовању чланова Управног одбора ЈЗУ „Дом здравља“
Градишка.
Рјешење о разрјешењу в.д. чланова Управног одбора ЈУ „Центар за
социјални рад“ Градишка.
Рјешење о именовању чланова Управног одбора ЈУ „Центар за
социјални рад“ Градишка.
Рјешење о разрјешењу в.д. директора ЈПУ „Лепа Радић“ Градишка.
Рјешење о именовању директора ЈПУ „Лепа Радић“ Градишка.
Рјешење о разрјешењу директора ЈУ „Културни центар” Градишка.
Рјешење о именовању в.д. директора ЈУ „Културни центар”
Градишка.
Рјешење о именовању Комисије за примопредају дужности између
директора и в.д. директора ЈУ „Културни центар“ Градишка.
Рјешење о разрјешењу в.д. чланова Управног одбора ЈУ „Културни
центар” Градишка.
Рјешење о именовању чланова Управног одбора ЈУ „Културни
центар” Градишка.
Рјешење о разрјешењу в.д. чланова Управног одбора ЈУ „Завичајни
музеј” Градишка.
Рјешење о именовању чланова Управног одбора ЈУ „Завичајни музеј“
Градишка.
Рјешење о разрјешењу в.д. чланова Управног одбора ЈУ „Туристичка
организација града Градишка“ Градишка.
Рјешење о именовању чланова Управног одбора ЈУ „Туристичка
организација града Градишка” Градишка.
Рјешење о разрјешењу чланова Надзорног одбора ЈП „Радио
Градишка“.
Рјешење о именовању в.д. чланова Надзорног одбора ЈП „Радио
Градишка”.

113. Рјешење о именовању Комисије за избор чланова Надзорног одбора

14/21 страна 5
14/21 страна 6
14/21 страна 7
15/21 страна 30
15/21 страна 31
15/21 страна 32
15/21 страна 33
15/21 страна 34
15/21 страна 34
15/21 страна 35
15/21 страна 36
15/21 страна 37
15/21 страна 37
15/21 страна 38
15/21 страна 39
15/21 страна 39
15/21 страна 40
15/21 страна 41
15/21 страна 41
15/21 страна 42
15/21 страна 43
15/21 страна 43
15/21 страна 44
15/21 страна 45
15/21 страна 46
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ЈП „Радио Градишка”.
114. Рјешење о разрјешењу чланова Надзорног одбора ЈП Спортски
центар „Servitium“ Градишка.
115. Рјешење о именовању в.д. чланова Надзорног одбора ЈП Спортски
центар „Servitium“ Градишка.
116. Рјешење о именовању Комисије за избор чланова Надзорног одбора
ЈП Спортски центар „Servitium“
Градишка.
117. Рјешење формирању Комисије за стручну контролу усклађености
Основе заштите, уређења и кориштења пољопривредног земљишта
града Градишка.
118. Рјешење о разрјешењу члана Школског одбора ЈУ Основна школа
„Васа Чубриловић“ Градишка.
119. Рјешење о избору члана Школског одбора ЈУ Основна школа „Васа
Чубриловић“ Градишка.
120. Рјешење о именовању предсједника Градске изборне комисије града
Градишка (Бранислав Радиновић).
121. Рјешење о именовању Савјета за праћење измјена дијела
Регулационог плана подручја „Агроиндустријска зона Нова Топола“
122. Рјешење о именовању Савјета за праћење израде измјене
Регулационог плана подручја Центар града „Излаз на Саву
123. Рјешење о разрјешењу в.д. директора ЈЗУ „Дом здравља“ Градишка.
124. Рјешење о именовању директора ЈЗУ „Дом здравља“ Градишка.
125. Рјешење о именовању Комисије за примопредају дужности
директора ЈЗУ „Дом здравља“ Градишка.
126. Рјешење о разрјешењу в.д. директора ЈУ „Центар за социјални рад“
Градишка.
127. Рјешење о именовању директора ЈУ „Центар за социјални рад“
Градишка.
128. Рјешење о разрјешењу в.д. директора ЈУ „Туристичка организација
града Градишка“..
129. Рјешење о именовању директора ЈУ „Туристичка организација града
Градишка“.
130. Рјешење о разрјешењу в.д. директора „Развојне агенције Градишка РАГА“.
131. Рјешење о именовању директора „Развојне агенције Градишка РАГА“.
132. Рјешење о разрјешењу в.д. директора ЈУ „Културни центар“
Градишка
133. Рјешење о именовању директора ЈУ „Културни центар“ Градишка
134. Рјешење о разрјешењу в.д. директора ЈУ „Завичајни музеј“
Градишка.
135. Рјешење о именовању директора ЈУ „Завичајни музеј“ Градишка
136. Рјешење о разрјешењу в.д. чланова Управног одбора ЈУ „Градско
позориште Градишка“ Градишка.
137. Рјешење о именовању Управног одбора ЈУ „Градско позориште

15/21 страна 46
15/21 страна 47
15/21 страна 48
16/21 страна 63
16/21 страна 64
16/21 страна 64
16/21 страна 65
17/21 страна 11
17/21 страна 11
17/21 страна 12
17/21 страна 13
17/21 страна 13
17/21 страна 14
17/21 страна 15
17/21 страна 15
17/21 страна 16
17/21 страна 17
17/21 страна 17
17/21 страна 18
17/21 страна 19
17/21 страна 20
17/21 страна 20
17/21 страна 21
17/21 страна 22
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Градишка“ Градишка.
138. Рјешење о разрјешењу в.д. чланова Управног одбора „Развојне
агенције Градишка - РАГА“.
139. Рјешење о именовању Управног одбора „Развојне агенције Градишка
- РАГА“.
140. Рјешење о разрјешењу в.д. чланова Надзорног одбора ЈП СЦ
„Servitium“ Градишка.
141. Рјешење о именовању чланова Надзорног одбора ЈП СЦ „Servitium“
Градишка.
142. Рјешење о разрјешењу в.д.директора ЈУ „Градско позориште
Градишка“ Градишка..
143. Рјешење о именовању директора ЈУ„Градско позориште
Градишка“Градишка.
144. ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА ГРАДИШКАРјешење о утврђивању радноправног статуса потпредсједнику Скупштине
града Градишка.

17/21 страна 22
17/21 страна 23
17/21 страна 24
17/21 страна 25
18/21 страна 135
18/21 страна 135
18/21 страна 136

ЗАКЉУЧЦИ И ДРУГИ АКТИ
Ред.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

НАЗИВ

Број гласника/
страна

Закључак о опредјељењу Скупштине града да Град Градишка учествује у
МЕГ пројекту – фаза 2.

4/21 страна 103

Закључак о утврђивању Нацрта Ребаланса Буџета града Градишка
за 2021. годину.
Закључак о давању сагласности на Програм рада и Финансијски
план ЈУ „Туристичка организација града Градишка“ за 2021. годину
Закључак о усвајању Извјештаја о реализацији Политике
волонтирања за 2020. годину.
Закључак о усвајању Збирног извјештаја о процијењеној штети од
земљотреса од 29.12.2020. године.

4/21 страна 103

Мишљење о формирању и промјени граница катастарских општина
Градишка 2, Градишка – село, Градишка – град, Чатрња, Жеравица и
Лисковац.
Закључак о усвајању Мишљења о формирању и промјени граница
катастарских општина Градишка 2, Градишка – село, Градишка – град,
Чатрња, Жеравица и Лисковац.
Закључак о усвајању Извјештаја о реализацији Плана утрошка средстава
остварених од накнаде по основу кориштења шума и шумског земљишта
на простору града Градишка за 2020. годину.
Закључак о усвајању Извјештаја о реализацији Плана кориштења
средстава остварених од концесионе накнаде за 2020. годину.
Закључак о усвајању Извјештаја о реализацији Програма заједничке
комуналне потрошње за 2020. годину.

8/21 страна 56

Закључак о усвајању Извјештаја о реализацији Програма уређења

4/21 страна 104
4/21 страна 104
5/21 страна 44

8/21 страна 57
8/21 страна 57
8/21 страна 57
8/21 страна 58
8/21 страна 58
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.

21.
22.
23.

24.
25.

26.

27.
28.
29.
30.

31.

грађевинског земљишта за 2020. годину.
Закључак о усвајању Извјештаја о реализацији Програма текућег
одржавања и реконструкције локалних и некатегорисаних путева за 2020.
годину.
Закључак о усвајању Извјештаја о реализацији Програма текућег
одржавања хидромелиoрационог система за 2020. годину.
Закључак о усвајању Извјештаја о реализацији Програма кориштења
средстава остварених по основу накнада од пољопривредног земљишта у
2020. години.
Закључак о усвајању Извјештаја о реализацији Програма подршке развоју
пољопривреде за 2020. годину.
Закључак о усвајању Извјештаја о реализацији Програма борачко –
инвалидске заштите и заштите цивилних жртава рата за 2020. годину
Закључак о усвајању Извјештаја непрофитних организација о кориштењу
средстава Буџета Града и стању у области невладиног сектора за 2020.
годину.
Закључак о усвајању Извјештаја о реализацији Омладинске политике и
положају и статусу младих за 2020. годину.

8/21 страна 58
8/21 страна 59
8/21 страна 59
8/21 страна 59
8/21 страна 59
8/21 страна 60
8/21 страна 60

Закључак о усвајању Извјештаја Градоначелника о раду у органима
предузећа која обављају комуналне дјелатности: КП „Водовод“ а.д.
Градишка, КП „Градска чистоћа“ а.д. Градишка и КП „Топлана“
а.д. Градишка.
Закључак о давању сагласности на Програм рада Јавне установе за
предшколско васпитање и образовање дјеце „Лепа Радић“
Градишка за радну (школску) 2021/2022. годину.
Закључак о усвајању Извјештаја о реализацији Програма социјалне
заштите за 2020. годину.
Закључак о усвајању Извјештаја о пословању и годишњи обрачун
ЈУ „Центар за социјални рад“ Градишка за 2020. годину.

9/21 страна 20

Закључак о усвајању Извјештаја о реализацији уговора о пружању
јавних водних услуга на подручју града Градишказа период
01.10.2019 –31.12.2020. године.
Закључак Скупштине града (пољопривреда).
Закључак о утврђивању Нацрта измјене дијела Регулационог плана
подручја зона 1, 4 и 5 -западни дио градске зоне Градишке
„Градишка –запад” (блок број 19).
Закључак о усвајању Извјештаја о реализацији Акционог плана
образовања и запошљавања Града Градишка за период 2019-2020.
године.
Закључак о усвајању Извјештаја о раду Одјељења за инспекције за
период јануар - јуни 2021. године.
Закључак о усвајању Нацрта ребаланса Буџета града Градишка за
2021. годину.
Закључак о усвајању Нацрта Одлуке о измјенама и допунама
Програма подршке пољопривреди за 2021. годину.
Закључак о усвајању Нацрта Одлуке о измјенама Програма
кориштења средстава остварених по основу накнада од
пољопривредног земљишта у 2021. години.
Закључак о усвајању нацрта Одлуке о измјени Програма заједничке

12/21 страна 11

12/21 страна 10

12/21 страна 10
12/21 страна 10

12/21 страна 114
12/21 страна 11

14/21 страна 4

14/21 страна 5
15/21 страна 27
15/21 страна 28
15/21 страна 28

15/21 страна 28
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32.

33.
34.

35.
36.

37.

38.
39.
40.
41.
42.

43.
44.

45.
46.
47.
48.
49.
50.

51.

комуналне потрошње за 2021. годину.
Закључак о усвајању нацрта Одлуке о измјени Програма текућег
одржавања и реконструкције локалних и некатегорисаних путева за
2021. годину.
Закључак о усвајању Нацрта Одлуке о измјени Програма уређења
грађевинског земљишта за 2021. годину.
Закључак о усвајању Нацрта Одлуке о измјенама Програма борачко
– инвалидске заштите и заштите цивилних жртава рата за 2021.
годину.
Закључак о усвајању Нацрта Одлуке о измјенама и допунама
Програма социјалне заштите за 2021. годину.
Закључак о усвајању Извјештаја о реализацији Акционог плана
родне равноправности на подручју града Градишка за период 2018
–2020. година за 2020. годину.
Закључак
о
усвајању
Извјештаја
о
раду
Форума
за
безбједност
грађана
на подручју града Градишка за 2019 - 2020. годину.
Закључак о усвајању Извјештаја о раду Одбора за жалбе.
Закључак о усвајању Нацрта Програма рада Скупштине града
Градишка за 2022. годину.
Закључак о усвајању Нацрта Ребаланса Буџета града Градишка за
2021. годину.
Закључак о усвајању Нацрта Буџета града Градишка за 2021.
годину.
Закључак о усвајању Нацрта Плана утрошка средстава остварених
од накнаде по основу кориштења шума и шумског земљишта на
простору града Градишка за 2022. годину.
Закључак о усвајању Нацрта Плана кориштења средстава
остварених од концесионе накнаде за 2022. годину.
Закључак о усвајању Нацрта Програма кориштења средстава
остварених по основу накнада од пољопривредног земљишта у
2022. години.
Закључак о усвајању Нацрта Програма подршке пољопривреди за
2022. годину.
Закључак о усвајању Нацрта Програма подршке руралном развоју
за 2022. годину.
Закључак о усвајању Нацрта Програма подршке предузетништву за
2022. годину.
Закључак о усвајању Нацрта Програма заједничке комуналне
потрошње за 2022. годину.
Закључак о усвајању Нацрта Програма уређења грађевинског
земљишта за 2022. годину.
Закључак о усвајању Нацрта Програма текућег одржавања и
реконструкције локалних и некатегорисаних путева за 2022.
годину.

15/21 страна 29

15/21 страна 29
15/21 страна 29

15/21 страна 30
15/21 страна 30

15/21 страна 30

16/21 страна 63
17/21 страна 5
17/21 страна 6
17/21 страна 6
17/21 страна 6

17/21 страна 7
17/21 страна 7

17/21 страна 7
17/21 страна 8
17/21 страна 8
17/21 страна 8
17/21 страна 9
17/21 страна 9

Закључак о усвајању Нацрта Програма текућег одржавања и 17/21 страна 10
реконструкције хидромелиoрационог система за 2022. годину
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52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.

Закључак о усвајању Нацрта Програма социјалне заштите за 2022.
годину.
Закључак о усвајању Нацрта Програма борачко – инвалидске
заштите и заштите цивилних жртава рата за 2022. годину
Закључак о усвајању Нацрта Програма финансирања спорта на
подручју града Градишка за 2022. годину.
Закључак о давању сагласности на Програм рада и финансијски
план ЈУ„Културни центар“ Градишка за 2022. годину.
Закључак о давању сагласности на Програм рада и финансијски
план ЈУ„Завичајни музеј“ Градишка за 2022. годину.
Закључак о давању сагласности на Програм рада и финансијски
план ЈУ„Градско позориште Градишка“ Градишка за 2022. годину.
Закључак о давању сагласности на Програм рада и финансијски
план ЈУ„Народна библиотека“ Градишка за 2022. годину.
Закључак о давању сагласности на Програм рада и финансијски
план ЈЗУ „Дом здравља“ Градишка за 2022. годину.
Закључак о давању сагласностиПрограм рада и финансијски план
ЈЗУ „Апотека Градишка“ Градишка за 2022. годину.
Закључак о давању сагласности на Програм рада и финансијски
план ЈУ„Центар за социјални рад“ Градишка за 2022. годину.
Закључак о давању сагласности Програм рада и финансијски план
ЈУ„Туристичка организација града Градишка“ за 2022. годину.
Закључак о давању сагласности на Програм рада и финансијски
план „Развојна агенција Градишка – РАГА“ за 2022. годину.
Закључак о давању сагласности на Програм рада и финансијски
план Јавне установе за прешколско васпитање и образовање дјеце
„Лепа Радић“ Градишка за 2022. годину.

17/21 страна 10
17/21 страна 10
17/21 страна 10
18/21 страна 132
18/21 страна 132
18/21 страна 132
18/21 страна 132
18/21 страна 133
18/21 страна 133
18/21 страна 133
18/21 страна 134
18/21 страна 134
18/21 страна 134

________________________________________________________________________
Г Р А Д О Н А Ч Е Л Н И К_______________________________________________
ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ
Ред.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

НАЗИВ
Правилник о успостављању и вођењу јавно-приватног дијалога у граду
Градишка.
Програм манифестација од значаја за град Градишку у 2021.години.
Правилник о додјели награда најбољим просвјетним радницима.
Правилник о измјени Правилника о критеријумима и поступку за додјелу
средстава гранта удружењима од интереса за град Градишка.
Правилник о унутрашњој организацији и систематзацији радних мјеста у
ГУГГ са организа-ционом шемом.
Правилник о начину и условима расподјеле средстава за подршку
пољопривреди за 2021. годину.

Број гласника/
страна
1/21 страна 1
2/21 страна 1
2/21 страна 4
2/21 страна 6
3/21 страна 7
5/21 страна 47
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.

22.
23.
24.

Правилник о заштити на раду Градске управе града Градишка.
5/21 страна 48
Правилник о начину вођења евиденције имовине Града и упису у
5/21 страна 69
регистар.
Правилник о заштити од пожара
5/21 страна 71
Правилник о праћењу реализације оквирних споразума, уговора и
6/21 страна 1
фактура.
Упутство о начину, поступку и контроли наплате градске
6/21 страна 5
административне таксе.
Правилник о критеријумима, начину и поступку расподјеле средстава
7/21 страна 1
организацијама у области културе.
Упутство за спровођење Одлуке о управљању јавним просторима за
7/21 страна 13
паркирање моторних возила на подручју града Градишка.
Правилник о измјенама и допунама Правилника о унутрашњој
организацији и систематизацији радних мјеста Градске упреаве града 10/21 страна 1
Градишка.
Правилник о испуњености услова за пружање туристичких услуга на
11/21 страна 1
селу.
Упутство о току финансијско-књиговодствене документације у Градској
12/21 страна
управи града Градишка.
32
Правилник о интерним контролама и интерним контролним
13/21 страна 1
поступцима.
Правилник, о утврђивању услова, критеријума поступка одобравања
субвенција за пружање услуга редовног аутобуског линијског превоза
14/21 страна12
путника за нерентабилне линије.
Правилник о поступку додјеле подстицајних средстава из Програма
14/21 страна
подршке предузетништву за 2021. годину.
17
Правилник о допуни Правилника о субвенционирању превоза ученика
14/21 страна
основних и средњих школа с подручја града Градишка.
37
Правилник о измјенама и допунама правилника о унутрашњој
15/21 страна
оранизацији и систематизацији радних мјеста Градске управе града
49
Градишка.
Упутство о измјени Упутства о начину коришћења годишњег одмора.
16/21 страна
Прaвилник o пoступку зaштитe oд узнeмирaвaњa на раду у Грaдскoj
упрaви грaдa Грaдишкa.
Правилник о измјенама и допунама Правилника о начину и условима
расподјеле средстава за подршку пољопривреди за 2021. годину.

25.

Правилник о измјени и допуни Правилника о јавним набавкама у граду
Градишка.

26.

Правилник о измјени и допуни Правилника о праћењу реализације
оквирних споразума, уговора и
фактура.

68
17/21 страна
30
17/21 страна
34
18/21 страна
140
18/21 страна
141

ОДЛУКЕ
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Ред.
бр.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.

НАЗИВ

Број
гласника/
страна
Одлука о измјени Одлуке о начин у организовања трезора града Градишкa. 1/21 страна 4
Одлука о усвајању Оквирног стратешког плана за активности интерне
ревизије за период 2021-2023. годину.
Одлука о усвајању Плана рада интерне ревизије.
Одлука о попису и образовању Комисије за попис.

1/21 страна 5

Одлука о додјели гранта - подршка наталитету (поклон честитка за
новорођено дијете за мјесец ДЕЦЕМБАР 2020. године.
Одлука о додјели средстава Синдикалној организацији Градске управе
града Градишка (помоћ пензионерима).
Одлука о оснивању Привредног савјета града Градишка.
Одлука о висини благајничког максимума за 2021.годину.
Одлука о висини мјесечног износа поклон честитке за новорођенче у 2021.
години.
Одлука о додјели гранта - подршка наталитету (поклон честитка за
новорођено дијете за мјесец ОКТОБАР И НОВЕМБАР 2020. године).
Одлука о додјели гранта - подршка наталитету (поклон честитка за
новорођено дијете за мјесец ЈАНУАР 2021. године).
Одлука о оснивању Градске управе града Градишка .

1/21 страна 7

Одлука о висини закупа за постављање садржаја на јавним и другим

4/21 страна
122

површинама за које се не може наплаћивати комунална такса за 2021.
годину.
Одлука о именовању контакт особе за комуникацију са Институтом за
јавно здравство Републике Српске.

1/21 страна 5
1/21 страна 6

1/21 страна 8
1/21 страна 9
2/21 страна 6
2/21 страна 6
2/21 страна 7
2/21 страна 8
3/21 страна 1

4/21 страна
123

Одлука о усвајању Прегледа расподјеле финансијских средстава за спорт у 5/21 страна
2021. години - Преглед расподјеле финансијских средстава за спорт у
77
2021. години.
Одлука о додјели гранта - подршка наталитету (поклон честитка за 5/21 страна
новорођено дијете за мјесец ФЕБРУАР 2021. године).
80
Одлука о давању сагласности на Правилник о измјени и допуни 5/21 страна
Правилника о унутрашњој организацији послова и систематизацији
80
радних мјеста ЈУ „Центар за социјални рад“ Градишка.
Одлука о измјени Одлуке о радном времену запослених у Градској управи 6/21 страна
града Градишка.
12
Одлука о именовању службеника задужених за континуирано праћење 6/21 страна
измјена законске регулативе и извјештавање.
12
Одлука о утврђивању Нацрта измјене дијела Регулационог плана подручја 7/21 страна
зона 2, 7 и 8 – источни дио градске зоне Градишке „Градишка-исток“
17
(локација „Крошња“).
Одлука о утврђивању Нацрта измјене Регулационог плана дијела центра 7/21 страна
Градишке (локација „Тржница“).
17
Одлука о додјели гранта – подршка наталитету (поклон честитка за 7/21 страна
новорођено дијете – МАРТ 2021. године).
18
Одлука о давању сагласности на Измјене и допуне Колективног уговора за 8/21 страна
запослене у ЈУ „Центар за социјални рад“ Градишка..
77
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159.
160.
161.
162.

163.

164.
165.
166.
167.

168.

Одлука о измјени Одлуке о именовању службеника задужених за
континуирано праћење измјена законске регулативе и извјештавање.
Одлука о додјели гранта-подршка наталитету (поклончеститка за
новорођено дијете-АПРИЛ 2021.).
Одлука о измјенaма и допуни Одлуке о коришћењу мобилних телефона у
службене сврхе.

Одлука о измјени Одлуке о одређивању Представника руководства
за квалитет и именовању Тима за квалитет у Градској управи града
Градишка.
Одлука о давању сагласности на Одлуку о измјенама и допунама
Статута Јавне установе за предшколско васпитање и образовање
дјеце „Лепа Радић“ Градишка.
Одлука о додјели гранта-подршка наталитету (поклон честитка за
новорођено дијете-МАЈ 2021.).
Одлука о додјели средстава Синдикалној организацији Градске
управе града Градишка.
Одлука о утврђивању Нацрта Регулационог плана „Кружна
раскрсница Обрадовац“.
Одлука о прихватању понуде за вршење стручног надзора над
радовима адаптације просторија Дигиталног иновативног ХAБ-а
(ДИХ) Градишка.
Одлука о измјени и допунама Одлуке о радном времену запослених
у Градској управи града Градишка.

169.

Одлука о додјели гранта-подршка наталитету (поклон честитка за
новорођено дијете-ЈУН 2021).

170.

Одлука о одржавању Манифестације „Градишка јесен 2021“

171.
172.

173.

174.
175.
176.
177.

178.

8/21 страна
77
9/21 страна
31
9/21 страна
31
9/21 страна
32
11/21 страна
21
11/21 страна
21
11/21 страна
21
12/21 страна
41
12/21 страна
42
12/21 страна
42
12/21 страна
43

13/21 страна
10
Одлука о додјели гранта-подршка наталитету (поклон честитка за 13/21 страна
новорођено дијете-ЈУЛ 2021).
12
Одлука о давању сагласности на Правилник о измјени и допуни 13/21 страна
Правилника о унутрашњој организацији послова и систематизацији 12
радних мјеста у ЈУ “Центар за социјални рад Градишка“
Одлука о усвајању Стратегије управљања ризицима у Градској
15/21 страна
управи града Градишка.
60
Стратегија управљања ризицима у Градској управи града Градишка.
Одлука о додјели гранта-подршка наталитету (поклон честитка за
15/21 страна
новорођено дијете - АВГУСТ 2021)
74
Одлука о именовању Комисије за утврђивање дефицитарних
15/21 страна
занимања на подручју града Градишка у школској 2021/22. години.
74
Одлука о давању сагласности на Измјене и допуне Колективног
15/21 страна
уговора за запослене у ЈУ „Центар за социјални рад“ Градишка.
75
Одлука о уништењу печата и штамбиља који више нису у употреби
16/21 страна
у Градској управи града Градишка.
68
Одлука о додјели гранта-подршка наталитету (поклон честитка за
новорођено дијете - СЕПТЕМБАР 2021).

16/21 страна
68
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179.

180.
181.
182.
183.

184.
185.
186.
187.
188.
189.

190.
191.
192.
193.

Одлука о утврђивању Нацрта измјене дијела Регулационог плана
подручја зона 2, 7 и 8 – источни дио градске зоне Градишке
„Градишка-исток“ (Угао улица Хиландарска и војводе Путника).
Одлука о додјели гранта-подршка наталитету (поклон честитка за
новорођено дијете - ОКТОБАР 2021).
Одлука о давању сагласности на Уговор о допуни Колективног
уговора за запослене у ЈУ „Завичајни музеј“ Градишка.
Одлука о приступању изради Плана капиталних инвестиција Града
Градишка за период 2022-2024. година.
Одлука о дјелимичном поништавању јавног конкурса за избор и
именовање директора и чланова управних одбора јавних установа
чији је оснивач Град Градишка.
Одлука о давању сагласности на Статут Јавне установе „Културни
центар“ Градишка.
Одлука о давању сагласности на Статут о допуни Статута Јавне
установе „Центар за социјални рад“ Градишка.
Одлука о додјели средстава Синдикалној организацији Градске
управе.
Одлука о усвајању Оквирног стратешког плана за активности
интерне ревизије за период 2022-2024. године.
Одлука о усвајању Плана рада интерне ревизија
Одлука о висини закупа за постављање садржаја на јавним и другим
површинама за које се не може наплаћивати комунална такса за
2022. Годину.
Одлука („С љубављу храбрим срцима“).
Одлука о додјели гранта-подршка наталитету (поклон честитка за
новорођено дијете НОВЕМБАР 2021. година).
Одлука о измјени Одлуке о начину организовања трезора града
Градишка.
Одлука о попису и образовању комисија за попис.

17/21 страна
35
17/21 страна
35
17/21 страна
36
17/21 страна
36
18/21 страна
143
18/21 страна
143
18/21 страна
144
18/21 страна
144
1/22 страна
1
1/22 страна
1
1/22 страна
2
1/22 страна
3
1/22 страна
4
1/22 страна
4
1/22 страна
5

РЈЕШЕЊА
Ред.
бр.

НАЗИВ

Број
гласника/
страна
Рјешење
о
именовању
чланова
Привредног
савјета
града
Градишка.
112.
1/21 страна 9
113. Рјешење о именовању Централне пописне комисије.
1/21 страна 10
114. Рјешење о именовању Комисије за попис земљишта, стамбених и 1/21 страна 10
пословних објеката, опреме и инвентара у домовима културе и мјесним
канцеларијама.

115. Рјешење о именовању Комисије за попис путева, мостава, расвјете, 1/21 страна 11
осталих саобраћајних објеката и осталих објеката.
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116. Рјешење о именовању Комисије за попис возила, опреме, инвентара и 1/21 страна 12
нематеријалне имовине у Градској управи.

117. Рјешење о именовању Комисије за попис новчаних средстава, 1/21 страна 12
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.

потраживања и обавеза.
Рјешење о давању овлашћења руководиоцима организационих јединица да
могу потписати пописне листе за попис градске имовине са стањем на дан
31.12.2020. године.
Рјешење о одређивању ознака организационих јединица и предмета за које
ће се водити попис аката у 2021. години.
Рјешење о допуни Рјешења о одређивању ознака организационих јединица
и предмета за које ће се водити попис аката у 2021. години.
Рјешење о именовању Комисије за попис и процјену штете настале након
земљотреса који се десио дана 29.12.2020. годинег
Рјешење о именовању Комисије за рјешавање захтјева физичких лица за
текуће помоћиг
Рјешење о именовању два члана Комисије за примопредају радоваг
Рјешење о именовању надзорног органа (Милан Хрвачевић - адаптација
инфраструктурних објеката у ужој градској зони)г
Рјешење о именовању надзорног органа (Милан Хрвачевић - адаптација
инфраструктурних објеката у ужој градској зони)г
Рјешење о именовању надзорног органа (Мишо Чагљевић електроинсталерски радови на адаптацији инфраструктурних објеката у
ужој градској зони)г
Рјешење о именовању надзорног органа (Бранислав Савић реконструкција моста на ријеци Јабланици у МЗ Милошево Брдог
Рјешење о именовању надзорног органа (Бранислав Савић-асфалтирање
пута Јабланица – Сјеверовциг
Рјешење о именовању Градског штаба за ванредне ситуација града
Градишка.
Рјешење о именовању Комисије за процјену вриједности грађевинског
земљишта.
Рјешење о именовању Комисије за случај настанка штете на
пољопривредним усјевима усљед плављења, града и др.
Рјешење о именовању Пројект менаџера испред Градске управе Градишка
за реализацију пројекта „Изградња саобраћајнице на простору између
улица 16. крајише бригаде и Меше Селимовића-крак 1“.
Рјешење о именовању надзорног органа (Бранислав Савић - нови радови
на асфалтирању локалних и некатегорисаних путева).
Рјешење о именовању надзорног органа (Бранислав Савић - нови радови
на асфалтирању улица).
Рјешење о именовању надзорног органа (Бранислав Савић - додатни
радови на асфалтирању улица).
Рјешење о именовању надзорног органа (Бранислав Савић - додатни
радови на асфалтирању локалних и некатегорисаних путева).
Рјешење о именовању надзорног органа (Ведран Кнежевић - санација
друштвеног дома у МЗ Бистрица).
Рјешење о именовању надзорног органа (Мишо Чагљевић електроинсталатерски радови на санацији друштвеног дома у МЗ
Бистрица).

1/21 страна 13
1/21 страна 13
1/21 страна 18
1/21 страна 19
1/21 страна 19
1/21 страна 20
1/21 страна 20
1/21 страна 21
1/21 страна 21
1/21 страна 22
1/21 страна 22
2/21 страна 8
2/21 страна 9
2/21 страна 10
2/21 страна 10
2/21 страна 11
2/21 страна 11
2/21 страна 12
2/21 страна 12
2/21 страна 13
2/21 страна 13

139. Рјешење о именовању надзорног органа (Бранислав Савић - земљани 2/21 страна 14
радови у мјесним заједницама).
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140. Рјешење о именовању надзорног органа (Бранислав Савић - радови на 2/21 страна 14
путевима и путним објектима на територији града Градишка).

141. Рјешење о именовању надзорног органа (Бранислав Савић - радови на 2/21 страна 15
142.
143.
144.
145.
146.

површинском слоју путева на територији града Градишка).
Рјешења о одобрењу реалокације средстава у Буџету града Градишка за
2020. Годину.
Рјешење о именовању надзорног органа (Бранислав Савић - радови на
објектима инфраструктуре у Агроиндустријској зони - Нова Топола).
Рјешење о именовању чланова Тима за реализацију Акционог плана за
спровођење препорука ревизије учинка успостављањапословних зона у
Републици Српској.
Рјешење о оснивању Савјета за образовање и запошљавање града
Градишка.
Рјешење о именовању чланова градског Тима за имплементацију пројекта
под називом „Gradiška-the City of Wood“.
Рјешење о именовању Комисије за примопредају изведених радова.

2/21 страна 15
4/21 страна
125
5/21 страна 81
5/21 страна 82
5/21 страна 83

147.
5/21 страна 84
148. Рјешење о именовању Комисије за контролу коришћења стамбених 5/21 страна 85
јединица из фонда социјалног становања Републике Српске.

149. Рјешење о именовању лица за праћење реализације уговорних обавеза.
5/21 страна 85
150. Рјешење о именовању Радне групе за вршење стручно-техничког надзора 5/21 страна 86

151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.

166.
167.

и праћење извршења уговорних обавеза по Уговору о набавци услуге
израде пројектне документације за развој и унапређење водоводног
система којим управља КП „Водовод“ а.д. Градишка.
Рјешење о именовању Тима за постиинвестициону посјету привредним
субјектима града Градишка.
Рјешење о именовању Комисије за разматрање захтјева за субвенцију
услуга јавног превоза на подручју града Градишка за 2021. годину.
Рјешење о именовању Комисије за спровођење јавног конкурса за избор
службеника на руководећа радна мјеста у Градској управи Градишка.
Рјешење о именовању надзорног органа (Бранислав Савић инфраструктурни објекти у Агро-зони Нова Топола).
Рјешење о давању овлашћења (Божана Глувић).
Рјешење о давању овлашћења (Саша Суботић).
Рјешење о давању овлашћења (Ведран Кнежевић).
Рјешење о давању овлашћења (Дарко Десанчић).
Рјешење о давању овлашћења (Горан Мирјанић).
Рјешење о давању овлашћења (службеницима Градске управе за потребе
одређивања комуналне накнаде).
Рјешење о образовању Савјета за безбједност саобраћаја на подручју
градског насеља града Градишка.
Рјешење о именовању Дисциплинске комисије.
Рјешење о именовању Комисије за спровођење јавног конкурса за избор
службеника у Градској управи Градишка.
Рјешење о именовању Комисије за утврђивање испуњености услова за
додјелу средстава из Програма подршке пољопривреди за 2021. годину.
Рјешење о именовању Комисија за уклањање отписаних основних
средстава датих на реверс граду Градишка од стране Министарства
финансија.
Рјешење о именовању Градског менаџера (Бојан Вујиновић).
Рјешење о именовању савјетника Градоначелника за грађевинске и

5/21 страна 86
5/21 страна 87
5/21 страна 88
5/21 страна 88
5/21 страна 89
5/21 страна 89
5/21 страна 90
5/21 страна 90
5/21 страна 91
5/21 страна 92
6/21 страна 13
6/21 страна 14
6/21 страна 15
6/21 страна 15
6/21 страна 16
6/21 страна 16
6/21 страна 17
47

Јединствени регистар прописа објављених од 2000. године

168.
169.
170.
171.
172.
173.
63.
64.
65.
66.

67.
68.

69.
70.

71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.

инфраструктурне радове (Бранислав Савић).
Рјешења о одобрењу реалокација у Буџету града Градишка за 2020.
годину.
Рјешење о именовању Радног тима за израду локалног Плана управљања
отпадом града Градишка.
Рјешење о именовању Комисије за примопредају непокретности.
Рјешење о именовању Комисије за урбанизам.
Рјешење o имeнoвaњу члaнoвa грaдскoг Tимa зa имплeмeнтaциjу прojeктa
пoд нaзивoм „SAFE TOGETHER - Risk prevention in the cross-border area“.
Рјешење о именовању чланова Тима за израду Правилника о условима за
пружање услуга у сеоском домаћинству у граду Градишка.
Рјешење о измјени Рјешења о именовању Комисије за спровођење јавног
конкурса за избор службеника уз Градској управи Градишка.
Рјешење о именовању Комисије за процјену грађевинских објеката у
власништву Града Градишка.
Рјешење о именовању надзорног органа (Радислав Мартић – грађ.радови
на изградњи амбуланте породичне медицине Доња Јурковица).
Рјешење о именовању надзорног органа (Мишо Чагљевић –
електроинсталатерски радови на изградњи амбуланте породичне медицине
Доња Јурковица).
Рјешење о именовању надзорног органа (Славиша Гудураш – машински
радови на изградњи амбуланте породичне медицине Доња Јурковица).
Рјешење о именовању Координатора (Гордана Николић – Програм
рјешавања расељених лица, повратника и избјеглица за обнову и изградњу
стамбених јединица и инфраструктуре).
Рјешење о именовању Радне групе за израду Акционог плана родне
равноправности на подручју града Градишка за период 2021-2023. Године.
Рјешење о именовању Комисије за надзор над спровођењем систематске
превентивне дератизације.
Рјешење о именовању комисије за примопредају кључева стамбених
јединица из фонда социјалног становања.
Рјешење о именовању надзорног органа.
Рјешење о давању овлашћења Божани Глувић.
Рјешење о давању овлашћења Саши Суботићу.
Рјешење о давању овлашћења Ведрану Кнежевићу.
Рјешење о давању овлашћења Дарку Десанчић.
Рјешење о давању овлашћења Горану Мирјанићу.
Рјешење о давању овлашћења Драгутину Ковачевићу.
Рјешење о именовању чланова градског Тима за имплементацију пројекта
под називом „Унапређење ефикасности локланих услуга у Босни и
Херцеговини -PIPLS“.
Рјешење о именовању Комисије за додјелу једнократне помоћи за
обављање асистиране репродукције-вантјелесне оплодње.
Рјешење о давању сагласности за колективни годишњи одмор ЈУ за
предшколско васпитање и образовање дјеце „Лепа Радић“ Градишка.
Рјешење o имeнoвaњу Научно-техничког одбора у оквиру пројекта
„Adriatic Landscape Interpretation Network“.
Рјешење о именовању Тима за израду Стратегије развоја система
даљинског гријања града Градишка.
Рјешење о именовању Комисије за оцјењивање испуњености услова по
Јавном позиву заједницама етажних власника стамбених зграда за

6/21 страна 18
7/21 страна 19
7/21 страна 19
7/21 страна 20
8/21 страна 77
8/21 страна 78
8/21 страна 78
8/21 страна 79
8/21 страна 79
8/21 страна 80
8/21 страна 80
8/21 страна 81
9/21 страна 32
9/21 страна 33
9/21 страна 34
9/21 страна 34
9/21 страна 34
9/21 страна 35
9/21 страна 36
9/21 страна 36
9/21 страна 37
9/21 страна 37
9/21 страна 38
9/21 страна 38
9/21 страна 39
10/21 страна 4
10/21 страна 5
10/21 страна 5
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85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.

93.

94.
95.

суфинансирање радова на енергетској санацији фасада на подручју града
Градишка.
Рјешење о именовању Комисије за усклађивање редова вожње у
приградском саобраћају на подручју града Градишка за период од
01.06.2021-31.05.2022. године.
Рјешење o имeнoвaњу Комисије за споровођење јавног конкурса за избор
службеника у Градској управи Градишка.
Рјешење o имeнoвaњу Комисије за споровођење јавног конкурса за избор
намјештеника у Градској управи Градишка.
Рјешење о именовању члaнoвa Јединице за имплементацију пројекта
„Прикупљање и пречишћавање отпадних вода“Градишка (ЈИП).
Рјешење о именовању Радне групе за мапирање сеоских домаћинстава за
пружање туристичких услуга на селу на територији града Градишка.
Рјешење о именовању надзорног органа (Здравка Мацура).

11/21 страна
22
11/21 страна
23
11/21 страна
23
11/21 страна
24
11/21 страна
24
Рјешење о именовању чланова Развојног тима (ГРТ) Града Градишка.
12/21 страна
44
Рјешење о измјени Рјешења о именовању Комисије за оцјењивање 12/21 страна
испуњености услова по Јавном позиву заједницама етажних власника 44
стамбених зграда за суфинансирање радова на енергетској санацији
фасада на подручју града Градишка.
Рјешење о именовању Комисије за случај настанка штета на
пољопривредним усјевима услед плављења, града и другог, те осталих
штета на пољопривредним газдинствима.
Рјешење о именовању два члана Уређивачког одбора „Службеног
гласника града Градишка“.
Рјешење о именовању чланова градског Тима за имплементацију пројеката
под називом „Innovative technologies for stronger businesses and improved
business environment“.

96.

Рјешење о именовању лица за праћење реализације уговорних обавеза.

97.

Рјешење о именовању надзорног органа Бранислав Савић, мајдан
Агрозона НТ.
Рјешење о именовању надзорног органа Здравка Мацура (ул. Петра
Пеције).
Рјешење о именовању надзорног органа Бранислав Савић,
асфалтирање локалних и некатегорисаних путева.
Рјешење о именовању Координатора Ведран Кнежевић, ЕТЦ
Суботићи.
Рјешење о именовању Координатора Ведран Кнежевић ХУБ (ДИХ).

98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.

10/21 страна 6

12/21 страна
45
12/21 страна
45
12/21 страна
46
12/21 страна
47

12/21 страна
48
12/21 страна
48
12/21 страна
49
12/21 страна
49
12/21 страна
50
Рјешење о именовању Комисије за примопредају изведених радова. 12/21 страна
50
Рјешења о одобрењу реалокације средстава у Буџету града 12/21 страна
Градишка за 2021. годину.
51
Рјешење о именовању Организационог одбора за организацију
13/21 страна
Манифестације „Градишка јесен 2021“.
13
Рјешење о именовању Комисије за рјешавање захтјева физичких 13/21 страна
лица за текуће помоћи.
13
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106.

107.
108.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.

128.

Рјешење о
именовању додатног члана Оперативног тима за
унапређење функционисања мјесних заједница на подручју града
Градишка.
Рјешење о именовању Комисије за провођење поступка давања у
закуп изграђаног грађевинског землјишта.
Рјешење о именовању надзорног органа површински слој путева у
мјесним заједницама.
Рјешење о именовању Градског штаба за ванредне ситуације града
Градишка.
Рјешење о измјени Рјешења о именовању Комисије за провођење поступка
давања у закуп изграђеног грађевинског земљишта.
Рјешење о именовању надзорног органа (Здравака Мацура – адаптација
паркинг простора).
Рјешење о именовању надзорног органа (Здравкa Мацура – хитна
интервенција санације мајдана у Агроиндустријској зони Нова Топола).
Рјешење о именовању Радног тима за праћење израде система видео надзора на подручју града Градишка.
Рјешење о именовању Комисије за контролу коришћења непокретности на
којима град Градишка има право својине или право располагања.
Рјешење о именовању Комисије за спровођење поступка додјеле средстава
из Програма подршке предузетништву за 2021. годину
Рјешење o имeнoвaњу члaнoвa грaдскoг Tимa зa имплeмeнтaциjу прojeктa
пoд нaзивoм „Adriatic Landscape Interpretation Network“
Рјешење о именовању Комисије за разматрање понуда за издавање у закуп
пословног простора који се налази у склопу зграде „Културног Центра“.
Рјешење o именовању Комисије за разматрање захтјева за субвенције
услуга јавног превоза на подручју града Градишка за период од 1.9.2021.
године до 31.12.2021. године.
Рјешење о измјени рјешења о именовању Кoмисиje зa усклађивање редова
вожње у приградском саобраћају за период од 01.06.2021. године до
31.05.2022. године
Рјешење о именовању Комисије за спровођење јавног конкурса за избор
службеника у Градској управи града Градишка.
Рјешење о именовању Комисије за спровођење јавног конкурса за избор
намјештеника у Градској управи Градишка.
Рјешење о именовању лица за стручни надзор (Верица Вујат и Миодраг
Бабић - над испоруком рачунарске опреме за пројекте МЗ).
Рјешење о именовању надзорног органа (Мишо Чагљевић електроинсталатерски радови на изградњи административног објекта ЈП
„Хидро-пут“).
Рјешење о именовању надзорног органа (Вања Мартић - грађевински
радови на изградњи административног објекта ЈП „Хидро-пут“).
Рјешење о именовању надзорног органа (Владимир Драшко - машински
радови на изградњи административног објекта ЈП „Хидро-пут“).
Рјешење о именовању надзорног органа (Здравка Мацура - уређење
парцеле у власништву града Градишка у МЗ Брестовчина).
Рјешење о именовању надзорног органа (Радислав Мартић - радови на
санацији клизишта на локацији Чекићу у МЗ Грбавци).

13/21 страна
14
13/21 страна
15
13/21 страна
15
14/21 страна
37
14/21 страна
38
15/21 страна
75
15/21 страна
75
15/21 страна
76
16/21 страна
69
16/21 страна
70
16/21 страна
70
16/21 страна
71
16/21 страна
71
16/21 страна
72
16/21 страна
72
16/21 страна
73
16/21 страна
74
16/21 страна
74
16/21 страна
75
16/21 страна
75
16/21 страна
76
16/21 страна
76
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129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.

139.
140.
141.
142.

143.
144.
145.

Рјешење о именовању пројектног координатора за провођење пројекта
„ОЗОН“-Отворене и одговорне општине“.
Рјешење о именовању координатора (Милош Лазић - изградња
административног објекта ЈП „Хидро-пут“).
Рјешење о именовању надзорног органа (Славојка Миличевић одржавање локалних и некатегорисаних путева са асфалтним коловозом
на подручју града Градишка).
Рјешење о именовању надзорног органа (Славојка Миличевић одржавање локалних и некатегорисаних путева са асфалтним коловозом
на подручју града Градишка 02/2-404-199/21).
Рјешење о именовању надзорног органа (Славојка Миличевић - нове
услуге одржавања улица, локалних и некатегорисаних путева са
макадамским коловозом).
Рјешење о именовању координатора (Милош Лазић).
Рјешење о именовању надзорног органа (Среберенка Торбица - енергетска
санација фасаде зграде Е2).
Рјешење о допуни рјешења о именовању Кoмисиje зa контролу
коришћења непокретности на којима град Градишка има право својине
или право располагања.
Рјешења о одобрењу реалокације средстава у Буџету града Градишка за
2021. годину.
Рјешење о именовању чланова Радног тима за израду Плана капиталних
инвестиција Града Градишка.
Рјешење о измјени рјешења о именовању комисије за спровођење јавног
конкурса за избор службеника у Градској управи града Градишка.
Рјешење о именовању надзорног органа (Радислав Мартић - чишћење
канала на подручју града Градишка, замјена оштећених пропуста на
каналској мрежи и измуљивање критичних дионица канала).
Рјешење о именовању надзорног органа (Ведран Кнежевић - санација
сточне пијаце у Новој Тополи).
Рјешење о именовању надзорног органа (Жељко Билбија, Гордана
Николић, Александар Бакић и Славојка Миличевић-одржавање градских
улица, локалних и некатегорисаних путева у зимском периоду за
2021/2022. годину).
Рјешење о именовању надзорног органа (Бранислав Савић- асфалтирање
пута Јазовац - Ћелиновац).
Рјешење о именовању чланова градског Тима за имплементацију пројекта
под називом „Јачање интегритета и транспарентности у јавном сектору“.
Рјешење о именовању чланова градског Тима за имплементацију
пројекта под називом „Пројекат општинског околишног управљања
(МЕГ II)“.

16/21 страна
77
16/21 страна
77
16/21 страна
77
16/21 страна
78
16/21 страна
78
16/21 страна
79
16/21 страна
79
16/21 страна
80
16/21 страна
80
17/21 страна
37
17/21 страна
38
17/21 страна
39
17/21 страна
39
17/21 страна
40
17/21 страна
40
17/21 страна
40
18/21 страна
144
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Ред.
бр.
1.

НАЗИВ
Закључак о исправци грешке.

Број гласника/
страна
10/21 страна 7

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
Ред.
Број гласника/
НАЗИВ
бр.
страна
Оглас
о
регистрацији
ЗЕВ
стамбене
зграде
у
Ул.
„Козарских
бригада“
15.
1/21 страна 23
бр.11, ламела „Б2“.
16. Оглас о промјени лица овлаштених за заступање ЗЕВ стамбене зграде у
17.
18.
19.
20.
21.

Ул. Видовданска 87 - „Крошња“ ламела 4.
Листа физичких лица која могу учествовати у раду комисија за технички
преглед објеката на подручју града Градишка у 2021. и 2022. години.
Оглас о промјени лица овлаштених за заступање ЗЕВ стамбене зграде у
Ул. „Руђера Бошковића“ 1А.
Оглас о промјени лица овлаштених за заступање ЗЕВ стамбене зграде у
Ул. „Видовданска 5/Д“.
Оглас о промјени лица овлаштених за заступање ЗЕВ зграде у Ул.
„Милоша Црњанског“ 43А.
Оглас о промјени лица овлаштених за заступање ЗЕВ зграде у Ул.
„Видовданска 67“.

22. Оглас о регистрацији ЗЕВ зграде у Ул. 16. Крајишке бригаде 15А.
23. Оглас о промјени лица овлаштених за заступање ЗЕВ стамбене зграде у
24.
25.
26.
27.

УЛ. Мајора М.Тепића“ бр, 13/А улаз 4.
Оглас о промјени лица овлаштених за заступање ЗЕВ стамбене зграде
„Урбана вила Кеј“, у „Улици војводе Путника“2А.
Оглас о регистрацији ЗЕВ стамбене зграде „Липа“ у улици Војводе Степе
33
Оглас о промјени лица овлаштених за заступање ЗЕВ стамбене зграде у
Ул. „Руђера Бошковића“ 1-3
Оглас о промјени лица овлаштених за заступање ЗЕВ стамбене зграде у
улици Војводе Мишића 58Б.

2/21 страна 35
4/21 страна
124
4/21 страна
125
5/21 страна 91

7/21 страна 20
7/21 страна 21
9/21 страна 39
9/21 страна 40
12/21 страна
64
13/21 страна
16
16/21 страна
88
18/21 страна
145

______________________________________________________________________________
РЕГУЛАТОРНО ТИЈЕЛО НАДЛЕЖНО ЗА ВОЂЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ РЕГИСТРА
АДМИНИСТРАТИВНИХ ПОСТУПАКА ГРАДА ГРАДИШКА
________________
Ред.
бр.
1.

НАЗИВ
Рјешење о формирању Регулаторног тијела.

Број гласника/
страна
4/21 страна 123
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______________________________________________________________________________
СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДСКЕ УПРАВЕ
ГРАДА ГРАДИШКА И ГРАДОНАЧЕЛНИК_____________________
_______
Ред.
бр.
1.

Број гласника/
страна
Измјене и допуне колективног уговора за запослене у Градској управи
3/21 страна
града Градишка.
114
НАЗИВ

2.

Колективни уговор за запослене у Градској управи града Градишка (Пречишћени текст).

3.

Колективни уговор за запослене у Градској управи града Градишка

4.

Одлука о оснивању Одбора за заштиту и здравље на раду.

5/21 страна 92
11/21 страна
26
16/21 страна
88

______________________________________________________________________
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ СПОРТСКИ ЦЕНТАР„ SERVITIUM” ГРАДИШКА________
Ред.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

НАЗИВ
Одлука о повећању основног капитала Јавног предузећа
Спортски центар „Servitium“ Градишка.
Одлука о измјенaма Одлуке о организовању и усклађивању аката
Јавног предузећа Спортски центар „Servitium“ Градишка.
Статутарна Одлука о измјени Статута Јавног предузећа
Спортски центар „Servitium“ Градишка.
Одлука о повећању основног капитала Јавног предузећа
Спортски центар „Servitium“ Градишка.
Одлука о измјенама Одлуке о организовању и усклађивању аката
Јавног предузећа Спортски центар „Servitium“ Градишка
Статутарна Одлука о измјени Статута Јавног предузећа
Спортски центар „Servitium“ Градишка.

Број гласника/
Страна
9/21 страна 22
9/21 страна 23
9/21 страна 24
17/21 страна 27
17/21 страна 28
17/21 страна 28

Одлука о усвајсања Плана рада Јавног предузећа Спортски
18/21 страна 139
центар „Servitium“ Градишка за 2022. годину.
___________________________________________________________________________
УРЕЂИВАЧКИ ОДБОР „СЛУЖБЕНОГ ГЛАСНИКА ГРАДА ГРАДИШКА“__
_
7.

Ред.
бр.
1.

Број гласника/
страна
Упутство о достављању аката за објаву у Службеном гласнику
16/21 страна
града Градишка.
89
НАЗИВ

___________________________________________________________________________
ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
__

_
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Ред.
бр.

НАЗИВ

Број гласника/
страна

___________________________________________________________________________
EТИЧКИ ОДБОР СКУПШТИНЕ ГРАДА
____________________
Ред.
бр.

НАЗИВ

Број гласника/
страна

___________________________________________________________________________
JП „РАДИО ГРАДИШКА“__________________________________________________
Ред.
бр.
1.

2.
3.
4.
5.
6.

НАЗИВ
Одлука о поништавању јавног конкурса за избор и именовање
чланова Надзорног одбора Јавног предузећа „Радио Градишка“
Градишка.
Одлука о расписивању јавног конкурса за избор и именовање
чланова Надзорног одбора Јавног предузећа „Радио-Телевизија
Градишка“ Градишка.
Одлука о усвајању Плана рада ЈП „Радио телевизија Градишка“
за 2022. годину.
Одлука о повећању основног капитала Јавног предузећа „Радио
телевизија Градишка“ Градишка
Одлука о измјенама Одлуке о организовању и усклађивању аката
Јавног предузећа „Радио телевизија Градишка“ Градишка
Статутарна Одлука о измјени Статута Јавног предузећа „Радио
телевизија Градишка“ Градишка.

Број гласника/
страна
17/21 страна 26
17/21 страна 26
18/21 страна 137
18/21 страна 137
18/21 страна 138
18/21 страна 138

ЦЕНТРАЛНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА БИХ
Ред
.
бр.
1.

2.

3.

4.

НАЗИВ
Рјешење о не давању сагласности на Рјешење о именовању четири
члана Градске изборне комисије Градишка број: 06-1-07-1-401/21 од
12.8.2021. године.
Рјешење о не давању сагласности на Рјешење о рaзрјешењу четири
члана Градске изборне комисије Градишка број: 06-1-07-1-401/21 од
12.8.2021. године.
Рјешење о не давању сагласности на Рјешење о именовању
предсједника Градске изборне комисије Градишка број: 06-1-07-1401/21 од 12.8.2021. године.
Рјешење о давању сагласности на Рјешење о разрјешењу четири
члана Градске изборне комисије Градишка.

Број гласника/
страна
14/21 страна 8
14/21 страна 9
14/21 страна 10
16/21 страна 66
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5.
6.

Рјешење о давању сагласности на Рјешење о именовању четири
члана Градске изборне комисије Градишка.
Рјешење о давању сагласности на именовање предсједника Градске
изборне комисије Градишка.

16/21 страна 66
17/21 страна 29
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РЕГИСТАР ПРОПИСА
објављених у „Службеном гласнику града Градишка“ у 2020. години
________________________________________________________________________________
СКУПШТИНА ГРАДА___________________________________________________________
ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ

Ред.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.

НАЗИВ
Програм мјера за спречавање и сузбијање, елиминацију и
ерадикацију заразних болести на подручју града Градишка за 2020.
годину
Програм мјера систематске превентивне дезинсекције и
дератизације на подручју града Градишка за 2020. годину
План мјера систематске превентивне дезинсекције и дератизације
на подручју града Градишка за 2020. годину
Програм додјеле субвенција пословним субјектима погођеним
кризом изазваном вирусом корона (COVID-19) у граду Градишка
Програм кориштења пољопривредног земљишта на подручју града
Градишка за 2020. годину

Број гласника/
страна
4/20 страна 1
4/20 страна 6
4/20 страна 20
9/20 страна 1
12/20 страна 1

6.

Програм рада Скупштине града Градишка за 2021. годину

7.

Програм развоја цивилне заштите у области заштите и спасавања
19/20 страна 10
на подручју града Градишка

8.

Програма заштите од пожара у граду Градишка за 2021. годину

19/20 страна 1

19/20 страна 18

ОДЛУКЕ
Ред.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.

НАЗИВ

Број гласника/
страна
Одлука о усвајању Извјештаја о раду Скупштине града Градишка за 4/20 страна 25
2019. годину
Одлука о усвајању Програма рада градоначелника и Градске управе 4/20 страна 25
града Градишка за 2020. годину
Одлука о приступању изради Просторног плана града Градишка 4/20 страна 26
2021 - 2041. године
Одлука o привођењу трајној намјени земљишта у обухвату дијела 4/20 страна 28
Регулационог плана „Излаз на Саву“
Одлука о измјенама и допуни Одлуке о безбједности саобраћаја на 4/20 страна 29
путевима града Градишка
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6.

7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Одлука о допуни Одлуке о висини закупнине за пословне зграде, 4/20 страна 30
пословне просторије, друштвене домове, гараже и друге
непокретности у својини града Градишка за 2020. годину
Одлука о исплати средстава Земљорадничкој задрузи „Градишка“ 4/20 страна 31
Градишка
Одлука о стављању ван снаге Одлуке о давању сагласности за закључење
Уговора о замјени градског грађевинског земљишта са Ковачевић
Душаном из Градишке, ради привођења земљишта намјени
Одлука о неприхватању понуде СЗТР „MMN COMPANY“ с.п. Милован
Михајловић, са сједиштем у Градишци, за куповину непокретности
Одлука о ослобађању од плаћања закупнине пословних простора у
власништву града Градишка
Одлука о умањењу економске цијене услуга Јавне установе за
предшколско васпитање и образовање дјеце „Лепа Радић“ Градишка
Одлука о усвајању Програма кориштења пољопривредног земљишта на
подручју града Градишка за 2020. годину
Одлука о усвајању Извјештаја о раду Градоначелника и Градске управе
града Градишка за 2019. годину
Одлука о усвајању Извјештаја о извршењу Буџета града Градишка за
2019. годину
Одлука о додјели јавних признања града Градишка

4/20 страна 31
4/20 страна 32
9/20 страна 4
9/20 страна 6
12/20 страна 3
12/20 страна 3
12/20 страна 4
12/20 страна 34

16. Одлука о одређивању назива улица, тргова и дијелова насељених мјеста и
обиљежавања зграда бројевима.
17. Одлука о давању у закуп пољопривредног земљишта у својини града
Градишка
18. Одлука о приступању изради Урбанистичког плана Градишке 2021 - 2041.
године
19. Одлука о доношењу Регулационог плана „Стадион“

12/20 страна 34

20. Одлука о доношењу Регулационог плана „Кеј“

12/20 страна 49

21. Одлука о доношењу Регулационог плана „Нова Топола - исток“

12/20 страна 50

22. Одлука о доношењу Регулационог плана „Нова Топола - запад“

12/20 страна 51

23. Одлука о кредитном задужењу

12/20 страна 51

24. Одлука о усвајању Извјештаја о пословању и годишњег обрачуна ЈУ
„Центар за социјални рад“ Градишка за 2019. годину
25. Одлука о усвајању Извјештаја о пословању и годишњег обрачуна ЈЗУ
„Дом здравља“ Градишка за 2019. годину
26. Одлука о усвајању Извјештаја о пословању и годишњег обрачуна ЈЗУ
„Апотека Градишка“ Градишка за 2019. годину
27. Одлука о усвајању Извјештаја о пословању и годишњег обрачуна ЈУ за
предшколско васпитање и образовање дјеце „Лепа Радић“ Градишка за
2019. годину
28. Одлука о усвајању Извјештаја о пословању и годишњег обрачуна ЈУ
„Културни центар“ Градишка за 2019. годину
29. Одлука о усвајању Извјештаја о пословању и годишњег обрачуна ЈУ
„Народна библиотека“ Градишка за 2019. годину
30. Одлука о усвајању Извјештаја о пословању и годишњег обрачуна ЈУ
„Завичајни музеј“ Градишка за 2019. годину

12/20 страна 54

12/20 страна 39
12/20 страна 47
12/20 страна 49

12/20 страна 54
12/20 страна 54
12/20 страна 55
12/20 страна 55
12/20 страна 55
12/20 страна 56
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31. Одлука о усвајању Извјештаја о пословању и годишњег обрачуна ЈУ 12/20 страна 56
„Градско позориште Градишка“ Градишка за 2019. годину
32. Одлука о усвајању Извјештаја о пословању и годишњег обрачуна ЈУ
„Туристичка организација града Градишка“ за 2019. годину
33. Одлука о приступању продаји некретнине путем лицитације

12/20 страна 57
12/20 страна 57

34. Одлука о исплати средстава Спортском друштву „Спортско рекреативни 12/20 страна 58
центар Сењак“ из Градишке

35. Одлука о давању сагласности за продужење рока извршења обавеза (д.о.о. 12/20 страна 58
36.
37.
38.
39.

„Кasthouse“)
Одлука о усвајању Извјештаја о пословању и годишњег обрачуна
„Развојна агенција Градишка - РАГА“ за 2019. годину
Одлука о оснивању Професионалне ватрогасне спасилачке јединице града
Градишка
Одлука о измјени Одлуке о оснивању „Туристичке организације града
Градишка“
Одлука о допуни Одлуке о комуналном реду

40. Одлука о допуни Одлуке о уређењу простора и грађевинском земљишту

13/20 страна 1
13/20 страна 1
13/20 страна 3
13/20 страна 4
13/20 страна 5

41. Одлукe о доношењу измјене дијела Регулационог плана подручја 13/20 страна 5
„Агроиндустријска зона Нова Топола“ - кружна раскрсница

42. Одлука о приступању измјени дијела Регулационог плана подручја 13/20 страна 6
„Агроиндустријска зона Нова Топола“
43. Одлука о приступању изради Регулационог плана „Метал“

13/20 страна 8

44. Одлука о приступању измјени дијела Регулационог плана подручја зона 1, 13/20 страна 9
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

4 и 5 - западни дио градске зоне Градишке – „Градишка - запад“ (Блок
Стандард)
Одлука о приступању измјени дијела Регулационог плана подручја зона 1,
4 и 5 - западни дио градске зоне Градишке – „Градишка - запад“ (Блок
Јединство)
Одлука о стављању ван снаге Одлуке о приступању измјени дијела
Урбанистичког плана Градишке 2005 - 2020. године
Одлука о стављању ван снаге Одлуке о приступању измјени дијела
Регулационог плана подручја зона 1, 4 и 5 - западни дио градске зоне
Градишке – „Градишка - запад“
Одлука о давању сагласности за закључење уговора о продаји
неизграђеног градског грађевинског земљишта непосредном погодбом са
Бурић Миланом из Градишке
Одлука о продаји непокретности непосредном погодбом Мандић
Карађорђу из Вакуфа
Одлука о давању на коришћење непокретности у својини Града Градишка
ФК „Козара“ Градишка
Одлука о прихватању понуде Бојанић Здравке и Станка

13/20 страна 10
13/20 страна 12
13/20 страна 12
13/20 страна 13
13/20 страна 13
13/20 страна 14
13/20 страна 15

52. Одлука о давању сагласности за закључење уговора о продаји 13/20 страна 15
неизграђеног градског грађевинског земљишта непосредном погодбом са
Котараш Златком из Градишке
53. Одлука о давању сагласности за закључење Уговора о замјени 13/20 страна 16
грађевинског земљишта са Стојаковић Браниславом
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54. Одлука o продаји неизграђеног грађевинског земљишта у оквиру 13/20 страна 17
Регулационог плана „Агроиндустријска зона Нова Топола“ самосталном
предузетнику Љепојевић Данки
55. Одлука о давању сагласности на повећање броја дјеце у васпитним 13/20 страна 18
групама
56. Одлука о усвајању Извјештаја о раду Скупштине града Градишка за 15/20 страна 1
период јануар - јуни 2020. године.

57. Одлука о усвајању Извјештаја о извршењу Буџета Града Градишка за 15/20 страна 1
период јануар - јуни 2020. Године.

58. Одлука о усвајању Акционог плана одрживог управљања енергијом и 15/20 страна 2
прилагођавања климатским промјенама (SECAP) града Градишка за
период до 2030. године.

59. Одлука о усвајању Извјештаја о раду ЈУ за предшколско васпитање и 15/20 страна 2
образовање дјеце „Лепа Радић“ Градишка за радну (школску) 2019/2020.
годину.

60. Одлука о приступању измјени дијела Регулационог плана „Нова Топола – 15/20 страна 3
запад”.

61. Одлука о доношењу измјене дијела Регулационог плана подручја зона 2, 7 15/20 страна 4
и 8 - источни дио градске зоне Градишке – „Градишка - исток“.

62. Одлука о доношењу измјене дијела Регулационог плана подручја зона 2, 7 15/20 страна 5
и 8 - источни дио градске зоне Градишке – „Градишка - исток“ (локација
Сењак).

63. Одлука о умањењу висине закупнине градског грађевинског земљишта 15/20 страна 6
привредном друштву „Градишка Тржница“ д.о.о.

64. Одлука о давању на коришћење непокретности у својини Града Градишка 15/20 страна 6
Планинарско спортском друштву „Патрија“ Градишка.

65. Одлука о уступању на коришћење земљишта без накнаде Удружењу 15/20 страна 7
ратних војних инвалида Одбрамбено - отаџбинског рата.

66. Одлука o уступању на коришћење земљишта без накнаде ЈП 15/20 страна 8
„Противградна превентива Републике Српске“ а.д. Градишка.

67. Одлука о давању сагласности на

иницијативу за постављање 15/20 страна 9
споменплоче погинулим борцима који су сахрањени у грoбљу у
Брестовчини.

68. Одлука о економској цијени услуге и износу новчаног учешћа родитеља 15/20 страна 9
за боравак дјетета у ЈПУ „Лепа Радић“ Градишка.

69. Одлуке о измјени Одлуке о оснивању ЈУ „Туристичка организација града 15/20 страна 9
Градишка“ Градишка.
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70. Одлуке о измјени Одлуке о оснивању Професионалне ватрогасно - 15/20 страна 11
спасилачке јединице Градишка.

71. Одлука о продаји непосредном погодбом грађевинског земљишта

15/20 страна 11

Привредном друштву „PVA group“ д.о.о. Градишка.

72. Одлука о продаји непосредном погодбом неизграђеног грађевинског 15/20 страна 12

73.
74.
75.
76.

земљишта у оквиру Регулационог плана „Агроиндустријска зона Нова
Топола“ Привредном друштву „G&Z TREJD – VODOVOD I GRIJANJE“
д.о.о. Нова Топола.
Одлука o давању сагласности за закључење уговора о продаји
неизграђеног градског грађевинског земљишта непосредном погодбом са
„Градид Инжењеринг“ д.о.о. Градишка.
Одлука о давању сагласности за закључење уговора о продаји
неизграђеног градског грађевинског земљишта непосредном погодбом са
Биберић Азром из Градишке.
Одлука о давању сагласности за закључење уговора о продаји
неизграђеног градског грађевинског земљишта непосредном погодбом са
Хатић Златаном из Градишке.
Одлука о давању сагласности за закључење уговора о замјени некретнина
са Козић Милорадом, Савић Здравком и Кобаш Смиљком из Градишке.

15/20 страна 12
15/20 страна 13
15/20 страна 14
15/20 страна 15

77. Одлука о давању сагласности за закључење уговора о замјени некретнина 15/20 страна 15
са Стојићевић Маријом из Козинаца

78. Одлука о не прихватању понуде Гламочак (Цвијана) Саше, из Градишке 15/20 страна 15
79.
80.
81.
82.

за закључење уговора о продаји грађевинског земљишта непосредном
погодбом.
Одлука о не прихватању понуде Хаџихафизовић Хакије за закључење
уговора о купопродаји неизграђеног градског грађевинског земљишта,
непосредном погодбом.
Одлука о давању сагласности за закључење Уговора о продаји
грађевинског земљишта непосредном погодбом са „ПРИМА ИСГ“ д.о.о.
Градишка, ради комплетирања грађевинске парцеле
Ребаланс Буџета града Градишка за 2020. годину
Одлука о усвајању Ребаланса Буџета града Градишка за 2020. годину
Одлука о извршењу Ребаланса Буџета града Градишка за 2020. годину
Одлука о измјени Плана кориштења средстава остварених од концесионе
накнаде за 2020. годину

15/20 страна 15
15/20 страна 15
16/20 страна
16/20 страна
16/20 страна
16/20 страна

1
30
33
37

83. Одлука о измјени Програма заједничке комуналне потрошње за 2020. 16/20 страна 37
годину

84. Одлука о измјени Програма текућег одржавања и реконструкције 16/20 страна 39
локалних и некатегорисаних путева за 2020. годину

85. Одлука о измјени Програма уређења грађевинског земљишта за 2020. 16/20 страна 40
годину

86. Одлука о измјенама Програма кориштења средстава остварених по 16/20 страна 40
основу накнада од пољопривредног земљишта у 2020. години

87. Одлука о измјенама и допунама Програма подршке развоју пољопривреде 16/20 страна 43
у граду Градишка за 2020. годину
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88. Одлука о измјенама Програма подстицаја за развој предузетништва у 16/20 страна 44
граду Градишка за 2020. годину

89. Одлука о измјенама Програма подстицаја за новоосноване привредне 16/20 страна 45
субјекте града Градишка за 2020. годину

90. Одлука о измјенама Програма социјалне заштите за 2020. годину

16/20 страна 46

91. Одлука о измјенама Програма борачко – инвалидске заштите и заштите 16/20 страна 49
цивилних жртава рата за 2020. годину

92. Одлука о усвајању Годишњег плана имплементације Стратегије развоја 16/20 страна 49
града Градишка 2019 - 2027. године - за 2020. годину

93. Одлука о усвајању Плана капиталних инвестиција града Градишка за 16/20 страна 50
период 2019 - 2023. година - за 2020. годину

94. Одлука о субвенционисању услуга јавног превоза путника на подручју 16/20 страна 50
града Градишка

95. Одлука о оснивању Пословне јединице „Кућа Лијевча и Поткозарја“ у ЈУ 16/20 страна 51
„Туристичка организација града Градишка“

96. Одлука о приступању измјени дијела Регулационог плана подручја зона 16/20 страна 52
2, 7 и 8 – источни дио Градске зоне Градишка „Градишка - исток“
(локација „Крошња“)
97. Одлука о приступању изради Регулационог плана „Кружна раскрсница 16/20 страна 54
Обрадовац“

98. Одлука о измјени Одлуке о приступању измјени дијела Регулационог 16/20 страна 55
плана подручја зона 1, 4 и 5 – западни дио градске зоне Градишке
„Градишка - запад“ (блок број 19)
99. Одлука о приступању измјени Регулационог плана дијела центра 16/20 страна 56
Градишке (локација „Тржница“)

100. Одлука о давању на коришћење пословних простора у својини Града 16/20 страна 57
Градишка

101. Одлука о давању на коришћење непокретности у својини Града Градишка 16/20 страна 58
Удружењу грађана „Језеро“ Рогољи

102. Одлука

о давању на коришћење непокретности у својини Града
Градишка Удружењу жена „Мајка“ Рогољи.

16/20 страна 59

103. Одлука о давању у закуп пословних просторија у својини Града Градишка 16/20 страна 59
непосредном погодбом

104. Одлука о давању сагласности за закључење уговора о продаји некретнина 16/20 страна 60
између „KASTHOUSE“ д.о.о. Градишка и „N.T.S. SOFT“ д.о.о. Бања Лука

105. Одлука о прихватању понуде Суботић Далибора из Градишке за 16/20 страна 60
куповину непокретности

106. Одлука о усвајању Буџета града Градишка за 2021. годину

19/20 страна 22
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107. Буџет града Градишка

19/20 страна 23

108. Одлука о извршењу Буџета града Градишка за 2021. годину

19/20 страна 55

109. Одлука о учешћу у финансирању примарне здравствене заштите за 19/20 страна 58
пензионере до 65 година старости

110. Одлука о усвајању Годишњег плана импементације Стратегије развоја 19/20 страна 58
града Градишка за период 2019 - 2027. година за 2021. годину.

111. Одлука о усвајању Плана капиталних инвестиција града Градишка за 19/20 страна 59
период 2019 -2023. година за 2021. годину

112. Одлука о усвајању Плана рада ЈП „Радио Градишка“ за 2021. годину

19/20 страна 59

113. Одлука о одређивању матичних подручја

19/20 страна 60

114. Одлука о одређивању одборника за закључивање брака

19/20 страна 60

115. Одлука о кредитном задужењу

19/20 страна 61

116. Одлука о давању у закуп пословних просторија ЈП Спортски центар 19/20 страна 62
„Servitium“ Градишка

117. Одлука о утврђивању вриједности бода за обрачунавање комуналне 19/20 страна 67
накнаде за 2021. годину

118. Одлука о утврђивању просјечне коначне грађевинске цијене једног 19/20 страна 67
квадратног метра стамбеног и пословног простора на подручју града
Градишка у 2020. години
119. Одлука о утврђивању пореске стопе за опорезивање непокретности на 19/20 страна 68
подручју града Градишка за 2021. годину

120. Одлука о утврђивању накнаде за уређење градског грађевинског 19/20 страна 68
земљишта у 2021. години.

121. Одлука о висини закупнине за пословне зграде, пословне просторије, 19/20 страна 70
друштвене домове, гараже и друге непокретности у својини града
Градишка
122. Одлука о доношењу Урбанистичког плана за насељено мјесто Орахова
2019 - 2039. године.

19/20 страна 71

123. Одлука о доношењу измјене дијела Регулационог плана подручjа 19/20 страна 74
„Агроиндустријска зона Нова Топола“

124.

Одлука о доношењу измјене дијела Регулационог плана „Нова Топола – 19/20 страна 75
Запад“ (к.ч. бр. 1927/1 и 1929/1 к.о. Нова Топола).

125. Одлука о стављању ван снаге Одлуке о давању сагласности за закључење 19/20 страна 76
уговора о продаји некретнина између „KASTHOUSE“ д.о.о. Градишка,
као продавца и „N.T.S. SOFT“ д.о.о. Бања Лука као купца
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126. Одлукa о давању сагласности за закључење уговора о продаји некретнина 19/20 страна 77
127.

128.

129.

130.

између „KASTHOUSE“ д.о.о. Градишка, као продавца и „DRVAS“ д.о.о.
Бања Лука као купца
Oдлука о продаји непосредном погодбом неизграђеног грађевинског
земљишта у оквиру Регулационог плана „Агроиндустријска зона Нова
Топола“ Друштву са ограниченом одговорношћу за производњу, промет и
услуге „Agrofructus“ Градишка.
Одлука о продаји непосредном погодбом неизграђеног грађевинског
земљишта у оквиру Регулационог плана „Агроиндустријска зона Нова
Топола“ привредном друштву „ALU-PVC STOLARIJA TO-MI“ д.о.о.
Градишка
Одлука о продаји непосредном погодбом неизграђеног грађевинског
земљишта у оквиру Регулационог плана „Агроиндустријска зона Нова
Топола“ привредном друштву „ALU-PVC STOLARIJA TO-MI“ д.о.о.
Градишка
Одлука о давању сагласности за закључење уговора о замјени некретнина
са Козић Јованом из Козинаца

19/20 страна 78

19/20 страна 78

19/20 страна 78

19/20 страна 79

131. Одлука о давању сагласности за закључење уговора о замјени некретнина 19/20 страна 80
са Мркић Славком и Мркић Ранком из Градишке.

РЈЕШЕЊА
Ред.
НАЗИВ
Број гласника/
бр.
страна
4/20 страна 34
1. Рјешење о разрјешењу члана Градске изборне комисије града Градишка
2. Рјешење о именовању Савјета за праћење измјена дијела Регулационог 4/20 страна 35
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

плана подручја „Агроиндустријска зона Нова Топола“ – кружна раскрсница
Рјешење о именовању Комисије за спровођење јавног надметања за продају
неизграђеног грађевинског земљишта
Рјешење о разрјешењу предсједника Одбора за Буџет и финансије
Скупштине града Градишка
Рјешење о именовању предсједника Одбора за Буџет и финансије
Скупштине града Градишка
Рјешење о именовању в.д. начелника Одјељења за развој и међународне
пројекте у Градској управи града Градишка
Рјешење о разрјешењу в.д. начелника Одјељења за развој и међународне
пројекте у Градској управи града Градишка
Рјешење о именовању начелника Одјељења за развој и међународне
пројекте у Градској управи града Градишка
Рјешење о именовању Савјета за праћење измјене дијела Регулационог
плана подручја „Агроиндустријска зона Нова Топола“ и измјене дијела
Регулационог плана „Нова Топола – Запад“ (к.ч. бр. 1927/1 и 1929/1 к.о.
Нова Топола)
Рјешење о именовању Савјета за праћење измјена дијела Регулационог
плана подручја зона 1, 4 и 5 – западни дио градске зоне Градишке
„Градишка - запад“ (БЛОК СТАНДАРД)
Рјешење о именовању Савјета за праћење измјена дијела Регулационог
плана подручја зона 1, 4 и 5 – западни дио градске зоне Градишке
„Градишка - запад“ (БЛОК ЈЕДИНСТВО)

4/20 страна 36
4/20 страна 36
4/20 страна 37
12/20 страна 62
13/20 страна 21
13/20 страна 21
15/20 страна 24

15/20 страна 24
15/20 страна 25
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12.

Рјешење о именовању Савјета за праћење израде Регулационог плана 15/20 страна 26
„Метал“

13.

Рјешење о разрјешењу начелника Одјељења за општу управу у Градској
управи града Градишка
Рјешење о именовању в.д. начелника Одјељења за општу управу у Градској
управи града Градишка
Рјешење о именовању Комисије за примопредају дужности начелника
Одјељења за општу управу Градске управе Градишка
Рјешење о разрјешењу в.д. директора Јавне установе „Туристичка
организација града Градишка“
Рјешење о именовању в.д. директора Јавне установе „Туристичка
организација града Градишка“
Рјешење о именовању Комисије за примопредају дужности в.д. директора
Јавне установе „Туристичка организација града Градишка“
Рјешење о именовању Савјета за праћење измјене дијела Регулационог
плана подручја зона 2, 7 и 8 – источни дио градске зоне Градишка
„Градишка – исток“ (локација „Крошња“)
Рјешење о именовању Савјета за праћење израде Регулационог плана
„Кружна раскрсница Обрадовац“
Рјешење о именовању Савјета за праћење израде измјене Регулационог
плана дијела центра Градишке
Рјешење о именовању Комисије за избор и именовања
Рјешење о избору предсједника Скупштине града Градишка
Рјешење о избору потпредсједника Скупштине града Градишка
Рјешење о разрјешењу секретара Скупштине града Градишка
Рјешење о именовању в.д. секретара Скупштине града Градишка
Рјешење о избору замјеника градоначелника град Градишка
Рјешење о разрјешењу начелника Службе градоначелника у Градској
управи града Градишка
Рјешење о именовању в.д. начелника Службе градоначелника у Градској
управи града Градишка
Рјешење о разрјешењу в.д. начелника Одјељења за општу управу у Градској
управи града Градишка
Рјешење о именовању в.д. начелника Одјељења за општу управу у Градској
управи града Градишка
Рјешење о разрјешењу начелника Одјељења за просторно уређење и
грађење у Градској управи града Градишка.
Рјешење о именовању в.д. начелника Одјељења за просторно уређење и
грађење у Градској управи града Градишка
Рјешење о разрјешењу начелника Одјељења за комуналне и стамбене
послове у Градској управи града Градишка
Рјешење о именовању в.д. начелника Одјељења за комуналне и стамбене
послове у Градској управи града Градишка
Рјешење о разрјешењу начелника Одјељења за привреду и пољопривреду у
Градској управи града Градишка
Рјешење о именовању в.д. начелника Одјељења за привреду и
пољопривреду у Градској управи града Градишк
Рјешење о разрјешењу начелника Одјељења за друштвене дјелатности у
Градској управи града Градишка

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

15/20 страна 27
15/20 страна 27
15/20 страна 27
16/20 страна 63
16/20 страна 63
16/20 страна 64
16/20 страна 65
16/20 страна 65
16/20 страна 66
19/20 страна 89
19/20 страна 90
19/20 страна 90
19/20 страна 91
19/20 страна 91
19/20 страна 92
19/20 страна 92
19/20 страна 93
19/20 страна 93
19/20 страна 94
19/20 страна 95
19/20 страна 95
19/20 страна 96
19/20 страна 97
19/20 страна 97
19/20 страна 98
19/20 страна 99
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40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

Рјешење о именовању в.д. начелника Одјељења за друштвене дјелатности у
Градској управи града Градишка
Рјешење о разрјешењу начелника Одјељења за борачко-инвалидску
заштиту у Градској управи града Градишка
Рјешење о именовању в.д. начелника Одјељења за борачко-инвалидску
заштиту у Градској управи града Градишка
Рјешење о разрјешењу начелника Одјељења за финансије у Градској управи
града Градишка
Рјешење о именовању в.д. начелника Одјељења за финансије у Градској
управи града Градишка
Рјешење о разрјешењу начелника Одјељења за инспекције у Градској
управи града Градишкa
Рјешење о именовању в.д. начелника Одјељења за инспекције у Градској
управи града Градишка
Рјешење о разрјешењу начелника Одјељења за развој и међународне
пројекте у Градској управи града Градишка
Рјешење о именовању в.д. начелника Одјељења за развој и међународне
пројекте у Градској управи града Градишка
Рјешење о именовању Комисије за примопредају дужности начелника
одјељења у градској управи града Градишкa
Рјешење о разрјешењу члана Управног одбора Јавне установе „Туристичка
организација града Градишка
Рјешење о именовању в.д. члана Управног одбора Јавне установе
„Туристичка организација града Градишка

19/20 страна 99
19/20 страна 100
19/20 страна 100
19/20 страна 101
19/20 страна 102
19/20 страна 102
19/20 страна 103
19/20 страна 104
19/20 страна 104
19/20 страна 105
19/20 страна 105
19/20 страна 106

ЗАКЉУЧЦИ И ДРУГИ АКТИ
Ред.
бр.
1.

2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.

НАЗИВ

Број
гласника/страна

Мишљење о основаности доношења Одлуке о утврђивању општег
интереса од стране Владе Републике Српске за потпуну
експропријацију непокретности ради доградње Музичке школе и
реконструкције градског трга
Закључак о усвајању Мишљења о основаности доношења Одлуке о
утврђивању општег интереса од стране Владе Републике Српске за
потпуну експропријацију непокретности ради доградње Музичке школе
и реконструкције градског трга
Закључак о утврђивању нацрта Регулационог плана „Стадион“
Закључак о усвајању Извјештаја о реализацији Политике волонтирања
за 2019. годину
Закључак о усвајању Извјештаја о реализацији Плана утрошка
средстава остварених од накнаде по основу кориштења шума и шумског
земљишта на простору града Градишка за 2019. годину
Закључак о усвајању Извјештаја о реализацији Плана кориштења
средстава остварених од концесионе накнаде за 2019. годину
Закључак о усвајању Извјештаја о реализацији Програма заједничке
комуналне потрошње за 2019. годину
Закључак о усвајању Извјештаја о реализацији Програма уређења
градског и осталог грађевинског земљишта за 2019. годину

4/20 страна 32

4/20 страна 33

4/20 страна 33
4/20 страна 34
12/20 страна 59
12/20 страна 59
12/20 страна 60
12/20 страна 60
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9.

10.
11.
12.
13.

14.
15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.
22.
23.
24.

25.
26.

Закључак о усвајању Извјештаја о реализацији Програма текућег
одржавања и реконструкције локалних и некатегорисаних путева за
2019. годину
Закључак о усвајању Извјештаја о реализацији Програма текућег
одржавања хидромелиoрационог система за 2019. години
Закључак о усвајању Извјештаја о реализацији Програма социјалне
заштите за 2019. годину
Закључак о усвајању Извјештаја о реализацији Програма борачко –
инвалидске заштите и заштите цивилних жртава рата за 2019. годину
Закључак о усвајању Извјештаја непрофитних организација о
кориштењу средстава Буџета Града и стању у области невладиног
сектора за 2019. годину
Закључак о усвајању Извјештаја о реализацији Омладинске политике и
положају и статусу младих за 2019. годину
Закључак о давању сагласности на Програм рада ЈУ за предшколско
васпитање и образовање дјеце „Лепа Радић“ Градишка за радну
(школску) 2020/2021. годину
Закључак о усвајању Извјештаја Градоначелника о раду у органима
предузећа која обављају комуналне дјелатности: КП „Водовод“ а.д.
Градишка, КП „Градска чистоћа“ а.д. Градишка и КП „Топлана“ а.д.
Градишка
Закључак о утврђивању нацрта измјене дијела Регулационог плана
подручја зона 2, 7 и 8 - источни дио градске зоне Градишке –
„Градишка - исток“П

12/20 страна 60

Закључак о утврђивању нацрта измјене дијела Регулационог плана
подручја зона 2, 7 и 8 - источни дио градске зоне Градишке –
„Градишка - исток“ (локација Сењак)
Мишљење о основаности доношења Одлуке о утврђивању општег
интереса од стране Владе Републике Српске за потпуну
експропријацију дијела непокретности ради изградње кружне
раскрснице у к.о. Нова Топола
Закључак о усвајању Мишљења о основаности доношења Одлуке о
утврђивању општег интереса од стране Владе Републике Српске за
потпуну експропријацију дијела непокретности ради изградње кружне
раскрснице у к.о. Нова Топола

13/20 страна 20

Закључак о утврђивању Нацрта Ребаланса Буџета Града Градишка за
2020. годину
Закључак о утврђивању Нацрта Одлуке о измјени Плана кориштења
средстава остварених од концесионе накнаде за 2020. годину
Закључак о утврђивању Нацрта Одлуке о измјени Програма заједничке
комуналне потрошње за 2020. годину
Закључак о утврђивању Нацрта Одлуке о измјени Програма текућег
одржавања и реконструкције локалних и некатегорисаних путева за
2020. годину

15/20 страна 20

Закључак о утврђивању Нацрта Одлуке о измјени Програма уређења
грађевинског земљишта за 2020. годину
Закључак о утврђивању Нацрта Одлуке о измјенама Плана кориштења
средстава остварених по основу накнада од пољопривредног земљишта
у 2020. години

15/20 страна 21

12/20 страна 60
12/20 страна 61
12/20 страна 61
12/20 страна 61
12/20 страна 61
13/20 страна 19
13/20 страна 19

13/20 страна 19

15/20 страна 18

15/20 страна 19

15/20 страна 20
15/20 страна 20
15/20 страна 20

15/20 страна 22
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27.

28.
29.

30.
31.
32.
33.

34.

35.

36.
37.
38.
39.
40.
41.

42.
43.

44.
45.
46.
47.
48.

Закључак о утврђивању Нацрта Одлуке о измјенама и допунама
Програма подршке развоју пољопривреде у граду Градишка за 2020.
годину.
Закључак о утврђивању Нацрта Одлуке о измјенама Програма
подстицаја за развој предузетништва у граду Градишка за 2020. годину
Закључак о утврђивању Нацрта Одлуке о измјенама
Програма
подстицаја за новоосноване привредне субјекте града Градишка за 2020.
годину.
Закључак о утврђивању Нацрта Одлуке о измјенама
Програма
социјалне заштите за 2020. годину
Закључак о утврђивању Нацрт Одлуке о измјенама Програма борачко –
инвалидске заштите и заштите цивилних жртава рата за 2020. годину
Закључак о усвајању Извјештаја о раду Одјељења за инспекције за
период јануар - јуни 2020. године.
Закључак о усвајању Извјештаја о реализацији Акционог плана родне
равноправности на подручју града Градишка за период 2018 - 2020. за
2019. годину
Мишљење о основаности доношења Одлуке о утврђивању општег
интереса од стране Владе Републике Српске за потпуну
експропријацију непокретности ради изградње кружне раскрснице
подручја „Агроиндустријска зона Нова Топола“
Закључак о усвајању Мишљења о основаности доношења Одлуке о
утврђивању општег интереса од стране Владе Републике Српске за
потпуну експропријацију непокретности ради изградње кружне
раскрснице подручја „Агроиндустријска зона Нова Топола
Закључак о утврђивању Нацрта Програма рад Скупштине града
Градишка за 2021. годину
Закључак о утврђивању Нацрта Буџета града Градишка за 2021. годину
Закључак о престанку мандата предсједнику Скупштине града из
мандата 2016-2020. године – Миленко Павловић
Закључак о престанку мандата потпредсједнику Скупштине града из
мандата 2016-2020. године – Владимир Јанковић
Закључак о престанку функције замјеника Градоначелника града
Градишка – Драгана Илић.
Закључак о утврђивању Нацрта Плана утрошка средстава остварених од
накнаде по основу кориштења шума и шумског земљишта на простору
града Градишка за 2021. годину
Закључак о утврђивању Нацрта Програма кориштења средстава
остварених од концесионе накнаде за 2021. годину
Закључак о утврђивању Нацрта Програма кориштења средстава по
основу накнада остварених од пољопривредног земљишта у 2021.
Години.
Закључак о утврђивању Нацрта Програма подршке пољопривреди за
2021. годину
Закључак о утврђивању Нацрта Програма подршке предузетништву за
2021. годину
Закључак о утврђивању Нацрта Програма заједничке комуналне
потрошње за 2021. годину.
Закључак о утврђивању Нацрта Програм уређења грађевинског
земљишта за 2021. годину
Закључак о утврђивању Нацрта Програма текућег одржавања и
реконструкције локалних и некатегорисаних путева за 2021. годину

15/20 страна 22
15/20 страна 22
15/20 страна 23
15/20 страна 23
15/20 страна 23
15/20 страна 24
15/20 страна 24
16/20 страна 61

16/20 страна 62

16/20 страна 62
16/20 страна 62
19/20 страна 81
19/20 страна 81
19/20 страна 82
19/20 страна 82
19/20 страна 82
19/20 страна 83
19/20 страна 83
19/20 страна 83
19/20 страна 84
19/20 страна 84
19/20 страна 84
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49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.

Закључак о утврђивању Нацрта Програма текућег одржавања и
реконструкције хидромелиoрационог система за 2021. годину
Закључак о утврђивању Нацрта Програма социјалне заштите за 2021.
годину
Закључак о утврђивању Нацрта Програма борачко – инвалидске
заштите и заштите цивилних жртава рата за 2021. годину
Закључак о утврђивању Нацрта Програма финансирања спорта на
подручју града Градишка за 2021. годину
Закључак о усвајању Програма рада и Финансијског плана ЈУ
„Културни центар“ Градишка за 2021. годину
Закључак о усвајању Програма рада и Финансијског плана ЈУ
„Завичајни музеј“ Градишка за 2021. годину
Закључак о усвајању Програма рада и Финансијског плана ЈУ „Градско
позориште Градишка“ Градишка за 2021. годину
Закључак о усвајању Програма рада и Финансијског плана ЈУ „Народна
библиотека“ Градишка за 2021. годину
Закључак о усвајању Програма рада и Финансијског плана ЈЗУ „Дом
здравља“ Градишка за 2021. годину
Закључак о усвајању Програма рада и Финансијског плана ЈЗУ
„Апотека Градишка“ Градишка за 2021. годину
Закључак о усвајању Програма рада и Финансијског плана ЈУ „Центар
за социјални рад“ Градишка за 2021. годину
Закључак о усвајању Програма рада и Финансијског плана ЈУ „Развојан
агенција Градишка - РАГА“ Градишка за 2021. годину
Закључак о усвајању Финансисјког плана ЈУ за предшколско васпитање
и образовање дјеце „Лепа Радић“ Градишка за 2021. годину
Закључак о усвајању Извјештаја Одбора за жалбе

19/20 страна 85
19/20 страна 85
19/20 страна 85
19/20 страна 86
19/20 страна 86
19/20 страна 86
19/20 страна 86
19/20 страна 87
19/20 страна 87
19/20 страна 87
19/20 страна 88
19/20 страна 88
19/20 страна 88
19/20 страна 89

_______________________________________________________________________________
ГРАДОНАЧЕЛНИК
_________________________________________________
ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ
Ред.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

НАЗИВ
Правилник о поступку додјеле стамбених јединица социјалног
становања
Правилник о начину управљања и одржавања стамбених јединица
социјалног становања
Правилник о начину и условима расподјеле средстава за подршку
развоју пољопривреду у 2020. години
Програм манифестација од значаја за град Градишка у 2020. години
Правилник о обрачуну, наплати и контроли наплате непореских
прихода Буџета града Градишка
Правилник о измјенама и допунама Правилника о унутрашњој
организацији и систематизацији радних мјеста Градске управе
града Градишка

Број гласника/
страна
1/20 страна 1
1/20 страна 8
2/20 страна 1
3/20 страна 1
4/20 страна 39
7/20 страна 3
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7.

8.

Правилник о измјени Правилника о додјели једнократне новчане
помоћи за обављање асистиране репродукције - вантјелесне
оплодње

7/20 страна 32

Правилник о измјенама и допунама Правилника о унутрашњој
организацији и систематизацији радних мјеста Градске управе града
Градишка

10/20 страна 4

9. Правилник о условима и поступку новчаног награђивања
службеника и намјештеника у Градској управи града Градишка
10. Правилник о кућном реду у службеним просторијама Градске
управе града Градишка
11. Правилник о рационализацији провођења административних
поступака у Градској управи града Градишка
12. Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних
мјеста у Професионалној ватрогасно - спасилачкој јединици
Градишка
13. Правилник о измјенама и допунама Правилника о начину и
условима расподјеле средстава за подршку развоја пољопривреде
за 2020. годину
14. Правилник о условима и поступку одобравања средстава помоћи у
области борачко - инвалидске заштите и заштите цивилних жртава
рата
15. Правилник о додјели новчаних помоћи намјењених за рјешавање
стамбених питања породица погинулих и несталих бораца,
породица умрлих војних инвалида и умрлих бораца, ратних војних
инвалида, бораца и цивилних жртава рата
16. Правилник о измјени Правилника о додјели једнократне новчане
помоћи за обављање асистиране репродукције вантјелесне
оплодње

13/20 страна 23
15/20 страна 30
17/20 страна 1
17/20 страна 8

17/20 страна 27

18/20 страна 1

18/20 страна 3

18/20 страна 8

ОДЛУКЕ
Ред.
бр.
194.
195.
196.
197.

198.

199.

НАЗИВ

Број
гласника/
страна
Одлука о усвајању Оквирног стратешког плана за активности 1/20 страна 16
интерне ревизије за период 2020 -2022. године
Одлука о усвајању Плана рада интерне ревизије
1/20 страна 19
Одлука о давању сагласности на Колективни уговор за запослене у 1/20 страна 25
ЈУ „Културни центар“ Градишка
Одлука о давању сагласности на Правилник о унутрашњој 2/20 страна 9
организацији и систематизацији радних мјеста у Јавној установи за
предшколско васпитање и образовање дјеце „Лепа Радић“ Градишка
Одлука о давању сагласности на Колективни уговор о измјенама и 2/20 страна 9
допунама Колективног уговора за запослене у Јавној установи за
предшколско васпитање и образовање дјеце „Лепа Радић“ Градишка
Одлука о давању сагласности на Статут ЈУ „Туристичка 2/20 страна 9
организација града Градишка“ Градишка
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200.
201.
202.
203.

204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.

222.

223.

Одлука о давању сагласности на Правилник о јавним набавкама ЈУ
„Туристичка организација града Градишка“ Градишка
Одлука о давању сагласности на Правилник о директном споразуму
ЈУ „Туристичка организација града Градишка“ Градишка
Oдлука о додјели гранта-подршка наталитету (поклон честитка за
новорођено дијете за мјесец ДЕЦЕМБАР 2019. године)
Одлука о усвајању Прегледа расподјеле финансијских средстава за
спорт у 2020. години
Преглед расподјеле финансијских средстава за спорт у 2020. године
Одлука о висини мјесечног износа поклон честитке за новорођенче
у 2020. години
Oдлука о додјели гранта - подршка наталитету (поклон честитка за
новорођено дијете за мјесец ЈАНУАР 2020. године)
Одлука (исплата новчаних средстава ученицима који су били
ангажовани на бројању саобраћаја)
Одлука о начину организовања Трезора града Градишка
Одлука о висини благајничког максимума за 2020. годину
Одлука о о додјели гранта - подршка наталитету (поклон честитка за
новорођено дијете) фебруар 2020. године
Одлука о измјенама и допуни Одлуке о оснивању Градске управе
града Градишка
Одлука о скраћеном радном времену запослених у Градској управи
града Градишка
Одлука о измјенама Одлуке о коришћењу мобилних телефона у
службене сврхе
Одлука о именовању представника града Градишка (Гордана
Николић - Комисија за верификацију пројекта ЦЕБ 2)
Одлука о давању сагласности на Колективни уговор за запослене у
ЈУ „Центар за социјални рад“ Градишка
Одлука о исплати средстава (Православна црквена општина
Градишка)
Одлука о исплати средстава (Фонд солидарности Републике Српске)
Oдлука о додјели гранта - подршка наталитету (поклон честитка за
новорођено дијете за мјесец МАРТ 2020. године)
Одлука о утврђивању Нацрта измјене дијела Регулационог плана
подручја „Агроиндустријска зона Нова Топола“- кружна раскрсница

2/20 страна 10
2/20 страна 10
2/20 страна 10
3/20 страна 5
3/20 страна 6
3/20 страна 9
3/20 страна 10
3/20 страна 10
4/20 страна 54
4/20 страна 55
4/20 страна 56
7/20 страна 1
7/20 страна 2
7/20 страна 3
7/20 страна 33
7/20 страна 5
9/20 страна 8
9/20 страна 8
9/20 страна 9
10/20 страна 7

Одлука о давању сагласности на Правилник о јавним набавкама у 11/20 страна 6
„Развојној агенцији Градишка“ Градишка
Oдлука о додјели гранта - подршка наталитету (поклон честитка за 11/20 страна 6
новорођено дијете за мјесец АПРИЛ 2020. године)
Одлука о именовању Комисије за сарадњу са невладиним 12/20 страна 67

организацијама и расподјелу средстава за пројекте невладиних
организација
Одлука о именовању чланова Комисије за мониторинг одобрених 12/20 страна 68
приједлога по ЛОД методологији који учествују у развоју локалне
заједнице у граду Градишка у 2020. години.
Oдлука о додјели гранта - подршка наталитету (поклон честитка за 12/20 страна 69
новорођено дијете за мјесец МАЈ 2020. године)
70
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Одлука о додјели субвенција за износ комуналне таксе за истицање
пословног имена пословним субјектима погођеним кризом
изазваном новим вирусом корона (COVID-19) у граду Градишка, за
мјесец март, април и мај 2020. године
Одлука о давању сагласности на Колективни уговор о измјенама и
допунама Колективног уговора за запослене у Јавној установи за
предшколско васпитање и образовање дјеце „Лепа Радић“ Градишка
Одлука о давању сагласности на Уговор о измјенама Колективног
уговора за запослене у ЈУ „Културни центар“ Градишка
Одлука о давању сагласности на Правилник о измјенама и допунама
Правилника о платама ЈУ „Градско позориште Градишка“ Градишка
Одлука о давању сагласности на Правилник о измјени Правилника о
платама у „Развојној агенцији Градишка“ Градишка
Одлука о давању сагласности на Правилник о унутрашњој
организацији и систематизацији радних мјеста ЈУ „Туристичка
организација града Градишка“ Градишка
Одлука о давању сагласности на Правилник о платама ЈУ
„Туристичка организација града Градишка“ Градишка

13/20 страна 26

231.

Одлука о измјени Одлуке о висини благајничког максимума за 2020.
годину

13/20 страна 29

232.

Oдлука о додјели гранта - подршка наталитету (поклон честитка за
новорођено дијете за мјесец ЈУН 2020. године)
Одлука о давању сагласности на Правилник о начину и роковима
вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним
стањем имовине и обавеза ЈУ „Центар за социјални рад“ Градишка
Одлука о давању сагласности на Правилник о допунама Правилника
о систематизацији радних мјеста у ЈУ „Завичајни музеј“ Градишка
Одлука о давању сагласности на Колективни уговор за запослене у
ЈУ „Завичајни музеј“ Градишка
Одлука о давању сагласности на Статутарну одлуку о измјени
Статута ЈУ „Туристичка организација града Градишка“
Одлука о давању сагласности на Правилник о измјенама и допунама
Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних
мјеста у ЈПУ „Лепа Радић“ Градишка.
Одлука о додјели гранта - подршка наталитету (поклон честитка за
новорођено дијете за мјесец ЈУЛ 2020. године
Одлука о додјели гранта- подршка наталитету (поклон честитка за
новорођено дијете за мјесец АВГУСТ 2020. године).
Одлука о именовању службеника задужених за континуирано
праћење измјена законске регулативе и извјештавање.
Одлука о давању сагласности на Статутарну одлуку о измјени
Статута Јавне установе „Туристичка организација града Градишка“
Одлука о измјенама Правилника о расподјели финансијских
средстава за спорт на простору града Градишка
Одлука о додјели гранта - подршка наталитету (поклон честитка за
новорођено дијете за мјесец СЕПТЕМБАР 2020. године)
Одлука о одређивању представника руководства за квалитет и
именовању Тима за квалитет у Градској управи града Градишка

13/20 страна 30

224.

225.

226.
227.
228.
229.

230.

233.

234.
235.
236.
237.

238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.

13/20 страна 27

13/20 страна 27
13/20 страна 27
13/20 страна 28
13/20 страна 28

13/20 страна 28

14/20 страна 1

14/20 страна 1
14/20 страна 2
14/20 страна 2
15/20 страна 36

15/20 страна 36
15/20 страна 37
15/20 страна 38
16/20 страна 68
16/20 страна 69
16/20 страна 69
16/20 страна 70
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245.
246.

247.

248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.

Одлука о именовању Радне групе за израду Акционог плана родне 16/20 страна 71
равноправности на подручју града Градишка
Одлука о именовању Радне групе за координацију и сарадњу свих 16/20 страна 72
установа које пружају помоћ, заштиту и подршку жртвама насиља у
породици града Градишка
Одлука о давању сагласности на Правилник о измјенама и допунама 18/20 страна 9
Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних
мјеста у ЈУ „Културни центар“ Градишка
Одлука о исплати средстава у сврху подршке хуманитарне акције „С 18/20 страна 9
љубављу храбрим срцима“
Одлука о измјенама Правилника о расподјели финансијских
средстава за спорт на простору града Градишка
Одлука о стављању ван снаге Одлуке о рационализацији поступања
по захтјевима странака
Одлука о стављању ван снаге Одлуке о успостављању Регистра
административних поступака општине Градишка
Одлука о престанку важења Одлуке о осигурању неосигураних лица
Одлука о престанку важења Одлуке о условима и начину додјеле
једнократних новчаних помоћи социјално угроженим грађанима
Одлука о именовању Локалног реадмисионог тима за
имплементацију Пројекта „Интегрирани програм подршке за
реинтеграцију повратника по основу споразума о реадмисији - фаза
3“

18/20 страна 10
18/20 страна 10
18/20 страна 10
18/20 страна 11
18/20 страна 11
18/20 страна 12

УПУТСТВА
Ред.
бр.

НАЗИВ

Број
гласника/
страна

1.

Упутство о начину обрачуна и наплате путних трошкова запослених
у Градској управи града Градишка

9/20 страна 7

2.

Упутство о поступању службеника приликом пријема упита грађана
преко софтвера E-Citizen

11/20 страна 1

3.

Упутство о провођењу поступка процјене (анализе)
интерне
организације и систематизације радних мјеста у Градској управи
града Градишка

15/20 страна 34

4.

Упутство о начину чувања техничке документације за капиталне
инвестиције града Градишка

17/20 страна 28

5.

Упутство о начину коришћења годишњег одмора у Градској управи
града Градишка

18/20 страна 8
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РЈЕШЕЊА
Ред.
бр.
1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.
8.

9.

10.

11.
12.

13.

14.
15.

16.

НАЗИВ
Рјешење о именовању чланова Управног одбора за провођење
цјелокупног надзора над имплементацијом пројекта „Прикупљање и
пречишћавање отпадних вода“ Градишка“ (УОП)
Рјешење о именовању Комисије за утврђивање испуњености услова
за обнову уговора о закупу пољопривредног земљишта у својини
Републике Српске
Рјешење о именовању Комисије за утврђивање норматива потрошње
горива за путничке аутомобиле
Рјешење о именовању Радне групе за анализу Правилника о
унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Градске
управе града Градишка и утврђивање приједлога измјена
Правилника
Рјешење о именовању надзорног органа (Бранислав Савић- санација
прилаза паркингу зграде ЗЕВ – Градишке бригаде 1а, Центра за
социјални рад и платоа Културног центра)
Рјешење о давању овлашћења (Саша Суботић - легализација објекта
Голић Бошка)
Рјешење о давању овлашћења (Саша Суботић - издавање еколошке
дозволе за „Metal industry“)
Рјешење о именовању чланова градског тима за имплементацију
пројекта „Development through Digital Innovative Hubs in Gradiška,
Daruvar, Lipik and Kotor“
Рјешење о именовању Комисије за утврђивање испуњености услова
за додјелу средстава из Програма подршке развоју пољопривреде за
2020. годину
Рјешење о именовању Комисије за случај настанка штета на
пољопривредним усјевима услед плављење, града и другог, те
осталих штета на пољопривредним газдинствима
Рјешења о одобрењу реалокације средстава у буџету града
Градишка за 2019. годину
Рјешење о именовању Комисије за утврђивање испуњености услова
за додјелу средстава из Програма подршке развоју пољопривреде за
2020. годину
Рјешење о именовању Комисије за случај настанка штета на
пољопривредним усјевима услед плављење, града и другог, те
осталих штета на пољопривредним газдинствима
Рјешење о оименовању Комисије за процјену вриједности
грађевинског земљишта
Рјешење о именовању Комисије за утврђивање обима и вриједности
неопходних грађевинских радова у склопу реконструкције зграде
ватрогасног дома
Рјешење о именовању надзорног органа (Бранислав Савић - израда
мостовских ограда)

Број гласника/
страна
1/20 страна 25
1/20 страна 26
1/20 страна 26
1/20 страна 27

1/20 страна 28
1/20 страна 28
1/20 страна 28
2/20 страна 11
2/20 страна 12
2/20 страна 12
2/20 страна 13
3/20 страна 10
3/20 страна 11
3/20 страна 11
3/20 страна 12
3/20 страна 13
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17.
18.
19.

20.
21.
22.
23.

24.
25.
26.
27.
28.

29.

30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Рјешење о измјени Рјешења о именовању Комисије за процјену
вриједности непокретности
Рјешење о именовању чланова Привредног савјета града Градишка
Рјешење о именовању Радног тима за обезбјеђење и припрему
података за ревизију учинка „Успостављање пословних зона у
Републици Српској“
Рјешење о именовању надзорног органа (Ведран Кнежевић мултинамјенски објакат у Крушкику)
Рјешење о давању овлашћења (Саша Суботић) – легализација
стамбеног објекта Бјеловук (Душан) Мирон
Рјешење о давању овлашћења (Саша Суботић) – издавање
локацијских услова МТЕЛ а.д. Бања Лука
Рјешење о давању овлашћења (Саша Суботић) – продужење
локације за објекат привременог карактера – терминал приградског
саобраћаја
Рјешење о давању сагласности за колективни годишњи одмор ЈУ за
предшколско васпитање и образовање дјеце „Лепа Радић“ Градишка
Рјешење о именовању Градског штаба за ванредне ситуације града
Градишка
Рјешење о именовању надзорног органа (Мишо Чагљевић изградња
јавне расвјете у Рогољима)
Рјешење о именовању Комисије за преглед техничке документације
Рјешење о именовању Градског тима за управљање карантином у
простору ЈУ ОШ „Младен Стојановић“ Горњи Подградци у ПШ
Врбашка
Рјешење о измјенама рјешења о именовању чланова градског Тима
за имплементацију пројекта под називом „Бољом управом до бржег
економског раста (EGG)
Рјешење о именовању надзорног органа (Ведран Кнежевић адаптација дома у Врбашкој)
Рјешење о именовању Радног тима (приједлог мјера подршке
сектору привреде због корона вируса)
Рјешење о именовању надзорног органа (Милован Илић - адаптација
дома у Врбашко - машинска фаза)
Рјешење о именовању надзорног органа (Мишо Чагљевић адаптација дома у Врбашкој - електро фаза)
Рјешење о именовању надзорног органа (Бранислав Савић - уређење
градског трга)
Рјешење о именовању надзорног органа (Бранислав Савић - радови
на путевима у МЗ Ламинци и Сењак)
Рјешење о именовању надзорног органа (Бранислав Савић - санација
крова и помоћног објекта у Шималовској)

3/20 страна 13

Рјешење о именовању чланова градског Тима за рад на софтверу Е-Citizen
Рјешење о успостављању Савјета за заштиту животне средине
Рјешење о именовању Комисије за утврђивање узрока и процјену
вриједности причињене штете од дивљачи на пољопривредним културама
Рјешење о именовању надзорног органа (Радислав Мартић - радови на
објекту у МЗ Чатрња)

11/20 страна 7
11/20 страна 7
11/20 страна 8

4/20 страна 56
4/20 страна 57
4/20 страна 58
4/20 страна 58
4/20 страна 58
4/20 страна 59
7/20 страна 32
8/20 страна 4
8/20 страна 5
9/20 страна 12
9/20 страна 12
9/20 страна 13
9/20 страна 14
10/20 страна 7
10/20 страна 8
10/20 страна 8
10/20 страна 9
10/20 страна 9
10/20 страна 10

11/20 страна 9
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41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

49.
50.
51.

52.
53.

54.
55.

56.
57.
58.
59.
60.
61.

62.

Рјешење о именовању надзорног органа (Радислав Мартић - изградња
трибину у ССиТ школи)
Рјешење о именовању надзорног органа (Ведран Кнежевић - адаптација
дома у МЗ Врбашка - 2. фаза)
Рјешење о именовању надзорног органа (Бранислав Савић инфраструктурни објекти у Агроиндустријској зони Н.Топола)
Рјешење о именовању надзорног органа (Бранислав Савић инфраструктурни радови на територији града Градишка)
Рјешење о именовању надзорног органа (Бранислав Савић -асфалтирање
локалних и некатегорисаних путева на подручју града Градишка)
Рјешење о именовању надзорног органа (Бранислав Савић -асфалтирање
улица на подручју града Градишка)
Рјешење о именовању службеника за поступање по пријавама корупције
Рјешење о стављању ван снаге Рјешења о давању сагласности за
колективни годишњи одмор ЈУ за прешколско васпитање и образовање
дјеце „Лепа Радић“ Градишка

Рјешење о именовању Комисије за спровођење јавног конкурса за
избор службеника у Градској управи Градишка
Рјешење о именовању Комисије за спровођење јавног конкурса за
избор намјештеника у Градској управи Градишка
Рјешење о образовању Комисије за пријем и пребројавање новца
прикупљеног наплатом комуналне накнаде за стајалишта за теретна
моторна возила и наплатом паркинга
Рјешење о именовању Стручног радног тима за израду приједлога
регулисања саобраћаја у Ул. „Драгоје Лукића“
Рјешење о именовању надзорног органа (Мишо Чагљевић електроинсталатерски радови на завршетку мултинамјенског
објекта у МЗ Крушкик)
Рјешење о именовању надзорног органа (Ведран Кнежевић - радови
на завршетку мултинамјенског објекта у МЗ Крушкик)
Рјешење о именовању надзорног органа (Ведран Кнежевић прикључак на водоводну мрежу дома културе у Новој Тополи и
друштвеног дома у МЗ Врбашка)
Рјешење о давању овлашћења (Саша Суботић - овлашћење за
доношење и потписивање одлуке о легализацији стамбеног објекта)
Рјешење о именовању надзорног органа (Бранислав Савић - санација
путева у МЗ Горњи Подградци)
Рјешење о именовању надзорног органа (Бранислав Савић - санација
канала у МЗ Милошево Брдо)
Рjешења о одобрењу реалокације средстава у Буџету града
Градишка за 2019. годину
Рјешење о именовању чланова градског Тима за имплементацију
пројекта под називом „Adriatic Landscape Interpretation Network“
Рјешење о именовању Комисије за попис и идентификацију
неукњижених сталних средстава којима управља КП „Водовод“ а.д.
Градишка
Рјешење о именовању Комисије за давање за закуп пољопривредног
земљишта у својини града Градишка

11/20 страна 9
11/20 страна 10
11/20 страна 10
11/20 страна 11
11/20 страна 11
11/20 страна 12
11/20 страна 12
11/20 страна 13
12/20 страна 69
12/20 страна 70
12/20 страна 70

12/20 страна 71
12/20 страна 72

12/20 страна 72
12/20 страна 73

12/20 страна 73
12/20 страна 73
12/20 страна 74
12/20 страна 74
13/20 страна 30
13/20 страна 30

13/20 страна 32
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63.
64.
65.
66.

67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.

75.

76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.

Рјешење о именовању Комисије за категоризацију угоститељских
објеката за смјештај
Рјешење о именовању Радне групе за анализу приједлога „Smart
mobility plana“ града Градишка
Рјешење о именовању Комисије за примопредају малог ватрогасног
возила
Рјешење о именовању надзорног органа (Мишо Чагљевић електроинсталатерски радови на стамбеној згради и санацији
ромских кућа)
Рјешење о именовању надзорног органа (Бранислав Савић - санација
платоа ЈУ „Културни центар“)
Рјешење о именовању надзорног органа (Бранислав Савић одржавање црпне станице „Кеј“)
Рјешење о именовању надзорног органа (Милан Хрвачевић уградња врата на објекту у Ул. Видовданска бр.7)
Рјешење о именовању надзорног органа (Бранислав Савић земљани радови на путевима на територији града Градишка)
Рјешење о именовању надзорног органа (Бранислав Савић рехабилитација постојеће канализационе мреже)
Рјешење о именовању надзорног органа (Милан Хрвачевић рехабилитација пословног простора у власништву Града)
Рјешење о давању овлашћења (Саша Суботић - овлашћење за
доношење и потписивање одлуке о легализацији стамбеног објекта)
Рјешење о именовању чланова градског тима за имплементацију
пројекта под називом „Innovative technologies for stronger businesses
and improved business environment“- iNnovaNet
Рјешење о именовању чланова градског Тима за спровођење
пројекта под називом „Интегрисана водоводна инфраструктура Градишка исток“
Рјешење о именовању Комисије за пријем изведених радова
Рјешење о именовању чланова градског Тима за рад на софтверу Ecitizen
Рјешење о именовању Комисије за утврђивање оштећења у гробљу
МЗ Врбашка
Рјешење о допуни Рјешења о именовању Комисије за давање у закуп
пољопривредног земљишта у својини града Градишка
Рјешење о именовању надзорног органа (Бранислав Савић - нови
радови на асфалтирању локаланих и некатегорисаних путева)
Рјешење о именовању надзорног органа (Бранислав Савић - додатни
радови на асфалтирању локалних и некатегорисаних путева)
Рјешење о именовању надзорног органа (Бранислав Савић чишћење канала на подручју града Градишка)
Рјешење о именовању надзорног органа (Радислав Мартић - радови
на изградњи трибина у ССиТ школи)
Рјешење о именовању Регулаторног тијела
Рјешење o имeнoвaњу Научно -техничког одбора у оквиру пројекта
„Adriatic Landscape Interpretation Network“

13/20 страна 33
13/20 страна 34
13/20 страна 34
13/20 страна 35

13/20 страна 35
13/20 страна 36
13/20 страна 36
13/20 страна 37
13/20 страна 37
13/20 страна 38
13/20 страна 38
14/20 страна 2

14/20 страна 3

14/20 страна 4
14/20 страна 4
14/20 страна 5
14/20 страна 5
14/20 страна 6
14/20 страна 6
14/20 страна 7
14/20 страна 7
15/20 страна 39
15/20 страна 40
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86.

87.
88.
89.

90.
91.
92.

93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.

100.

101.

102.

103.
104.

Рјешење о именовању Комисије за попис и идентификацију
неукњижених сталних средстава којима управља КП „Водовод“ а.д.
Градишка
Рјешење о именовању надзорног органа (Мишо Чагљевић - електро
радови у Орахови и Гашници)
Рјешење о именовању надзорног органа (Миодраг Бабић грађевински и хидромо-монтажни радови у Орахови и Гашници).
Рјешење о именовању надзорног органа (Ведран Кнежевић прикључак на водоводну и канализациону мрежу новоизграђених
објеката)
Рјешење о именовању надзорног органа (Радислав Мартић адаптација ватрогасног дома 2. фаза)
Рјешење о именовању надзорног органа (Ведран Кнежевић завршетак мултинамјенског објекта у МЗ Крушкик).
Рјешење о именовању надзорног органа (Мишо Чагљевић електроинсталерски радови на мултинамјенском објекту у МЗ
Крушкик)
Рјешење о именовању надзорног органа (Бранислав Савић изградња пута у МЗ Ровине)
Рјешење о именовању администратора и овлаштене особе за унос
података у Регистар подстицаја у Републици Српској
Рјешења о одобрењу реалокација у Буџету града Градишка за 2020.
годину
Рјешење о именовању Комисије за спровођење јавног конкурса за
избор службеника у Градској управи Градишка
Рјешење о именовању Радне групе за израду приједлога Стратегије
социјалног становања на подручју града Градишка
Рјешење о именовању Комисије за случај настанка штета на
пољопривредним усјевима усљед плављења, града и др.
Рјешење о именовању Комисије за утврђивање постојања услова за
раскид уговора о продаји земљишта у Агроиндустријској зони са
„CASA MUSHROOMS“ д.о.о. Бања Лука
Рјешење о именовању чланова градског Тима за имплементацију
пројекта под називом „SAFE TOGETHER - Risk prevention in the
cross - border area“
Рјешење о именовању представника Града Градишка у пројекту
„Подршка систему прихвата и интеграције држављана БиХ који се
враћају по основу споразума о реадмисији
Рјешење о именовању представника града Градишка у споразуму о
имплементацији пројекта изградње саобраћајног приступа
граничном прелазу, новом царинском терминалу и мосту на ријеци
Сави до ауто-пута Е-661 (Бранислав Савић)
Рјешење о именовању представника Града Градишка у Комисији за
реверификацију корисника СЕВ II пројекта (Немања Вукелић)
Рјешење о давању овлашћења (Саша Суботић - издавање
грађевинске дозволе са станицу мобилне телефоније у Брезик
Ламинцима)

15/20 страна 40

15/20 страна 42
15/20 страна 43
15/20 страна 43

15/20 страна 44
15/20 страна 44
15/20 страна 45

15/20 страна 45
15/20 страна 45
15/20 страна 46
16/20 страна 73
16/20 страна 73
16/20 страна 74
16/20 страна 74

16/20 страна 75

16/20 страна 76

16/20 страна 76

16/20 страна 77
16/20 страна 77
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105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.

117.
118.
119.

120.

121.
122.
123.

124.
125.
126.

Рјешење о именовању надзорног органа (Бранислав Савић асфалтирање пута Јабланица – Сјеверовци).
Рјешење о именовању надзорног органа (Радислав Мартић санација друштвених домова)
Рјешење о именовању надзорног органа (Милан Хрвачевић извођење занатских радова)
Рјешење о именовању надзорног органа (Милан Хрвачевић адаптација инфраструктурних објеката у ужој зони града)
Рјешење о именовању надзорног органа (Милан Хрвачевић - израда
мобилијара за Кућу Лијевча и Поткозарја)
Рјешење о именовању надзорног органа (Здравка Мацура адаптација паркинг простора у градској зони)
Рјешење о именовању надзорног органа (Бранислав Савић реконструкција путних канала у засеоцима Станићи и Малешевићи)
Рјешење о именовању надзорног органа (Бранислав Савић земљани радови у мјесној заједници)
Рјешење о именовању надзорног органа (Бранислав Савић рехабилитација система одводње улица у Трешњицама)
Рјешење о именовању надзорног органа (Бранислав Савић - санација
излетишта „Лучице“ у МЗ Горњи Подградци)
Рјешење о именовању надзорног органа (Бранка Трнинић „Интегрисана водоводна инфраструктура - Градишка исток“)
Рјешење о именовању надзорног органа (Мишо Чагљевић –
електроинсталатерски радови на адаптацији инфраструктурних
објеката у ужој градској зони)
Рјешења о одобрењу реалокације средстава у буџету града
Градишка за 2020. годину
Рјешење о именовању Тима за израду Стратегије развоја система
даљинског гријања града Градишка.
Рјешење о именовању чланова Тима за припрему документације
везано за ИСО стандард (9001:2015) у Одјељењу ра развој и
међународне пројекте
Рјешење о именовању чланова Савјетодавног одбора у оквиру
пројекта „Development through digital innovative hubs in Gradiška,
Daruvar, Lipik and Kotor“
Рјешење о именовању чланова градског Тима за имплементацију
пројекта под називом „Gradiška - the City of Wood“
Рјешење o имeнoвaњу члaнoвa Јединице за имплементацију пројекта
„Прикупљање и пречишћавање отпадних вода“ Градишка (ЈИП)

16/20 страна 77

Рјешење о именовању Комисије за спровођење јавних набавки у
оквиру имплементације пројекта „Сакупљање и пречишћавање
отпадних вода Градишка“
Рјешење о именовању Комисије за утврђивање дефицитарних
занимања на подручју града Градишка у академској 2020/21. години
Рјешење о именовању Комисје за разматрање пријава за субвенције
услуга јавног превоза на подручју града Градишка за 2020. годину
Рјешење о именовању Комисије за попис опреме у стамбеном
објекту изграђеном у оквиру CEB II пројекта

17/20 страна 35

16/20 страна 78
16/20 страна 78
16/20 страна 79
16/20 страна 79
16/20 страна 80
16/20 страна 80
16/20 страна 81
16/20 страна 81
16/20 страна 82
16/20 страна 83
16/20 страна 83

16/20 страна 83
17/20 страна 32
17/20 страна 32

17/20 страна 33

17/20 страна 33
17/20 страна 34

17/20 страна 36
17/20 страна 36
17/20 страна 37
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127.
128.
129.

130.
131.
132.
133.

134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.

142.

143.

Рјешење о именовању Комисије за мурале

Рјешење о именовању надзорног органа (Мишо Чагљевић адаптација паркинг простора у градској зони).
Рјешење о именовању надзорног органа (Милан Хрвачевић набавка предмета за унутрашње опремање објекта у улици
Видовданска 7)
Рјешење о давању овлашћења (легализација привремене затворене
баште - кафе бар „Инсомниа“)
Рјешење о именовању Оперативног тима за унапређење
функционисања мјесних заједница на подручју града Градишка
Рјешење о именовању Координатора у пројекту „Јачање улоге
мјесних заједница у БиХ
Рјешење о измјенама Рјешења о именовању чланова градског Тима
за имплементацију пројекта под називом „Бољом управом до бржег
економског раста“ (EGG)
Рјешење о именовању два члана Комисије за попис у КП „Топлана“
а.д. Градишка испред представника већинског капитала
Рјешење о именовању надзорног органа (Бранислав Савић - израда
путних канала у МЗ Јабланица)
Рјешење о именовању надзорног органа (Бранислав Савић - санација
ријечног корита Врбашке и каналске мреже у Требовљанима).
Рјешење о именовању надзорног органа (Бранислав Савић - санација
путних објеката у засеоку Ресановци).
Рјешење о именовању надзорног органа (Бранислав Савић одржавање објеката за заштиту од поплава)
Рјешење о именовању надзорног органа (Бранислав Савић чишћење канала у засеоку Шор)
Рјешење о именовању Комисије за примопредају кључева станова
додјељених социјално угроженим категоријама
Рјешење о именовању Комисије за примопредају кључева станова
додјељених корисницима колективних центара становања (ОШ
Ламинци и МЗ Ровине)
Рјешење о измјени Рјешења о именовању Комисије за утврђивање
испуњености услова за додјелу средстава из Програма подршке
развоју пољопривреде за 2020. годину
Рјешење о престанку важења Рјешења о именовању Комисије за
додјелу једнократне новчане помоћи

17/20 страна 37
17/20 страна 38
17/20 страна 38

17/20 страна 38
18/20 страна 12
18/20 страна 13
18/20 страна 13

18/20 страна 14
18/20 страна 14
18/20 страна 15
18/20 страна 15
18/20 страна 16
18/20 страна 16
18/20 страна 17
18/20 страна 17

18/20 страна 18

18/20 страна 18

ОСТАЛИ АКТИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Ред.
бр.

НАЗИВ

Измјене и допуне Листе категорија документарне грађе Градске
управе Градишка с роковима чувања
28. - Сагласност Архива Републике Српске на Измјене и допуне
Листе категорија документарне грађе Градске управе Градишка с
роковима чувања

Број гласника/
страна
4/20 страна 59
4/20 страна 60
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29. Наредба о регулисању рада трговинских и других објеката на
територији града Градишка
Наредба о регулисању рада трговинских, угоститељских,
30. занатских, услужних и других објеката и служби на територији
града Градишка
Наредба о регулисању рада трговинских, угоститељских,
31. занатских, услужних и других објеката и служби на територији
града Градишка
Наредба o регулисању рада трговинских, угоститељских,
32. занатских, услужних и других објеката и служби на територији
града Градишка
33. Оглас о регистрацији Заједнице етажних власника стамбене
зграде у Улици „16. Крајишке бригаде 17А“
Наредба o регулисању рада трговинских, угоститељских,
34. занатских, услужних и других објеката и служби на територији
града Градишка
Наредба o регулисању рада трговинских, угоститељских,
35. занатских, услужних и других објеката и служби на територији
града Градишка
Наредба o регулисању рада трговинских, угоститељских,
36. занатских, услужних и других објеката и служби на територији
града Градишка
Наредба o регулисању рада трговинских, угоститељских,
37. занатских, услужних и других објеката и служби на територији
града Градишка
Наредба o регулисању рада трговинских, угоститељских,
38. занатских, услужних и других објеката и служби на територији
града Градишка

5/20 страна 3
6/20 страна 5
7/20 страна 33
7/20 страна 34
7/20 страна 38
8/20 страна 1
9/20 страна 9
10/20 страна 1
11/20 страна 3
11/20 страна 2

Наредба o регулисању рада трговинских, угоститељских,
занатских, услужних и других објеката и служби на
територији града Градишка

12/20 страна 64

Наредба o регулисању рада трговинских, угоститељских,
40. занатских, услужних и других објеката и служби на територији
града Градишка
41. Оглас о промјени лица овлаштених за заступање ЗЕВ зграде у
Ул. „Видовданска“ 6
42. Оглас о промјени лица овлаштених за заступање ЗЕВ стамбене
зграде у Ул. „Мајора Милана Тепића“ број 15
43. Оглас о регистрацији ЗЕВ стамбене зграде у ул. „Козарских
бригада“ број 29
44. Оглас о регистрацији ЗЕВ стамбене зграде у ул. „Козарских
бригада“ број 25
45. Оглас о регистрацији ЗЕВ стамбене зграде у ул. „16.крајишке
бригаде“ број 15
46. Оглас о промјени лица овлаштених за заступање ЗЕВ стамбене
зграде у Ул. „Видовданска 9-9А“
47. Оглас о регистрацији ЗЕВ стамбене зграде у ул. „Светог Саве“
бр. 21 у Новој Тополи

12/20 страна 66

39.

12/20 страна 88
13/20 страна 39
14/20 страна 8
14/20 страна 8
14/20 страна 9
15/20 страна 61
16/20 страна 91
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48. Оглас о регистрацији ЗЕВ стамбене зграде у ул. „Видовданска“
бр. 7 у Градишци
49. Оглас о регистрацији ЗЕВ стамбене зграде у ул.„Обала војводе
Степе“ бр. 9 у Градишци
50. Оглас о промјени лица овлаштених за заступање ЗЕВ стамбене
зграде у ул. „Видовданска“ бр. 11А у Градишци
51. Оглас о регистрацији ЗЕВ зграде у Ул. Видовданска 77Б

16/20 страна 91

52. Оглас о регистрацији ЗЕВ зграде у Ул. „Видовданска 77/А“.

18/20 страна 18

53. Оглас о промјени лица овлаштених за заступање ЗЕВ зграде у Ул.
„Николе Тесле“
54. Оглас о промјени лица овлаштених за заступање ЗЕВ зграде у Ул.
„Видовданска 60/А“

18/20 страна 19

16/20 страна 92
16/20 страна 92
17/20 страна 39

18/20 страна 19

_______________________________________________________________________________
О Д Б О Р З А Ж А ЛБЕ_______________________________________________________
Ред.
бр.

НАЗИВ

Број гласника/
страна

_______________________________________________________________________________
РЕГУЛАТОРНО ТИЈЕЛО НАДЛЕЖНО ЗА ВОЂЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ РЕГИСТРА
АДМИНИСТРАТИВНИХ ПОСТУПАКА ГРАДА ГРАДИШКА
_________________
Ред.
бр.

НАЗИВ

Број гласника/
страна

_______________________________________________________________________________
СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДСКЕ УПРАВЕ
ГРАДА ГРАДИШКА И ГРАДОНАЧЕЛНИК_____________________
________
Ред.
бр.
5.
6.
7.

НАЗИВ
Допуна Колективног уговора за запослене у Градској управи
града Градишка
Измјене Колективног уговора за запослене у Градској управи
града Градишка
Допуне Колективног уговора за запослене у Градској управи града
Градишка

Број гласника/
страна
1/20 страна 29
7/20 страна 38
16/20 страна 92
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___________________________________________________________________________
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ СПОРТСКИ ЦЕНТАР„ SERVITIUM” ГРАДИШКА________
Ред.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

НАЗИВ
Одлука о повећању основног капитала Јавног предузећа
Спортски центар „Servitium“ Градишка
Одлука о измјени Одлуке о организовању и усклађивању аката
Јавног предузећа Спортски центар „Servitium“ Градишка
Статутарна Одлука о измјени Статута Јавног предузећа
Спортски центар „Servitium“ Градишка
Одлука о усвајању Извјештаја о пословању и годишњег обрачуна
ЈП СЦ „Servitium“ Градишка за 2019. годину
Одлука о повећању основног капитала Јавног предузећа Спортски
центар „Servitium“ Градишка
Одлука о измјени Одлуке о организовању и усклађивању аката Јавног
предузећа Спортски центар „Servitium“ Градишка
Статутарна Одлука о измјени Статута Јавног предузећа Спортски
центар „Servitium“ Градишка

Број гласника/
Страна
12/20 страна 62
12/20 страна 63
12/20 страна 64
13/20 страна 22
16/20 страна 67
16/20 страна 67
16/20 страна 68

___________________________________________________________________________
УРЕЂИВАЧКИ ОДБОР „СЛУЖБЕНОГ ГЛАСНИКА ГРАДА ГРАДИШКА“__
_
Ред.
бр.

НАЗИВ

Број гласника/
страна

1.

Одлука о стављању ван снаге Одлуке о достави бесплатног
примјерка „Службеног гласника општине Градишка“

2/20 страна 42

___________________________________________________________________________
ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
__
Ред.
бр.

НАЗИВ

_

Број гласника/
страна

___________________________________________________________________________
EТИЧКИ ОДБОР СКУПШТИНЕ ГРАДА
____________________
Ред.
бр.

НАЗИВ

Број гласника/
страна

___________________________________________________________________________
JП „РАДИО ГРАДИШКА“__________________________________________________
Ред.
бр.

НАЗИВ

Број гласника/
страна

1.

Одлука о усвајању Извјештаја о пословању и годишњег обрачуна
ЈП „Радио Градишка“ за 2019. годину

13/20 страна 23
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___________________________________________________________________________
ЦЕНТРАЛНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА БИХ
_______
Ред.
бр.
1.
2.

НАЗИВ

Број гласника/
страна

Рјешење о разрјешењу члана Градске изборне комисије 10/20 страна 10
Градишка – Бранислав Радиновић
Рјешење о именовању члана Градске изборне комисије Градишка 10/20 страна 11
– Бранислав Радиновић
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РЕГИСТАР ПРОПИСА
објављених у „Службеном гласнику општине и града Градишка“ у 2019. години
_____________________________________________________________________________
СКУПШТИНА ГРАДА
____________________________________________
ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ

Ред.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

НАЗИВ
Програм мјера за спречавање и сузбијање, елиминацију и
ерадикацију заразних болести на подручју општине Градишка за
2019. годину
Програм мјера систематске превентивне дезинсекције и
дератизације за подручје општине Градишка за 2019. годину
План систематске превентивне дезинсекције и дератизације за
подручје општине Градишка за 2019. годину
Етички кодекс за изабране одборнике у Скупштини града
Градишка
Програм развоја цивилне заштите у области заштите и спасавања на
подручју града Градишка
План комуникације одборника Скупштине града Градишка са грађанима
у 2020. години

Број гласника/
страна
4/19 страна 1
4/19 страна 6
4/19 страна 18
13/19 страна 1
15/19 страна 1
15/19 страна 8

7.

Програм рада Скупштине града Градишка за 2020. годину

16/19 страна 1

8.

План утрошка средстава остварених од накнаде по основу кориштења
шума и шумског земљишта на простору града Градишка за 2020. годину
План кориштења средстава остварених од концесионе накнаде за 2020.
годину
План кориштења средстава по основу накнада остварених од
пољопривредног земљишта у 2020. години
Програм подршке развоју пољопривреде у граду Градишка за 2020.
годину
Програм подстицаја за развој предузетништва у граду Градишка за 2020.
годину
Програм подстицаја за новоосноване привредне субјекте града Градишка
за 2020. годину

16/19 страна 40

9.
10.
11.
12.
13.
14.

Програм заједничке комуналне потрошње за 2020. годину

15.

Програм уређења грађевинског земљишта за 2020. годину

16/19 страна 42
16/19 страна 43
16/19 страна 43
16/19 страна 45
16/19 страна 46
16/19 страна 49
16/19 страна 58

16. Програм текућег одржавања и реконструкције локалних и
некатегорисаних путева за 2020. годину
17. Програм текућег одржавања и реконструкције хидромелиорационог
система за 2020. годину
18. Програм социјалне заштите за 2020. годину

16/19 страна 63

19. Програм борачко – инвалидске заштите и заштите цивилних жртава рата
за 2020. годину

16/19 страна 76

16/19 страна 64
16/19 страна 66
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20. Програм финансирања спорта на подручју града Градишка за 2020.
годину
21. Програм заштите од пожара у граду Градишка за 2020. годину

16/19 страна 81

22.

16/19 страна 110

Програм обуке одборника Скупштине града Градишка за 2020. годину

Правилник о условима и начину отуђења непокретности у својини Града
Градишка, у циљу реализације инвестиционог пројекта од посебног
значаја за локални економски развој
24. Програм провођења Стратегије унапређења социјалне заштите дјеце без
родитељског старања 2015 - 2020. годину града Градишка за 2020. годину
23.

16/19 страна 87

16/19 страна 111
17/19 страна 1

ОДЛУКЕ
Ред.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.

НАЗИВ

Број гласника/
страна

Одлука о усвајању Извјештаја о извршењу Програма рада Скупштине
општине Градишка за 2018. годину
Одлука о усвајању Програма рада Начелника општине и Општинске
управе општине Градишка за 2019. годину
Одлука о оснивању Форума за безбједност грађана на подручју општине
Градишка
Одлукa о отпису потраживања од КП „Топлана“ а.д. Градишка

2/19 страна 1

Одлукa о прихватању улагања привредног друштва ИЕЕ д.о.о. Бања Лука
РЈ Градишка у комуналне објекте и уређаје КП „Топлана“ а.д. Градишка
по уговору број: 02-022-164/13 од 11.10.2013. године
Одлукa о допуни Одлуке о уређењу простора и грађевинском земљишту

2/19 страна 4

Одлукa о измјени и допуни Одлуке о пословним зградама, пословним
просторијама,
друштвеним
домовима,
гаражама
и
другим
непокретностима у својини општине Градишка
Одлукa о уступању на кориштење земљишта без накнаде Удружењу
ратних војних инвалида одбрамбено - отаџбинског рата
Одлукa о измјени Одлуке о приватизацији државних станова

2/19 страна 5

Одлука о давању сагласности за закључење Уговора о замјени градског
грађевинског земљишта са привредним друштвом „CENTRUM TRADE“
д.о.о. Бањалука, ради привођења земљишта намјени
Одлука о давању сагласности за закључење Уговора о продаји
грађевинског земљишта непосредном погодбом са Хаџовић Хамдом,
сином Незира из Барица, општина Живинице, ради комплетирања
грађевинске парцеле
Одлука о приступању продаји земљишта означеног као к.ч. бр. 254/2 к.о.
Горњи Подградци
Одлука о приступању продаји земљишта означеног као к.ч. бр. 1569/4 к.о.
Елезагићи
Одлука о прихватању понуде за куповину некретнина од Николић Соње

2/19 страна 7

2/19 страна 1
2/19 страна 2
2/19 страна 3

2/19 страна 5

2/19 страна 6
2/19 страна 7

2/19 страна 8

2/19 страна 9
2/19 страна 10
2/19 страна 11
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Одлука о стављању ван снаге Одлуке о продаји неизграђеног
грађевинског земљишта у оквиру Регулационог плана „Агроиндустријска
зона - Нова Топола“, „MVM ENERGY“ д.о.о. Градишка
Одлука о измјени Одлуке о продаји грађевинског земљишта у оквиру
Регулационог плана „Агроиндустријска зона - Нова Топола“ број 01-022143/12 од 19.06.2012. године
Одлука о усвајању Извјештаја о реализацији Годишњег програма рада
Начелника општине и општинске управе за 2018. годину
Одлука о усвајању Извјештаја о реализацији Акционог плана
имплементације Стратегије развоја општине Градишка за период 2014 –
2020. за 2018. годину
Одлука о успостављању сарадње општине Градишка са Градском
општином Палилула (Град Београд, Република Србија)
Одлука о усвајању методологије за унапређење рада мјесних заједница
општине Градишка
Одлука о допуни Одлуке о организовању Јавне установе „Центар за
социјални рад“ Градишка
Одлука о измјенама и допуни Одлуке о комуналној накнади

2/19 страна 11

Одлука о измјени и допуни Одлуке о пословним зградама, пословним
просторијама,
друштвеним
домовима,
гаражама
и
другим
непокретностима у својини општине Градишка
Одлука о допуни Одлуке о висини закупнине за пословне зграде,
пословне просторије, друштвене домове, гараже и друге непокретности у
својини општине Градишка за 2019. годину
Одлука о отпису потраживања по основу закупа изграђеног и
неизграђеног градског грађевинског земљишта
Одлука о отпису потраживања по основу накнаде за кориштење
комуналних добара од општег интереса
Одлука о отпису потраживања по основу прихода од земљишне ренте

4/19 страна 41

4/19 страна 44

33.

Одлука о приступању измјени дијела Регулационог плана подручја зона 1,
4, 5 - Западни дио градске зоне Градишке „Градишка-запад“ (Блок број
19)
Одлука о доношењу измјене Просторног плана општине Градишка 2005 2020. година
Одлука о давању сагласности за упис заложног права Привредном
друштву за производњу, трговину и услуге „Lattonedil BiH“ д.о.о. Нова
Топола, Градишка
Одлука о продаји путем лицитације земљишта означеног као к.ч. бр.
1569/4 к.о. Елезагићи Ловачком удружењу „Лијевче“, Нова Топола
Одлука о продаји путем лицитације земљишта означеног као к.ч. бр.
254/2 к.о. Горњи Подградци Косановић Мирославу из Градишке
Одлука о конституисању органа Града Градишка

34.

Одлука о измјенама Статута општине Градишка

5/19 страна 2

35.

Одлука о измјенама и допунама Пословника о раду Скупштине општине
Градишка
Одлука о формирању Стручне службе Скупштине града

5/19 страна 3

Одлука о усвајању Извјештаја о извршењу Буџета Општине Градишка за
2018. годину

6/19 страна 1

15.

16.

17.
18.

19.
20.
21.
22.
23.

24.

25.
26.
27.
28.

29.
30.

31.
32.

36.
37.

2/19 страна 12
4/19 страна 23
4/19 страна 23
4/19 страна 23
4/19 страна 24
4/19 страна 40
4/19 страна 40

4/19 страна 41
4/19 страна 42
4/19 страна 43
4/19 страна 43

4/19 страна 45
4/19 страна 47
4/19 страна 47
4/19 страна 48
5/19 страна 1

5/19 страна 5
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6/19 страна 39

41.

Одлука о прихватању Споразума о финансирању и пројекту
„Прикупљање и третман отпадних вода Градишка“
Одлука о прихватању Споразума о финансирању и пројекту
„Прикупљање и третман отпадних вода Градишка фаза 1“
Одлука о давању сагласности на иницијативу за подизање споменика
Вељку Чубриловићу
Одлука о додјели јавних признања града Градишка

42.

Одлука о измјени и допунама Одлуке о комуналном реду

6/19 страна 41

43.

Одлука о усвајању Извјештаја о пословању и годишњи обрачун ЈУ
„Завичајни музеј“ Градишка за 2018. годину
Одлука о усвајању Извјештаја о пословању и годишњи обрачун ЈУ
„Народна библиотека“ Градишка за 2018. годину
Одлука о усвајању Извјештаја о пословању и годишњи обрачун ЈЗУ „Дом
здравља“ Градишка за 2018. годину
Одлука о усвајању Извјештаја о пословању и годишњи обрачун ЈЗУ
„Апотека Градишка“ Градишка за 2018. годину
Одлука о усвајању Извјештаја о пословању и годишњи обрачун ЈУ
„Центар за социјални рад“ Градишка за 2018. годину
Одлука о усвајању Извјештаја о пословању и годишњи обрачун ЈУ за
предшколско васпитање и образовање дјеце „Лепа Радић“ Градишка за
2018. годину
Одлука о усвајању Извјештаја о пословању и годишњи обрачун ЈУ
„Туристичка организација општине Градишка“ за 2018. годину
Одлука о усвајању Извјештаја о пословању и годишњи обрачун „Развојна
агенција Градишка - РАГА“ за 2018. годину
Одлука о усвајању Извјештаја о пословању и годишњи обрачун ЈП „Радио
Градишка“ за 2018. годину
Одлука о доношењу измјене дијела Регулационог плана стамбеног
насеља „Јелшинград 1“ у Градишци
Одлука о приступању измјени дијела Регулационог плана подручја зона 2,
7 и 8 – источни дио градске зоне Градишка „Градишка - исток“
Одлука о измјенама Одлуке о уређењу простора и грађевинском
земљишту
Одлука о измјени Одлуке о одређивању радног времена продајних
објеката и других продајних мјеста у којима се обавља трговина на мало
на подручју општине Градишка
Одлука о измјени Одлуке о општинским административним таксама

7/19 страна 1

Одлука о измјенама Одлуке о мјесним заједницама на подручју општине
Градишка
Одлука о измјени Одлуке о пружању услуга правне помоћи

7/19 страна 9

38.
39.
40.

44.
45.
46.
47.
48.

49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.

6/19 страна 39
6/19 страна 40
6/19 страна 40

7/19 страна 1
7/19 страна 2
7/19 страна 2
7/19 страна 3
7/19 страна 3
7/19 страна 3
7/19 страна 4
7/19 страна 4
7/19 страна 5
7/19 страна 5
7/19 страна 7
7/19 страна 8
7/19 страна 8

7/19 страна 12

Одлука о измјенама Одлуке о безбједности саобраћаја на путевима
општине Градишка
Одлука о измјенама и допуни Одлуке о комуналним таксама

7/19 страна 12

Одлука о измјенама и допунама Одлуке о начину вршења такси превоза
на подручју општине Градишка
Одлука о продаји путничких аутомобила у власништву града Градишка

7/19 страна 13

7/19 страна 13

7/19 страна 14
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71.

Одлука о стављању ван снаге подтачке 5) Одлуке о продаји неизграђеног
7/19 страна 15
грађевинског земљишта у оквиру Регулационог плана „Агроиндустријска
зона Нова Топола“ путем усменог јавног надметања – лицитације
Одлука о стављању ван снаге Одлуке о прихватању понуде ПИ
7/19 страна 15
„Прехрана“ а.д. у стечају, Градишка за куповину некретнина
Одлука о стављању ван снаге Одлуке о давању сагласности за закључење
7/19 страна 16
Уговора о замјени некретнина са Кичић Жељком, сином Петра из
Градишке
Одлука о стављању ван снаге Одлуке о продаји грађевинског земљишта
7/19 страна 16
путем лицитације
Одлука о стављању ван снаге Одлуке о давању сагласности за закључење 7/19 страна 17
уговора о замјени некретнина Халам Лидија и Сигов Александра
Одлука о стављању ван снаге Одлуке о прихватању понуде Зарић
7/19 страна 17
Слободана из Градишке за замјену некретнина
Одлука о продаји неизграђеног грађевинског земљишта у оквиру
7/19 страна 17
Регулационог плана „Агроиндустријска зона Нова Топола“ Привредном
друштву „МИЛЕНКОВАЦ“ д.о.о. Градишка
Одлука о продаји неизграђеног грађевинског земљишта у оквиру
7/19 страна 18
Регулационог плана „Агроиндустријска зона Нова Топола“ самосталном
предузетнику Љепојевић Данки
Одлука о издавању „Службеног гласника града Градишка“
10/19 страна 1

72.

Одлука о одржавању манифестације „Градишка јесен“

10/19 страна 3

73.

Одлука о оснивању „Туристичке организације града Градишка“

10/19 страна 3

74.

Одлука о измјени Одлуке о тржничкој дјелатности

10/19 страна 5

75.

Одлука о давању сагласности на повећање броја дјеце у васпитним
групама
Одлука о давању сагласности на измјене уговора о оснивању ЈП „ДЕПОТ“ д.о.о. Бања Лука
Одлука о именовању мртвозорника за преглед умрлих и утврђивање
времена и узрока смрти лица умрлих изван здравствене установе
Одлука о престанку важења Одлуке о одржавању стамбених зграда до
организовања заједнице етажних власника
Oдлука о давању сагласности за закључење Уговора о замјени градског
грађевинског земљишта са Ковачевић Душаном из Градишке, ради
привођења земљишта намјени
Одлука о стављању ван снаге
Одлуке о
продаји неиграђеног
грађевинског земљишта у оквиру Регулационог плана „Агроиндустријска
зона Нова Топола“
Привредном друштву „KOMING-PRO" д.о.о.
Градишка и Одлуке о давању сагласности за продужење рока извршења
обавеза
Одлукa о приступању продаји грађевинског земљишта путем лицитације

10/19 страна 6

63.

64.
65.

66.
67.
68.
69.

70.

76.
77.
78.
79.

80.

81.
82.
83.
84.

10/19 страна 6
10/19 страна 7
10/19 страна 9
10/19 страна 9
10/19 страна 10

10/19 страна 11

Одлука о давању сагласности за закључење aнекса уговора са Куглашким 10/19 страна 13
клубом „Козара”
Oдлука о допуни Одлуке о куповини пословног простора од „Крајина 10/19 страна 14
осигурање“ а.д. Бања Лука
Одлука о усвајању Извјештаја о извршењу Програма рада Скупштине 11/19 страна 1
града Градишка за период јануар - јуни 2019. године
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85.
86.
87.
88.

89.
90.

91.
92.

93.

Одлука о усвајању Извјештаја о пословању и годишњи обрачун ЈУ
„Културни центар“ Градишка за 2018. годину
Одлука о измјенама Одлуке о усвајању Стратегије развоја општине
Градишка за период 2019 - 2027. година
Одлука о учешћу у суфинансирању асфалтирања локалног пута Лисковац
– Штетић у МЗ Лисковац град Градишка
Одлука о измјенама Одлуке о пословним зградама, пословним
просторијама,
друштвеним
домовима,
гаражама
и
другим
непокретностима у својини општине Градишка
Одлука о измјенама Одлуке о увођењу субвенција за кориснике јавних
водних услуга на подручју општине Градишка
Одлука о измјени Одлуке о висини закупнине за пословне зграде,
пословне просторије, друштвене домове, гараже и друге непокретности у
својини општине Градишка за 2019. годину
Одлука о измјени Одлуке о комуналним дјелатностима

11/19 страна 1
11/19 страна 2
11/19 страна 2
11/19 страна 3
11/19 страна 3
11/19 страна 4
11/19 страна 4

Одлука о измјенама Одлуке о управљању, грађењу, реконструкцији, 11/19 страна 5
одржавању и заштити локалних и некатегорисаних путева, улица у
насељу и путних објеката на подручју општине Градишка
Одлука о измјенама Одлуке о комуналној накнади
11/19 страна 5
11/19 страна 6

97.

Одлука о измјени Одлуке о утврђивању мјерила и критеријума за
одређивање локалних путева и улица у насељима на подручју општине
Градишка
Одлука о измјени Одлуке о проширеним правима из области социјалне
заштите
Одлука о измјени Одлуке о организовању Јавне здравствене установе
„Апотека Градишка“ Градишка
Одлука о проглашењу Споменика природе „Лијевчански кнез“

98.

Одлука о одређивању матичних подручја

11/19 страна 10

99.

Одлука о приступању измјени дијела Регулационог плана подручја зона 2,
7 и 8 - источни дио градске зоне Градишка - Градишка исток
Одлука о давању сагласности за закључење анекса уговора о кориштењу
некретнина са Фудбалским клубом „Козара“ Градишка
Одлука о неприхватању понуде „HELF SWEETS“ д.о.о. Нова Топола за
куповину непокретности
Одлука о давању сагласности за закључење уговора о коришћењу дијела
пословног простора са ЈУ „Културни центар“
Одлука о привођењу трајној намјени земљишта у обухвату дијела
Регулационог плана „Излаз на Саву“
Одлука о давању сагласности за закључење судског поравнања са
Дамиром Захировићем
Одлука о продаји путем лицитације грађевинског земљишта Привредном
друштву „БЕТОН“ д.о.о. Градишка
Одлука о продаји путем лицитације грађевинског земљишта Друштву са
ограниченом одговорношћу за грађевинарство и трговину „ГРАДИД ИНЖЕЊЕРИНГ“ д.о.о. Градишка

11/19 страна 11

Одлука о продаји путем лицитације грађевинског земљишта Друштву са
ограниченом одговорношћу за унутрашњу и вањску трговину,
производњу и услуге „ROBOT GENERAL TRADING Co“ д.о.о. Сарајево

11/19 страна 16

94.

95.
96.

100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.

107.

11/19 страна 6
11/19 страна 6
11/19 страна 7

11/19 страна 12
11/19 страна 12
11/19 страна 13
11/19 страна 14
11/19 страна 14
11/19 страна 15
11/19 страна 16
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Одлука о продаји путем лицитације земљишта означеног као к.ч. 2475/26
к.о. Градишка – село Поњавић Драженки из Градишке
Одлука о усвајању Стратегије развоја локалних путева и улица на
подручју града Градишка за период 2019 - 2029. година
Одлука о усвајању Извјештаја о извршењу Буџета општине Градишка за
период јануар - јуни 2019. године
Одлука о усвајању Извјештаја о раду ЈУ за предшколско васпитање и
образовање дјеце „Лепа Радић“ Градишка за радну (школску) 2018/2019.
годину
Одлука о усвајању Извјештаја о пословању и годишњег обрачуна ЈП СЦ
„Servitium“ Градишка за 2018. годину
Одлука о одређивању радног времена угоститељских објеката на
подручју града Градишка
Одлука о приступању изради Регулационог плана „Кеј“

11/19 страна 17

Одлука о давању у закуп пословних просторија у својини Града
Градишка
Одлука о давању у закуп пословних просторија непосредном
погодбом у својини Града Градишка
Одлука о давању на коришћење пословних просторија у својини
Града Градишка ЈУ „Туристичка организација града Градишка“
Одлука о давању на коришћење пословних просторија у својини
Града Градишка ЈУ „Завичајни музеј“ Градишка“
Одлука о давању на коришћење непокретности у својини Града
Градишка ФK „Козара“ Турјак
Одлука о приступању продаји грађевинског земљишта путем
лицитације
Одлука о измјени Одлуке о стипендирању студената са подручја
општине Градишка
Одлука о измјенама Одлуке о условима и начину обављања јавног
превоза лица и ствари на подручју општине Градишка

13/19 страна 46

123.

Одлука о кредитном задужењу града Градишка

15/19 страна 10

124.

Одлука о управљању јавним просторима за паркирање моторних возила
на подручју града Градишка
Одлука о измјенама Одлуке о снабдијевању топлотном енергијом,
тарифним системима за обрачун топлотне енергије и извршених услуга на
подручју општине Градишка
Одлука о измјенама Одлуке о висини накнаде за коришћење путног
земљишта дуж локалних, некатегорисаних путева и улица на подручју
општине Градишка за кабловске канализације за комуникационе каблове
и системе
Одлука измјенама Одлуке о јавном водоводу и канализацији на подручју
општине Градишка
Одлука измјенама Одлуке о јавном водоводу и канализацији на подручју
општине Градишка
Одлука о измјенама Одлуке о утврђивању комуналне дјелатности од
посебног јавног интереса - одржавање стајалишта и намјенских
саобраћајница за теретна моторна возила

15/19 страна 12

108.
109.
110.
111.

112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.

125.

126.

127.
128.
129.

13/19 страна 5
13/19 страна 6
13/19 страна 42
13/19 страна 42
13/19 страна 42
13/19 страна 45

13/19 страна 47
13/19 страна 48
13/19 страна 49
13/19 страна 49
13/19 страна 50
13/19 страна 51
13/19 страна 51

15/19 страна 22
15/19 страна 22

15/19 страна 22
15/19 страна 23
15/19 страна 23
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Одлука о измјенама Одлуке о начину плаћања комуналних услуга и
накнада у систему обједињене наплате на подручју општине Градишка
Одлука о измјени и допуни Одлуке о висини закупнине за пословне
зграде, пословне просторије, друштвене домове, гараже и друге
непокретности у својини Града Градишка за 2019. годину
Одлука о приступању града Градишка Споразуму градоначелника за
климу и енергију и изради Акционог плана за одрживу енергију у борбу
против климатских промјена SECAP
Одлука о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање једног
члана Градске изборне комисије града Градишка
Одлука о давању на коришћење непокретности у својини Града Градишка

15/19 страна 24

15/19 страна 28

139.

Одлука о давању сагласности за закључење Уговора о замјени градског
грађевинског земљишта са Топић Феридом, сином Есада из Градишке,
Гајибина бр. 9, ради привођења земљишта намјени
Одлука о продаји непосредном погодбом неизграђеног градског
грађевинског земљишта Ђурђевић Младену из Градишке
Одлука о приступању продаји грађевинског земљишта у к.о. Ровине
путем лицитације
Oдлука о давању сагласности за закључење уговора о продаји
грађевинског земљишта непосредном погодбом са „CENTRUM TRADE“
д.о.о. Бања Лука ради комплетирања грађевинске парцеле
Одлука о усвајању Буџета града Градишка за 2020. годину

140.

Одлука о извршењу Буџета града Градишка за 2020. годину

16/19 страна 36

141.

Одлука о учешћу у финансирању примарне здравствене заштите за
пензионере до 65 година старости
Одлука о утврђивању вриједности бода за обрачунавање комуналне
накнаде за 2020. годину
Одлука о утврђивању просјечне коначне грађевинске цијене једног
квадратног метра стамбеног и пословног простора на подручју града
Градишка у 2019. години
Одлука о утврђивању накнаде за уређење градског грађевинског
земљишта у 2020. години
Одлука о усвајању Омладинске политике града Градишка за средњорочни
период 2019 - 2023. година
Одлука о усвајању Плана капиталних инвестиција града Градишка за
период 2019 - 2023. година
Одлука о јавним признањима града Градишка

16/19 страна 39

Одлука о утврђивању пореске стопе за опорезивање непокретности на
подручју града Градишка за 2020. годину
Одлука о измјени Одлуке о критеријумима, начину и поступку расподјеле
средстава невладиним организацијама
Одлука о измјени Одлуке о критеријумима, условима и начину
утврђивања статуса удружења од интереса за општину Градишка
Одлука о измјени Одлуке о приступању изради Регулационог плана
„Стадион“
Одлука о куповини некретнина од Дамијањевић Данијела

16/19 страна 116

130.
131.

132.

133.
134.
135.

136.
137.
138.

142.
143.

144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.

Одлука о усвајању Ребаланса Буџета општине Градишка за 2019. годину

15/19 страна 24
15/19 страна 25
15/19 страна 26
15/19 страна 27

15/19 страна 29
15/19 страна 30
15/19 страна 31
16/19 страна 10

16/19 страна 58
16/19 страна 61
16/19 страна 62
16/19 страна 91
16/19 страна 113
16/19 страна 113

16/19 страна 116
16/19 страна 117
16/19 страна 117
16/19 страна 118
17/19 страна 8
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154.

Одлука о извршењу ребаланса Буџета општине Градишка за 2019. годину

17/19 страна 35

155.

Одлука о измјенама Програма подршке развоју пољопривреде у општини
Градишка за 2019. годину
Одлука о измјенама Програма коришћења средстава остварених по
основу накнада од пољопривредног земљишта у 2019. години
Одлука о измјени Програма подршке развоју предузетништва у општини
Градишка за 2019. годину
Одлука о измјени Програма заједничке комуналне потрошње за 2019.
годину
Одлука о измјени Програма текућег одржавања и реконструкције
локалних и некатегорисаних путева за 2019. годину
Одлукa о измјени Програма текућег одржавања и реконструкције
хидромелиорационог система за 2019. годину
Одлука о измјени Програма уређења грађевинског земљишта за 2019.
годину

17/19 страна 38

156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.

Одлука о измјени Програма социјалне заштите за 2019. годину

163.

Одлука о измјени Програма финансирања спорта на подручју општине
Градишка за 2019. годину
Одлука о измјени Програма борачко – инвалидске заштите и заштите
цивилних жртава рата за 2019. годину
Одлука о измјени Програма заштите од пожара у општини Градишка за
2019. годину
Одлука о висини закупнине за пословне зграде, пословне просторије,
друштвене домове, гараже и друге непокретности у својини града
Градишка за 2020. годину

164.
165.
166.

167.

Одлука о фонду стамбених јединица социјалног становања

168.

Одлука о висини закупнине за станове из фонда социјалног становања на
подручју града Градишка
Одлука о поступку субвенционисања закупнине за станове из фонда
социјалног становања на подручју града Градишка
Одлука о давању у закуп пословних просторија у својини града Градишка
непосредном погодбом ОМШ „Бранко Смиљанић“ Градишка
Одлука о давању на коришћење пословног простора у својини града
Градишка ЈУ „Центар за социјални рад“ Градишка

169.
170.
171.
172.

Одлука о оснивању ЈП „Хидро-пут Градишка“ д.о.о. Градишка

173.

Одлука о измјенама Одлуке о платама функционера општине Градишка

174.

Одлука о измјенама Одлуке о накнадама одборницима Скупштине
општине Градишка
Одлука о износу новчане накнаде предсједницима савјета мјесних
заједница на подручју града Градишка за 2020. годину
Одлука о утврђивању висине новчане накнаде члановима Надзорног
одбора ЈП „Хидро-пут Градишка“ д.о.о. Градишка
Одлука о приступању измјени дијела Регулационог плана подручја
Агроиндустријска зона Нова Топола - кружна раскрсница
Одлука о давању субвенције ЈЗУ „Болница Градишка“ за доградњу
објекта болнице
Одлука о продаји непосредном погодбом грађевинског земљишта Томић
Слободану из Ровина

175.
176.
177.
178.
179.

17/19 страна 39
17/19 страна 39
17/19 страна 40
17/19 страна 43
17/19 страна 44
17/19 страна 45
17/19 страна 47
17/19 страна 50
17/19 страна 51
17/19 страна 52
17/19 страна 52
17/19 страна 53
17/19 страна 57
17/19 страна 58
17/19 страна 61
17/19 страна 62
17/19 страна 62
17/19 страна 66
17/19 страна 67
17/19 страна 67
17/19 страна 68
17/19 страна 68
17/19 страна 70
17/19 страна 70
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180.

Одлука о измјени и допуни Одлуке о продаји грађевинског земљишта у
оквиру Регулационог плана „Агроиндустријска зона - Нова Топола“ број
01-022-143/12 од 19.06. 2012. године

17/19 страна 71

РЈЕШЕЊА
Ред.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

НАЗИВ

Број гласника/
страна

Рјешење о разрјешењу в.д. начелника Службе Начелника општине
у Општинској управи општине Градишка
Рјешење о именовању начелника Службе Начелника општине у
Општинској управи општине Градишка
Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности члана Одбора за жалбе
општине Градишка
Рјешење о именовању члана Одбора за жалбе општине Градишка

2/19 страна 14

Рјешење о именовању представника општине Градишка у
скупштини јавног предузећа регионална депонија „ДЕП-ОТ“ д.о.о.
Бања Лука
Рјешење о именовању Комисије за спровођење јавног надметања за
продају неизграђеног грађевинског земљишта
Рјешење о именовању Форума за безбједност грађана на подручју
општине Градишка
Рјешење о избору члана Школског одбора ЈУ Основна школа
„Свети Сава“ Дубраве, Градишка
Рјешење о именовању Савјета за праћење израде Измјене дијела
Регулационог плана подручја зона 1, 4 и 5 – западни дио градске
зоне Градишке – „Градишка - запад“ (блок број 19)
Рјешење о именовању Савјета за праћење израде Урбанистичког
плана за насељено мјесто Орахова 2019 - 2039. године
Рјешење о разрјешењу члана Школског одбора ЈУ „Средња стручна
и техничка школа“ Градишка
Рјешење о избору члана Школског одбора ЈУ „Средња стручна и
техничка школа“ Градишка
Рјешење о давању дјелимичне сагласности на цијене јавног превоза
(Горан Граховац)
Рјешење о именовању Комисије за друштвени положај жена и
равноправност међу половима Скупштине града Градишка
Рјешење о престанку дужности директора ЈУ „Туристичка
организација града Градишка“
Рјешење о именовању в.д. директора ЈУ „Туристичка организација
града Градишка“
Рјешење о именовању Комисије за примопредају дужности
директора ЈУ „Туристичка организација града Градишка“
Рјешење о именовању Савјета за праћење измјена дијела
Регулационог плана подручја зона 2, 7 и 8 – источни дио градске
зоне Градишка „Градишка - исток“ и израде Регулационог плана
„Кеј“

2/19 страна 17

2/19 страна 15
2/19 страна 16
2/19 страна 16

2/19 страна 18
4/19 страна 50
4/19 страна 52
6/19 страна 42

6/19 страна 42
6/19 страна 43
6/19 страна 44
7/19 страна 19
7/19 страна 22
11/19 страна 20
11/19 страна 20
11/19 страна 22
13/19 страна 52
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19. Рјешење о именовању Комисије за избор једног члана Градске изборне
комисије града Градишка
20. Рјешење о разрјешењу члана Надзорног одбора ЈП „Радио Градишка“
Градишка
21. Рјешење о именовању в.д.члана Надзорног одбора ЈП „Радио Градишка“
Градишка
22. Рјешење о именовању једног члана Градске изборне комисије града
Градишка
23. Рјешење о именовању в.д. чланова Надзорног одбора ЈП „Хидро-пут
Градишка“ д.о.о. Градишка

15/19 страна 42
15/19 страна 43
15/19 страна 44
17/19 страна 76
17/19 страна 76

ЗАКЉУЧЦИ И ДРУГИ АКТИ
Ред.
бр.

НАЗИВ

Број гласника/
страна

1.

Закључак о усвајању Извјештаја
волонтирања за 2018. годину

2.

Закључак о усвајању Информације о стању у јавном путничком
саобраћају и такси превозу на подручју општине за 2018. годину
Закључак о усвајању Информације о противпожарној заштити на
подручју општине Градишка за 2018. годину
Закључак о усвајању Информације о погребној дјелатности на
подручју општине Градишка за 2018. годину
Закључак о усвајању Информације о стању у здравству на подручју
општине за 2018. годину са посебним освртом на хигијенско епидемиолошку ситуацију
Закључак (побољшање испоруке електричне енергије на подручју
општине Градишка)
Закључак о утврђивању нацрта Регулационог плана „Стадион“
Закључак о утврђивању нацрта измјене дијела Регулационог плана
„Јелшинград 1“
Закључак о усвајању Извјештаја о стању потраживања Општине
Градишка на дан 31.12.2018. године
Закључак према Министарству здравља и социјалне заштите у
Влади Републике Српске (враћање надлежности Првостепеној
комисији за оцјену привремене неспособности за рад при ЈЗУ ,,Дом
Здравља“ Градишка)
Закључак о давању сагласности на Програм рада ЈПУ „Лепа
Радић“ Градишка за радну (школску) 2019/2020. Годину.

2/19 страна 13

Закључак о усвајању Извјештај о раду Одјељења за инспекције за
период јануар - јуни 2019. Године.
Закључак о усвајању Нацрта Стратегије развоја локалних путева и
улица на подручју града Градишка за период 2019 - 2029. година
Закључак о усвајању Акционог плана образовања и запошљавања
Града Градишка за период 2019 - 2020. година
Закључак о утврђивању нацрта Регулационог плана „Нова Топола –
исток“

11/19 страна 18

3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.

о

реализацији

Политике 2/19 страна 12

2/19 страна 13
2/19 страна 13
2/19 страна 14

2/19 страна 14
4/19 страна 49
4/19 страна 50
6/19 страна 41
7/19 страна 19

10/19 страна 14

11/19 страна 18
11/19 страна 18
11/19 страна 19
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16.

Закључак о утврђивању нацрта Регулационог плана „Нова Топола –
запад“

11/19 страна 19

17.

Закључак којим се покреће иницијатива за измјене Закона о здравственој
заштити
Закључак о утврђивању Нацрта Програма рада Скупштине града
Градишка за 2020. годину
Закључак о утврђивању Нацрта ребаланса Буџета општине Градишка за
2019. годину
Закључак о утврђивању Нацрта Одлуке о измјенама Програма подршке
развоју пољопривреде у општини Градишка за 2019. годину
Закључак о утврђивању Нацрта Одлуке о измјенама Програма коришћења
средстава остварених по основу накнада од пољопривредног земљишта у
2019. години
Закључак о утврђивању Нацрта Одлуке о измјени Програма подршке
развоју предузетништва у општини Градишка за 2019. годину
Закључак о измјени Програма заједничке комуналне потрошње за 2019.
годину
Закључак о утврђивању Нацрта Одлуке о измјени Програма текућег
одржавања и реконструкције локалних и некатегорисаних путева за 2019.
годину
Закључак о утврђивању Нацрта Одлуке о измјени Програма текућег
одржавања и реконструкције хидромелиорационог система за 2019.
годину
Закључак о утврђивању Нацрта Одлуке о измјени Програма уређења
грађевинског земљишта за 2019. годину
Закључак о утврђивању Нацрта Одлуке о измјени Програма социјалне
заштите за 2019. годину
Закључак о утврђивању Нацрта Одлуке о измјени Програма финансирања
спорта на подручју општине Градишка за 2019. годину
Закључак о утврђивању Нацрта Одлуке о измјени Програма борачко –
инвалидске заштите и заштите цивилних жртава рата за 2019. годину
Закључак о утврђивању Нацрта Одлуке о измјени Програма заштите од
пожара у општини Градишка за 2019. годину
Закључак о утврђивању Буџета града Градишка за 2020. годину
Закључак о утврђивању Нацрта Плана утрошка средстава остварених од
накнаде по основу кориштења шума и шумског земљишта на простору
града Градишка за 2020. годину
Закључак о утврђивању Нацрта Плана кориштења средстава остварених
од концесионе накнаде за 2020. годину
Закључак о утврђивању Нацрта Програма кориштења средстава
остварених по основу накнада од пољопривредног земљишта у 2020.
години.
Закључак о утврђивању Нацрта Програма подршке развоју пољопривреде
у граду Градишка за 2020. годину
Закључак о утврђивању Нацрта Програма подстицаја за развој
предузетништва у граду Градишка за 2020. годину
Закључак о утврђивању Нацрта Програма подстицаја за новоосноване
привредне субјекте града Градишка за 2020. годину
Закључак о утврђивању Нацрта Програма заједничке комуналне
потрошње за 2020. годину
Закључак о утврђивању Нацрта Програма уређења грађевинског
земљишта за 2020. годину

15/19 страна 32

18.
19.
20.
21.

22.
23.
24.

25.

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

33.
34.

35.
36.
37.
38.
39.

15/19 страна 32
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15/19 страна 33
15/19 страна 34
15/19 страна 34
15/19 страна 34
15/19 страна 35
15/19 страна 35
15/19 страна 35
15/19 страна 36
15/19 страна 36
15/19 страна 36
15/19 страна 37
15/19 страна 37
15/19 страна 37
15/19 страна 38
15/19 страна 38
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15/19 страна 39
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40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.

62.

63.

Закључак о утврђивању Нацрта Програма текућег одржавања и
реконструкције локалних и некатегорисаних путева за 2020. годину
Закључак о утврђивању Нацрта Програма текућег одржавања и
реконструкције хидромелиорационог система за 2020. годину
Закључак о утврђивању Нацрта Програма социјалне заштите за 2020.
годину
Закључак о утврђивању Нацрта Програма борачко – инвалидске заштите
цивилних жртава рата за 2020. годину
Закључак о утврђивању Нацрта Програма финансирања спорта на
подручју града Градишка за 2020. годину
Закључак о утврђивању Нацрта Програма заштите од пожара у граду
Градишка за 2020. годину
Закључак о усвајању Извјештаја о раду Одбора за жалбе града Градишка
Мишљење о основаности доношења Одлуке о утврђивању општег
интереса за потпуну експропријацију ради изградње везне саобраћајнице
Дионице I (Царински терминал Брестовчина)
Закључак о давању сагласности на Програм рада и Финансијски план ЈУ
„Културни центар“ Градишка за 2020. годину
Закључак о давању сагласности на Програм рада и Финансијски план ЈУ
„Завичајни музеј“ Градишка за 2020. годину.
Закључак о давању сагласности на Програм рада и Финансијски план ЈУ
„Градско позориште Градишка“ Градишка за 2020. годину
Закључак о давању сагласности на Програм рада и Финансијски план ЈУ
„Народна библиотека“ Градишка за 2020. годину
Закључак о давању сагласности на Програм рада и Финансијски план ЈЗУ
„Дом здравља“ Градишка за 2020. годину
Закључак о давању сагласности на Програм рада и Финансијски план ЈЗУ
„Апотека Градишка“ Градишка за 2020. годину
Закључак о давању сагласности на Програм рада и Финансијски план ЈУ
„Центар за социјални рад“ Градишка за 2020. годину
Закључак о давању сагласности на Програм рада и Финансијски план ЈУ
„Туристичка организација града Градишка“ Градишка за 2020. годину
Закључак о давању сагласности на Финансијски план ЈУ за предшколско
васпитање и образовање дјеце „Лепа Радић“ Градишка за 2020. годину
Закључак о усвајању Програма рада и Финансијског плана „Развојна
агенција Градишка - РАГА“ за 2020. годину
Закључак о утврђивању нацрта Регулационог плана „Кеј“.

15/19 страна 40

Закључак о утврђивању нацрта Урбанистичког плана за насељено мјесто
Орахова 2019 - 2039. године.
Закључак о давању сагласности на измјене цјеновника услуга КП
„Градска чистоћа“ а.д. Градишка
Закључак о усвајању Извјештаја о реализацији Уговора о пружању јавних
водних услуга на подручју града Градишка за период 30.5.2017 31.10.2019. година
Закључак о усвајању Извјештаја о реализацији Плана мјера за отклањање
недостатака по Извјештају Главне службе за ревизију јавног сектора
Републике Српске о проведеној финансијској ревизији општине
Градишка за 2017. годину
Закључак о усвајању Извјештаја Комуналног предузећа „Водовод“ а.д.
Градишка о извршењу усвојене тарифне методологије

17/19 страна 73

15/19 страна 40
15/19 страна 41
15/19 страна 41
15/19 страна 41
15/19 страна 42
15/19 страна 42
16/19 страна 119
16/19 страна 132
16/19 страна 133
16/19 страна 133
16/19 страна 133
16/19 страна 134
16/19 страна 134
16/19 страна 134
16/19 страна 135
16/19 страна 135
17/19 страна 72
17/19 страна 72

17/19 страна 74
17/19 страна 75
17/19 страна 75

17/19 страна 75
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______________________________________________________________________________
ГРАДОНАЧЕЛНИК
_______________________________________________
ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ
Ред.
бр.
9.
10.
11.
12.
13.

14.

15.

16.
17.
18.
19.

НАЗИВ
Правилник о начину и условима расподјеле средстава за подршку развоју
пољопривреде за 2019. годину
Правилник о измјенама Правилника о унутрашњој организацији и
систематизацији радних мјеста Општинске управе општине Градишка

Правилник о допуни Правилника о субвенционирању превоза
ученика основних и средњих школа с подручја општине Градишка
Програм манифестација од значаја за општину Градишка
Правилник о додјели новчаних помоћи намјењених за рјешавање
стамбених питања породица погинулих и несталих бораца,
породица умрлих војних инвалида и умрлих бораца, ратних војних
инвалида, бораца и цивилних жртава рата
Правилник о измјенама и допунама Правилника о условима и
поступку одобравања средстава помоћи у области борачко инвалидске заштите и заштите цивилних жртава рата
Правилник о поступку додјеле и исплате средстава из Програма
подршке развоју предузетништва у општини Градишка за 2019.
годину
Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних
мјеста Градске управе Града Градишка
Правилник о канцеларијском пословању Градске управе града
Градишка
Правилник о приступу информацијама у посједу Градске управе
Градишка
Правилник о начину пријема и обраде притужби грађана

Број гласника/
страна
1/19 страна 1
1/19 страна 9
1/19 страна 11
2/19 страна 19
3/19 страна 1

3/19 страна 7

6/19 страна 48

7/19 страна 23
8/19 страна 1
8/19 страна 18
8/19 страна 23

20.

Правилник о измјенама Правилника о поступку давања у закуп
станова на којима право располагања има Општина Градишка

8/19 страна 27

21.

Правилник о измјенама Правилника о усклађивању и регистрацији
редова вожње
Правилник о измјенама и допунама Правилника о додјели новчаних
помоћи намјењених за рјешавање стамбених питања породица
погинулих и несталих бораца, породица умрлих војних инвалида и
умрлих бораца, ратних војних инвалида, бораца и цивилних жртава
рата
Правилник о измјенама и допунама Правилника о условима и
поступку одобравања средстава помоћи у области борачко инвалидске заштите и заштите цивилних жртава рата
Правилник о заштити на раду Градске управе града Градишка

8/19 страна 27

22.

23.

24.

8/19 страна 28

8/19 страна 29

9/19 страна 1
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25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

43.

44.
45.
46.

47.
48.
49.

Правилник о стручном оспособљавању и усавршавању службеника
и намјештеника у Градској управи Града Градишка
Правилник о пријему радни однос и стручном оспособљавању
приправника/волонтера у Градској управи града Градишка
Правилник о ангажовању радника по уговору о дјелу и повременим
и привременим пословима у Градској управи Града Градишка
Правилник о провођењу одредаба Закона о заштити личних
података у Градској управи града Градишка
Правилник о начину вођења обрасца евиденције о збиркама личних
података
Правилник о начину чувања и посебним мјерама техничке заштите
личних података
План мјера заштите и приступа личним подацима који се обрађују у
Градској управи града Градишка
Правилник о измјенама Правилника о рационализацији рада
Општинске управе општине Градишка
Правилник о измјени Правилника о вођењу и одржавању Регистра
административних поступака
Правилник о комуникацијама
Правилник о употреби, вођењу евиденција, чувању и уништавању
печата и штамбиља града Градишка

9/19 страна 13
9/19 страна 17
9/19 страна 19
9/19 страна 21
9/19 страна 29
9/19 страна 34
9/19 страна 38
9/19 страна 42
9/19 страна 43
10/19 страна 15
10/19 страна 30

Правилник о коришћењу средстава која се признају као трошкови
репрезентације
Правилник о измјенама Правилника о унутрашњој организацији и
систематизацији радних мјеста Градске управе града Градишка
Правилник о заштити од пожара у Градској управи Града Градишка
Правилник о интерним контролним поступцима
Правилник о условима и начину коришћења путничких аутомобила
Правилник о садржају и начину вођења регистра обвезника
комуналне накнаде
Правилник o условима и критеријумима суфинансирања удружења
и организација из области борачко – инвалидске заштите града
Градишка
Правилник о измјени Правилника о додјели једнократне новчане
помоћи за обављање асистиране репродукције - вантјелесне
оплодње
Правилник о измјени Правилника о расподјели средстава резерве за
стипендирање студената
Правилник о измјени Правилника о субвенционирању превоза
ученика основних и средњих школа с подручја општине Градишка
Правилник о измјенама Правилника о начину и условима
расподјеле средстава за подршку развоју пољопривреде за 2019.
годину
Правилник о јавним набавкама у Граду Градишка
Правилник о директном споразуму у поступку јавних набавки
Града Градишка

10/19 страна 34

Правилник о раду канцеларије ONE STOP SHOP- све на једном мјесту

15/19 страна 46

10/19 страна 36
11/19 страна 25
11/19 страна 34
11/19 страна 53
12/19 страна 1
12/19 страна 3

12/19 страна 6

12/19 страна 6
12/19 страна 7
12/19 страна 7

14/19 страна 1
14/19 страна 11
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50.
51.

Правилник о додјели награда најбoљим просвјетним радницима
Упутство о току финансијско-књиговодствене документације у Градској
управиграда Градишка.

16/19 страна 136
12/21 страна 32

ОДЛУКЕ
Ред.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.
10.

11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.

НАЗИВ

Број
гласника/
страна
Одлука о усвајању Оквирног стратешког плана активности интерне 1/19 страна 11
ревизије за период 2019 - 2021. године
Одлука о усвајању Плана интерне ревизије (за 2019. годину)
1/19 страна 11
Одлука о усвајању Прегледа расподјеле финансијских средстава за
спорт у 2019. години
Oдлука о додјели гранта - подршка наталитету (поклон честитка за
новорођено дијете за мјесец ДЕЦЕМБАР 2018. године)
Oдлука о додјели гранта - подршка наталитету (поклон честитка за
новорођено дијете за мјесец ЈАНУАР 2019. године)
Одлука о висини благајничког максимума за 2019. годину

1/19 страна 12

Одлука о измјени Одлуке о именовању мртвозорника за преглед
умрлих и утврђивање времена и узрока смрти умрлих лица изван
здравствене установе
Одлука о давању сагласности на Правилник о измјени Правилника о
унутрашњој организацији послова и систематизацији радних мјеста
ЈУ „Центар за социјални рад“ Градишка
Одлука о давању сагласности на Правилник о измјени и допуни
Правилника о платама у ЈУ „Центар за социјални рад“ Градишка
Одлука о давању сагласности на Правилник о унутрашњој
организацији послова и систематизацији радних мјеста ЈУ „Градско
позориште Градишка“ Градишка
Одлука о давању сагласности на Правилник о платама ЈУ „Градско
позориште Градишка“ Градишка
Одлука о додјели гранта - подршка наталитету (поклон честитка за
новорођено дијете за мјесец ФЕБРУАР 2019. године)
Одлука о формирању јединице Цивилне заштите опште намјене
општине Градишка
Одлука о одређивању привредних друштава и других правних лица
од значаја за заштиту и спасавање у ванредним ситуацијама на
подручју општине Градишка
Одлука о именовању Комисије за одабир пројеката из области
културе за 2019. годину
Oдлука о додјели гранта - подршка наталитету (поклон честитка за
новорођено дијете за мјесец МАРТ 2019. године)
Одлука о измјени Одлуке о успостављању Центра за бирачки списак

1/19 страна 17

1/19 страна 15
1/19 страна 16
1/19 страна 16

2/19 страна 23
2/19 страна 23
2/19 страна 23
2/19 страна 24
2/19 страна 24
3/19 страна 7
3/19 страна 9
3/19 страна 10
4/19 страна 54
4/19 страна 54
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18. Одлука о оснивању Градске управе Града Градишка

6/19 страна 45

19. Одлука о давању сагласности на Правилник о измјени и допуни

6/19 страна 76

Правилника о платама у „Развојној агенцији Градишка“ Градишка
20. Одлука о употреби факсимила на службеним актима Градоначелника 7/19 страна 125
21. Одлука о давању сагласности на Статут ЈУ „Центар за социјални

рад“ Градишка
о давању сагласности на Правилник о систему
канцеларијског пословања и архивирања у ЈУ „Центар за социјални
рад“ Градишка
Одлука о давању сагласности на Правилник о измјенама и допунама
Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних
мјеста у ЈЗУ „Дом здравља“ Градишка
Oдлука о додјели гранта - подршка наталитету (поклон честитка за
новорођено дијете за мјесец АПРИЛ 2019. године)
Одлука о оснивању Савјетодавног тијела за заштиту потрошача
економских услуга града Градишка
Одлука о давању овлашћења за одобравање овјеравања потписа или
рукописа и висини накнаде за овјеравање потписа или рукописа
изван службених просторија
Одлука о одређивању просторија намјењених за закључење брака и
утврђивању висине накнаде за посебне услуге
Одлука о измјени Одлуке о висини закупа за постављање садржаја
на јавним и другим површинама за које се не може наплаћивати
комунална такса за 2019. годину
Одлука о давању сагласности на Правилник о измјени Правилника о
унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста ЈУ
„Туристичка организација општине Градишка“ Градишка
Oдлука о додјели гранта - подршка наталитету (поклон честитка за
новорођено дијете за мјесец МАЈ 2019. године)
Одлука о усвајању Правила за управљање ризицима у Градској
управи Градишка
- Правила за управљање ризицима у Градској управи Градишка
Одлука о обављању видео надзора у просторијама Градске управе
града Градишка
Одлука о измјенама Одлуке о усвајању препорука за
поједностављење административних поступака
Одлука о измјени
Одлуке о
успостављању Регистра
административних поступака општине Градишка
Одлука о измјени Одлуке о рационализацији поступака по
захтјевима странака
Одлука о успостављању Центра за бирачки списак

7/19 страна 128

22. Одлука

7/19 страна 128

23.

7/19 страна 128

24.
25.
26.

27.
28.

29.

30.
31.

32.
33.
34.
35.
36.

7/19 страна 129
7/19 страна 129

8/19 страна 31
8/19 страна 31
8/19 страна 32
8/19 страна 33
8/19 страна 33
9/19 страна 66
9/19 страна 68
9/19 страна 81
9/19 страна 82
9/19 страна 82
9/19 страна 82
9/19 страна 83

37. Одлука о одређивању Представника за квалитет и именовању Тима 9/19 страна 84

за квалитет у Градској управи Града Градишка
38. Одлука о коришћењу мобилних телефона у службене сврхе

10/19 страна 40
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39. Одлука о коришћењу фиксних телефона у службене сврхе

10/19 страна 41

40. Oдлука о додјели гранта - подршка наталитету (поклон честитка за 10/19 страна 42

новорођено дијете за мјесец ЈУН 2019. године)
41. Одлука о радном времену запослених у Градској управи Града

11/19 страна 59

Градишка
о признавању дневних трошкова репрезентације за 11/19 страна 73
функционере Града и запослене у Градској управи
43. Одлука о измјени Одлуке о оснивању Привредног савјета општине 11/19 страна 74
Градишка
44. Одлука о измјени Одлуке о осигурању неосигураних лица
12/19 страна 8
42. Одлука

45. Одлука о измјени Одлуке о условима и начину додјеле једнократних 12/19 страна 8

новчаних помоћи социјално угроженим грађанима
46. Одлука о измјени Правилника о критеријумима, начину и поступку 12/19 страна 9

47.
48.

49.
50.
51.
52.
53.

расподјеле средстава организацијама и дјелатностима у области
културе
Одлука о измјени Правилника о расподјели средстава невладиним
организацијама по јавном позиву у складу са ЛОД методологијом
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
Одлука о давању сагласности на Правилник о измјени и допуни
Правилника о платама у ЈУ „Центар за социјални рад“ Градишка
Одлука о давању сагласности на Правилник о заштити на раду у ЈУ
„Центар за социјални рад“ Градишка
Одлука о давању сагласности на Правилник о поступку збрињавања
дјеце и омладине са сметњама у развоју у Дневни центар
Oдлука о додјели гранта - подршка наталитету (поклон честитка за
новорођено дијете за мјесец ЈУЛ 2019. године)
Одлука о одржавању Манифестације „Градишка јесен 2019“

12/19 страна 9
12/19 страна 9

12/19 страна 10
12/19 страна 10
12/19 страна 11
12/19 страна 11
12/19 страна 12

54. Одлука о додјели гранта – подршка наталитету (поклон честитка за 13/19 страна 56
55.

56.
57.
58.

новорођено дијете за мјесец АВГУСТ 2019. године)
Одлука о давању сагласности на Правилник о допуни Правилника о
унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у
„Развојној агенцији Градишка“
Одлука о давању сагласности на Правилник о допуни Правилника о
платама у „Развојној агенцији Градишка“ Градишка
Одлука о давању сагласности на Пијачни ред Комуналног предузећа
„Градска чистоћа“ а.д. Градишка
Одлука о додјели гранта-подршка наталитету (поклон честитка за
новорођено дијете) за мјесец СЕПТЕМБАР 2019. године

59. Одлука о оснивању канцеларије ONE STOP SHOP

14/19 страна 13

14/19 страна 14
14/19 страна 14
14/19 страна 14
15/19 страна 45

60. Одлука о давању сагласности на Правилник о измјенама и допунама 15/19 страна 45
Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста
у ЈЗУ „Дом здравља“ Градишка
61. Oдлука о додјели гранта-подршка наталитету (поклон честитка за 15/19 страна 45
новорођено дијете за мјесец ОКТОБАР 2019. године)
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62. Одлука о висини закупа за постављање садржаја на јавним и другим
површинама за које се не може наплаћивати комунална такса за 2020.
годину
63. Одлука о измјени Правилника о расподјели финансијских средстава за
спорт на простору општине Градишка
64. Одлука о измјени Правилника о критеријумима и поступку за додјелу
средстава гранта удружћењима од интереса за општину Градишка
65. Oдлука о додјели гранта-подршка наталитету (поклон честитка за
новорођено дијете за мјесец НОВЕМБАР 2019. године)
66. Одлука о исплати средстава у сврху подршке хуманитарне акције „С
љубављу храбрим срцима
67. Одлука о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији и
систематизацији радних мјеста у ЈУ „Културни центар“ Градишка

16/19 страна 141

16/19 страна 142
16/19 страна 142
16/19 страна 143
16/19 страна 144
16/19 страна 144

УПУТСТВА
НАЗИВ

Број
гласника/
страна

1.

Упутство за пријем и рјешавање поднесака од стране савјета мјесних
заједница на подручју општине Градишка

4/19 страна 53

2.

Упутство о активностима, садржају, потписивању, евиденцијама и
објављивању аката Града Градишка

5/19 страна 6

3.

Упутство за пријем и рјешавање поднесака од стране савјета мјесних
заједница на подручју града Градишка

8/19 страна 29

4.

Упутство о начину,
Административне таксе

9/19 страна 48

5.

Упутство о поступању са пријавом корупције и обезбјеђењу заштите
9/19 страна 55
лица која пријављују корупцију у Градској управи Града Градишка

6.

Упутство о облику и садржају службених аката Градске управе
Града Градишка

7.

Упутство о кориштењу властитог путничког аутомобила за
9/19 страна 66
службено путовање

8.

Упутство о поступању службеника приликом пријема захтјева за 10/19 страна 39
рјешавање у административним поступцима у Градској управи града
Градишка

9.

Упутство за спровођење Одлуке о управљању јавни просторима за
паркирање моторних возила на подручју града Градишка

Ред.
бр.

поступку

и

контроли

наплате

градске

9/19 страна 64

16/19 страна 137
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РЈЕШЕЊА
Ред.
бр.
1.

2.

НАЗИВ

Број
гласника/
страна
Рјешење о именовању Комисије за утврђивање испуњености услова 1/19 страна 17
за додјелу средстава из Програма подршке развоју пољопривреде за
2019. годину
Рјешење о именовању Дисциплинске комисије
1/19 страна 18
Рјешење о именовању Радне групе за израду Приједлога
организације Општинске управе и Правилника о унутрашњој
организацији и систематизацији радних мјеста Општинске управе
Градишка
Рјешење о именовању Комисије за избор Начелника Службе
Начелника и избор службеника на неодређено вријеме у
Општинској управи општине Градишка
Рјешење о именовању Комисије за избор намјештеника у
Општинској управи општине Градишка
Рјешење о именовању Комисије за усклађивање редова вожње у
приградском саобраћају на подручју општине Градишка за период
01.06.2019. до 31.05.2020. године
Рјешење о именовању Тима за имплементацију е-Citizen софтвера

1/19 страна 18

1/19 страна 21

11.

Рјешење о именовању координатора у пројекту „Јачање улоге
мјесних заједница у БиХ“
Рјешење о давању овлашћења за вођење регистра мјесних заједница
на подручју општине Градишка
Рјешење о именовању Комисије за процјену вриједности
грађевинског земљишта
Рјешење о именовању надзорног органа (Бранислав Савић)

12.

Рјешење о именовању надзорног органа (Бранислав Савић)

1/19 страна 23

13.

Рјешење о именовању надзорног органа (Бранислав Савић)

1/19 страна 24

14.

Рјешење о именовању надзорног органа (Бранислав Савић)

1/19 страна 24

15.

Рјешење о именовању надзорног органа (Бранислав Савић)

1/19 страна 25

16.

Рјешење о именовању надзорног органа (Бранислав Савић)

1/19 страна 25

17.

Рјешење о именовању надзорног органа (Бранислав Савић)

1/19 страна 25

18.

Рјешење о именовању надзорног органа (Бранислав Савић)

1/19 страна 26

19.

Рјешење о именовању надзорног органа (Бранислав Савић)

1/19 страна 26

20.

Рјешење о именовању надзорног органа (Бранислав Савић)

1/19 страна 27

3.

4.

5.
6.

7.
8.
9.
10.

1/19 страна 19
1/19 страна 19
1/19 страна 20
1/19 страна 21

1/19 страна 21
1/19 страна 22
1/19 страна 23
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21.

Рјешење о именовању надзорног органа (Бранислав Савић)

1/19 страна 27

22.

1/19 страна 28

26.

Листа физичких лица која могу учествовати у раду комисија за
технички преглед објеката на подручју општине Градишка у 2019. и
2020. години
Рјешења о одобрењу реалокације средстава у Буџету општине
Градишка за 2018. годину
Рјешење о именовању члана Координационог тијела за праћење
кретања илегалних миграната преко територије Републике Српске
Рјешење о именовању Комисије за преглед и утврђивање стања
спортских објеката на подручју општине Градишке
Рјешење о именовању надзорног органа (Бранислав Савић)

27.

Рјешење о именовању надзорног органа (Бранислав Савић)

2/19 страна 26

28.

Рјешење о именовању Општинског штаба за ванредне ситуације
општине Градишка
Рјешење о давању сагласности на Статут ЈУ „Градско позориште
Градишка“ Градишка
Рјешење о давању сагласности за колективни годишњи одмор ЈУ за
предшколско васпитање и образовање дјеце „Лепа Радић“ Градишка
Рјешење о именовању Оперативног тима за унапређење
функционисања мјесних заједница на подручју општине Градишка
Рјешење о именовању Организационог одбора за изградњу
споменика и спомен обиљежја Вељку Чубриловић
Рјешење о именовању командира јединице опште намјене Цивилне
заштите општине Градишка
Рјешење о образовању Тима за координацију пријава на јавни позив
послодавцима и незапосленим лицима за коришћење средстава по
програмима запошљавања у 2019. години
Рјешење о именовању надзорног органа (Бранислав Савић - санација
моста у МЗ Јабланица)
Рјешење о именовању надзорног органа (Бранислав Савић чишћење канала, замјена цјевастих пропуста на каналској мрежи)
Рјешења о одобрењу реалокација средстава у буџету општине
Градишка за 2018. годину
Рјешење о оснивању Савјета за образовање и запошљавање града
Градишка
Рјешење о именовању надзорног орагана (Миодраг Бабић грађевински радови по уговору UNDP-19-070-ВРБАС-ХИДРОКОП-W)
Рјешење о именовању надзорног орагана (Радислав Мартић грађевински
радови
по
уговору
UNDP-19-015-ГРАДИД
ИНЖИЊЕРИНГ-МЗ)
Рјешење о именовању Комисије за пријем изведених радова

3/19 страна 11

Рјешење о одређивању службеника за успостављање, спровођење и
развој финансијског управљања и контроле у Градској управи Града
Градишка, (Татјана Бјеловук)

7/19 страна 133

23.
24.
25.

29.
30.
31.
32.
33.
34.

35.
36.
37.
38.
39.

40.

41.
42.

1/19 страна 29
2/19 страна 25
2/19 страна 25
2/19 страна 26

4/19 страна 55
4/19 страна 55
4/19 страна 56
4/19 страна 56
4/19 страна 57
6/19 страна 76
6/19 страна 76
6/19 страна 77
6/19 страна 78
7/19 страна 130
7/19 страна 132

7/19 страна 133

7/19 страна 133
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43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.

58.
59.
60.
61.
62.
63.

64.

Рјешење о именовању Комисије за случај настанка штета на
пољопривредним усјевима усљед елементарних непогода
Рјешење о именовању Комисије за надзор над спровођењем
систематске превентивне дератизације
Рјешење o формирању Комисије за праћење реализације Уговора о
пружању јавних водних услуга града Градишка
Рјешење о именовању Комисије за провођење поступка продаје
путничких аутомобила јавним надметањем
Рјешење о образовању Комисије за утврђивање почетне цијене за
продају путничких аутомобила
Рјешење о давању овлашћења за потписивање управних аката
(Бранислав Савић)
Рјешење о именовању чланова Јединице за имплементацију пројекта
„Прикупљање и пречишћавање отпадних вода“ Градишка (ЈИП)
Рјешење о именовању чланова Управљачког одбора за провођење
цјелокупног надзора над имплементацијом пројекта „Прикупљање и
пречишћавање отпадних вода“ Градишка (УОП)
Рјешење о именовању Комисије за случај настанка штета на
земљишту и објектима физичких лица усљед клизишта и одрона
Рјешење о именовању чланова Развојног тима (ГРТ) града Градишка

7/19 страна 134

Рјешење о именовању Конкурсне комисије за спровођење јавног
конкурса за избор службеника за извршилачка радна мјеста
Рјешење о именовању Комисије за додјелу средстава из Програма
подршке развоју предузетништва у граду Градишка за 2019. годину
Рјешење о образовању Комисије за утврђивање почетне цијене за
продају путничких аутомобила
Рјешење о именовању Комисије за провођење поступка продаје
путничких аутомобила јавним надметањем
Рјешење о именовању Комисије за улазак, утврђивање и
пописивање стања и промјену браве на стану који је у власништву
града Градишка, а који се налази у стамбеној згради у улици Мајора
Милана Тепића 13А
Рјешење о именовању надзорног органа (ул. Петра Пеције)

9/19 страна 88

7/19 страна 134

8/19 страна 34
8/19 страна 34
8/19 страна 35
8/19 страна 36
8/19 страна 37
8/19 страна 37
8/19 страна 38
9/19 страна 85

10/19 страна 43
10/19 страна 44
10/19 страна 45
10/19 страна 45

10/19 страна 46

Рјешење о именовању Комисије за утврђивање штете на објектима 10/19 страна 46
настале усљед елементарних непогода
10/19 страна 98
Рјешења о одобравању реалокације средстава у буџету
Рјешење о именовању координатора ( Ведран Кнежевић - изградња 11/19 страна 74
дј.вртића у МЗ Брестовчина)
11/19 страна 75
Рјешење о именовању надзорног органа (Бранислав Савић)
Рјешење о именовању чланова градског тима за спровођење 11/19 страна 75
пројекта
„Подршка
водоснабдијевања
града
Градишка“,
финансираног средствима гранта Чешке Развојне Агенције
Рјешење o имeнoвaњу члaнoвa градског тима за праћење, планирање 11/19 страна 76
и извјештавање у области заштите животне средине и енергетске
ефикасности
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65.

Рјешење о именовању службника за информисање

11/19 страна 77

66.

Рјешење о измјенама и допунама Рјешења

11/19 страна 78

67.

12/19 страна 13

70.

Рјешење о именовању Организационог одбора за организацију
Манифестације „Градишка јесен 2019“
Рјешење о именовању Комисије за разматрање понуда за
коришћење изграђеног градског грађевинског земљишта ради
одржавања Манифестације „Градишка јесен 2019“
Рјешење o имeнoвaњу представника Града Градишка у Удружењу
Локална акциона група „Савус“
Рјешење о именовању надзорног органа (Бранислав Савић)

71.

Рјешење о именовању надзорног органа (Бранислав Савић)

12/19 страна 15

72.

Рјешење о именовању надзорног органа (Радислав Мартић)

12/19 страна 16

73.

Рјешење о именовању надзорног органа (Бранислав Савић)

12/19 страна 16

74.

Рјешење о именовању два члана Уређивачког одбора „Службеног 12/19 страна 16
гласника града Градишка“

75.

Рјешење о именовању одговорног лица за реализацију Акционог 13/19 страна 56
плана за осигурање одрживости здравственог система Републике
Српске

76.

Рјешење о одобрењу реалокације средстава у буџету града 13/19 страна 57
Градишка за 2019. годину

77.

Рјешење о именовању Радне група за израду нацрта одлуке о 14/19 страна 15
наградама и признањима града Градишка и нацрта одлуке о
проглашењу почасних грађана града Градишка

78.

Рјешење о именовању Радне групе за организацију манифестације 14/19 страна 15
„Градишка зима 2019/2020“

79.

Рјешење о именовању Комисије за разматрање понуда за издавање у 14/19 страна 16
закуп непокретности у својини града Градишка

80.

Рјешење о именовању надзорног органа /Ведран Кнежевић/

14/19 страна 17

81.

Рјешење о именовању надзорног органа /Милан Хрвачевић/

14/19 страна 17

82.

Рјешење о именовању Комисије за утврђивање дефицитарних занимања на 15/19 страна 50
подручју града Градишка у академској 2019/20 години

83.

Рјешење о образовању Савјета за безбједност саобраћаја на подручју 15/19 страна 51
градског насеља града Градишка

84.

Рјешење о именовању Комисије за додјелу средстава из Програма 15/19 страна 52
подстицаја економском развоју и запошљавању у партнерству са МЕГ
пројектом кроз финансијску подршку почетницима у пословању

85.

Рјешење о именовању надзорног органа /Миодраг Бабић - Пројекат 15/19 страна 53
„Дистрибутивна водоводна мрежа и постројење за подизање притиска за
водоснабдијевање насеља Совјак“/

68.

69.

12/19 страна 14

12/19 страна 14
12/19 страна 15
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86.

Рјешење о именовању надзорног органа /Миодраг Бабић радови на бунару 15/19 страна 53
Б4 на водоизворишту Жеравица/

87.

Рјешење о именовању надзорног органа /Радислав Мартић - радови по 15/19 страна 54
уговору UNDP-19-253:MM Кonstruktor - MZ/

88.

Рјешење о именовању надзорног органа /Бранислав Савић - санација 15/19 страна 54
клизишта у Матавуљима/

89.

Рјешење о именовању надзорног органа /Гордана Николић – куће за 15/19 страна 55
ромске породице/
Рјешење о именовању надзорног органа /Мишо Чагљевић – електрорадови 15/19 страна 55
на тргу испред „црвене зграде“/

90.
91.

Рјешење о именовању надзорног органа /Бранислав Савић – санација 15/19 страна 56
путног појаса Д.Подградци – Совјак – Јабланица/

92.

Рјешење о именовању надзорног органа /Бранислав Савић – израда 15/19 страна 56
банкина на путу Д.Подградци - Јабланица/

93.

Рјешење о именовању чланова градског Тима за имплементацију пројекта
под називом „SAFE TOGETHER- Risk prevention in the cross-border area“

94.

Рјешење о именовању чланова градског Тима за имплементацију пројекта 16/19 страна 145
под називом „Innovative technologies for stronger businesses and improved
business environment“

95.

Рјешење о именовању чланова градског Тима за имплементацију пројекта
под називом „Бољом управом до бржег економског раста“ (ЕGG)

96.

Рјешење о именовању Тима за израду Акционог плана за одрживу 16/19 страна 146
енергију у борби против климатских промјена (SECAP)

97.

Рјешење о именовању Савјетодавне групе за израду Акционог плана за 16/19 страна 147
одрживу енергију у борби против климатских промјена (SECAP)

98.

Рјешење о именовању Комисије за процјену вриједности новостечених и
новоизграђених непокретности, те непокретности којима је увећана
вриједност додатним улагањима у власништву Града

16/19 страна 148

99.

Рјешење о именовању Комисије за утврђивање обима и вриједности
санационих радова у приземљу зграде ЈУ „Културни центар“ Градишка

16/19 страна 149

100.

Рјешење о именовању Комисије за интерни технички пријем радова на
доградњи водоводног система општине Градишка

16/19 страна 149

101.

Рјешење о одобравању четири годишње паркинг карте „А“ Основном суду
Градишка

16/19 страна 150

102.

Рјешење о именовању надзорног
реконструкција улица у МЗ Грбавци)

Савић

- 16/19 страна 150

103.

Рјешење о именовању надзорног органа (Бранислав Савић
рехабилитација система одводње улица у мјесним заједницама)

- 16/19 страна 151

104.

Рјешење о именовању надзорног органа (Бранислав Савић - санација 16/19 страна 151
канала на улицама у МЗ Грбавци)

105.

Рјешење о давању овлашћења (Миличевић Славојка-контрола уговора о 16/19 страна 152
набавци)

106.

Рјешење о давању овлашћења (одржавање црпне пумпе „Кеј“)

органа

(Бранислав

16/19 страна 145

16/19 страна 146

16/19 страна 152

107

Јединствени регистар прописа објављених од 2000. године

107.

Рјешење о именовању надзорног органа (Бранислав Савић - санација 16/19 страна 153
секундарне каналске мреже)

108.

Рјешење о именовању надзорног органа (Бранислав Савић - санација 16/19 страна 153
улице Петра Пеције)

109.

Рјешење о именовању надзорног органа (Бранислав Савић – извођење 16/19 страна 154
земљаних радова у МЗ)

110.

Рјешење о именовању надзорног органа (Бранислав Савић- санација 16/19 страна 154
путева и мајдана у мјесним заједницама)

ОСТАЛИ АКТИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Ред.
бр.

НАЗИВ

Број гласника/
страна

1.

Оглас о промјени лица овлаштених за заступање ЗЕВ стамбене
зграде у Ул. „Видовданска Г-8“

1/19 страна 53

2.

Оглас о промјени лица овлаштених за заступање ЗЕВ стамбене
зграде у Ул. „Видовданска 77“
Оглас о промјени лица овлаштених за заступање ЗЕВ стамбене
зграде у Ул. „Видовданска П+12/14, број 11/А“
Сагласност на Листу категорија документарне грађе са роковима
чувања Општинске управе Општине Градишка
- Листа категорија документарне грађе Општинске управе са
роковима чувања

2/19 страна 27

5.

Оглас о регистрацији ЗЕВ стамбене зграде у Ул. „Пиланска“ 85,
улаз 1 у Горњим Подградцима

4/19 страна 58

6.

Оглас о промјени лица овлашених за заступање ЗЕВ стамбене зграде у
Ул. „Војводе Мишића“ 56А
Повеља интерне ревизије Града Градишка

7/19 страна 135

3.
4.

7.
8.

Листа категорија документарне грађе Градске управе Града
Градишка с роковима чувања

2/19 страна 27
3/19 страна 12

9/19 страна 43
10/19 страна 47

- АРХИВ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Сагласност на Листа категорија
документарне грађе Градске управе Града Градишка с роковима
чувања, број: 02-052-31/19 од 10.06.2019. године

10/19 страна 98

Оглас о промјени заступника ЗЕВ зграде у ул:„Видовданска“
60Ц
Оглас о промјени заступника ЗЕВ зграде у Ул. „Руђера
Бошковића 2-4“
Оглас о регистрацији ЗЕВ стамбене зграде у Ул. „Браће
Чубриловић“ бр. 7- Градора 3“

10/19 страна 107

12.

Оглас о регистрацији ЗЕВ стамбене зграде у Ул. „Видовданска
60Б“

12/19 страна 18

13.
14.

Оглас о промјени заступника ЗЕВ зграде у Ул. „Видовданска“ 5Б
Наредба о обустави свих активности на постављању транспарената
(церада) изнад коловоза дуж локалних путева и улица на подручју
града Градишка

15/19 страна 57
16/19 страна 155

9.
10.
11.

11/19 страна 78
12/19 страна 17
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15.

Оглас о регистрацији ЗЕВ стамбене зграде у Ул. „Михајла Пупина“ 2-4

16/19 страна 155

______________________________________________________________________________
О Д Б О Р З А Ж А Л Б Е_____________________________________________________
Ред.
бр.
1.

НАЗИВ
Пословник о раду Одбора за жалбе Града Градишка

Број гласника/
страна
12/19 страна 18

______________________________________________________________________________
РЕГУЛАТОРНО ТИЈЕЛО НАДЛЕЖНО ЗА ВОЂЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ РЕГИСТРА
АДМИНИСТРАТИВНИХ ПОСТУПАКА ГРАДА ГРАДИШКА
________________
Ред.
бр.
2.

НАЗИВ

Број гласника/
страна

Одлука (преиспитивање административних поступака организационих
јединица)

15/19 страна 57

______________________________________________________________________________
СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДСКЕ УПРАВЕ
ГРАДА ГРАДИШКА И ГРАДОНАЧЕЛНИК_____________________
_______
Ред.
бр.
8.

НАЗИВ

Број гласника/
страна

Измјене Колективног уговора за запослене у Општинској управи
општине Градишка

9/19 страна 88

______________________________________________________________________________
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ СПОРТСКИ ЦЕНТАР „SERVITIUM” ГРАДИШКА__________
Ред.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

НАЗИВ
Одлукa о повећању основног капитала Јавног предузећа
Спортски центар „Servitium“ Градишка
Одлукa о измјени Одлуке о организовању и усклађивању аката
Јавног предузећа Спортски центар „Servitium“ Градишка
Статутарна одлуке о измјени Статута Јавног предузећа Спортски
центар „Servitium“ Градишка
Одлукa о повећању основног капитала Јавног предузећа
Спортски центар „Servitium“ Градишка
Одлукa о измјени Одлуке о организовању и усклађивању аката
Јавног предузећа Спортски центар „Servitium“ Градишка
Статутарна одлуке о измјени Статута Јавног предузећа Спортски
центар „Servitium“ Градишка

Број гласника/
страна
11/19 страна 22
11/19 страна 23
11/19 страна 23
13/19 страна 52
13/19 страна 53
13/19 страна 54
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7.
8.
9.

Одлука о повећању основног капитала Јавног предузећа Спортски
центар „Servitium“ Градишка
Одлукa о измјени Одлуке о организовању и усклађивању аката Јавног
предузећа Спортски центар „Servitium“ Градишка
Статутарнa одлукa о измјени Статута Јавног предузећа Спортски
центар „Servitium“ Градишка

17/19 страна 78
17/19 страна 78
17/19 страна 79

______________________________________________________________________________
УРЕЂИВАЧКИ ОДБОР „СЛУЖБЕНОГ ГЛАСНИКА ГРАДА ГРАДИШКА“__
_
Ред.
бр.

НАЗИВ

Број гласника/
страна

______________________________________________________________________________
ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
__
_
Ред.
бр.
1.

НАЗИВ

Број гласника/
страна

Одлука о промјени назива Општинске изборне комисије
Градишка у Градску изборну комисију Градишка

6/19 страна 88

______________________________________________________________________________
EТИЧКИ ОДБОР СКУПШТИНЕ ГРАДА
_______________________
Ред.
бр.
1.

НАЗИВ
Пословник о раду Етичког одбора Скупштине града

Број гласника/
страна
14/19 страна 18

_
_____________________________________________________________________________
JП „РАДИО ГРАДИШКА“__
_______________________________________________
Ред.
бр.
1.

НАЗИВ
Одлука о усвајању Плана рада ЈП „Радио Градишка“ за 2020. годину

Број гласника/
страна
17/19 страна 77

110

Јединствени регистар прописа објављених од 2000. године

РЕГИСТАР ПРОПИСА
објављених у „Службеном гласнику општине и града Градишка“ у 2018. години
_____________________________________________________________________________
СКУПШТИНА ГРАДА
____________________________________________
ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ
НАЗИВ

Број гласника/
страна

1.

Програм развоја спорта општине Градишка за период 2018-2022.
године

6/18 страна 39

2.

Програм израде Основе заштите, уређења и кориштења пољопривредног
земљишта општине Градишка

10/18 страна 9

3.

План мјера за отклањање недостатака по Извјештају Главне службе
за ревизију јавног сектора Републике Српске о проведеној
финансијској ревизији Општине Градишка за 2017. годину
Акциони план родне равноправности на подручју општине
Градишка за период 2018-2020. година
Програм развоја цивилне заштите у области заштите и спасавања
на подручју општине Градишка
План комуникација одборника Скупштине општине Градишка са
грађанима у 2019. години
Акциони план енергетске ефикасности у општини Градишка за
период 2016 – 2018. година
Програм рада Скупштине општине Градишка за 2019. годину
Ребаланс Буџета општине Градишка за 2018. годину
Стратегија развоја општине Градишка за период 2019 - 2027.
године
Буџет општине Градишка за 2019. годину
Програм подршке развоју пољопривреде у општини Градишка за
2019. годину
Програм коришћења средстава остварених по основу накнада од
пољопривредног зeмљишта у 2019. години
Програм подршке развоју предузетништва у општини Градишка за
2019. годину
Програм подстицаја економском развоју и запошљавању у
партнерству са МЕГ пројектом кроз финансијску подршку
почетницима у пословању
Програм заједничке комуналне потрошње за 2019. годину
Програм текућег одржавања и реконструкције локалних и
некатегорисаних путева за 2019. годину
Програм текућег одржавања и реконструкције
хидромелиорационог система за 2019. годину
План утрошка средстaва остварених од накнаде по основу
кориштења шума и шумског земљишта на простору општине
Градишка за 2019. Годину

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.

10/18 страна 24
10/18 страна 39
14/18 страна 1
14/18 страна 9
14/18 страна 12
15/18 страна 1
15/18 страна 12
15/18 страна 58
15/18 страна 175
15/18 страна 205
15/18 страна 206
15/18 страна 207
15/18 страна 208

15/18 страна 213
15/18 страна 222
15/18 страна 223
15/18 страна 225
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20.
21.
22.
23.

План кориштења средстава остварених од концесионе накнаде за 15/18 страна 226
2019. годину
15/18 страна 226
Програм уређења грађевинског земљишта за 2019. годину
15/18 страна 231
Програм социјалне заштите за 2019. годину
15/18 страна 240
Програм финансирања спорта на подручју општине Градишка за
2019. годину

24.

Програм борачко – инвалидске заштите и заштите цивилних
жртава рата за 2019. годину

15/18 страна 245

25.

Програм заштите од пожара у општини Градишка за 2019. годину

15/18 страна 250

26.

План капиталних инвестиција у општини Градишка за период
2019 - 2023. година
План рада ЈП „Радио Градишка“ за 2019. годину
Програм обуке одборника Скупштине општине Градишка за 2019.
годину

15/18 страна 255

27.
28.

15/18 страна 280
15/18 страна 284

ОДЛУКЕ
Ред.
бр.
1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.

НАЗИВ

Број гласника/
страна
Одлука о усвајању Извјештаја о извршењу Програма рада 3/18 страна 1
Скупштине општине и раду сталних радних тијела Скупштине
општине за 2017. годину
Одлука о усвајању Програма рада Начелника општине и 3/18 страна 1
Општинске управе за 2018. годину
Одлука о изради Стратегије развоја општине Градишка за период
3/18 страна 2
2018.-2027. године
Одлука о комуналним таксама
3/18 страна 2
Одлука о висини закупнине за пословне зграде, пословне 3/18 страна 7
просторије, друштвене домове гараже и друге непокретности у
својини општине Градишка
Одлука о приступању измјени дијела Урбанистичког плана 3/18 страна 8
Градишка 2005.-2020. године
Одлука о приступању измјени дијела Регулационог плана подручја 3/18 страна 9
1,4 и 5 - западни дио градске зоне Градишка - „Градишка запад“
Одлука о приступању измјени дијела Регулационог плана подручја 3/18 страна 10
зона 2, 7 и 8 - источни дио градске зоне Градишка „Градишка исток“
Одлука о допунама Одлуке о уређењу простора и грађевинском 3/18 страна 11
земљишту

10.

Одлука о издавању листа „Градишке новине“

11.

Одлука о измјенама Одлуке о платама функционера општине 3/18 страна 12
Градишка

3/18 страна 12
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12.
13.

14.

15.
16.
17.

18.

19.
20.
21.

22.

23.
24.
25.
26.
27.

28.

29.

Одлука о одређивању накнаде за рад члановима Управног одбора
„Развојна агенција Градишка“ Градишка
Одлука о измјени и допуни Одлуке о продаји грађевинског
земљишта у оквиру Регулационог плана „Агроиндустријска зона
Нова Топола“
Одлука o продаји неизграђеног грађевинског земљишта у оквиру
Регулационог плана „Агроиндустријска зона Нова Топола“
Друштву са ограниченом одговорношћу за грађевинарство и проме
„МАРКОВИЋ ИНВЕСТ - Р.М.“ Лакташи
Одлука о усвајању Извјештаја о раду Начелника општине и
Општинске управе Градишка
Одлука о условима и начину обављања јавног превоза лица и
ствари на подручју општине Градишка
Одлука о висини накнаде за кориштење путног замљишта дуж
локалних, некатегорисаних путева и улица на подручју општине
Градишка за кабловске канализације за комуникационе каблове и
системе
Одлука о одређивању висине новчане накнаде за рад
предсједницима савјета мјесних заједница на подручју општине
Градишка за 2018. годину
Одлука о одобравању исплате средстава за обнову храма Покрова
Пресвете Богородице
Одлука о расписивању Јавног конкурса за избор предсједника и
чланова Одбора за жалбе Општине Градишка
Одлука o продаји неизграђеног грађевинског земљишта у оквиру
Регулационог плана „Агроиндустријска зона Нова Топола“
Привредном друштву „ELLA TEXTILE“ д.о.о. Градишка, Нова
Топола
Одлука o продаји неизграђеног грађевинског земљишта у оквиру
Регулационог плана „Агроиндустријска зона Нова Топола“
Друштву са ограниченом одговорношћу за грађевинарство и
промет „МАРКОВИЋ ИНВЕСТ - Р.М.“ Лакташи
Одлука о издвајању средстава за повећање основног капитала
Јавног предузећа Спортски центар „Servitium“ Градишка
Одлука о усвајању извјештаја о извршењу Буџета oпштине
Градишка за 2017. годину
Одлука о усвајању извјештаја о пословању и годишњи обрачун ЈЗУ
„Дом здравља“ Градишка за 2017. годину
Одлука о усвајању извјештаја о пословању и годишњи обрачун ЈЗУ
„Апотека Градишка“ Градишка за 2017. годину
Одлука о усвајању извјештаја о пословању и годишњи обрачун ЈУ
„Центар за социијални рад“ Градишка за 2017. Годину

3/18 страна 13
3/18 страна 13
3/18 страна 14

5/18 страна 1
5/18 страна 1
5/18 страна 5

5/18 страна 6
5/18 страна 7
5/18 страна 7
5/18 страна 8

5/18 страна 9

5/18 страна 10
6/18 страна 1
6/18 страна 26
6/18 страна 26
6/18 страна 26

Одлука о усвајању извјештаја о пословању и годишњи обрачун ЈУ 6/18 страна 27
за предшколско васпитање и образовање дјеце „Лепа Радић“
Градишка за 2017. годину
Одлука о критеријумима, условима и начину утврђивања статуса 6/18 страна 27
удружења од интереса за општину Градишка
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30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

43.
44.
45.
46.

47.
48.
49.

50.
51.

52.
53.

Одлука о успостављању сарадње општине Градишка са градом
Montesilvano (Италија)
Одлука о проглашењу почасног грађанина општине Градишка
Одлука о додјели јавних признања општине Градишка
Одлука о пружању услуга правне помоћи
Одлука о измјени Одлуке о комуналним дјелатностима
Одлука о приступању измјени дијела Урбанистичког пројекта
„Мањуреви-стадион-топлана“ на подручју блока 10а у Градишци
Одлука о давању сагласности за продужење рока извршења обавеза
Одлука о усвајању Извјештаја о пословању и годишњег обрачуна
ЈУ „Културни центар“ за 2017. годину
Одлука о усвајању Извјештаја о пословању и годишњег обрачуна
ЈУ „Народна библиотека“ за 2017. годину
Одлука о усвајању Извјештаја о пословању и годишњег обрачуна
ЈУ „Завичајни музеј“ за 2017. годину
Одлука о усвајању Извјештаја о пословању и годишњег обрачуна
ЈУ „Туристичка организација општине Градишка“ за 2017. годину
Одлука о усвајању Извјештаја о пословању и годишњег обрачуна
ЈП „Радио Градишка“ за 2017. годину
Одлука о управљању, грађењу, реконструкцији, одржавању и
заштити локалних и некатегорисаних путева, улица у насељу и
путних објеката на подручју општине Градишка
Одлука о измјени Одлуке о изради Стратегије развоја општине
Градишка за период 2018. – 2027. године
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о уређењу простора и
грађевинском земљишту
Одлука о приступању изради Урбанистичког плана за насељено
мјесто Орахова 2019. - 2039. године
Одлуке о доношењу измјене дијела Регулационог плана подручја
зона 2, 7 и 8 источни дио градске зоне Градишка – „Градишка
исток“
Одлука о приступању измјени дијела Регулационог плана
стамбеног насеља „Јелшинград 1“ у Градишци
Одлука о измјенама Одлуке о комуналној накнади
Одлука о допуни Одлуке о начину плаћања комуналних услуга и
накнада у Систему обједињене наплате на подручју општине
Градишка
Одлука о давању стана у закуп
Одлука о поништењу Одлуке о расписивању Јавног огласа за
давање у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике
Српске на подручју општине Градишка путем прибављања писаних
понуда
Одлука о додјели средстава за потребе рјешавања имовинско правних односа ради изградње манастира у Кијевцима
Одлука о давању сагласности за закључење Уговора о замјени
некретнина са „Centrum trade“ д.о.о. Бања Лука

6/18 страна 30
6/18 страна 30
6/18 страна 31
6/18 страна 32
6/18 страна 36
6/18 страна 36
6/18 страна 38
8/18 страна 1
8/18 страна 2
8/18 страна 2
8/18 страна 2
8/18 страна 3
8/18 страна 3
8/18 страна 11
8/18 страна 12
8/18 страна 15
8/18 страна 16
8/18 страна 17
8/18 страна 19
8/18 страна 19
8/18 страна 20
8/18 страна 20

8/18 страна 21
8/18 страна 22
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Одлука о давању сагласности за упис заложног права - хипотеке
Друштву са ограниченом одговорношћу „КГХ пројектовање“
Одлука о стављању ван снаге подтачака 3) и 4) Одлуке о продаји
грађевинског земљишта у оквиру Регулационог плана
„Агроиндустријска зона Нова Топола“ путем јавног надметања лицитације (прва лицитација) „Аgrofructus“ д.о.о. Лакташи и „IPP“
д.о.о. Бања Лука
Одлука о стављању ван снаге Одлуке о продаји неизграђеног
грађевинског земљишта у оквиру Регулационог плана
„Агроиндустријска зона Нова Топола“ „Extruder“ д.о.о. Нова
Топола – Градишка
Одлука о стављању ван снаге Одлуке о продаји неизграђеног
грађевинског земљишта у оквиру Регулационог плана
„Агроиндустријска зона Нова Топола“ Здравственој установи
Апотеке „Профарм“ Градишка

8/18 страна 23

58.

Одлукa о преносу права својине на згради и земљишту које се користи за
потребе Полицијске управе Градишка

9/18 страна 1

59.
60.

Одлукa о куповини пословног простора од „Крајина осигурања“ 9/18 страна 2
а.д. Бања Лука
Одлукa о давању сагласности за закључење судског поравнања између 9/18 страна 3

61.

9/18 страна 3

54.
55.

56.

57.

62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.

општине Градишка и „Крајина осигурања“ а.д. Бања Лука
Одлукa о давању сагласности за упис заложног права - хипотеке Друштву
са ограниченом одговорношћу за грађевинарство и промет „МАРКОВИЋ
ИНВЕСТ - Р.М.“ Лакташи
Одлука о усвајању Извјештаја о извршењу Програма рада Скупштине
општине и раду сталних радних тијела Скупштине општине за период
јануар - јуни 2018. године
Одлука о усвајању Извјештаја о раду ЈУ за предшколско васпитање и
образовање дјеце „Лепа Радић“ Градишка за радну (школску) 2017/2018.
годину
Одлука о утврђивању статуса удружења од интереса за општину
Градишка
Одлука о допуни Одлуке о комуналној накнади
Одлука о измјени Програма борачко - инвалидске заштите за 2018.
годину
Одлука о давању сагласности за закључење Уговора о продаји
неизграђеног градског грађевинског земљишта непосредном погодбом са
ГП „Артинг Инвест“ д.о.о. Градишка
Одлука о давању сагласности за закључење Уговора о продаји
неизграђеног градског грађевинског земљишта непосредном погодбом са
ГП „Артинг Инвест“ д.о.о. Градишка
Одлука о давању сагласности за закључење Уговора о продаји
неизграђеног градског грађевинског земљишта непосредном погодбом са
„Berza - Produkt Trading“ д.о.о. Градишка
Одлука о давању сагласности за закључење уговора о замјени некретнина
са Српском православном црквеном општином у Врбашкој
Одлука о продаји неизграђеног грађевинског земљишта у оквиру
Регулационог плана „Агроиндустријска зона Нова Топола“ Привредном
друштву „МИЛЕНКОВАЦ“ д.о.о. Градишка
Одлука о давању сагласности за закључење уговора о замјени некретнина
са Мирјанић Јеленом из Горњих Подградаца

8/18 страна 23

8/18 страна 24

8/18 страна 24

10/18 страна 1
10/18 страна 1
10/18 страна 2
10/18 страна 3
10/18 страна 3
10/18 страна 4
10/18 страна 4
10/18 страна 5
10/18 страна 6
10/18 страна 6
10/18 страна 7
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73.
74.
75.

Одлука о изради Основе заштите, уређења и коришћења пољопривредног 10/18 страна 8
земљишта општина Градишка
Одлука о усвајању Извјештаја о извршењу Буџета Општине Градишка за 13/18 страна 1
период јануар - јуни 2018. године
Одлука о усвајању Извјештаја о пословању и годишњег обрачуна 13/18 страна 29

ЈП СЦ „Servitium“ Градишка за 2017. годину
76.

Одлука о снабдијевању топлотном енергијом и тарифним системима за
обрачун топлотне енергије и извршених услуга на подручју општине
Градишка

77.

Одлука о утврђивању мјерила и критеријума за одређивање 13/18 страна 44
локалних путева и улица у насељима на подручју општине
Градишка
13/18 страна 47
Одлука о субвенцијама трошкова легализације објеката

78.
79.
80.
81.
82.

83.
84.
85.

86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.

93.

94.
95.

Одлука о доношењу Регулационог плана дијела центра Градишке

Одлуке о доношењу измјене дијела Урбанистичког пројекта
„Мањуреви - стадион - Tоплана“, на подручју блока 10/А
Одлуке о давању сагласности на повећање броја дјеце у васпитним
групама
Одлука о продаји неизграђеног грађевинског земљишта у оквиру
Регулационопг плана „Агроиндустријска зона Нова Топола“
Привредном друштву „ESINTEC INTERNACIONAL“ д.о.о.
Градишка
Одлука о приступању продаји земљишта
Одлука о продаји непокретности
Одлука о стављању ван снаге Одлуке о продаји неизграђеног
грађевиснког земљишта у оквиру Регулационог плана
„Агроиндустријска зона Нова Топола“ Привредном друштву за
трговину и услуге „МP TEX“ д.о.о. Градишка
Одлука о усвајању Акционог плана енергетске ефикасности у
општини Градишка за период 2016 – 2018. година
Одлука о усвајању нацрта Стратегије развоја општине Градишка за
период 2019 – 2027. година
Одлука о оснивању ЈУ „Градско позориште Градишка“
Одлука о разврставању локалних путева и улица у насељима на
подручју општине Градишка
Одлука о отпису потраживања КП „Топлана“ Градишка
Одлука о набавци путничких аутомобила за потребе Општинске
управе Градишка
Одлука о измјени Одлуке о пословним зградама, пословним
просторијама, друштвеним домовима, гаражама и другим
непокретностима у својини општине Градишка о приступању
продаји земљишта
Одлука Одлука о продаји путем лицитације земљишта означеног
као к.ч. бр. 2111/16 к.о. Горњи Подградци, Ђурић Ђури из Горњих
Подградаца
Одлука о продаји путем лицитације земљишта означеног као к.ч.
бр. 2475/25 к.о. Градишка село, Гвозден Зорану из Градишке
Одлука о продаји путем лицитације земљишта означеног као к.ч.
бр. 1269/3 к.о. Чатрња, Друштву са ограниченом одговорношћу

13/18 страна 29

13/18 страна 48
13/18 страна 49
13/18 страна 49
13/18 страна 50

13/18 страна 51
13/18 страна 53
13/18 страна 54

14/18 страна 11
14/18 страна 82
14/18 страна 83
14/18 страна 85
14/18 страна 97
14/18 страна 98
14/18 страна 98

14/18 страна 99

14/18 страна 99
14/18 страна 100
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96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.

107.

108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.

117.

„SEISO“ Градишка
Одлука о усвајању ребаланса Буџета општине Градишка за 2018. 15/18 страна 10
годину
Одлука о извршењу ребаланса Буџета општине Градишка за 2018. 15/18 страна 38
годину
Одлука о измјенама Програма заједничке комуналне потрошње за 15/18 страна 41
2018. годину
Одлука о измјенама Програма уређења грађевинског земљишта за
2018. годину
Одлука о измјенама Програма комуналне инфраструктуре за 2018.
годину
Одлука о измјенама Програма текућег одржавања и реконструкције
локалних и некатегорисаних путева за 2018. годину
Одлука о измјенама Програма текућег одржавања и реконструкције
хидромелиорационог система за 2018. годину
Одлука о измјенама Програма подршке развоју пољопривреде за
2018. годину
Одлука о измјенама Програма подршке развоју предузетништвa у
општини Градишка за 2018. годину
Одлука о измјенама Плана кориштења средстава остварених од
концесионе накнаде за 2018. годину
Одлука о измјенама Програма коришћења средстава од накнада за
промјену намјене пољопривредног земљишта у непољопривредне
сврхе и средстава од закупнине земљишта у својини Републике
Српске за 2018. годину
Одлука о измјенама Плана утрошка средстава остварених од
накнаде по основу кориштења шума и шумског земљишта на
простору општине Градишка за 2018. годину
Одлука о измјенама Програма социјалне заштите за 2018. годину
Одлука о измјенама Програма финансирања спорта на подручју
општине Градишка за 2018. годину
Одлука о измјенама Програма борачко – инвалидске заштите и
заштите цивилних жртава рата за 2018. годину
Одлука о измјенама Програма заштите од пожара у општини
Градишка за 2018. годину
Одлука о усвајању Стратегије развоја општине Градишка за период
2019 – 2027. година
Одлука о усвајању Буџета општине Градишка за 2019. годину
Одлука о извршењу Буџета општине Градишка за 2019. Годину

15/18 страна 41
15/18 страна 46
15/18 страна 47
15/18 страна 48
15/18 страна 49
15/18 страна 50
15/18 страна 50
15/18 страна 51

15/18 страна 52

15/18 страна 53
15/18 страна 55
15/18 страна 56
15/18 страна 56
15/18 страна 57
15/18 страна 174
15/18 страна 202

Одлука о утврђивању вриједности бода за обрачунавање комуналне 15/18 страна 221
накнаде за 2019. годину
Одлука о утврђивању просјечне коначне грађевинске цијене једног 15/18 страна 229
квадратног метра стамбеног и пословног простора на подручју
општине Градишка у 2018. години
Одлука о утврђивању накнаде за уређење градског грађевинског 15/18 страна 230
земљишта у 2019. години
117

Јединствени регистар прописа објављених од 2000. године

118.
119.
120.
121.
122.
123.

124.

125.
126.
127.
128.

129.
130.

131.
132.

Одлука о усвајању Програма заштите од пожара у општини
Градишка за 2019. годину
Одлука о усвајању Плана капиталних инвестиција у општини
Градишка за период 2019 – 2023. година
Одлука о усвајању Плана рада ЈП „Радио Градишка“ за 2019.
годину
Одлука о учешћу у финансирању примарне здравствене заштите за
пензионере до 65 година старости
Одлука о утврђивању пореске стопе за опорезивање непокретности
на подручју општине Градишка за 2019. годину
Одлука о висини закупнине за пословне зграде, пословне
просторије, друштвене домове, гараже и друге непокретности у
својини општине Градишка за 2019. годину
Одлука о предаји на управљање коришћење и одржавање
постројења за пречишћавање отпадних вода Комуналном предузећу
„Водовод“ а. д. Градишка
Одлука о допунама одлуке о увођењу субвенција за кориснике
јавних водних услуга на подручју општине Градишка
Одлука о допуни Одлуке о комуналним дјелатностима
Одлука о измјени Одлуке о платама функционера
Одлука о утврђивању висине новчане накнаде за рад предсједника
савјета мјесних заједница на подручју општине Градишка за 2019.
годину
Одлука о одређивању висине новчане накнаде за рад члановима
Управног одбора ЈУ „Градско позориште Градишка“ Градишка
Одлука о давању сагласности за закључење Уговора о замјени
градског грађевинског земљишта са Привредним друштвом
„ГРАДИШКА ТРЖНИЦА“ а.д. Градишка, ради привођења
земљишта намјени
Одлука о расписивању јавног конкурса за избор члана Одбора за
жалбе општине Градишка
Одлука о измјенама Одлуке о методологији прикључења и
искључења корисника на водоводну и канализациону мрежу и
припадајући тарифни систем

15/18 страна 249
15/18 страна 254
15/18 страна 280
15/18 страна 285
15/18 страна 286
15/18 страна 286

15/18 страна 287

15/18 страна 288
15/18 страна 289
15/18 страна 289
15/18 страна 290

15/18 страна 290
15/18 страна 291

15/18 страна 292
15/18 страна 297

РЈЕШЕЊА
Ред.
бр.
1.

2.
3.

НАЗИВ

Број гласника/
страна
Рјешење о именовању Савјета за праћење измјене Регулационог 3/18 страна 16
плана подручја зона 2, 7 и 8 – источни дио градске зоне Градишка
„Градишка-исток“
Рјешење о разрјешењу замјеника предсједника Комисије за односе 3/18 страна 17
са вјерским заједницама
Рјешење о именовању замјеника предсједника Комисије за односе 3/18 страна 17
са вјерским заједницама
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4.
5.

6.
7.

8.

9.

10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Рјешење о разрјешењу члана Етичког одбора Скупштине општине
3/18 страна 18
Градишка
Рјешење о именовању члана Етичког одбора Скупштине општине 3/18 страна 18
Градишка
Рјешење о именовању Комисије за спровођење јавног конкурса за 5/18 страна 10
избор предсједника и чланова Одбора за жалбе
Рјешење о именовању Савјета за праћење израде измјене дијела 5/18 страна 11
Урбанистичког плана Градишке 2005.-2020. године
Рјешење о именовању Савјета за праћење израде измјене дијела 5/18 страна 11
Регулационог плана подручја зона 1,4 и 5 – западни дио градске
зоне Градишка - „Градишка-запад“
Рјешење о именовању Савјета за праћење израде Регулационог 5/18 страна 12
плана „Стадион“
Рјешење о разрјешењу начелника Одјељења за економски развој 5/18 страна 12
Општинске управе општине Градишка
Рјешење о именовању Савјета за праћење израде измјене дијела 6/18 страна 64
Урбанистичког пројекта – „Мањуреви-стадион-топлана“ на
подручју блока 10а у Градишци
Рјешење о престанку мандата Одбору за жалбе општине Градишка
6/18 страна 64
Рјешење о именовању вршилаца дужности Одбора за жалбе општине 6/18 страна 65
Градишка

Рјешење о разрјешењу директора ЈЗУ „Дом здравља“ Градишка
Рјешење о именовању в.д. директора ЈЗУ “Дом здравља“ Градишка
Рјешење о именовању Комисије за примопредају дужности
директора ЈЗУ „Дом здравља“ Градишка
Рјешење о одбијању давања сагласности на цијене јавног превоза
Рјешење о разрјешењу в.д. Одбора за жалбе општине Градишка
Рјешење о именовању Одбора за жалбе општине Градишка
Рјешење о именовању Савјета за праћење израде Регулационог
плана „Нова Топола - Исток“ и Регулационог плана „Нова Топола запад“
Рјешење о разрјешењу замјеника Начелника општине
Избор замјеника Начелника општине
Рјешење о разрјешењу начелника Службе Начелника општине
Рјешење о именовању в.д. начелника Службе Начелника општине
Рјешење о престанку мандата члану Одбора за жалбе општине
Градишка
Рјешење о именовању в.д. члана Одбора за жалбе општине
Градишка
Рјешење о именовању в.д. директора ЈУ „Градско позориште
Градишка“
Рјешење о именовању в.д. чланова Управног одбора ЈУ „Градско
позориште Градишка“
Рјешење о именовању Савјета за праћење израде измјене дијела
Регулационог плана стамбеног насеља „Јелшинград I“ у Градишци

6/18 страна 66
6/18 страна 67
6/18 страна 68
6/18 страна 68
8/18 страна 29
8/18 страна 30
8/18 страна 30
14/18 страна 115
14/18 страна 115
14/18 страна 116
14/18 страна 117
14/18 страна 117
14/18 страна 118
14/18 страна 119
14/18 страна 120
14/18 страна 121
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30.
31.
32.
33.

34.

35.
36.
37.

Рјешење о разрјешењу представника општине Градишка у 14/18 страна 121
Скупштини ЈП „ДЕП-ОТ“ Бања Лука
14/18 страна 117
Рјешење о разрјешењу мртвозорника
Рјешење о именовању Комисије за спровођење јавног конкурса за
избор једног члана Одбора за жалбе општине Градишка
Рјешење о разрјешењу предсједника Комисије за разматрање
захтјева за новчану помоћ из буџетске резерве у износу преко
5.000,00 КМ Скупштине општине Градишка
Рјешење о именовању предсједника Комисије за разматрање
захтјева за новчану помоћ из буџетске резерве у износу преко
5.000,00 КМ Скупштине општине Градишка
Рјешење о разрјешењу предсједника Комисије за просторно
уређење Скупштине општине Градишка
Рјешење о именовању предсједника Комисије за просторно уређење
Скупштине општине Градишка
Рјешење о именовању Комисије за друштвени положај жена и
равноправност полова Скупштине општине Градишка

15/18 страна 298
15/18 страна 298

15/18 страна 299

15/18 страна 300
15/18 страна 300
15/18 страна 300

ЗАКЉУЧЦИ И ДРУГИ АКТИ
Ред.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

10.
11.

НАЗИВ

Број гласника/
страна
Закључак о давању сагласности на Програм рада и Финанисијски 3/18 страна 14
план „Развојне агенције Градишка” Градишка за 2018. годину
Закључак /формирање РЈ у КП „Градска чистоћа” за одржавање 3/18 страна 15
гробаља/
Закључак /побољшање снабдијевања ел.енергијом/
3/18 страна 15
Закључак/смањење цијене закупнине тезги и штандова/
3/18 страна 15
Закључак /набавка санитетског возила Болници Градишка/
3/18 страна 16
Закључак о утврђивању Нацрта Одлуке о измјенама и допунама 5/18 страна 10
Одлуке о уређењу простора и грађевинском земљишту
Закључак о утврђивању Нацрта измјене дијела Регулационог плана 6/18 страна 61
подручја зона 2,7 и 8 – источни дио градске зоне Градишка–
„Градишка – Исток“
Закључак о давању сагласности на цјеновнике јавног превоза лица 6/18 страна 62
на подручју општине Градишка
Закључак о усвајању Информације о стању у привреди у општини 8/18 страна 25
Градишка за 2017. Годину
Закључак о усвајању Информације о стању у пољопривреди у 8/18 страна 25
општини Градишка за 2017. годину
Закључак о усвајању Извјештаја о раду Начелника општине у 8/18 страна 25
органима предузећа која обављају комуналне дјелатности; КП
„Водовод“ а.д. Градишка, КП „Градска чистоћа“ а.д. Градишка и
КП „Топлана“ а.д. Градишка
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12.

Закључак о усвајању Збирног извјештаја Комисије за процјену 8/18 страна 26
штета на поплављеним подручјима општине Градишка током марта
2018. године

13.

Закључак о усвајању Информације о производњи и дистрибуцији
топлотне енергије у систему централног гријања на подручју града
у грејној сезони 2017/2018. години и о реализацији уговора
закљученог између општине Градишка и ИЕЕ д.о.о. Бања Лука
Закључак о усвајању Информације о организовању и
функционисању цивилне заштите на подручју општине Градишка
за 2017. годину
Закључак о усвајању Информације о стању противградне
превентиве и припремама за сезону 2018. године на подручју
општине Градишка
Закључак о усвајању Информације о стању у области шумарства и
ловства на подручју општине Градишка за 2017. годину
Закључак о утврђивању нацрта измјене дијела Урбанистичког
пројекта „Мањуреви - стадион – Топлана“ на подручју блока 10 А у
Градишци
Закључак/ИЕЕ д.о.о. Бања Лука ПЈ „Топлана“ Градишка омогућавање 5% попуста уредним платишама и плаћање рачуна без
провизије
Закључак/спречавања реализације уговора о концесији за
експлаорацију техничког грађевинског камена-дијабаза на
локалитету „Вучјак“ ПЈ „Козара – Врбашка“
Закључак о усвајању Плана мјера за отклањање недостатака по
Извјештају Главне службе за ревизију јавног сектора Републике
Српске о проведеној финансијској ревизији Општине Градишка за

14.

15.

16.
17.

18.

19.

20.

8/18 страна 26

8/18 страна 26
8/18 страна 27
8/18 страна 27
8/18 страна 27
8/18 страна 28
8/18 страна 29
10/18 страна 23

2017. годину

21.

Закључак о усвајању Извјештаја о раду Одјељења за инспекција за
период јануар-јуни 2018. године

10/18 страна 36

22.

Закључак о давању сагласности на Програм рада ЈУ за предшколско
васпитање и образовање дјеце „Лепа Радић“ Градишка за радну
(школску) 2018/2019. годину
Закључак о усвајању Информације о стању у области информативне
дјелатности на подручју општине за 2017. годину
Закључак о усвајању Информације о стању у области невладиног сектора
на подручју општине за 2017. годину
Закључак о усвајању Информације о положају и статусу младих на
подручју општине Градишка за 2017. годину

10/18 страна 36

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

10/18 страна 36
10/18 страна 37
10/18 страна 37

Закључак о усвајању Информације о статусу и положају 10/18 страна 37
националних мањина на подручју општине за 2017. годину
10/18 страна 37
Закључак о усвајању Информације о стању у области спорта на
подручју општине за 2017. годину
Закључак о усвајању Информације о стању објеката и мјерама заштите од 10/18 страна 38
поплава на подручју општине Градишка
Закључак о усвајању Информације о стању у стамбеној области за 2017. 10/18 страна 38
годину
Закључак о усвајању Програма израде Основе заштите, уређења и 10/18 страна 38
кориштења пољопривредног земљишта општине Градишка
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31.

Закључак о усвајању Акционог план родне равноправности на
подручју општине Градишка за период 2018-2020. година

10/18 страна 39

32.

Закључак о утврђивању Нацрта измјене дијела Просторног плана
општине Градишка 2005-2020. године

10/18 страна 46

33.

Закључак о утврђивању Нацрта Регулационог плана дијела центра 10/18 страна 47
Градишке
13/18 страна 54
Закључак о давању сагласности за комуналну услугу гријања
Закључак о утврђивању нацрта Програма рада Скупштине општине 14/18 страна 101

34.
35.
36.
37.
38.
39.

40.
41.
42.

43.

44.

45.

46.
47.
48.

49.

Градишка за 2019. годину
Закључак о утврђивању нацрта ребаланса Буџета општине
Градишка за 2018. годину
Закључак о утврђивању нацрта Одлуке о измјенама Програма
подршке развоју пољопривреде за 2018. годину
Закључак о утврђивању нацрта Одлуке о измјенама Програма
подршке развоју предузетништва за 2018. годину
Закључак о утврђивању нацрта Одлуке о измјенама Програма
коришћења средстава од накнада за промјену намјене
пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе и средстава
од закупнине земљишта у својини Републике Српске за 2018.
годину
Закључак о утврђивању нацрта Одлуке о измјенама Програма
заједничке комуналне потрошње за 2018. годину
Закључак о утврђивању нацрта Одлуке о измјенама Програма
комуналне инфраструктуре за 2018. годину
Закључак о утврђивању нацрта Одлуке о измјенама Програма
текућег одржавања и реконструкције локалних и некатегорисаних
путева за 2018. годину
Закључак о утврђивању нацрта Одлуке о измјенама Програма
текућег одржавања и реконструкције хидромелиорационог система
за 2018. годину
Закључак о утврђивању нацрта Одлуке о измјенама Плана
кориштења средстава остварених од концесионе накнаде за 2018.
годину
Закључак о утврђивању нацрта Одлуке о измјенама Плана утрошка
средстава остварених од накнаде по основу кориштења шума и
шумског земљишта на простору општине Градишка за 2018. годину
Закључак о утврђивању нацрта Одлуке о измјенама Програма
уређења грађевинског земљишта за 2018. годину
Закључак о утврђивању нацрта Одлуке о измјенама и допунама
Програма социјалне заштите за 2018. годину
Закључак о утврђивању нацрта Одлуке о измјенама Програма
финансирања спорта на подручју општине Градишка за 2018.
годину
Закључак о утврђивању нацрта Одлуке о измјенама Програма
борачко – инвалидске заштите и заштите цивилних жртава рата за
2018. годину

14/18 страна 101
14/18 страна 102
14/18 страна 102
14/18 страна 103

14/18 страна 103
14/18 страна 104
14/18 страна 104

14/18 страна 104

14/18 страна 105

14/18 страна 105

14/18 страна 106
14/18 страна 106
14/18 страна 107

14/18 страна 107
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50.
51.
52.
53.

54.
55.

56.
57.
58.
59.
60.

61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.

Закључак о утврђивању нацрта Одлуке о измјенама Програма
заштите од пожара у општини Градишка за 2018. годину
Закључак о утврђивању нацрта Буџета општине Градишка за 2018.
годину
Закључак о утврђивању нацрта Програма подршке развоју
пољопривреде за 2019. годину
Закључак о утврђивању нацрта Програма коришћења средстава од
накнада за промјену намјене пољопривредног земљишта за 2019.
годину
Закључак о утврђивању нацрта Програма подршке развоју
предузетништва за 2019. годину
Закључак о утврђивању нацрта Програма подстицаја економском
развоју и запошљавању у партнерству са МЕГ пројектом кроз
финансијску подршку почетницима у пословању за 2019. годину
Закључак о утврђивању нацрта Програма заједничке комуналне
потрошње за 2019. годину
Закључак о утврђивању нацрта Програма текућег одржавања и
реконструкције локалних и некатегорисаних путева за 2019. годину
Закључак о утврђивању нацрта Програма текућег одржавања и
реконструкције хидромелиорационог система за 2019. годину
Закључак о утврђивању нацрта Програма уређења грађевинског
земљишта за 2019. годину
Закључак о утврђивању нацрта Плана утрошка средстава
остварених од накнаде по основу кориштења шума и шумског
земљишта на простору општине Градишка за 2019. годину
Закључак о утврђивању нацрта Плана кориштења средстава
остварених од концесионе накнаде за 2019. годину
Закључак о утврђивању нацрта Програма социјалне заштите за
2019. годину
Закључак о утврђивању нацрта Програма борачко – инвалидске
заштите и заштите цивилних жртава рата за 2019. годину
Закључак о утврђивању нацрта Програма финансирања спорта на
подручју општине Градишка за 2019. годину
Закључак о утврђивању нацрта Програма заштите од пожара у
општини Градишка за 2019. годину
Закључак о давању сагласности на Програм рада и финансијски
план ЈУ „Културни центар“, Градишка
Закључак о давању сагласности на Програм рада и финансијски
план ЈУ „Завичајни музеј“, Градишка
Закључак о давању сагласности на Програм рада и финансијски
план ЈУ „Народна библиотека“, Градишка
Закључак о давању сагласности на Програм рада и финансијски
план ЈЗУ „Дом здравља“, Градишка
Закључак о давању сагласности на Програм рада и финансијски
план ЈЗУ „Апотека Градишка“, Градишка
Закључак о давању сагласности на финансијски план ЈУ за
предшколско васпитање и образовање дјеце „Лепа Радић“
Градишка

14/18 страна 108
14/18 страна 108
14/18 страна 109
14/18 страна 109

14/18 страна 109
14/18 страна 110

14/18 страна 110
14/18 страна 111
14/18 страна 111
14/18 страна 112
14/18 страна 112

14/18 страна 112
14/18 страна 113
14/18 страна 113
14/18 страна 114
14/18 страна 114
15/18 страна 293
15/18 страна 293
15/18 страна 294
15/18 страна 294
15/18 страна 295
15/18 страна 295
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72.

Закључак о давању сагласности на Програм рада и финансијски 15/18 страна 295
план ЈУ „Центар за социјални рад“, Градишка

73.

Закључак о давању сагласности на Програм рада и финансијски
план ЈУ „Туристичка организација општине Градишка“
Закључак о давању сагласности на Програм рада и финансијски
план ЈУ „Развојна агенција Градишка - РАГА“
Закључак о давању сагласности на Одлуку о измјенама Одлуке о
методологији прикључења и искључења корисника на водоводну и
канализациону мрежу и припадајући тарифни систем
Закључак о усвајању Извјештаја Одбора за жалбе општине
Градишка

74.
75.

76.

15/18 страна 296
15/18 страна 296
15/18 страна 296

15/18 страна 302

______________________________________________________________________________
Н А Ч Е Л Н И К О П Ш Т И Н Е_______________________________________________
ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ
Ред.
бр.
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

8.
9.
10.

НАЗИВ

Број гласника/
страна
Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних 2/18 страна 4
мјеста Општинске управе општине Градишка
Правилник о расподјели средстава резерве за стипендирање 3/18 страна 19
студената
Правилник о начину и условима расподјеле средстава за подршку 4/18 страна 1
развоју пољопривреде за 2018. годину
Правилник о условима и поступку одобравања средстава помоћи у
4/18 страна 8
области борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних жртава
рата
Правилник о условима и критеријумима суфинансирања удружења 4/18 страна 10
из области борачко-инвалидске заштите
Правилник о додјели новчаних помоћи намјењених за рјешавање 4/18 страна 13
стамбених питања породица погинулих и несталих бораца,
породица умрлих војних инвалида и умрлих бораца, ратних војних
инвалида и бораца
Правилник о измјенама и допуни Правилника о унутрашњој 4/18 страна 17
организацији и систематизацији радних мјеста у Професионалној
ватрогасној јединици Градишка
- Мишљење Одјељења за експлозивне материје и послове заштите 4/18 страна 18
од пожара МУП-а Републике Српске
Упутство о поступању по пријавама путем Апликације за пријаву 4/18 страна 19
сумње на корупцију и друге неправилности - АПК
Програм манифестација од значаја за општину Градишка у 2018. 4/18 страна 21
години
Правилник о субвенционирању превоза ученика основних и 5/18 страна 15
средњих школа с подручја општине Градишка
124

Јединствени регистар прописа објављених од 2000. године

11. Правилник о измјени Правилника о додјели једнократне новчане

5/18 страна 16

помоћи за обављање асистиране репродукције-вантјелесне оплодње
12. Правилник о допуни Правилника о коришћењу средстава која се

5/18 страна 16

признају као трошкови репрезентације
13. Правилник о трошковима техничког прегледа објеката
14. Правилник о критеријумима и поступку за додјелу средстава гранта

удружењима од интереса за општину Градишка
15. Правилник о усклађивању и регистрацији редова вожње
16. Правилник о поступку додјеле и исплате средстава из Програма подршке
развоју предузетништва у општини Градишка за 2018. годину
17. Правилник о канцеларијском пословању Општинске управе

6/18 страна 70
6/18 страна 72
6/18 страна 82
7/18 страна 1

9/18 страна 4
општине Градишка
18. Правилник о заштити на раду Општинске управе општине 10/18 страна 48
Градишка
19. Правилник о условима и начину коришћења путничких аутомобила 12/18 страна 1
20. Правилник о измјенама Правилника о начину и

12/18 страна 6

21.

13/18 страна 63

22.

23.

24.
25.

условима
расподјеле средстава за подршку развоју пољопривреде за 2018.
годину
Правилник о измјенама и допунама Правилника о унутрашњој
организацији и систематизацији радних мјеста Општинске управе
општине Градишка
Правилник о измјени Правилника о додјели једнократне новчане
помоћи за обављање асистиране репродукције - вантјелесне
оплодње
Правилник о измјенама Правилника о унутрашњој организацији и
систематизацији радних мјеста Општинске управе општине
Градишка
Правилник о додјели награда најбољим просвјетним радницима
Правилник о раду Радног тима за израду Плана капиталних
инвестиција

13/18 страна 67

14/18 страна 123

14/18 страна 125
14/18 страна 127

26. Правилник о измјени Правилника о унутрашњој организацији и 15/18 страна 303
систематизацији радних мјеста у Професионалној ватрогасној јединици
Градишка

ОДЛУКЕ
Ред.
бр.
1.
2.
3.

НАЗИВ

Број
гласника/
страна
Одлука о висини закупа грађевинског земљишта ради продаје 1/18 страна 1
штампе, књига и других публикација за 2018.годину
Одлука о признавању дневних трошкова репрезентације за 1/18 страна 2
функционере општине и запослене у Општинској управи
Одлука о измјенама Правилника о расподјели финансијских
1/18 страна 3
средстава за спорт на простору општине Градишка
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4.

5.
6.

7.
8.

9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.

22.
23.

24.

25.

Одлука о усвајању Прегледа расподјеле финансијских средстава за
спорт у 2018. години
- Преглед расподјеле средстава за спорт у 2018. години
Одлука о попису и образовању Комисије за попис
Одлука о давању сагласности на Правилник о унутрашњој
организацији и систематизацији радних мјеста у ЈУ „Културни
центар“ Градишка
Одлука о давању сагласности на Правилник о платама у ЈУ
„Културни центар“ Градишка
Одлука о давању сагласности на Правилник о унутрашњој
организацији и систематизацији радних мјеста „Развојне агенције
Градишка” Градишка
Одлука о давању сагласности на Правилник о платама у „Развојној
агенцији Градишка” Градишка
Одлука о додјели средстава Фонду солидарности за дијагностику и
лијечење обољења, стања и повреда дјеце у иностранству, у сврху
манифестације „С љубављу храбрим срцима”
Одлука о додјели средстава Удружењу воћара Републике Српске
Одлука о додјели гранта – подршка наталитету (поклон честитка за
новорођено дијете децембар 2017. године)
Одлука о оснивању Општинске управе општине Градишка
Одлука о давању сагласности на Статут „Развојне агенције
Градишка“ Градишка
Одлука о усвајању Плана рада интерне ревизије
Одлука о усвајању Оквирног стратешког плана за активности
интерне ревизије за период 2018.- 2020. године

1/18 страна 3

Одлука о условима и начину додјеле једнократних новчаних помоћи
социјално угроженим грађанима
Одлука о висини мјесечног износа поклон честитке за новорођено
дијете у 2018. години
Одлука о успостављању Центра за бирачки списак
Одлука о осигурању неосигураних лица
Одлука о давању сагласности на Правилник о измјени Правилника о
унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у ЈУ
„Туристичка организација општине Градишка“
Одлука о давању сагласности на Правилник о измјени Правилника о
платама у ЈУ „Туристичка организација општине Градишка“
Одлука о давању сагласности на Колективни уговор за запослене у
ЈУ за предшколско васпитање и образовање дјеце „Лепа Радић“
Градишка
Oдлука о давању сагласности на Правилник о платама и другим
примањима радника у ЈУ за прешколско васпитање и образовање
дјеце „Лепа Радић“ Градишка

5/18 страна 17

1/18 страна 4
1/18 страна 6
1/18 страна 7
1/18 страна 7
1/18 страна 7
1/18 страна 7
1/18 страна 8
1/18 страна 8
1/18 страна 9
2/18 страна 1
2/18 страна 80
3/18 страна 19
3/18 страна 20

5/18 страна 18
5/18 страна 18
6/18 страна 89
6/18 страна 89
6/18 страна 90
6/18 страна 90
6/18 страна 90

Oдлука о давању сагласности на Правилник о јавним набавкама у ЈУ 6/18 страна 91
за прешколско васпитање и образовање дјеце „Лепа Радић“
Градишка
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26.

Одлука о исплати средстава (Православна црква)

6/18 страна 92

27.

Одлука о додјели средстава „Развојној агенцији Градишка - РАГА“
(трошкови пословања за фебруар 2018. године)
Одлука о додјели средстава „Развојној агенцији Градишка - РАГА“
(посјета Регионалној развојној агенцији Славоније и Барање у
Осијеку)
Одлука о додјели средстава „Развојној агенцији Градишка - РАГА“
(трошкови пословања за март 2018. године)
Одлука о додјели гранта - подршка наталитету (поклон честитка за
новорођено дијете за мјесец јануар 2018. године)
Одлука о додјели гранта - подршка наталитету (поклон честитка за
новорођено дијете за мјесец фебруар 2018. године)
Одлука о додјели гранта - подршка наталитету (поклон честитка за
новорођено дијете за мјесец март 2018. године)

6/18 страна 92

Одлука о висини закупа за постављање садржаја на јавним и другим
површинама за које се не може наплаћивати комунална такса за 2018.
годину
Одлука о оснивању Привредног савјета општине Градишка

7/18 страна 22

Одлука о измјени Одлуке о начину организовања Трезора општине
Градишка
Одлука о давању сагласности на Правилник о измјени Правилника о
унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста „Развојне
агенције Градишка“
Одлука о давању сагласности на Правилник о измјени Правилника о
платама у „Развојној агенцији Градишка“
Одлука о додјели средстава „Развојној агенцији Градишка - РАГА“
трошкови пословања за мјесец април 2018. године

7/18 страна 23

28.

29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

39.
40.
41.
42.
43.
44.

45.

46.

6/18 страна 93
6/18 страна 93
6/18 страна 94
6/18 страна 95
6/18 страна 95

7/18 страна 23

7/18 страна 24
7/18 страна 25
7/18 страна 25

Одлука о додјели гранта - подршка наталитету (поклон честитка за 7/18 страна 25
новорођено дијете за мјесец април 2018. године)
Одлука о именовању Радне групе за израду Акционог плана родне 7/18 страна 26
равноправности на подручју општине Градишка

Одлука о висини благајничког максимума за 2018. годину
Одлука о додјели средстава „Развојној агенцији Градишка“ трошкови пословања за мјесец MAJ 2018. године
Одлука о додјели гранта - подршка наталитету (поклон честитка за
новорођено дијете за мјесец МAJ 2018. године)
Одлука о именовању чланова Комисије за мониторинг одобрених
приједлога пројеката по ЛОД методологији који учествују у развоју
локалне заједнице
Одлука о именовању Комисије за сарадњу са невладиним
организацијама и расподјелу средстава за пројекте невладиних
организација
Одлука о радном времену запослених у Општинској управи
општине Градишка

8/18 страна 32
8/18 страна 32
8/18 страна 33
8/18 страна 33
8/18 страна 34
9/18 страна 21
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47.

Oдлука о додјели гранта - подршка наталитету (поклон честитка за 9/18 страна 36
новорођено дијете за мјесец ЈУН 2018. године)

48.

Одлука о давању сагласности на Правилник о измјенама
Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних
мјеста у ЈПУ „Лепа Радић“ Градишка
Одлука о давању сагласности на Правилник о измјенама
Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних
мјеста у ЈЗУ „Дом здравља“ Градишка
Одлука о додјели средстава „Развојној агенцији Градишка“трошкови пословања за мјесец JУН 2018. године
Одлука о приступању изради Плана капиталних инвестиција на
подручју општине Градишка за период 2019-2023. године и
именовању Радног тима
Одлука о додјели гранта – подршка наталитету (поклон честитка за
новорођено дијете) Јул 2018. године
Одлука о додјели средстава „Развојној агенцији Градишка“трошкови пословања за мјесец JУЛ 2018. године
Одлука о именовању члана Координационог тијела за праћење
кретања илегалних миграната преко територије Републике Српске
Одлука о именовању члана Мреже координатора мјесних заједница
Одлука о исплати средстава (Владо Борковић)
Одлука о износу новчане накнаде матичарима за закључење брака у
нерадне дане и у дане празника
Одлука о давању сагласности на Правилник о измјенама
Правилника о платама у ЈУ „Туристичка организација општине
Градишка“
Одлука о давању сагласности на Правилник о платама у ЈУ „Центар
за социјални рад“ Градишка
Одлука о додјели средстава „Развојној агенцији Градишка“трошкови пословања за мјесец август 2018
Oдлука о додјели гранта - подршка наталитету (поклон честитка за
новорођено дијете за мјесец август 2018. године)
Одлука о додјели средстава „Развојној агенцији Градишка“трошкови пословања за мјесец септембар 2018. године
Oдлука о додјели гранта - подршка наталитету (поклон честитка за
новорођено дијете за мјесец септембар 2018. године)
Одлука о додјели средстава КП „Градска чистоћа“ Градишка
Одлука о критеријумима рангирања инвестиционих пројеката за
израду Плана капиталних инвестиција
Одлука о начелу и начину подношења приједлога за инверстирање
за План капиталних инвестиција
Одлука о усвајању Правила за управљање ризицима у Општинској
управи Градишка
Одлука о измјенама Правилника о расподјели финансијских
средстава за спорт на простору општине Градишка
Oдлука о додјели гранта - подршка наталитету (поклон честитка за
новорођено дијете за мјесец OKTOБАР 2018. године)

49.

50.
51.

52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.

10/18 страна 59

10/18 страна 59

10/18 страна 60
11/18 страна 1

11/18 страна 3
11/18 страна 4
11/18 страна 4
11/18 страна 5
11/18 страна 5
12/18 страна 8
12/18 страна 9

12/18 страна 10
12/18 страна 10
12/18 страна 11
13/18 страна 67
13/18 страна 68
13/18 страна 68
14/18 страна 128
14/18 страна 131
14/18 страна 131
14/18 страна 150
14/18 страна 150
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70.
71.
72.

73.
74.
75.
76.

77.
78.
79.

Одлука о додјели средстава „Развојној агенцији Градишка“трошкови пословања за мјесец ОКТОБАР 2018. године
Одлука о оснивању Оперативно - комуникативног центра општине
Градишка
Одлука о висини закупа за постављање садржаја на јавним и другим
површинама за које се не може наплаћивати комунална такса за
2019. годину
Одлука о измјени Одлуке о начину организовања трезора
општине Градишка
Oдлука о исплати средстава у сврху подршке хуманитарне акције „С
љубављу храбрим срцима“
Oдлука о додјели гранта - подршка наталитету (поклон честитка за
новорођено дијете за мјесец НОВЕМБАР 2018. године)
Одлука о додјели средстава Синдикалној организацији Општинске
управе Градишка, на име помоћи пензионерима Општинске управе
општине Градишка
Одлука о додјели средстава „Развојној агенцији Градишка“ трошкови пословања за мјесец НОВЕМБАР 2018. године
Одлука о додјели средстава „Развојној агенцији Градишка“ трошкови пословања за мјесец ДЕЦЕМБАР 2018. године
Одлука о oдређивању намјене земљишта

14/18 страна 151
14/18 страна 152
15/18 страна 303

15/18 страна 304
15/18 страна 305
15/18 страна 306
15/18 страна 306

15/18 страна 307
15/18 страна 307
15/18 страна 308

УПУТСТВА
Ред.
бр.
1.

Број
гласника/
страна
Упутство о поступању службеника приликом пријема захтјева за 3/18 страна 23
рјешавање у административним поступцима у Општинској управи
Градишка
НАЗИВ

Упутство за спровођење Одлуке о управљању јавним просторима за 6/18 страна 86
паркирање моторних возила на подручју општине Градишка
Упутство о начину спровођења Одлуке о утврђивању комуналне 12/18 страна 7
дјелатности од посебног друштвеног интереса - одржавање
стајалишта за теретна моторна возила

2.
3.

РЈЕШЕЊА
Ред.
бр.
1.

НАЗИВ

Број
гласника/
страна
Рјешење о именовању Комисије за избор службеника по јавном 1/18 страна 9
конкурсу за извршилачка радна мјеста у Општинској управи
општине Градишка
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.

22.
23.
24.

Рјешење о давању овлашћења за за вођење евиденције о важећим
печатима и штамбиљима /Мирјана Илинчић/
Рјешење именовању службеника за поступање по пријавама
корупције /Драган Ђаковић/
Рјешење о именовању Комисије за процјену вриједности
грађевинског земљишта
Рјешење о именовању надзорног органа /Бранислав Савић- црпна
станица „Кеј“/
Рјешење о именовању координатора пројекта (Верица Вујат МОС
ЛЕР)
Рјешење о именовању Комисије за процјену непокретности
Рјешење о именовању Радне групе /евиденција мајдана на подручју
општине/
Рјешење о одређивању службеника за успостављање, спровођење и
развој финансијског управљања и контроле у Општинској управи
Градишка /Дејана Јандрић/
Рјешење о давању овлашћења за вођење регистра мјесних заједница
на подручју општине Градишка/ Златко Трнинић/
Рјешења о одобрењу реалокације средстава у Буџету општине
Градишка за 2017. годину
Рјешење о именовању чланова Радног тима за израду Стратегије
развоја општине Градишка за период од 2018. до 2017. године
Рјешење о именовању координатора пројекта, Дарко Врховац Пројекат Партнерство за одрживи трансфер знања локалног
економског развоја
Рјешење о именовању координатора пројекта, Данка Поповић Интегрисани економски развој и промоција регије - Sava garden
Рјешење о именовању координатора пројекта, Данка Поповић,
Пројекат Јачања екстерне и интерне инфраструктуре квалитета MSP
Рјешење о именовању Комисије за рјешавање стамбених питања
породица погинулих бораца, породица умрлих ратних војних
инвалида и умрлих бораца, ратних војних инвалида и бораца
Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске
Рјешење о именовању тима за рад на пројекту, Пројекат SMILE
Рјешење о именовању тима за рад на пројекту, Пројекат BEGIN
Рјешење о именовању Одбора за израду Монографије погинулим
борцима Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске
Рјешење о образовању Комисије за утврђивање стања у друштвеним
домовима и мјесним канцеларијама на подручју општине Градишка
Рјешење о именовању Комисије за утврђивање испуњености услова
за додјелу средстава из Програма подршке развоју пољопривреде за
2018. годину
Рјешење о именовању тима за рад на пројекту (Пројекат SMILE)
Рјешење о именовању тима за рад на пројекту (Пројекат BEGIN)
Рјешење о именовању Редакцијског одбора за израду Монографије
погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата са подручја
општине Градишка

1/18 страна 10
1/18 страна 10
1/18 страна 11
1/18 страна 11
2/18 страна 88
3/18 страна 24
3/18 страна 25
3/18 страна 25
3/18 страна 26
3/18 страна 26
4/18 страна 23
4/18 страна 24
4/18 страна 24
4/18 страна 24
4/18 страна 25

4/18 страна 25
4/18 страна 26
4/18 страна 26
4/18 страна 27
5/18 страна 20
5/18 страна 20
5/18 страна 21
5/18 страна 21
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25.
26.
27.
28.
29.

30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

Рјешење о именовању Комисије за одабир пројеката из области
културе за 2018. годину
Рјешење о именовању Тима енергетске ефикасности општине
Градишка
Рјешење о именовању Комисије за процјену потреба и усмјеравање
дјеце и омладине са сметњама у развоју
Рјешење о именовању службеника за надзор /Владимир Грабеж Пројекат „Јачање улоге МЗ“/
Рјешење о
образовању Комисије за утврђивање стања у
друштвеним домовима и мјесним канцеларијама на подручју
општине Градишка
Рјешење о реалокацији средстава у Буџету општине Градишка за
2017. годину
Рјешења о реалокацији средстава у Буџету општине Градишка за
2018. годину
Рјешење о давању сагласности за колективни годишњи одмор ЈУ за
прешколско васпитање и образовање дјеце „Лепа Радић“ Градишка
Рјешење о именовању Комисије за процјену штете на поплављеним
подручјима општине Градишка
Рјешење о давању овлашћења (Јелена Лазић и Душко Мркоњић комунална накнада)
Рјешење о давању овлашћења (Невен Зељковић - комунална
накнада)

5/18 страна 22

Рјешење о именовању Привредног савјета општине Градишка
Рјешење о именовању Комисије за усклађивање редова вожње у
приградском саобраћају на подручју општине Градишка за период од
01.06.2018 - 31.05.2019. године
Рјешење о давaњу овлашћења (Горан Делибашић - МЗ Бок Јанковацкомунална накнада)
Рјешење о давaњу овлашћења (Тања Качавенда - МЗ Брезик Ламинци,
комунална накнада)
Рјешење о давaњу овлашћења (Павле Мирошљевић – МЗ Центар,
комунална накнада)
Рјешење о давaњу овлашћења (Жарко Галић - МЗ Драгељи, комунална
накнада)
Рјешење о давaњу овлашћења (Драгица Васиљевић - МЗ Елезагићи,
комунална накнада)
Рјешење о давaњу овлашћења (Јела Лалош - МЗ Горња Јурковица,
комунална накнада)
Рјешење о давaњу овлашћења (Ђурица Стајчић - МЗ Горњи Карајзовци,
комунална накнада
Рјешење о давaњу овлашћења (Милана Малетић и Божана Шмитран - МЗ
Горњи Подградци, комунална накнада)
Рјешење о давaњу овлашћења (Миодраг Звијерац - МЗ Гашница,
комунална накнада)
Рјешење о давaњу овлашћења (Драгољуб Гајић - МЗ Доња Јурковица и
Сања Савановић – МЗ Средња Јурковица, комунална накнада)
Рјешење о давaњу овлашћења (Драшко Бабић и Немања Бабић - МЗ
Козинци, комунална накнада)

7/18 страна 27
7/18 страна 27

5/18 страна 22
5/18 страна 23
5/18 страна 24
5/18 страна 24
5/18 страна 25
5/18 страна 25
6/18 страна 91
6/18 страна 96
6/18 страна 97
6/18 страна 97

7/18 страна 28
7/18 страна 29
7/18 страна 29
7/18 страна 30
7/18 страна 30
7/18 страна 31
7/18 страна 31
7/18 страна 32
7/18 страна 32
7/18 страна 33
7/18 страна 33
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49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.

Рјешење о давaњу овлашћења (Стеван Никић - МЗ Крушкик, комунална
накнада)
Рјешење о давaњу овлашћења (Бранка Марјановић - МЗ Ламинци,
комунална накнада)
Рјешење о давaњу овлашћења (Адмир Шкодрић - МЗ Лисковац,
комунална накнада)
Рјешење о давaњу овлашћења (Горан Перић - МЗ Мачковац, комунална
накнада)
Рјешење о давaњу овлашћења (Драгица Васиљевић - МЗ Рогољи,
комунална накнада)
Рјешење о давaњу овлашћења (Ђуро Зец и Асим Гргић - МЗ Ровине,
комунална накнада)
Рјешење о давaњу овлашћења (Драгољуб Сабљић - МЗ Сеферовци,
комунална накнада)
Рјешење о давaњу овлашћења (Гордана Гвозден и Јелена Ратковић - МЗ
Трошељи, комунална накнада)
Рјешење о давaњу овлашћења (Милош Шокчевић - МЗ Турјак, комунална
накнада)
Рјешење о давaњу овлашћења (Бојана Илишевић - МЗ Доњи Подградци,
комунална накнада)
Рјешење о повлачењу овлашћења (Миодраг Звијерац - МЗ Гашница,
комунална накнада)
Рјешење о повлачењу овлашћења (Милош Шокчевић - МЗ Турјак,
комунална накнада)

7/18 страна 34

Рјешење о именовању Општинског штаба за ванредне ситуације
општине Градишка
Рјешење о именовању Радне групе за израду приједлога допуне
Пројекта туристичке сигнализације на подручју општине Градишка
Рјешење о именовању Комисије за случај настанка штета на
пољопривредним усјевима
Рјешење о измјени Рјешења о оснивању Савјета за образовање и
запошљавање општине Градишка
Рјешење о именовању Комисије за рјешавање захтјева физичких
лица за текуће помоћи
Рјешење о именовању члана Комисије за јавне набавке ПИУ РС
испред Општине Градишка (Гордана Николић)
Рјешење о измјени Рјешења о именовању Комисије за процјену
грађевинског земљишта
Рјешење о давaњу овлашћења (Лука Суботић - комунална накнада)
Рјешење о давaњу овлашћења (Страживук Дарко - комунална
накнада)
Рјешење о давaњу овлашћења (Вуцеља Јевто - комунална накнада)
Рјешење о давaњу овлашћења (Б. Латинчић и Б. Петровић комунална накнада)
Рјешење о давaњу овлашћења (Никола Стојановић - комунална
накнада)
Рјешење о давaњу овлашћења (Един Кахрић - комунална накнада)
Рјешење о повлачењу овлашћења, (Един Кахрић - комунална
накнада)
Рјешење о давању овлашћења за потписивање аката

8/18 страна 34

7/18 страна 34
7/18 страна 35
7/18 страна 35
7/18 страна 36
7/18 страна 36
7/18 страна 37
7/18 страна 37
7/18 страна 38
7/18 страна 38
7/18 страна 39
7/18 страна 39

8/18 страна 35
8/18 страна 36
8/18 страна 36
8/18 страна 37
8/18 страна 37
8/18 страна 38
8/18 страна 38
8/18 страна 39
8/18 страна 39
8/18 страна 40
8/18 страна 40
8/18 страна 41
8/18 страна 41
9/18 страна 37
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76.
77.

78.

79.

80.

81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.

90.
91.
92.

93.
94.

95.
96.

Рјешење о именовању Радног тима за израду Стратегије развоја
општине Градишка за период од 2019. до 2027. године
Рјешење о образовању Комисије за пријем и пребројавање новца
прикупљеног наплатом комуналне накнаде за стајалишта за моторна
возила и наплатом паркинга
Рјешење о образовању Комисије за провођење активности на
утврђивању вриједности општинске имовине предложене за отпис и
имовине која нема књиговодствену вриједност
Рјешење о именовању представника општине Градишка (Гордана
Николић - послови обиласка потенцијалних нових корисника у
оквиру под-пројекта БХ4К1 Регионалног стамбеног програма
Рјешење о именовању Комисије за додјелу и исплату средстава из
Програма подршке развоју предузетништва у општини Градишка за
2018. годину
Рјешење о давaњу овлашћења (Шејла Цимиротић - комунална
накнада)
Рјешење о давaњу овлашћења (Ђорђе Стојановић - комунална
накнада)
Рјешење о давaњу овлашћења (Ђорђе Латинчић - комунална
накнада)
Рјешење о давaњу овлашћења (Мајданац Горан - комунална накнада)
Рјешење о давaњу овлашћења (Николина Фотић - комунална
накнада)
Рјешење о давaњу овлашћења (Наташа Савић - комунална накнада)
Рјешење о именовању Организационог одбора за организацију
Манифестације „Градишка јесен 2018“
Рјешење о одобрењу реалокације средстава у буџету општине
Градишка за 2018. годину
Рјешење о именовању Комисије за додјелу средстава из Програма
подстицаја економском развоју и запошљавању у партнерству са
МЕГ пројектом кроз финансијску подршку почетницима у
пословању
Рјешење о именовању чланова тима за управљање пројектом
„Сакупљање и пречишћавање отпадних вода општине Градишка“
Рјешење о именовању надзорног органа /Бранислав Савић изградња тротоара на подручју општине Градишка/
Рјешење о именовању надзорног органа /Бранислав Савић асфалтирање локалних и некатегорисаних путева на подручју
општине Градишка/
Рјешење о именовању надзорног органа /Ведран Кнежевић адапатација друштвеног дома у МЗ Врбашка
Рјешење о именовању надзорног органа /Бранислав Савић - радови
на довршетку одводње фекалних вода у Агроиндустијској зони Нова
Топола/
Рјешење о именовању надзорног органа /Бранислав Савић - радови
на оборинској канализацији у Агроиндустријској зони Нова Топола/
Рјешење о именовању координатора /Ведран Кнежевић реконструкција дома културе у мјесној заједници Нова Топола/

9/18 страна 38
9/18 страна 38
9/18 страна 39
9/18 страна 39
9/18 страна 41
9/18 страна 41
9/18 страна 41
9/18 страна 42
9/18 страна 42
9/18 страна 43
9/18 страна 43
10/18 страна 60
10/18 страна 61
12/18 страна 11

12/18 страна 12
12/18 страна 13
12/18 страна 13

12/18 страна 14
12/18 страна 14

12/18 страна 15
12/18 страна 15
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97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.

114.
115.
116.
117.
118.

119.

Допунско рјешење (Гојко Ђурић)
Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности директора „Развојне
агенције Градишка“ Градишка
Рјешење о разрјешењу в.д. члана Управног одбора „Развојне
агенције Градишка“ Градишка
Рјешење о именовању вршиоца дужности директора „Развојне
агенције Градишка“ Градишка
Рјешење о именовању в.д. члана Управног одбора „Развојне
агенције Градишка“ Градишка
Рјешење о именовању Комисије за примопредају дужности в.д.
директора „Развојне агенције Градишка“ Градишка
Рјешење о именовању Радне групе за реализацију манифестације
„Дани Градишке у Србији“
Рјешење о именовању Радне групе за организацију манифестације
„Градишка зима 2018/2019“
Рјешење о именовању повјереникка Цивилне заштите општине
Градишка
Рјешење о измјени Рјешења о именовању Општинског штаба за
ванредне ситуације општине Градишка
Рјешење о именовању надзорног органа /Бранислав Савић - санација
клизишта/
Рјешење о именовању надзорног органа /Бранислав Савић реконструкција улице И.Г. Ковачића/
Рјешење о именовању надзорног органа /Бранислав Савић реконструкција улица у МЗ Милошево Брдо/

12/18 страна 58
12/18 страна 58

Рјешење о именовању надзорног органа /Бранислав Савић - санација
саобраћајних објеката на улицама у МЗ Горњи Подградци/
Рјешење о именовању надзорног органа /Бранислав Савић - санација
канала на улицама у МЗ Јабланица
Рјешење о именовању надзорног органа /Ведран Кнежевић изградња резервоара у МЗ Орахова/
Рјешење о именовању Комисије за утврђивање дефицитарних
занимања на подручју Општине Градишка у академској 2018/2019.
години
Рјешење о давању овлашћења /Милан Шкондрић - праћење
реализације уговорних обавеза са „Пештан“ д.о.о. Лакташи/
Рјешење о именовању Комисије за излучивање безвриједне
документарне грађе Општинске управе општине Градишка
Рјешење о одобравању издавања годишње паркинг карте за
службена возила Основног суда Градишка
Рјешења о реалокацији средстава у Буџету општине Градишка за
2018. годину
Рјешење о именовању Радне групе за припрему приједлога јавног
огласа за додјелу пољопривредног земљишта у својини Републике
Српске путем закупа
Рјешење о именовању Комисије за утврђивање постојања услова за
раскид уговора о продаји грађевинског земљишта у
Агроиндустријској зони Нова Топола са „MVM ENERGY“ д.о.о.

13/18 страна 73

12/18 страна 59
12/18 страна 60
12/18 страна 61
12/18 страна 62
13/18 страна 69
13/18 страна 70
13/18 страна 70
13/18 страна 71
13/18 страна 72
13/18 страна 72
13/18 страна 73

13/18 страна 74
13/18 страна 75
13/18 страна 75

13/18 страна 76
13/18 страна 76
13/18 страна 77
13/18 страна 77
14/18 страна 152

14/18 страна 153
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120.
121.
122.
123.
124.

125.
126.
127.
128.

Градишка
Рјешење о именовању надзорног органа /Бранислав Савић - санација
путне инфраструктуре у МЗ Грбавци/
Рјешење о именовању надзорног органа /Бранислав Савић - ископ
канала у МЗ Требовљани/
Рјешење о именовању надзорног органа /Бранислав Савић одржавање каналске мреже/
Рјешење о именовању надзорног органа /Бранислав Савић - земљани
радови на улицама у МЗ Грбавци/
Рјешење о именовању Комисије за постављање привремене
саобраћајне сигнализације на локалним путевима и улицама на
подручју општине Градишка
Рјешење о именовању Комисије за додјелу једнократне новчане
помоћи
Рјешење о измјени Рјешење о именовању Пројектног
имплементационог тима
Рјешење о именовању надзорног органа (Бранислав Савић - санација
каналске мреже)
Рјешење о именовању надзорног органа (Бранислав Савић реконструкција канала у МЗ Совјак)

14/18 страна 154
14/18 страна 154
14/18 страна 155
14/18 страна 155
15/18 страна 309

15/18 страна 309
15/18 страна 310
15/18 страна 310
15/18 страна 310

ОСТАЛИ АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
Ред.
бр.

НАЗИВ

Оглас о регистрацији ЗЕВ стамбене зграде, улица Видовданска 89,
Ламела Л5
2. Оглас о регистрацији ЗЕВ стамбене зграде у Улици Видовданска
број 5 улаз А
3. Оглас о промјени лица овлаштених за заступање ЗЕВ стамбене
зграде у Ул. Митрополита Георгија Николајевича број 2-4
4. Оглас о промјени лица овлаштених за заступање ЗЕВ стамбене
зграде у Ул. Војводе Живојина Мишића број 56, улаз Ц
5. Статут „Развојне агенције Градишка“ Градишка
6. Оглас о регистрацији ЗЕВ стамбене зграде у Улици Видовданска
број 28
7. Оглас о промјени лица овлаштених за заступање ЗЕВ стамбене
зграде у Ул. Видовданска 58/А
8. Повеља Интерне ревизије општине Градишка
9. Оглас о регистрацији ЗЕВ зграде у улици др Младена Стојановића
бр. 2
10. Оглас ЗЕВ у улици Обала војводе Степе „Кеј“ бр.6
11. Оглас о регистрацији ЗЕВ стамбене зграде у Улици „Руђера
Бошковића“ 1А
12. Оглас о регистрацији ЗЕВ стамбене зграде Трг светог Ђакона
Авакума 4/5
1.

Број гласника/
страна
1/18 страна 12
1/18 страна 12
1/18 страна 13
1/18 страна 13
2/18 страна 80
2/18 страна 88
2/18 страна 89
3/18 страна 20
4/18 страна 29
10/18 страна 71
12/18 страна 16
13/18 страна 93
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13. Правила за управљање ризицима у Општинској управи Градишка
14. Оглас о промјени лица овлаштених за заступање ЗЕВ зграде у Ул.“

Видовданска 81 - Крошња“

14/18 страна 133
15/18 страна 311

______________________________________________________________________________
О Д Б О Р З А Ж А Л Б Е_____________________________________________________
Ред.
бр.
1.

НАЗИВ
Пословник о раду Одбора за жалбе општине Градишка

Број гласника/
страна
3/18 страна 42

______________________________________________________________________________
РЕГУЛАТОРНО ТИЈЕЛО НАДЛЕЖНО ЗА ВОЂЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ РЕГИСТРА
АДМИНИСТРАТИВНИХ ПОСТУПАКА ОПШТИНЕ ГРАДИШКА________________
Ред.
бр.
1.
2.

Број гласника/
страна

НАЗИВ
Одлука о исправци административног поступка Одјељења за
општу управу
Одлука о преиспитивању административних поступака
организационих јединица

4/18 страна 27
11/18 страна 8

______________________________________________________________________________
СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
ОПШТИНЕ ГРАДИШКА И НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ____________________________
Ред.
бр.
1.
2.
3.
4.

Број гласника/
страна

НАЗИВ
Измјене и допуне Колективног уговора за
Општинској управи општине Градишка
Измјене и допуне Колективног уговора за
Општинској управи општине Градишка
Измјене и допуне Колективног уговора за
Општинској управи општине Градишка
Исправка Измјене и допуне Колективног уговора
Општинској управи општине Градишка

запослене у
запослене у
запослене у
за запослене у

4/18 страна 28
11/18 страна 6
12/18 страна 16
12/18 страна 18

______________________________________________________________________________
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ СПОРТСКИ ЦЕНТАР „SERVITIUM” ГРАДИШКА__________
Ред.
бр.
1.
2.

НАЗИВ

Број гласника/
страна

Одлука о измјени Одлуке о организовању и усклађивању аката
5/18 страна 13
Јавног предузећа Спортски центар „Servitium“ Градишка
Статутарна одлука о измјени Статута Јавног предузећа Спортски 5/18 страна 13
центар „Servitium“ Градишка
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3.

Одлука о повећању основног капитала Јавног предузећа 5/18 страна 14
Спортски центар „Servitium“ Градишка

______________________________________________________________________________
УРЕЂИВАЧКИ ОДБОР „СЛУЖБЕНОГ ГЛАСНИКА ОПШТИНЕ ГРАДИШКА“____
Ред.
бр.
1.

НАЗИВ
Исправка

Број гласника/
страна
6/18 страна 98
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РЕГИСТАР ПРОПИСА
објављених у „Службеном гласнику општине Градишка“ у 2017. години

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ
Ред
.
бр.
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

НАЗИВ
Програм подршке развоју пољопривреде у општини Градишка за
2017. годину,
Програм подршке развоју предузетништва у општини Градишка за
2017. годину,
План коришћења средстава остварених од накнаде по основу
коришћења шуме и шумског земљишта за 2017. годину,
Програм коришћења средстава од накнада за промјену намјене
пољопривреног земљишта у непољопривредне сврхе и средстава од
закупнине земљишта у својини РС у 2017. години,
Програм финансирања спорта на подручју општине Градишка у
2017. години
Програм социјалне зашите за 2017. годину,
Програм развоја цивилне заштите у области заштите и спасавања
на подручју општине Градишка за 2017. годину,
Програм кaпиталних инвестици-ја за период 2016-2020. године
План капиталних улагања за 2017. годину
Програм улагања средстава за подршку руралног развоја и развоја
Агроиндустријске зоне Нова Топола.
План утрошка средстава остварених од концесионе накнаде на
подручју општине Градишка за 2017. годину
Етички кодекс за изабране одборнике у Скупштини општине
Градишка,

13.

Процјена угрожености општине Градишка од елементарне непогоде и
друге несреће

14.

Програм развоја цивилне заштите у области заштите и спасавања
општине Градишка за 2018. годину
Програм рада Скупштине општине Градишка за 2018. годину
Ребаланса Буџета општине Градишка за 2017. годину
Буџет Општине Градишка за 2018. годину
Акциони план имплементације Стратегије развоја општине
Градишка 2014-2020. године за 2018. годину
План капиталних улагања у општини Градишка за 2018. годину
Програм заједничке комуналне потрошње за 2018. годину
Програм уређења грађевинског земљишта за 2018. годину

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Број гласника/
страна
1/17 страна 2.
1/17 страна 4.
1/17 страна 6.
1/17 страна 7.
1/17 страна 8.
1/17 страна 12.
1/17 страна 22.
2/17 страна 1.
4/17 страна 28.
4/17 страна 32.
7/17 страна 21.
8/17 страна 1.
8/17 страна 28.
10/17 страна 1.
11/17 страна 1.
11/17 страна 8.
11/17 страна 31.
11/17 страна 55.
11/17 страна 60.
11/17 страна 63.
11/17 страна 68.
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22.
23.
24.
25.
26.
27.

28.
29.

30.

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Програм комуналне инфраструктуре за 2018. годину
Програм текућег одржавања и реконструкције локалних и
некатегорисаних путева за 2018. годину
Програм текућег одржавања и реконструкције хидромелиoраци-оног
система за 2018. годину
Програм подршке развоју пољопривреде за 2018. годину
Програм подршке развоју предузетништва у општини Градишка за
2018. годину
Програма подстицаја економском развоју и запошљавању у
партнерству са МЕГ пројектом кроз финансијску подршку
почетницима у пословању
План утрошка средстава остварених oд концесионе накнаде на
подручју општине Градишка за 2018. годину
Програм коришћења средстава од накнада за промјену намјене
пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе и средства од
закупнине земљишта у своји-ни Републике Српске за 2018. годину
План утрошка средстава остварених од накнаде по основу
кориштења шума и шумског земљишта на простору општине
Градишка за 2018. годину
Програм социјалне заштите за 2018. годину
Програм борачко – инвалидске заштите и заштите цивилних жртава
рата за 2018. годину
Приједлог Програмa финансирања спорта на подручју општине
Градишка за 2018. годину
Програмa заштите од пожара у општини Градишка за 2018. годину
Одлука о усвајању Плана заштите од пожара за општину Градишка.
План комуникација одборника Скупштине општине Градишка са
грађанима у 2018. години
Програм обуке одборника Скупштине општине Градишка за 2018.
годину

11/17 страна 72.
11/17 страна 73.
11/17 страна 74.
11/17 страна 75
11/17 страна 76
11/17 страна 77.
11/17 страна 81.
11/17 страна 82.

11/17 страна 83.
11/17 страна 84.
11/17 страна 91
11/17 страна 94.
11/17 страна 98.
11/17 стр. 101.
11/17 стр. 102.
11/17 стр. 103.

ОДЛУКЕ
Ред.
Број гласника/
НАЗИВ
бр.
страна
Одлука о усвајању Извјештаја о извршењу Програма рада Скупшти-не
1.
1/17 страна 1.
општине и раду радних тијела Скупштине општине у 2016. години,
2.
3.
4.
5.
6.

Одлука о усвајању Извјештаја о раду Начелника општине и
Општинске управе Градишка за 2016. годину,
Одлука о приступању измјени Просторног плана општине Градишка
2005-2020. године,
Одлука о усвајању Урбанистичког плана Нове Тополе 2014-2034. године,

Одлука о приступању измјени дијела Регулационог плана Агроиндустријске зоне у Новој Тополи,
Одлука о приступању измјени дијела Урбанистичког пројекта
''Мањуреви-Стадион Топлана'',

1/17 страна 2.
1/17 страна 27.
1/17 страна 28.
1/17 страна 31.
1/17 страна 32.
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.

21.
22.
23.

24.
25.
26.
27.
28.
29.

Одлука о измјени Одлуке о уређењу простора и грађевинском
земљишту,
Одлука о покретању поступка за додјелу статуса града,
Одлука о учешћу у суфинасирању реконструкције локалног пута
''Насип ЛЗ'' у МЗ Дубраве,
Одлука о боравишној такси,
Одлука о усклађивању аката о оснивању Туристичке организације
општине Градишка
Одлука о оснивању, управљању, располагању и коришћењу стамбеног фонда уз примјену принципа социјалног становања
Одлука о стамбеном збрињавању корисника колективних видова
смјештаја кроз имплементацију пројекта „Затварање колективних
центара и алтернативног
смјештаја путем осигурања јавних
стамбених рјешења''
Одлука о расписивању јавног конкурса за избор предсједника
Одбора за жалбе општине Градишка
Одлука о давању сагласности на Финансијски план ЈЗУ ''Апотека
Градишка'' Градишка
Одлука о давању сагласности на Програм рада ЈУ „Културни
центар“ Градишка за 2017. годину
Одлука о давању сагласности на Програм рада ЈУ „Завичајни музеј“
Градишка за 2017. годину
Одлука о давању сагласности на Програм рада ЈУ „Народна
библиотека“ Градишка за 2017. годину
Одлука о давању сагласности за упис заложног права-хипотеке
Привредном друштву „G & Z TREJD-VODOVOD I GRIJANЈE д.о.о.
Нова Топола
Одлука о продаји неизграђеног грађевинског земљишта у оквиру
Регулационог плана „Агроиндустријска зона Нова Топола“ Привредном друштву за трговину и услуге „МP TEX“ д.о.о. Градишка
Одлука о преносу права својине на неизграђеном грађевинском
земљишту /Основни суд/
Одлука о замјени неизграђеног грађевинског земљишта /Основни суд/

Одлука о измјени Одлуке о давању сагласности за закључење
Уговора опродаји неизграђеног градског грађевинског земљишта
непосредном погодбом са Видовић Станом из Градишке
Одлука о трошковима издавања локацијских услова
Одлука о управљању јавним просторима за паркирање моторних
возила на подручју општине Градишка
Одлука о отпису потраживања по основу накнаде за коришћење
грађевинског земљишта
Одлука о отпису потраживања по основу накнаде за додијељено
грађевинско земљиште и једнократне ренте
Одлука о отпису потраживања по основу комуналне накнаде
Одлука о отпису дијела обавеза према добављачу „Крајина
осигурање“ а.д. Бања Лука по основу извода отворених ставки који
је достављен са стањем на дан 30.06.2016. године

1/17 страна 33.
1/17 страна 34.
1/17 страна 35.
1/17 страна 35.
1/17 страна 37
1/17 страна 38
1/17 страна 45
1/17 страна 48
1/17 страна 49
1/17 страна 50
1/17 страна 50
1/17 страна 50
1/17 страна 51.
1/17 страна 51.
1/17 страна 52.
1/17 страна 52.
1/17 страна 53.
2/17 страна 13.
2/17 страна 14.
2/17 страна 21.
2/17 страна 21.
2/17 страна 22.
2/17 страна 22.
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30.
31.
32.
33.

34.
35.

36.
37.
38.
39.
40.

41.
42.

Одлука о отпису обавеза по основу уговора о дјелу број: 02-12215/14 од 11.03.2014. године
Одлукао оснивању МЗ Мачковац
Одлука о расписивању јавног конкурса за избор и именовање
секретара Скупштине
Одлука о допуни Одлуке о продаји грађевинског земљишта у оквиру
Регулационог плана „Агроиндустријска зона Нова Топола“ број:01022-143/12 од 19.06.2012. године
Одлука о давању сагласности за упис заложног права - хипотеке
Друштву са ограниченом одговорношћу „КГХ Пројектовање“
Одлука о стављању ван снаге Одлуке о давању сагласности за
закључење Уговора о продаји неизграђеног градског грађевинског
земљишта непосредном погодбом са Купинић (Мехмеда) Рефиком
из Градишке, Радована Вулина 10.
Одлука о додјели јавних признања општине Градишка.
Одлука о усвајању Извјештаја о извршењу Буџета општине
Градишка за 2016. годину
Одлука о измирењу потраживања КП „Водовод“ а.д. Градишка
Одлука о измјени Одлуке о приступању измјени Регулационог
плана „Агроиндустријске зоне Нова Топола“
Одлука давању сагласности за закључење уговора о продаји
некретнина између Привредног друштва „Чекић“ д.о.о. Градишка,
као продавца, и Привредног друштва „Тапетарија Матић“ д.о.о.
Церовљани, Градишка, као купца
Статут општине Градишка
Одлука о утврђивању критерија за именовање директора и управних
одбора јавних установа чији је оснивач општина Градишка

43.

Одлука o продаји неизграђеног грађевинског земљишта у оквиру
Регулационог плана „Агроиндустријска зона Нова Топола“ Друштву са
ограниченом одговорношћу „KASTHOUSE“ Нова Топола, Градишка.

44.

Одлука о стављању ван снаге Одлуке о продаји неизграђеног
грађевинског
земљишта
у
оквиру
Регулационог
плана
„Агроиндустријска зона Нова Топола“ „Madaco“ д.о.о. Бања Лука.
Пословник о раду Скупштине општине Градишка
Одлука о општинским административним таксама,
Одлука о расписивању избора за избор чланова Савјета мјесних
заједница и сазивању збора грађана мјесних заједница на подручју
општине Градишка,
Одлука о приступању изради Регулационог плана дијела центра
Градишке
Одлука о предаји на управљање, коришћење и одржавање примарне
канализационе мреже КП „Водовод” а.д. Градишка

45.
46.
47.

48.
49.

50.

Одлука о критеријумима за остваривање права на субвенционисање
закупнине на станове из програма непрофитног социјалног
становања

2/17 страна 23.
2/17 страна 23.
2/17 страна 24.
2/17 страна 25.
2/17 страна 26.
2/17 страна 26.
3/17 страна 1.
3/17 страна 2.
3/17 страна 23.
3/17 страна 26.
3/17 страна 26.
4/17 страна 1.
4/17 страна 33.
4/17 страна 35.
4/17 страна 35.
6/17 страна 1.
6/17 страна 31.
6/17 страна 34.
6/17 страна 37.
6/17 страна 38.

6/17 страна 39.
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51.
52.
53.

54.

55.

56.
57.
58.

59.
60.
61.
62.

63.

64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.

Одлука о утврђивању стандарда и критеријија за избор и именовање
чланова Надзорног одбора ЈП „Радио Градишка“ Градишка
Одлука o расписивању јавног конкурса за избор и именовање
чланова Надзорног одбора ЈП „Радио Градишка“ Градишка
Одлука o утврђивању стандарда и критерија за избор и именовање
чланова Надзорног одбора ЈП Спортски центар „Servitium“
Градишка
Одлука o расписивању јавног конкурса за избор и именовање
чланова Надзорног одбора ЈП Спортски центар „Servitium“
Градишка
Одлука о измјени Одлуке о прихватању задужења по основу
споразума о кредиту закљученог између Босне и Херцеговине и Bank
Austria Creditanstalt AG Беч
Одлука о измјенама Одлукe о трошковима издавања локацијских
услова
Одлука о измјенама и допунама Одлукe о комуналним таксама
Одлука о измјенама и допунама Одлукe о условима и начину
обављања јавног превоза лица и ствари на подручју општине
Градишка,
Одлука о измјенама и допунама Одлукe о локалним и
некатегорисаним путевима
Одлука о кредитном задужењу општине Градишка.
Одлука о давању сагласности за продужење рока за изградњу
производно – пословног објекта („Casa Mushrooms“)
Одлука о давању сагласности за закључење Уговора о продаји
неизграђеног градског грађевинског земљишта непосредном
погодбом са „Градид инжињеринг“ д.о.о. Градишка
Одлука о усвајању Извјештаја о извршењу Програма рада
Скупштине општине и раду радних тијела Скупштине општине за
период јануар-јуни 2017. године
Одлука о усвајању Извјештаја о извршењу Буџета општине
Градишка за период јануар-јуни 2017. године
Одлука о јавном водоводу и канализацији на подручју општине
Градишка
Одлука о измјенaма Одлуке о производњи и испоруци топлотне
енергије,
Одлука о усвајању Општих услова за испоруку топлотне енергије
Одлука о увођењу субвенција за кориснике јавних водних услуга на
подручју општине Градишка,
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о комуналном реду
Одлука о допунама Одлуке о управљању јавним просторима за
паркирање моторних возила на подручју општине Градишка
Одлука о измјенама Одлуке о општинским административним
таксама
Одлука о допунама Одлуке о комуналним таксама
Одлука о учешћу у суфинансирању асфалтирања локалног пута
Лисковац- Дубраве у МЗ Дубраве
Одлука о измјени Одлуке о уређењу простора и грађевинском земљишту

6/17 страна 43.
6/17 страна 44.
6/17 страна 45.
6/17 страна 46.
6/17 страна 46.
6/17 страна 47.
6/17 страна 47.
6/17 страна 49.
6/17 страна 49.
6/17 страна 50.
6/17 страна 51.
6/17 страна 52
7/17 страна 1.
7/17 страна 1.
7/17 страна 22.
7/17 страна 26.
7/17 страна 27.
7/17 страна 35.
7/17 страна 37.
7/17 страна 38.
7/17 страна 38.
7/17 страна 39.
7/17 страна 39.
7/17 страна 40.
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75.

76.

77.
78.

79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.

97.

98.

Одлука о давању сагласности за упис заложног права - хипотеке
Друштву са ограниченом одговорношћу „CASA MUSHROOMS“ са
сједиштем у Бања Луци
Одлука о давању сагласности за закључење Уговора о продаји
неизграђеног градског грађевинског земљишта непосредном
погодбом са Ковачевић Иваном из Градишке
Одлука о приступању продаји земљишта у власништв у општине
Градишка путем лицитације ради привођења трајној намјени
Одлука о стављању ван снаге Одлуке о давању сагласности за
закључење уговора о замјени некретнина са Суботић Љубом из
Ламинаца-Јаружана, општина Градишка
Одлука о комуникацији између локалне управе и грађана
Одлука о пријевременом откупу обвезница из друге емисије јавном
понудом
Одлука о ревизији Стратегије развоја општине Градишка за период
2014 - 2020. године
Одлука о приступању изради Регулационог плана Нова ТополаИСТОК
Одлука о приступању изради Регулационог плана Нова ТополаЗАПАД
Одлука о приступању изради Регулационог плана „Стадион“
Одлука о доношењу измјене дијела Урбанистичког пројекта
„Мањуреви -Стадион-Топлана“
Одлука о отпису потраживања по основу посебне таксе за ватрогаство

Одлука о преносу власништва на теретном моторном возилу
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о стипендирању студената
са подручја општине Градишка,
Одлука о давању сагласности на повећање броја дјеце у васпитним
групама
Одлука о продаји земљишта путем лицитације Бркић Илији из Вакуфа
Одлука о продаји земљишта путем лицитације Цвијић Синиши из Лужана

Одлука о приступању продаји грађевинског земљишта
Одлука о одбијању захтјева за изузимање непокретности Дмитровић
Славка
Одлука о одбијању захтјева за изузимање непокретности Јејинић
Љиљане
Одлука о одбијању захтјева за изузимање непокретности
Митраковић Жељке
Одлука о давању сагласности за упис заложног права - хипотеке
Друштву са ограниченом одговорношћу „KASTHOUSE“ са
сједиштем у Новој Тополи
Одлука o продаји неизграђеног грађевинског земљишта у оквиру
Регулационог плана „Агроиндустријска зона Нова Топола“ Друштву са
ограниченом одговорношћу за грађевинарство и промет „МАРКОВИЋ
ИНВЕСТ - Р.М.“ Лакташи
Одлука КП „Водовод“ а.д. Градишка о методологији прикључења и
искључења корисника на водоводну и канализациону мрежу на подручју
општине Градишка и припадајући тарифни систем /Види –Закључци ред.
бр.10

7/17 страна 40.
7/17 страна 41.
7/17 страна 41.
7/17 страна 42.
8/17 страна 5.
8/17 страна 8.
8/17 страна 9.
8/17 страна 10.
8/17 страна 10.
8/17 страна 12.
8/17 страна 13.
8/17 страна 15.
8/17 страна 15.
8/17 страна 16.
8/17 страна 16.
8/17 страна 17.
8/17 страна 17.
8/17 страна 18.
8/17 страна 19.
8/17 страна 19.
8/17 страна 20.
8/17 страна 20.

8/17 страна 20.

10/17 страна 8.
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99.

100.
101.
102.
103.
104.
105.

106.

107.
108.
109.
110.
111.
112.

113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.

Одлука о пословним зградама, пословним просторијама,
друштвеним домовима, гаражама и другим непокретностима у
својини општине Градишка
Одлука о утврђивању висине новчане накнаде за рад члановима
Надзорног одбора ЈП Спортски центар „Servitium“ Градишка
Одлука о обуци одборника Скупштине општине Градишка.
Одлука о двању сагласности на иницијативу за изградњу споменобиљежја свештенику и народном посланику Душану Суботићу
Одлука о прихватању понуде ПИ „Прехрана“ а.д. у стечају,
Градишка за куповину некретнина
Одлука о одбијању захтјева за изузимање непокретности Кусић
Здравка
Одлука o продаји неизграђеног грађе-винског земљишта у оквиру
Регулационог плана „Агроиндустријска зона Нова Топола“
Привредном друштву „ELLA TEXTILE“ д.о.о. Градишка, Нова
Топола
Одлука о продаји неизграђеног градског грађевинског земљишта
путем лицитације Друштву са ограниченом одговорношћу
„Агромеханика-комерц“ Бања Лука
Одлука о прихватању накнаде за пријевремени откуп обвезница из
друге емисије јавном понудом
Одлука о извршењу Ребаланса Буџета општине Градишка за 2017. годину

Одлука о извршењу Буџета општине Градишка за 2018.годину
Одлуке о учешћу у финансирању примарне здравствене заштите за
пензионере до 65 година старости
Одлука о утврђивању вриједности бода за обрачунавање комуналне
накнаде за 2018. годину
Одлука о утврђивању просјечне коначне грађевинске цијене једног
квадратног метра стамбеног и пословног простора на подручју
општине Градишка у 2017.години
Одлука о утврђивању накнаде за уређење градског грађевинског
земљишта у 2018. години
Одлука о усвајању Плана заштите од пожара за општину Градишка.
Одлука о приједлогу уписних подручја за основне школе на подручју
општине Градишка
Одлука о проширеним правима из области социјалне заштите
Одлука о утврђивању пореске стопе за опорезивање непокретности
на подручју општине Градишка за 2018. годину
Одлука о оснивању „Развојне агенција Градишка“- „РАГА“
Одлука о измјени прилога уз Одлуку о кредитном задужењу
општине Градишка
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о управљању јавним просторима за
паркирање моторних возила на подручју општине Градишка,
Одлука о доношењу измјене дијела Регулационог плана Агроиндустријске
зоне у Новој Тополи,
Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске на подручју општине
Градишка путем прибављања писаних понуда

10/17 страна 12.
10/17 страна 17.
10/17 страна 17.
10/17 страна 17.
10/17 страна 18.
10/17 страна 18.

10/17 страна 19.

10/17 страна 19.
10/17 страна 20.
11/17 страна 28.
11/17 страна 52.
11/17 страна 54.
11/17 страна 68.
11/17 страна 71.
11/17 страна 71.
11/17 стр. 101.
11/17 стр. 104.
11/17 стр. 106.
11/17 стр. 107.
11/17 стр. 107.
11/17 стр. 111.
11/17 стр. 112.
11/17 стр. 113.
11/17 стр. 114.
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123.

Одлука о измјени Одлуке о приступању измјени Просторног плана
општине Градишка 2005-2020. године

11/17 стр. 121.

РЈЕШЕЊА
Ред.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

НАЗИВ
Рјешење о разрјешењу предједника Одбора за жалбе општине
Градишка
Рјешење о именовању в.д. предсједника Одбора за жалбе општине
Градишка
Рјешење о именовању Комисије за спровођење јавног конкурса за
избор предсједника Одбора за жалбе општине Градишка
Рјешење о разрјешењу в.д. директора ЈУ „Завичајни музеј“
Градишка
Рјешење о именовању в.д. директора ЈУ „Завичајни музеј“ Градишка
Рјешење о именовању Комисије за примопредају дужности в.д.
директора ЈУ „Завичајни музеј“ Градишка
Рјешење о именовању в.д. директора ЈУ „Туристичка организација
општине Градишка“
Рјешење о именовању в.д. чланова Управног одбора ЈУ „Туристичка
организација општине Градишка“
Рјешење о разрјешењу члана Школског одбора ЈУ „Средња стручна
и техничка школа“ Градишка
Рјешење о именовању члана Школског одбора ЈУ „Средња стручна
и техничка школа“ Градишка
Рјешење о именовању Савјета за праћење израде измјене дијела
Регулационог плана „Агроиндустријске зоне“ Нова Топола“ .
Рјешење о именовању
Савјета за праћење израде измјене
Просторног плана општине Градишка 2005-2020. године
Рјешење о именовању Савјета за праћење израде измјене дијела
Урбанистичког пројекта „Мањуреви-Стадион –Топлана“
Рјешење о именовању Комисије за спровођење јавног конкурса за
избор и именовање секретара Скупштине Градишка

Број гласника/
страна
1/17 страна 54.
1/17 страна 54.
1/17 страна 54.
1/17 страна 55.
1/17 страна 55.
1/17 страна 56.
1/17 страна 56.
1/17 страна 57.
1/17 страна 58.
1/17 страна 58.
2/17 страна 27.
2/17 страна 27.
2/17 страна 28.
2/17 страна 28.

15.

Рјешење о именовању чланова привремених савјета мјесних заједница:МЗ
Петрово Село, МЗ Стара Топола; МЗ Мичије и МЗ Мачковац

16.

Рјешење о разрјешењу чланова Управног одбора ЈУ за предшколско
3/17 страна 27.
образовање и васпитање „Лепа Радић“ Градишка
Рјешење о именовању чланова Управног одбора ЈУ за предшколско
3/17 страна 27.
образовање и васпитање „Лепа Радић“ Градишка,
Рјешење о разрешењу в.д. предсједника Одбора за жалбе општине
3/17 страна 28.
Градишка,
Рјешење о именовању предсједника Одбора за жалбе општине
3/17 страна 28.
Градишка,.
Рјешење о разрјешењу члана Школског одбора ЈУ Основна школа
3/17 страна 29.
„Васа Чубриловић“ Градишка,
Рјешење о избору члана Школског одбора ЈУ Основна школа „Васа
3/17 страна 29.
Чубриловић“ Градишка,

17.
18.
19.
20.
21.

2/17 страна 29.
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22.

Рјешење о разрјешењу члана Школског одбора ЈУ Основна школа „Данило
Борковић“ Градишка,

23.

Рјешење о избору члана Школског одбора ЈУ Основна школа
3/17 страна 30.
„Данило Борковић“ Градишка
Рјешење о разрјешењу члана Школског одбора ЈУ Основна школа
3/17 страна 30.
„Козарска дјеца“ Градишка
Рјешење о избору члана Школског одбора ЈУ Основна школа
3/17 страна 30.
„Козарска дјеца“ Градишка,
Рјешење о разрјешењу члана Школског одбора ЈУ Основна школа
3/17 страна 30.
„Петар Кочић“ Нова Топола
Рјешење о избору члана Школског одбора ЈУ ОШ „Петар
3/17 страна 31.
Кочић“Нова Топола
Рјешење о разрјешењу члана Школског одбора ЈУ ОШ „Свети Сава“
3/17 страна 31.
Дубраве
Рјешење о избору члана Школског одбора ЈУ Основна школа „Свети
3/17 страна 32.
Сава“ Дубраве
Рјешење о разрјешењу члана Школског одбора ЈУ Основна школа
3/17 страна 32.
„Вук Стефановић Караџић“ Турјак
Рјешење о избору члана Школског одбора ЈУ Основна школа „Вука
3/17 страна 32.
Стефановић Караџић“ Турјак
Рјешење о разрјешењу члана Школског одбора Основна музичка
3/17 страна 33.
школа „Бранко Смиљанић“ Градишка
Рјешење о избору члана Школског одбора Основна музичка школа
3/17 страна 33.
„Бранко Смиљанић“ Градишка
Рјешење о разрјешењу члана Школског одбора ЈУ „Гимназија“
3/17 страна 34.
Градишка
Рјешење о избору члана Школског одбора ЈУ „Гимназија“ Градишка 3/17 страна 34.
Рјешење о разрешењу члана Школског одбора ЈУ „Средња стручна и
3/17 страна 34.
техничка школа“ Градишка
Рјешење о избору члана Школског одбора ЈУ „Средња стручна и
3/17 страна 35.
техничка школа“ Градишка
Рјешење о разрјешењу члана Школског одбора ЈУ „Техничка
3/17 страна 35.
школа“ Градишка
Рјешење о избору члана Школског одбора ЈУ „Техничка школа“
3/17 страна 35.
Градишка
Рјешење о разрјешењу члана Школског одбора ЈУ Основна школа
3/17 страна 36.
„Младен Стојановић“ Горњи Подградци
Рјешење о разрјешењу в.д.секретара Скупштине општине Градишка 4/17 страна 36.
Рјешење о именовању секретара Скупштине општине Градишка
4/17 страна 37.
Рјешење о разрјешењу в.д. начелника Одјељења за општу управу у
4/17 страна 37.
Општинској управи општине Градишка.
Рјешење о именовању начелника Одјељења за општу управу у
4/17 страна 38.
Општинској управи општине Градишка.
Рјешење о разрјешењу в.д. начелника Службе Начелника општине
4/17 страна 39.
уОпштинској управи општине Градишка
Рјешење о именовању начелника Службе Начелника општине у
4/17 страна 39.
Општинској управи општине Градишка

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

3/17 страна 29.

146

Јединствени регистар прописа објављених од 2000. године

47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.

Рјешење о разрјешењу в.д. начелника Одјељења за просторно
уређење и грађење у Општинској управи општине Градишка
Рјешење о именовању начелника Одјељења за просторно уређење и
грађење у Општинској управи општине Градишка
Рјешење о разрјешењу в.д. начелника Одјељења за комуналне и
стамбене послове у Општинској управи општине Градишка
Рјешење о именовању начелника Одјељења за комуналне и стамбене
послове у Општинској управи општине Градишка
Рјешење о разрјешењу в.д. начелника Одјељења за привреду и
пољопривреду у Општинској управи општине Градишка
Рјешење о именовању начелника Одјељења за привреду и
пољопривреду у Општинској управи општине Градишка
Рјешење о разрјешењу в.д. начелника Одјељења за друштвене
дјелатности у Општинској управи општине Градишка
Рјешење о именовању начелника Одјељења за друштвене
дјелатности у Општинској управи општине Градишка
Рјешење о разрјешењу в.д. начелника Одјељења за борачкоинвалидску заштиту у Општинској управи општине Градишка
Рјешење о именовању начелника Одјељења за борачко-инвалидску
заштиту у Општинској управи општине Градишка
Рјешење о разрјешењу в.д. начелника Одјељења за финансије у
Општинској управи општине Градишка,
Рјешење о именовању начелника Одјељења за финансије у
Општинској управи општине Градишка
Рјешење о разрјешењу в.д. начелника Одјељења за економски развој
у Општинској управи општине Градишка
Рјешење о именовању начелника Одјељења за економски развој у
Општинској управи општине Градишка
Рјешење о разрјешењу в.д. начелника Одјељења за инспекције у
Општинској управи општине Градишка
Рјешење о именовању начелника Одјељења за инспекције у
Општинској управи општине Градишка
Рјешење о избору члана Школског одбора ЈУ Основна школа
„Младен Стојановић“ Горњи Подградци
Рјешење о именовању Комисије за избор чланова Надзорног одбора
ЈП „Радио Градишка“ Градишка
Рјешење о именовању Комисије за избор и именовање чланова
Надзорног одбора ЈП Спортски центар „Servitium“ Градишка
Рјешење о разрјешењу в.д директора Јавне здравствене установе
„Апотека Градишка“ Градишка
Рјешење о именовању директора Јавне здравствене устано „Апотека
Градишка“ Градишка
Рјешење о разрјешењу в.д чланова Управног одбора Јавне
здравствене установе „Апотека Градишка“ Градишка
Рјешење о именовању чланова Управног одбора Јавне здравствене
установе „Апотека Градишка“ Градишка
Рјешење о разрјешењу в.д директора Јавне здравствене установе
„Дом здравља“ Градишка

4/17 страна 40.
4/17 страна 40.
4/17 страна 41.
4/17 страна 42.
4/17 страна 42.
4/17 страна 43.
4/17 страна 43.
4/17 страна 44.
4/17 страна 44.
4/17 страна 45.
4/17 страна 46.
4/17 страна 46.
4/17 страна 47.
4/17 страна 47.
4/17 страна 48.
4/17 страна 49.
4/17 страна 49.
6/17 страна 53.
6/17 страна 53.
6/17 страна 54.
6/17 страна 54.
6/17 страна 55.
6/17 страна 56.
6/17 страна 56.
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71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.

81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.

Рјешење о именовању директора Јавне здравствене установе „Дом
здравља“ Градишка
Рјешење о разрјешењу в.д чланова Управног одбора Јавне
здравствене установ „Дом здравља“ Градишка
Рјешење о именовању чланова Управног одбора Јавне здравствене
установе „Дом здравља“ Градишка
Рјешење о разрјешењу в.д директора Јавне установе „Центар за
социјални рад“ Градишка
Рјешење о именовању директора Јавне установе „Центар за
социјални рад“ Градишка
Рјешење о разрјешењу в.д чланова Управног одбора Јавне установе
„Центар за социјални рад“ Градишка
Рјешење о именовању чланова Управног одбора Јавне установе
„Центар за социјални рад“ Градишка
Рјешење о разрјешењу в.д директора Јавне установе „Завичајни
музеј“ Градишка
Рјешење о именовању директора Јавне установе „Завичајни музеј“
Градишка
Рјешење о разрјешењу в.д чланова Управног одбора Јавне установе
„Завичајни музеј“ Градишка
Рјешење о именовању чланова Управног одбора Јавне установе
„Завичајни музеј“ Градишка
Рјешење о разрјешењу в.д директора Јавне установе „Туристичка
организација општине Градишка“ Градишка
Рјешење о именовању директора Јавне установе „Туристичка
организација општине Градишка“ Градишка
Рјешење о разрјешењу в.д чланова Управног одбора Јавне установе
„Туристичка организација општине Градишка“ Градишка
Рјешење о именовању чланова Управног одбора Јавне установе
„Туристичка организација општине Градишка“ Градишка
Рјешење о разрјешењу в.д директора Јавне установе за предшколско
васпитање и образовање „Лепа Радић“ Градишка
Рјешење о именовању директора Јавне установе за предшколско
васпитање и образовање „Лепа Радић“ Градишка
Рјешење о разрјешењу в.д чланова Управног одбора Јавне установе
„Културни центар“ Градишка
Рјешење о именовању чланова Управног одбора Јавне установе
„Културни центар“ Градишка
Рјешење о разрјешењу директора Јавне установе „Културни центар“
Градишка
Рјешење о именовању директора Јавне установе „Културни центар“
Градишка,
Рјешење о разрјешењу в.д. чланова Надзорног одбора ЈП „Радио
Градишка“ Градишка
Рјешење о именовању чланова Надзорног одбора ЈП „Радио
Градишка“ Градишка

6/17 страна 57.
6/17 страна 58.
6/17 страна 59.
6/17 страна 59.
6/17 страна 60.
6/17 страна 61.
6/17 страна 61.
6/17 страна 62.
6/17 страна 63.
6/17 страна 63.
6/17 страна 6.
6/17 страна 65.
6/17 страна 66.
6/17 страна 66.
6/17 страна 67.
6/17 страна 68.
6/17 страна 68.
6/17 страна 69.
6/17 страна 70.
7/17 страна 43.
7/17 страна 44.
7/17 страна 44.
7/17 страна 45.
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94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.

Рјешење о разрјешењу в.д. чланова Надзорног одбора ЈП Спортски
центар „Servitium“ Градишка
Рјешење о именовању чланова Надзорног одбора ЈП Спортски
центар „Servitium“ Градишка
Рјешење о именовању Комисије за мјесне заједнице
Рјешење о именовању Комисије за планирање општинског развоја
Рјешење о именовању Комисије за просторно уређење
Рјешење о именовању Комисије за питање младих и демографију
Рјешење о именовању Комисије за јавна признања
Рјешење о именовању Одбора за буџет и финансије
Рјешење о разрешењу Комисије за мандатна питања
Рјешење о разрјешењу дужности члана Савјета за образовање и
културу
Рјешење о именовању члана Савјета за образовање и културу
Рјешење о именовању Савјета за праћење израде Регулационог
плана дијела центра Градишке
Рјешење о именовању в.д. директора Развојне агенције Градишка
Рјешење о именовању в.д. чланова Управног одбора Развојне
агенције Градишка
Рјешењe о именовању Комисије за спровођење јавног надметања за
продају неизграђеног грађевинског земљишта

7/17 страна 46.
7/17 страна 46.
8/17 страна 21.
8/17 страна 22.
8/17 страна 22.
8/17 страна 23.
8/17 страна 24.
8/17 страна 25.
8/17 страна 25.
8/17 страна 26.
8/17 страна 26.
8/17 страна 27.
11/17 стр. 119.
11/17 стр. 120.
11/17 стр. 120.

ЗАКЉУЧЦИ
Ред.
бр.
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

НАЗИВ
Закључак о актуелизирању стратешких докумената општине
Градишка
(Стратегија развоја општине Градишка 2014-2020.година и Програм
капиталних инвестиција за период 2016-2020. година)
Закључак о давању сагласности на Приједлог судског поравнања
између општине Градишка и SC „Servitium“ и „Нискоградња“ д.о.о
Лакташи
Закључак о давању сагласности на уговор о пружању јавних водних
услуга на подручју општине Градишка.
Закључак о исправци грешке у рјешењу Скупштине општине
Градишка број: 03/4 477-7/77 од 31.05.1977. године
Закључак о утврђивању Нацрта измјене дијела Урбанистичког
пројекта „Мањуреви-Стадион-Топлана“
Закључак о давању сагласности на План рада ЈУ „Туристичка
организација општине Градишка“ у 2017. години,
Закључак о обустави поступка покренутог по захтјеву Баћановић
Невенке из Градишке
Закључак о утврђивању Нацрта измјене дијела Регулационог плана
Агроиндустријске зоне у Новој Тополи
Закључак о давању сагласности на Одлуку КП „Водовод“ а.д.
Градишка о методологији прикључења и искључења корисника на
водоводну и канализациону мрежу на подручју општине Градишка
и припадајући тарифни систем. /види –Одлуке ред. бр.98

Број гласника/
страна
2/17 страна 13.

2/17 страна 27.
3/17 страна 23.
4/17 страна 35
6/17 страна 38.
6/17 страна 52.
7/17 страна 42.
8/17 страна 9.
10/17 страна 6.
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10.

11.

12.
13.
14.
15.

Закључак о обустављању поступка покренутог по захтјеву Јањанин
Драгана из Градишке за куповину грађевинскопг земљишта
непосредном погодбом
Закључак о обустављању поступка покренутог по захтјеву Петровић
Радована из Градишке за куповину грађевинског земљишта
непосредном погодбом
Закључак о утврђивању Нацрта Програма рада Скупштине општине
Градишка за 2018. годину
Закључак о утврђивању Нацрта Ребаланса Буџета општине
Градишка за 2017. годину
Закључак о утврђивању Нацрта Буџета општине Градишка за 2018.
годину
Закључак о утврђивању Нацрта Плана капиталних улагања у
општини Градишка за 2018. годину

16.

Закључак о утврђивању Нацрта Акционог плана имплементације
Стратегије развоја општине Градишка 2014-2020. године за 2018. годину

17.

Закључак о утврђивању Нацрта Програма заједничке комуналне
потрошње за 2018. годину
Закључак о утврђивању Нацрта Програма уређења грађевинског
земљишта за 2018. годину
Закључак
о
утврђивању
Нацрта
Програма
комуналне
инфраструктуре за 2018.год
Закључак о утврђивању Нацрта Програма текућег одржавања и
реконструкције локалних и некатегорисаних путева за 2018. годину
Закључак о утврђивању Нацрта Програма текућег одржавања и
реконструкције хидромелиoрационог система за 2018. годину
Закључак о утврђивању Нацрта Програма подршке развоју
пољопривреде за 2018. годину
Закључак о утврђивању Нацрта Програма подршке развоју
предузетништву у општини Градишка за 2018. годину
Закључак о утврђивању Нацрта Плана кориштења средстава
остварених од концесионе накнаде за 2018. годину
Закључак о утврђивању Нацрта Програма коришћења средстава од
накнада за промјену намјене пољопривредног земљишта у
непољопривредне сврхе и средстава од закупнине земљишта у
својини Републике Српске за 2018. годину.
Закључак о утврђивању Нацрта Програма подстицаја економском
развоју и запошљавању у партнерству са МЕГ пројектом кроз
финансијску подршку почетницима у пословању
Закључак о утврђивању Нацрта Плана утрошка средстава остварених од накнаде по основу кориштења шуме и шумског земљишта на
простору општине Градишка за 2018. годину
Закључак о утврђивању Нацрта Програма социјалне заштите за
2018. годину
Закључак о утврђивању Нацрта Програма борачко – инвалидске
заштите и заштите цивилних жртава рата за 2018. годину
Закључак о утврђивању Нацрта Програмa финансирања спорта на
подручју општине Градишка за 2018. годину

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

26.

27.

28.
29.
30.

10/17 страна 21.

10/17 страна 22.
10/17 страна 23.
10/17 страна 23.
10/17 страна 23.
10/17 страна 24.
10/17 страна 24.
10/17 страна 24.
10/17 страна 24.
10/17 страна 25.
10/17 страна 25.
10/17 страна 25.
10/17 страна 26.
10/17 страна 26.
10/17 страна 26.

10/17 страна 27.

10/17 страна 27.

10/17 страна 27.
10/17 страна 28.
10/17 страна 28.
10/17 страна 28.
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31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

Закључак о утврђивању Нацрта Програмa заштите од пожара у
општини Градишка за 2018. годину
Закључак о давању сагласности на Програм рада и финансијски
план ЈУ „Културни центар“ Градишка зa 2018. годину
Закључак о давању сагласности на Програм рада и финансијски
план ЈУ „Завичајни музеј“ Градишка зa 2018. годину
Закључак о давању сагласности на Програм рада и финансијски
план ЈУ „Народна библиотека“ Градишка зa 2018. годину
Закључак о давању сагласности на Програм рада и финансијски
план ЈЗУ „Дом здравља“ Градишка зa 2018. годину
Закључак о давању сагласности на Програм рада и финансијски
план ЈЗУ „Апотека Градишка“ Градишка зa 2018. годину
Закључак о давању сагласности на Програм рада и финансијски
план ЈУ „ Центар за социјални рад“ Градишка зa 2018. годину
Закључак о давању сагласности на Програм рада и финансијски
план ЈУ „ Туристичка организација општине Градишка“ зa 2018. годину .
Закључак о давању сагласности на измјену цјеновника услуга КП
„Градска чистоћа“ а.д. Градишка

10/17 страна 29.
11/17 стр. 116.
11/17 стр. 116.
11/17 стр. 116.
11/17 стр. 117.
11/17 стр. 117.
11/17 стр. 117.
11/17 стр. 118.
11/17 стр. 118.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ
Ред
Број гласника/
.
НАЗИВ
страна
бр.
1.
Правилник о измјенама и допунама Правилника о расподјели
1/17 страна 72.
финансијских средстава за спорт на простору општине Градишка
2.
Преглед расподјеле финансијских средстава за спорт у 2017. години
1/17 страна 73.
3.
Правилник о начину и условима расподјеле средстава за подршку
2/17 страна 30.
развоју предузетништва у општини Градишка за 2017. годину
4.
Правилник о начину и условима расподјеле средстава за подршку
развоју пољопривреде и за подршку развоју пољопривреде и за 2/17 страна 42.
депозите пољопривредних кредита за 2017. године
5.
Правилник о начину и условима коришћења средстава од накнада за
промјену намјене пољопривредног земљишта у непољопривредне
2/17 страна 46.
сврхе и средстава од закупнине земљишта у својини Републике
Српске за 2017. годину
6.
Правилник о стручном оспособљавању и усавршавању службеника и
3/17 страна 37.
намјештеника у Oпштинској управи општине Градишка,
7.
Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних
5/17 страна 1.
мјеста Општинске управе општине Градишка
Правилник о рационализацији рада Општинске управе општине Градишка
8.
6/17 страна 87.
Правилник
o
вођењу
и
одржавању
Регистра
административних
поступака
9.
7/17 страна 50.
10. Правилник о комуникацијама
9/17 страна 1.
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11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Правилник о пријему у радни однос и стручном оспособљавању
приправника/волонтера у Општинској управи општине Градишка
Правилник о измјенама и допунама Правилника о начину и условима
расподјеле средстава за подршку развоју пољопривреде и за депозите
пољопривредних кредита за 2017. годину
Правилник о ангажовању радника по уговору о дјелу и повременим и
привременим пословима у Општинској управи општине Градишка
Правилник о употреби, вођењу евиденција, чувању и уништавању
пећата и штамбиља општине Градишка
Правилник о провођењу одредаба Закона о заштити личних података
у Општинској управи општине Градишка
Правилник о начину вођења обрасца евиденција о збиркама личних
података
Правилник о начину чувања и посебним мјерама техничке заштите
личних података
План мјера заштите и приступа личним подацима који се обрађују у
Општинској управи општине Градишка
Правилник о начину и роковима вршења пописа и усклађивања
књиговодственог са стварним стењем имовине и обавеза општине Градишка

9/17 страна 14.
9/17 страна 16.
10/17 страна 30.
10/17 страна 31.
10/17 страна 34.
10/17 страна 40.
10/17 страна 44.
10/17 страна 47.
11/17 стр. 122.

ОДЛУКЕ
Ред
.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

НАЗИВ
Одлука о начину организовања Трезора општине Градишка
Одлука о висини закупа грађевинског земљишта ради продаје
штампе, књига и других публикација за 2017. годину
Одлука о признавању дневних трошкова репрезентације за
функционере општинеи запослене у Општинској управи
Одлука о висини благајничког максимума за 2017. годину
Одлука о додјели студентских стипендија у академској 2016/17. години

Одлука о исплати средстава „Удружењу воћара Републике Српске“
Одлука о додјели гранта-подршка наталитету (поклон честитка за
новорођено дијете)
Одлука о додјели гранта-подршка наталитету (поклон честитка за
новорођено дијете)
Одлука о провођењу регулаторне реформе на локалном нивоу
(Пројекта побољшања пословног окружења и конкуретности у
Општини Градишка Investment Climate LIFE Project)
Одлука о одређивању Представника руководства за квалитет и
именовању Тима за квалитет у општини Градишка
Одлука о кориштењу мобилних телефона у службене сврхе
Одлука о издавању листа „Градишке новине“
Одлука о давању сагласности на Статут Јавне установе„Туристичка
организација општине Градишка“ Градишка

Број гласника/
страна
1/17 страна 59.
1/17 страна 60.
1/17 страна 61.
1/17 страна 61.
1/17 страна 62.
1/17 страна 62.
1/17 страна 63.
1/17 страна 63.
1/17 страна 63.
1/17 страна 64.
2/17 страна 48.
2/17 страна 49.
2/17 страна 49.
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14.

15.
16.
17.
18.

Одлука о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Јавне установе „Туристичка
организација општине Градишка“ Градишка
Одлука о давању сагласности на Правилник о платама у Јавној
установи „Туристичка организација општине Градишка“ Градишка
Одлука о додјели гранта-подршка наталитету (поклон честитка за
новорођено дијете)
Одлука о одобравању уплате трошкова електричне енергије
Одлука о измјени Одлуке о оснивању Привредног савјета општине
Градишка

19.

Одлука о додјели гранта-подршка наталитету (поклон честитка за
новорођено дијете)

20.

Одлука о признавању дневних трошкова репрезентације за
функционере Општине и запослене у Општинској управи
Одлука о именовању Општинског оперативног тима (ООТ) општине
Градишка
Одлука о додјели гранта-подршка наталитету (поклон честитка за
новорођено дјете).

21.
22.
23.

Одлука о усвајању препорука за поједностављење административних
поступака

24.

Одлука о рационализацији поступања по захтјевима странака.

25.

Одлука о одређивању просторија намјењених за закључење брака и
утврђивању висине накнаде за посебне услуге
Одлука о давању овлашћења за одобравање овјеравања потписа или
рукописа и висини накнаде за овјеравање потписа или рукописа
изван службених просторија
Одлука о додјели гранта –подршка наталитету (поклон честитка за
новорођено дијете)
Одлука o успостављању Регистра административних поступака
општине Градишка.

26.

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

38.

Одлука о усвајању препорука у поступцима регистрације предузетника

Одлука о додјели гранта-подршка наталитету
Oдлука о о усвајању Плана интегритета Општинске управе општине
Градишка
Одлука о додјели гранта-подршка наталитету
Одлука о обављању видео надзора у просторијама Општинске управе
општине Градишка
Одлука о измјени Одлуке о коришћењу мобилних телефона у
службене сврхе
Одлука о именовању Организационог одбора Лига такмичења.
Одлука о додјели гранта-подршка наталитету (поклон честитка за
новорођено дијете)
Одлука о давању сагласности на Правилник о унутрашњој
организацији послова и систематизацији радних мјеста ЈУ „Центар за
социјални рад“ Градишка
Одлука о давању сагласности на Колективни уговор за запослене у
ЈУ „Центар за социјални рад“ Градишка

2/17 страна 50
2/17 страна 50.
2/17 страна 50.
2/17 страна 51.
2/17 страна 51.
3/17 страна 41.
4/17 страна 50.
4/17 страна 51.
4/17 страна 58.
6/17 страна 71.
6/17 страна 120.
6/17 страна 121.
6/17 страна 122.
6/17 страна 122.
7/17 страна 48.
7/17 страна 54.
7/17 страна 54.
9/17 страна 17.
9/17 страна 18.
10/17 страна 50.
10/17 страна 51.
10/17 страна 51.
10/17 страна 52.
10/17 страна 52.
11/17 стр. 138.
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39.
40.

Одлука о додјели гранта –подршка наталитету (поклон честитка за
новорођено дијете)
Одлука о висини благајничког максимума за 2018. годину

11/17 стр. 138.
11/17 стр. 138.

УПУТСТВА
Ред
Број
.
НАЗИВ
гласника/
бр.
страна
Упутство о начину обрачуна и наплате путних трошкова запослених
4.
6/17 страна 123.
у Општинској управи општине Градишка
Упутство о коришћењу властитог путничког аутомобила за службено
5.
6/17 страна 123.
путовање
Упутство о поступању са пријавом корупције и обезбјеђења заштите лица
6.
11/17 стр. 130.
која пријављују корупцију у Општинској управи општине Градишка

7.
8.

Упутство о начину обрачуна и наплате путних трошкова запослених
у Општинској управи општине Градишка
Упутство о вршењу финансијског управљања и контрола у
Општинској управи Градишка

11/17 стр. 136.
11/17 стр. 136.

РЈЕШЕЊА
Ред.
Број гласника/
НАЗИВ
бр.
страна
Рјешење
о
именовању
Радне
групе
за
провођење
Пројекта
1.
побољшања пословног окружења и конкуретности у општини 1/17 страна 65.
Градишка (Investment Climate LIFE Project)
Рјешење о давању сагласности на Одлуку о радном времену Јавне
2.
1/17 страна 66.
установе „Центар за социјални рад“ Градишка
Рјешење о именовању Дисциплинске комисије
3.
1/17 страна 66.
Рјешење о давању овлашћења за вођење управног поступка
4.
1/17 страна 67.
Рјешење о давању овлашћења (за потребе одређивања комуналне накнаде)
5.
1/17 страна 67.
Рјешење о именовању Координатора у пројекту „Јачање улоге
6.
1/17 страна 68.
мјесних заједница у БиХ“
Рјешење о именовању Комисије за рјешавање захтјева физичких
7.
1/17 страна 68.
лица за текуће помоћи
Рјешење о именовању члана Организационог одбора („Књижевни
8.
1/17 страна 69.
сусрети на Козари“)
Рјешење о образовању Савјета за безбједност саобраћаја на подручју
9.
1/17 страна 69.
градског насеља Градишка
Рјешење о именовању Општинског штаба за ванредне ситуације
10.
1/17 страна 69.
општине Градишка.
Рјешење о именовању Првостепене стамбене комисије за борачко11.
1/17 страна 70.
инвалидску заштиту општине Градишка.
Рјешење о именовању Комисије за случај настанка штета усљед
12.
1/17 страна 71.
дејства елементарних непогода на пољопривредним усјевима
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13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.
21.

22.

23.
24.
25.
26.
27.

28.

29.

30.
31.
32.

33.
34.

Рјешење о именовању Комисије за
грађевинског земљишта
Рјешење о разрјешењу надзорног органа.

процјену

вриједности

Правилник о измјенама и допунама Правилника о расподјели
финансијских средстава за спорт на простору општине Градишка
Преглед расподјеле финансијских средстава за спорт у 2017. години
Рјешења о одобрењу реалокације средстава у Оперативном
финансијском плану за период привременог финансирања 01.0731.12.2016. године /24 рјешења/
Рјешење о именовању Привредног савјета општине Градишка
Рјешење о именовању чланова Координационог тима за праћење
спровођења Програма капиталних инвестиција за период 2016-2020.
године

Рјешење о именовању чланова Координационог тима за праћење
спровођења Стратегије развоја општине Градишка 2014-2020. година
Рјешење o именовању првостепене стручне Комисије за утврђивање
способности и функционалног стања лица у поступку остваривања
права и услуга из социјалне заштите
Рјешење о именовању Комисије за утврђивање списка страдалих
бораца у Одбрамбено-отаџбинском рату ради исписа имена на
Централном спомен обиљежју
Рјешење о именовању Комисије за споменике и спомен-обиљежја
Рјешење о именовању Првостепене стамбене комисије за борачкоинвалидску заштиту
Рјешење о именовању Комисије за одабир пројеката из области
културе за 2017. годину
Рјешење о именовању Комисије за додјелу једнократне новчане
помоћи
Рјешење о именовању представника општине Градишка у радну
групу за израду приједлога Одлуке о производњи и испоруци
топлотне енергије
Рјешење о именовању Комисије за утврђивање испуњености услова
за додјелу средстава из Програма подршке развоју пољопривреде за
2017. годину
Рјешење о именовању тима за праћење позива за Пројекте за
запошљавање које финансира Завод за запошљавање Републике
Српске
Рјешење о давању сагласности на Правилник о директном споразуму
у поступку јавних набавки ЈУ „Центра за социјални рад“ Градишка
Рјешење о давању сагласности за колективни годишњи одмор ЈУ за
предшколско васпитање и образовање дјеце „Лепа Радић“ Градишка
Рјешење о давању сагласности на Правилник о допунама
Правилника о систематизацији радних мјеста у ЈУ „Завичајни музеј“
Градишка
Рјешење о давању сагласности на Правилник о платама у ЈУ
„Завичајни музеј“ Градишка
Рјешења о одобрењу реалокације средстава у Буџету општине
Градишка за 2016. годину (15 рјешења)

1/17 страна 71.
1/17 страна 71.
1/17 страна 72.
1/17 страна 73.
1/17 страна 7584

2/17 страна 52.
2/17 страна 53.
2/17 страна 54.
2/17 страна 55.
2/17 страна 56.
2/17 страна 57.
2/17 страна 57.
2/17 страна 58.
2/17 страна 58.
2/17 страна 59.
2/17 страна 59.
2/17 страна 59.
2/17 страна 60.
2/17 страна 60.
2/17 страна 60.
2/17 страна 61.
2/17 страна 6167.
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35.

36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

43.

Рјешење о именовању Комисије за утврђивање списка
непокретности које се дају у закуп и услова за давање у закуп
непокретности
Рјешење о именовању Комисије за провођење поступка давања у
закуп непокретности у власништву општине Градишка
Рјешење о образовању Комисије за попис неисправне информатичке
опреме
Рјешење о именовању Комисије за додјелу једнократне помоћи за
обављање асистиране репродукције
Рјешење о именовању надзорног органа (Бранислав Савић,
реконструкција Ул. „Св.Ђорђа Авакума“)
Рјешење о именовању Комисије за социјалну заштиту и инклузију
општине Градишка.
Рјешење о именовању првостепене стручне Комисије за процјену
потреба и усмјеравања дјеце и омладине са сметњама у развоју
Рјешење о именовању чланова Комисије за мониторинг одобрених
приједлога пројеката по ЛОД методологији који учествују у развоју
локалне заједнице у општини Градишка у 2016/2017 години
Рјешење о измјени и допуни Рјешења о образовању Комисије за
сарадњу са невладиним организацијама и расподјелу средстава за
пројекте невладиних организација

44.

Рјешење о именовању Комисије за спровођење јавног конкурса за избор
начелника одјељења и службе у Општинској управи општине Градишка

45.

Рјешење о давању овлашћења за потписивање управних аката
(Бранко Стојнић)
Рјешење о именовању Организационог одбора поводом
организовања 25 година Лаке пјешадијске Градишке бригаде и 19.
пјешадијске Србобранске бригаде
Рјешења о одобрењу реалокације средстава у Буџету општине
Градишка за 2017. годину
Рјешење о именовању Пројектног имплементационог тима
Рјешење о именовању радне групе у оквиру Пројекта (UNDP MEG) –
модул „Учешће грађана“
Рјешење именовању Радне групе у оквиру Пројекта USAID-a
Пројекат под називом „RАST“)
Рјешење о именовању Радне групе за преговоре са Синдикалном
организацијом Општинске управе општине Градишка у циљу
закључивања Колективног уговора за запослене у Општинској
управи општине Градишка
Рјешење о именовању надзорног органа на пословима извођења
радова на санацији клизишта на некатегорисанимн путевима на
подручју општине Градишка
Рјешење о именовању надзорног органа на пословима извођења
радова на чишћењу канала на подручју општине Градишка
Рјешење о именовању надзорног органана пословима извођења
радова на асфалтирању некатегорисаних путева на подручју
општине Градишка

46.

47.
48.
49.
50.
51.

52.

53.
54.

3/17 страна 39.
3/17 страна 40.
3/17 страна 40.
3/17 страна 41.
3/17 страна 41.
4/17 страна 52.
4/17 страна 54.
4/17 страна 55.
4/17 страна 56.
4/17 страна 56.
4/17 страна 57
4/17 страна 57.
4/17 страна 58.
6/17 страна 124.
6/17 страна 124.
6/17 страна 125.

6/17 страна 125.

6/17 страна 126.
6/17 страна 126.

6/17 страна 127.
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55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.

68.
69.
70.
71.

72.

73.
74.
75.
76.
77.

Рјешење о давању овлаштења Вучковић Наташи за потребе
одређивања комуналне накнаде,
Рјешење о давању овлаштења Црљенковић Елмедини и Диндић
Вахиду за потребе одређивања комуналне накнаде
Рјешење о давању овлаштења Желимиру Грујићу за потребе
одређивања комуналне накнаде
Рјешење о давању овлаштења Невени Милешевић за потребе
одређивања комуналне накнаде
Рјешење о давању овлаштења Сејкић Сулејману за потребе
одређивања комуналне накнаде
Рјешење о давању овлаштења Бурсаћ Горану за потребе одређивања
комуналне накнаде
Рјешење о давању овлаштења Милици Тркуља за потребе
одређивања комуналне накнаде
Рјешење о давању овлаштења Ведрани Слијепчевић за потребе
одређивања комуналне накнаде
Рјешење о давању овлаштења Михајлу Малешевићу за потребе
одређивања комуналне накнаде
Рјешење о давању овлаштења Бабић Ради за потребе одређивања
комуналне накнаде
Рјешење о давању овлаштења Бошку Мацановићу за потребе
одређивања комуналне накнаде
Рјешење о давању овлаштења волонтерима у општинској управи за
потребе одређивања комуналне накнаде
Рјешење о давању сагласности на Правилник о унутрашњој
организацији и систематизацији радних мјеста у ЈУ „Културни
центар“ Градишка
Рјешење о давању сагласности на Правилник о платама у ЈУ
„Културни центар“
Рјешење о формирању Регулаторног тијела
Рјешење о именовању Координационог одбора
Рјешење о именовању надзорног органа инж. грађ. Гордане Николић
на пословима извођења радова на одржавању спомен обиљежја на
подручју општине Градишка
Рјешење о одобравању издавања двије годишње паркинг карте за
путничка моторна возила осигуравајућем друштву „Крајина
Осигурање“ а.д. Бања Лука
Рјешење о именовању менаџера интегритета Општинске управе
општине Градишка
Рјешење о давању сагласности на Одлуку о оснивању пословне
јединице апотеке „Тилиа 10“ у Челинцу
Рјешење о именовању Комисије за утврђивање дефицитарних
занимања на подручју општине Градишка
Рјешење о именовању Комисије за преглед и утврђивање стања
спортских објеката на подручју општине Градишка,
Рјешења о одобрењу реалокације средстава у Буџету општине
Градишка за 2017. године

6/17 страна 127.
6/17 страна 127.
6/17 страна 128.
6/17 страна 128.
6/17 страна 129.
6/17 страна 129.
6/17 страна 129.
6/17 страна 130.
6/17 страна 130.
6/17 страна 130.
6/17 страна 131.
6/17 страна 131.
6/17 страна 132.
6/17 страна 132.
7/17 страна 53.
7/17 страна 55.
7/17 страна 55.

7/17 страна 55.
9/17 страна 17.
9/17 страна 18.
9/17 страна 19.
9/17 страна 19.
9/17 страна 20.

157

Јединствени регистар прописа објављених од 2000. године

78.
79.
80.

Рјешење о именовању надзорног органа (Ведран Кнежевић за кров
Културног центра)
Рјешење о именовању чланова Мреже стручњака из области
економског развоја у оквиру МЕГ пројекта
Рјешење о давању овлаштења за замјену одсутног службеника на
руководећем мјесту и потписивање управних аката (Данило Шобот)

10/17 страна 52.
10/17 страна 52.

11/17 стр. 139

З А К Љ У Ч Ц И И ДРУГИ АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
Ред.
бр.
1.

НАЗИВ
Наредба о паркирању службених возила

Број гласника/
страна
2/17 страна 61.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ И СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНСКЕ
УПРАВЕ ОПШТИНЕ ГРАДИШКА
Ред.
бр.
1.

НАЗИВ

Број гласника/
страна

Колективни уговор за запослене у Општинској управи општине
Градишка

9/17 страна 31.

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕЊЕ,
КОМУНАЛНЕ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
Ред.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

НАЗИВ
Оглас о промјени лица овлаштеног за заступање ЗЕВ стамбене
зграде бр. 167 у Горњим Подградцима, Ул. Пиланска број 79 и 81
Оглас о промјени лица овлаштеног за заступање ЗЕВ стамбене
зграде „Угловница-1“ у Ул. „Видовданска“ број 64/1
Оглас о промјени лица овлаштеног за заступање ЗЕВ зграде у Ул.
„Видовданска“ број 73/1
Оглас о регистрацији ЗЕВ стамбене зграде у Ул. „16. крајишке
бригаде“
Оглас о промјени лица овлаштеног за заступање ЗЕВ зграде у Ул.
„Видовданска“ 15/а
Оглас о промјени лица овлаштеног за заступање ЗЕВ зграде у Ул.
„Трг Св. Ђакона Авакума” број 2-3
Оглас о промјени лица овлаштених за заступање ЗЕВ стамбене
зграде у Ул. „Милоша Црњанског“ 43/А

Број гласника/
страна
1/17 страна 84.
1/17 страна 84.
3/17 страна 42.
4/17 страна 61.
7/17 страна 56.
9/17 страна 38.
11/17 стр. 139.
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КОМИСИЈА ЗА СТАТУТАРНА ПИТАЊА И ПРОПИСЕ
Ред
.бр.
1.

НАЗИВ
Одлука о комуналним таксама - Пречишћен текст

Број гласника/
страна
8/17 страна 120.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
Ред
.
бр.
1.
2.
3.

НАЗИВ
Одлука о потврђивању резултата избора за избор чланова савјета
мјесних заједница одржаног дана 15.10.2017. године
Одлука о понављању избора за избор Савјета мјесне заједнице
010Б039 Обрадовац у општини Градишка на дан 05.11.2017. године
Одлука о потврђивању резултата избора за избор чланова савјета
мјесних заједница одржаног дана 15.11.2017. године

Број гласника/
страна
8/17 страна 126.
8/17 страна 148.
9/17 страна 39.

УРЕЂИВАЧКИ ОДБОР „СЛУЖБЕНОГ ГЛАСНИКА ОПШТИНЕ ГРАДИШКА“
Ред
.бр.
1.

НАЗИВ

Број гласника/
страна

Одлука о достави бесплатног примјерка „Службеног гласника
општине Градишка“

7/17 страна 57.

ЕТИЧКИ ОДБОР СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ред
.бр.
1.

НАЗИВ
Закључак

Број гласника/
страна
8/17 страна 148.

ОДБОР ЗА ЖАЛБЕ
Ред
.бр.
1.

НАЗИВ

Број гласника/
страна

ПРИВРЕДНИ САВЈЕТ ОПШТИНЕ ГРАДИШКА
Ред
.
бр.
1.

НАЗИВ
Пословник о раду Привредног савјета општине Градишка

Број гласника/
страна
2/17 страна 68.
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РЕГИСТАР ПРОПИСА
објављених у „Службеном гласнику општине Градишка“ у 2016. години

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Напомена: Сазив Скупштине општине Градишка у мандату од 2012. до 2016. године у
2016. години није објавио ниједан акт.
У овом регистру су акти Скупштине општине изабране на локалним изборима у
октобру 2016. године.

ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ
Ред
.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

НАЗИВ
План кориштења средстава остварених од накнаде по
основукориштења шума и шумског земљишта за 2016. годину
Програм рада Скупштине општине Градишка за 2017. годину
Буџет општине Градишка за 2016. годину
Буџет општине Градишка за 2017. годину
Програм заједничке комуналне потрошње за 2017. годину
План зимске службе на градским улицама општине Градишка за
2016/2017. годину
Програм уређења грађевинског земљишта за 2017. годину
Програм комуналне инфраструктуре за 2017. годину
Програм текућег одржавања и реконструкције локалних и
некатегорисаних путева за 2017. годину
План зимске службе на локалним и некатегорисаним путевима
општине Градишка за 2016/2017. годину
Програм текућег одржавања и реконструкције хидромелиoрационог
система за 2017. годину
Програм борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних жртава
рата за 2017. годину
Програм заштите од пожара у општини Градишка за 2017. годину

Број гласника/
страна
7/16 страна 1.
9/16 страна 1.
9/16 страна 10.
9/16 страна 29.
9/16 страна 56.
9/16 страна 62.
9/16 страна 67.
9/16 страна 71.
9/16 страна 72.
9/16 страна 73.
9/16 страна 76.
9/16 страна 78.
9/16 страна 81.
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ОДЛУКЕ
Ред.
Број гласника/
НАЗИВ
бр.
страна
Одлука о одређивању одборника за закључивање брака
1.
6/16 страна 1.
Одлука о усвајању Плана кориштења средстава остварених од на2.
кнаде по основу кориштења шума и шумског земљишта за 2016. 7/16 страна 1.
године
Одлука о усвајању Акционог плана јачања система социјалне
3.
заштите и инклузије у општини Градишка са фокусом на расељена 7/16 страна 2.
лица и повратникеза 2016 - 2017. године
Одлука о прихватању грантовских средстава Европске комисије по
4.
Пројекту Водовод и канализација Републике Српске за
суфинансирање пројекта „Изградња секундарне канализационе 7/16 страна 3.
мреже са прикључним шахтовима у насељима Липовача, Сточна
пијаца 1 и Сточна пијаца 2 “
Одлука о измјени и допуни Одлуке о накнадама одборницима
5.
7/16 страна 3.
Скупштине општине Градишка
Одлука о измјени и допуни Одлуке о платама функционера општине
6.
7/16 страна 4.
Градишка
Одлука о продаји неизграђеног грађевинског земљишта у оквиру
7.
Регулационог плана „Агроиндустријска зона“ Нова Топола 7/16 страна 4.
„Ekstruder“ д.о.о. Нова Топола, Градишка
Одлука о продаји неизграђеног грађевинског земљишта у оквиру
8.
Регулационог плана „Агроиндустријска зона“ Нова Топола „Koming- 7/16 страна 5.
Pro“д.о.о. Градишка
Одлука о продаји неизграђеног грађевинског земљишта у оквиру
9.
Регулационог плана „Агроиндустријска зона“ Нова Топола „Madaco“ 7/16 страна 6.
д.о.о. Бања Лука
Одлука о усвајању Буџета општине Градишка за 2016. годину
10.
9/16 страна 7.
Одлука о извршењу Буџета општине Градишка за 2016. годину
11.
9/16 страна 7.
Одлука о усвајању Буџета општине Градишка за 2017. годину
12.
9/16 страна 26.
Одлука о извршењу Буџета општине Градишка за 2017. годину
13.
9/16 страна 26.
Одлука о учешћу у финансирању примарне здравствене заштите за
14.
9/16 страна 55.
пензионере до 65 година старости
Одлука о утврђивању вриједности бода за обрачунавање комуналне
15.
9/16 страна 67.
накнаде за 2017. годину
Одлука о утврђивању просјечне коначне грађевинске цијене једног
16.
квадратног метра стамбеног и пословног простора у 2016. години на 9/16 страна 69.
подручју општине Градишка
Одлука о утврђивању накнаде за уређење градског грађевинског
17.
9/16 страна 70.
земљишту 2017. години
Одлука о доношењу Урбанистичког плана Горњих Подградаца 2014 9/16 страна 85.
18.
- 2034. година
19.

Одлуке о висини вриједности непокретности по зонама на подручју
општине Градишка за потребе утврђивања пореза на непокретности
у 2017. години

9/16 страна 88.
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20.
21.

Одлука о утврђивању пореске стопе за опорезивање непокретности
на подручју општине Градишка за 2017. годину
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о комуналним таксама

9/16 страна 92.
9/16 страна 92.

РЈЕШЕЊА
Ред.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

НАЗИВ
Рјешење о именовању Комисије за избор и именовања
Рјешење о избору предсједника Скупштине општине
Рјешење о разрјешењу предсједника Скупштине општине
Рјешење о избору потпредсједника Скупштине општине
Рјешење о разрјешењу потпредсједника Скупштине општине
Рјешење о избору замјеника Начелник општине Градишка
Рјешење о разрјешењу замјеника Начелника општине
Рјешење о именовању в.д. секретара Скупштине општине
Рјешење о разрјешењу секретара Скупштине општине
Рјешење о именовању в.д. Начелника Службе Начелника општине у
Општинској управи општине Градишка
Рјешење о именовању в.д. Начелника Одјељења за општу управу у
Општинској управи општине Градишка
Рјешење о разрешењу Начелника Одјељења за урбанизам, грађење,
комуналне и стамбене послове у Општинској управи општине
Градишка
Рјешење о именовању в.д. Начелника Одјељења за просторно
урешење и грађење у Општинској управи општине Градишка
Рјешење о именовању в.д. Начелника Одјељења за комуналне и
стамбене пословеу Општинској управи општине Градишка
Рјешење о разрјешењу Начелника Одјељења за привреду и
пољопривреду у Општинској управи општине Градишка
Рјешење о именовању в.д. Начелника Одјељења за привреду и
пољопривреду у Општинској управи општине Градишка
Рјешење о именовању в.д. Начелника Одјељења за друштвене
дјелатности у Општинској управи општине Градишка
Рјешење о разрјешењу Начелника Одјељења за борачко-инвалидску
заштиту у Општинској управи општине Градишка
Рјешење о именовању в.д. Начелника Одјељења за борачкоинвалидску заштиту у Општинској управи општине Градишка
Рјешење о именовању в.д. Начелника Одјељења за финансије
у Општинској управи општине Градишка
Рјешење о разрешењу в.д. Начелника Одјељења за развој у
Општинској управи општине Градишка
Рјешење о именовању в.д. Начелника Одјељења за економски развој
у Општинској управи општине Градишка
Рјешење о именовању в.д. Начелника Одјељења за инспекције
у Општинској управи општине Градишка

Број гласника/
страна
6/16 страна 1.
6/16 страна 2.
6/16 страна 2.
6/16 страна 2.
6/16 страна 3.
6/16 страна 3.
6/16 страна 3.
6/16 страна 4.
6/16 страна 4.
7/16 страна 7.
7/16 страна 7.
7/16 страна 8.
7/16 страна 8.
7/16 страна 9.
7/16 страна 9.
7/16 страна 10.
7/16 страна 10.
7/16 страна 11.
7/16 страна 11.
7/16 страна 12.
7/16 страна 12.
7/16 страна 13.
7/16 страна 13.
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24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

Рјешење о разрјешењу в.д. директора ЈЗУ „Дом здравља” Градишка
Рјешење о именовању в.д. директора ЈЗУ „Дом здравља” Градишка
Рјешење о разрјешењу в.д. чланова Управног одбора ЈЗУ „Дом
здравља” Градишка
Рјешење о именовању в.д. чланова Управног одбора ЈЗУ „Дом
здравља” Градишка
Рјешење о разрјешењу в.д. директора ЈЗУ „Апотека Градишка”
Градишка
Рјешење о именовању в.д. директора ЈЗУ „Апотека Градишка”
Градишка
Рјешење о разрјешењу в.д. чланова Управног одбора ЈЗУ „Апотека
Градишка” Градишка
Рјешење о именовању в.д. чланова Управног одбора ЈЗУ „Апотека
Градишка” Градишка
Рјешење о разрјешењу в.д. директора ЈУ за предшколско васпитање
и образовање дјеце „Лепа Радић” Градишка
Рјешење о именовању в.д. директора ЈУ за предшколско васпитање
и образовање дјеце „Лепа Радић” Градишка
Рјешење о разрјешењу в.д. директора ЈУ „Центар за социјални рад“
Градишка
Рјешење о именовању в.д. директора ЈУ „Центар за социјални рад“
Градишка
Рјешење о разрјешењу в.д. чланова Управног одбора ЈУ „Центар за
социјални рад“ Градишка
Рјешење о именовању в.д. чланова Управног одбора ЈУ „Центар за
социјални рад“ Градишка
Рјешење о разрјешењу в.д. чланова Управног одбора ЈУ „Културни
центар” Градишка
Рјешење о именовању в.д. чланова Управног одбора ЈУ „Културни
центар” Градишка
Рјешење о разрјешењу в.д. чланова Управног одбора ЈУ „Завичајни
музеј” Градишка
Рјешење о именовању в.д. чланова Управног одбора ЈУ „Завичајни
музеј” Градишка
Рјешење о разрјешењу в.д. чланова Надзорног одбора ЈП “Радио
Градишка” Градишка
Рјешење о именовању в.д. чланова Надзорног одбора ЈП „Радио
Градишка” Градишка
Рјешење о разрјешењу в.д. чланова Надзорног одбора ЈП Спортски
центар „Servitium“ Градишка
Рјешење о именовању в.д. чланова Надзорног одбора ЈП Спортски
центар „Servitium“ Градишка
Рјешење о именовању Комисије за Статутарна питања и прописе
Скупштине општине Градишка
Рјешење о именовању Комисије за заштиту људских права и
представке и притужбе грађана Скупштине општине Градишка
Рјешење о именовању Комисије за сарадњу са општинама и
градовима Скупштине општине Градишка

7/16 страна 14.
7/16 страна 14.
7/16 страна 15.
7/16 страна 15.
7/16 страна 16.
7/16 страна 17.
7/16 страна 17.
7/16 страна 18.
7/16 страна 18.
7/16 страна 19.
7/16 страна 20.
7/16 страна 20.
7/16 страна 21.
7/16 страна 21.
7/16 страна 22.
7/16 страна 23.
7/16 страна 23.
7/16 страна 24.
7/16 страна 25.
7/16 страна 25.
7/16 страна 26.
7/16 страна 26.
7/16 страна 27.
7/16 страна 27.
7/16 страна 28.
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49.
50.
51.
52.
53.
54.

55.
56.
57.
58.
59.
60.

61.

62.
63.

Рјешење о именовању Комисије за односе са вјерскима заједницама
Скупштине општине Градишка
Рјешење о именовању Комисије за питања младих Скупштине
општине Градишка
Рјешење о именовању Комисије за награде и признања Скупштине
општине Градишка
Рјешење о именовању Комисије за друштвени положај жена
равноправност међу половима Скупштине општине Градишка
Рјешење о именовању Комисије за мандатна питања Скупштине
општине Градишка
Рјешење о именовању Комисије за разматрање захтјева за новчану
помоћ из буџетске резерве у износу преко 5.000,00 КМ Скупштине
општине Градишка
Рјешење о именовању Одбора за друштвени надзор, Буџет и
финансије Скупштине општине Градишка
Рјешење о именовању Одбор за заштиту животне средине,
културног и природног насљеђа Скупштине општине Градишка
Рјешење о именовању Одбора за борачка питања Скупштине
општине Градишка
Рјешење о именовању Етичког одбора Скупштине општине
Градишка
Рјешење о именовању Савјета за здравство и социјалну заштиту
Скупштине општине Градишка
Рјешење о именовању Савјета за образовање и културу Скупштине
општине
Рјешење о именовању Савјета за спорт Скупштине општине
Градишка
Рјешење о утврђивању листе стручњака који ће се именовати у
комисије приликом спровођења поступка за пријем службеника
Општинске управе општине Градишка
Рјешење о именовању Комисије за спровођење јавног надметања за
продају неизграђеног грађевинског земљишта
Рјешење о именовању Комисије за примопредају дужности в.д.
директора ЈП „Радио Градишка“ Градишка

7/16 страна 28.
7/16 страна 29.
7/16 страна 29.
7/16 страна 30.
7/16 страна 30.
7/16 страна 31.
7/16 страна 31.
7/16 страна 32.
7/16 страна 32.
7/16 страна 33.
7/16 страна 33.
7/16 страна 34.
7/16 страна 34.
7/16 страна 35.
9/16 страна 94.
9/16 страна 94.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
ПЛАНОВИ, ПРОГРАМИ, УПУТСТВА
Ред
.
НАЗИВ
бр.
1.
Правилник о интерним контролама и интерним
поступцима

Број гласника/
страна
контролним

1/16 страна 1.
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

11.
12.

13.

14.

Правилник о праћењу реализације оквирних споразума, уговора и
фактура
Упутство о начину, поступку и контроли наплате општинске
административне таксе
Оперативни финансијски план општине Градишка за период
привременог финансирањау I кварталу 2016. године
Правилник о измјенама Правилника о организацији и систематизацији радних мјеста Општинске управе општине Градишка
Правилник о обрачуну, наплати и контроли наплате непореских
прихода општине градишка
Оперативни финансијски план општине градишка за период
привременог финансирања у II кварталу 2016. године
Правилник о начину и условима расподјеле средстава за подршку
развоју пољопривреде и за депозите пољопривредних кредита у
првом и другом кварталу 2016. године
Правилник о условима и начину расподјеле средстава по захтјеву
удружења које дјелују на подручју општине Градишка
Оперативни финансијски план привременог финансирања општине
Градишка за период 01.07 - 31.12.2016. године на основу рјешења
Окружног суда у Бања Луци о изрицању привремене
административне мјере број11 0 у 019058 16 у од 13.07.2016. године
Правилник о садржају и начину вођења Регистра обвезника
комуналне накнаде
Правилник о допуни Правилника о унутрашњој организацији и
систематизацији радних мјеста у Професионалној ватрогасној
јединици Градишка
Програм пријема на рад лица са којима ће се закључити уговор о
стручном оспособљавању ради обављање приправничког стажа у
Општинској управи општине Градишка.
Правилник о начину и условима расподјеле средстава за подршку
развоју пољопривреде за преиод од 01.07. до 31.12.2016. године, број
02-022-204/16 од 20.09.2016. године

1/16 страна 22.
1/16 страна 15.
2/16 страна 1.
2/16 страна 20.
3/16 страна 1.
3/16 страна 10.
3/16 страна 29.
3/16 страна 37.
4/16 страна 1.
4/16 страна 11.
4/16 страна 13.
4/16 страна 13.
5/16 страна 2.

Од броја 6/16 су акти начелника општине Зорана Аџића
15.

Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних
мјеста Општинске управе општине Градишка

16.

Колективни уговор за запослене у Општинској управи општине
Градишка
Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних
мјеста Општинске управе општине Градишка

17.

6/16 страна 8.

6/16 страна 62.
8/16 страна 2.
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ОДЛУКЕ
Ред
.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.

22.
23.
24.
25.
26.
27.

НАЗИВ
Одлука о додјели гранта -подршка наталитету (поклон честитка за
новорођено дијете)
Одлука о продаји неуграђеног материјала
Одлука о додјели гранта - подршка наталитету (поклон честитка за
новорођено дијете)
Одлука о попису и образовању комисија за попис
Одлука о измјени и допуни Одлуке о именовању Савјета за
безбједност општине Градишка
Одлука о одобрењу исплате
Одлука о одобрењу исплате
Одлука о висини благајничког максимума за 2016. годину
Одлука о додјели средстава Синдикалној организацији Општинске
управе општине Градишка
Одлука о додјели средстава за реализацију пројекта „Јачањe
здравственог сектора фаза 2(HSEP-AF)“ I
Одлукао пријему службеника у радни однос /Дарко Врховац/
Одлука о додјели гранта - подршка наталитету (поклон честитка за
новорођено дијете)
Одлука о додјели гранта - подршка наталитету (поклон честитка за
новорођено дијете)
Одлука о исплати средстава

Одлука о додјели гранта - подршка наталитету (поклон честитка за
новорођено дијете)
Одлука о висини мјесечног износа студентске стипендије за
академску 2015/2016. годину
Одлука о додјели гранта - подршка наталитету (поклон честитка за
новорођено дијете)
Одлука о висини закупа грађевинског земљишта за 2016. годину
Одлука о усвајању Годишњег плана рада Интерне ревизије за 2016.
годину.
Одлука о усвајању Стратешког плана Општинске управе општине
Градишка за активности интерне ревизије у периоду од 2016 до 2018.
године.
Одлука о кориштењу средстава за подршку развоју пољопривреде и
за депозите пољопривредних кредита у првом и другом кварталу
2016. године
Одлука о именовању општинског оперативног тима (ООТ) општине
Градишка
Одлука о додјели средстава
Одлука о додјели средстава
Одлука о додјели средстава
Одлука о додјели средстава
Одлука о додјели средстава

Број гласника/
страна
1/16 страна 28.
1/16 страна 29.
1/16 страна 29.
1/16 страна 30.
1/16 страна 31.
1/16 страна 31.
1/16 страна 31.
1/16 страна 32.
1/16 страна 35.
1/16 страна 36.
1/16 страна 36.
1/16 страна 38.
1/16 страна 39.
2/16 страна 1.
2/16 страна 19.
2/16 страна 19.
2/16 страна 19.
2/16 страна 20.
2/16 страна 21.
2/16 страна 21.
3/16 страна 28.

3/16 страна 34.
3/16 страна 38.
3/16 страна 39.
3/16 страна 39.
3/16 страна 40.
3/16 страна 40.
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28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

43.
44.

45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

Одлука о додјели средстава
Одлука о додјели средстава
Одлука о додјели средстава
Одлука о додјели средстава
Одлука о додјели гранта - подршка наталитету (поклон честитка за
новорођено дијете)
Одлука о додјели гранта - подршка наталитету (поклон честитка за
новорођено дијете)
Одлука о додјели гранта - подршка наталитету (поклон честитка за
новорођено дијете)
Одлука о додјели средстава
Одлука о пријему службеника у радни однос
Одлука о пријему приправника-ватрогасаца у радни однос
Одлука о пријему приправника
Одлука о додјели средстава
Одлука о додјели гранта - подршка наталитету (поклон честитка за
новорођено дијете)
Одлука о додјели гранта - подршка наталитету (поклон честитка за
новорођено дијете)
Одлука о кориштењу средстава за подршку развоју пољопривреде за
период од 01.07-31.12.2016. године на основу Оперативног
финансијског плана привременог финансирања општине Градишка,
број: 02-33-149/16 од 09.09.2016. године
Одлука о одржавању манифестације „Градишка јесен 2016“
Одлука о утврђивању висине општинске таксе за добијање
привремених рјешења за обављање дјелатности ван пословних
просторија на манифестацији „Градишка јесен 2016“
Одлука о додјели средстава
Одлука о додјели средстава
Одлука о додјели средстава
Одлука о додјели средстава
Одлука о додјели средстава
Одлука о додјели средстава
Одлука о додјели средстава
Одлука о додјели гранта - подршка наталитету (поклон честитка за
новорођено дијете)
Одлука о додјели гранта - подршка наталитету (поклон честитка за
новорођено дијете)

3/16 страна 40.
3/16 страна 41.
3/16 страна 41.
3/16 страна 42.
3/16 страна 42.
3/16 страна 42.
3/16 страна 43.
3/16 страна 43.
4/16 страна 12.
4/16 страна 14.
4/16 страна 15.
4/16 страна 15.
4/16 страна 16.
4/16 страна 16.
5/16 страна 1.
5/16 страна 8.
5/16 страна 9.
5/16 страна 9.
5/16 страна 10.
5/16 страна 10.
5/16 страна 10.
5/16 страна 11.
5/16 страна 12.
5/16 страна 12.
5/16 страна 11.
5/16 страна 11.

Од броја 6/16 су акти начелника општине Зорана Аџића
54.
55.
56.

57.

Одлука о оснивању Општинске управе општине Градишка
Одлука о измјенама Одлуке о оснивању Општинске управе општине
Градишка
Одлука о исплати средстава Центру за превенцију развојних тешкоћа
„За мајку и дијете” у сврху хуманитарне акције „С љубављу храбрим
срцима”
Одлука о додјели гранта - подршка наталитету (поклон честитка за
новорођено дијете)

6/16 страна 11.
8/16 страна 1.
9/16 страна 96.
9/16 страна 96.
167

Јединствени регистар прописа објављених од 2000. године

РЈЕШЕЊА
Ред.
Број гласника/
НАЗИВ
бр.
страна
Рјешење о давању сагласности на Правилник о измјенама и
1.
допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији 1/16 страна 28.
радних мјеста у ЈУ „Народна библиотека“ Градишка
Рјешење о именовању Комисије за продају неуграђеног материјала
2.
1/16 страна 28.
Рјешење о именовању Комисије за случај настанка штета услед
3.
дејства елементарних непогода на пољопривредним усјевима, те
1/16 страна 32.
осталих штета на пољопривредним газдинствима на подручју
општине Градишка за 2016. годину
Рјешење о давању сагласности на Правилник о измјенама и
4.
допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији 1/16 страна 32.
радних мјеста у ЈЗУ „Дом здравља“ Градишка
Рјешење о давању сагласности на Одлуку о доношењу Плана о
5.
финансијском пословању ЈЗУ „Апотека Градишка“ Градишка за 1/16 страна 33.
2016. годину
Рјешење о давању сагласности на Правилник о измјенама и
6.
допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији 1/16 страна 33.
радних мјеста у ЈЗУ „Дом здравља“ Градишка
Рјешење о именовању Комисије за пријем службеника на неодређено
7.
1/16 страна 33.
вријеме
Рјешење о именовању координатора на провођењу Под-пројекта БиХ
8.
3 (2014) - Државног пројекта стамбеног збрињавања у оквиру 1/16 страна 36.
Регионалног стамбеног програма, испред општине Градишка
Рјешење о именовању Првостепене комисије за одабир корисника на
9.
1/16 страна 37.
подручју општине Градишка
Рјешење о именовању Тима енергетске ефикасности општине
10.
1/16 страна 38.
Градишка
Рјешење о измјени Рјешења о именовању Тима енергетске
11.
1/16 страна 38.
ефикасности општине Градишка
Рјешење о именовању надзорног органа
12.
1/16 страна 39.
Рјешења о одобрењу реалокације средстава у Буџету општине 1/16 страна 40.
13.
Градишка за 2015. годину
Рjeшeњe o имeнoвaњу члaнoвa кoмисиje за израду прелиминарне
14.
ранг листе корисника пројекта „Стамбено збрињавање грађана
ромске националности на територији општине Градишка“ (20152/16 страна 21.
2016), а везано за имплементацију истоименог пројекта општине
Градишка, који спроводи у сарадњи са Министарством за људска
права и избјеглице БиХ
Рјешења о одобрењу реалокације средстава у Буџету општине
15.
Градишка за 2015. годину
2/16 страна 22.
16.

Рјешење о именовању Комисије за за утврђивање испуњености

3/16 страна 29.
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17.

18.
19.
20.
21.
22.
23.

24.

25.
26.
27.
28.
29.

30.
31.
32.
33.

34.

35.

услова за додјелу средстава из Одлуке о кориштењу средстава за
подршку развоју пољопривреде и за депозите пољопривредних
кредита у првом и другом кварталу 2016. године
Рјешење о именовању Комисије за усклађивање редова вожње у
Приградском саобраћају на подручју општине Градишка за период
од 01.06.2016 - 31.05.2017. године
Рјешење о именовању Комисије за преглед и утврђивање стања
спортских објеката на подручју општине Градишка
Рјешење о именовању Комисије за социјалну заштиту и инклузију
општине Градишка
Рјешење о именовању стамбене комисије општине Градишка
Рјешење о именовању надзорног органа
Рјешења о одобрењу реалокације средстава у Буџету општине
Градишка за 2015. годину
Рјешења о одобрењу реалокације средстава у оперативном
финансијском плану за преиод приверменог финансирања 01.01 31.03.2016. године
Рјешења о одобрењу реалокације средстава у оперативном
финансијском плану за период привременог финансирања 01.04 30.06 2016. године
Рјешење о именовању комисије, број 02-111-38/16 од 13.09.2016.
године /додјела средстава за пољопривреду/
Рјешење о именовању комисије, број 02-111-43/16 од 31.10.2016.
године/Закуп пољопривредног земљишта у својини РС/
Рјешење о именовању Комисије за примопредају дужности између
Зорана Латиновића и Зорана Аџића
Рјешење о именовању Организационог одбора манифестације
„Градишка јесен 2016“
Рјешење о именовању Комисије за утврђивање изведеног стања
асфалтне мреже на пројекту „Секундарна канализациона мрежа у
насељима Сточна пијаца I и II и Липовача“
Рјешење о именовању Комисије за провођење конкурса и издавање у
закуп неизграђеног градског грађевинског земљишта
Рјешење о именовању надзорног органа, број 02-111-39/16 од
22.09.2016. године
Рјешење о давању сагласности на Одлуку о усвајању статута ЈПУ
„Лепа Радић“, број 06-023-5/16 од 12.10.2016. године
Рјешење о давању сагласности на Одлуку о усвајању Правилника о
начину и поступку пријема дјеце у ЈПУ „Лепа Радић“, број 06-0236/16 од 12.10.2016. године
Рјешење о давању сагласности на Правилник о измјенама и
допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији
радних мјеста у Дому здравља Градишка, број 02-023-7/16 од
27.10.2016. године
Рјешење о именовању Координатора у пројекту „Јачање улоге
мјесних заједница у Босни и Херцеговини“, број 02-111-13/16 од
18.03.2016. године

3/16 страна 34.
3/16 страна 34.
3/16 страна 36.
3/16 страна 38.
3/16 страна 38.
3/16 страна 43.
4/16 страна 16.
4/16 страна 20.
5/16 страна 7.
5/16 страна 7.
5/16 страна 7.
5/16 страна 8.
5/16 страна 13.
5/16 страна 13.
5/16 страна 14.
5/16 страна 14.
5/16 страна 14.

5/16 страна 14.

5/16 страна 15.
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36.

Рјешења о одобрењу реалокације средстава у оперативном
финансијском плану за преиод приверменог финансирања 01.07 31.12 2016. године

5/16 страна 15.

Од броја 6/16 су акти начелника општине Зорана Аџића
37.
38.
39.
40.

Рјешење о именовању Комисије за утврђивање дефицитарних
занимања на подручју општине Градишка
Рјешење о именовању надзорног органа
Рјешење о именовању Уређивачког одбора „Службеног гласника
општине Градишка“
Рјешење о именовању Комисије за утврђивање испуњености услова
за обнову уговора о закупу пољопривредног земљишта у својини
Републике Српске

6/16 страна 68.
6/16 страна 68.
6/16 страна 68.
9/16 страна 97.

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕЊЕ, КОМУНАЛНЕ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
Ред
.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.

НАЗИВ
Оглас о промјени лица овлаштених за заступање ЗЕВ у Улици
„Мајора Милана Тепића“ бр.15 (Г-7)
Оглас о промјени лица овлаштених за заступање ЗЕВ у Улици
„Видовданска“ бр.15 Б
Оглас о промјени лица овлаштених за заступање ЗЕВ у Улици
„Видовданска“ бр.69
Оглас о регистрацији ЗЕВ стамбено-пословне зграде „Крошња“ у
Градишци Улица „Видовданска“ 85
Оглас о регистрацији ЗЕВ стамбене зграде „Видовданска 11“ у
Градишци Улица „Видовданска“ 11
Оглас о регистрацији ЗЕВ стамбене зграде „КГ 3/2“ у Градишци у
Улици „Милоша Црњанског“ 43
Оглас о регистрацији ЗЕВ стамбене зграде „Видовданска 4 Ламела
Б1“ у Градишци у Улици „Видовданска“ 4
Оглас о регистрацији ЗЕВ стамбених зграда у Улици „Видовданска“ 4

Оглас о промјени лица овлаштених за заступање ЗЕВ стамбене
зграде у Улици „Видовданска“ бр.3 Градишка
Оглас о промјени лица овлаштених за заступање ЗЕВ стамбене
зграде у Улици „Митрополита Георгија Николајевича“ бр.2.
Градишка
Оглас о промјени лица овлаштених за заступање ЗЕВ стамбене
зграде у Улици „Николе Тесле“ бр.13 Градишка
Оглас о промјени лица овлаштених за заступање ЗЕВ стамбене
зграде у Улици „Видовданска“ бр.75/Ц Градишка
Оглас о промјени лица овлаштених за заступање ЗЕВ стамбене
зграде у Улици „Николе Тесле“ бр.3 Градишка
Оглас о промјени лица овлаштених за заступање ЗЕВ стамбене

Број гласника/
страна
2/16 страна 31.
2/16 страна 32.
2/16 страна 32.
2/16 страна 32.
2/16 страна 32.
2/16 страна 33.
2/16 страна 33.
2/16 страна 33.
3/16 страна 55.
3/16 страна 55.
3/16 страна 56.
3/16 страна 56.
3/16 страна 56.
3/16 страна 56.
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15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

зграде „Фортуна“у Улици „Милоша Црњанског“ 3/2 Градишка
Оглас о промјени лица овлаштених за заступање ЗЕВ у Улици
„Мајора Милана Тепића“ бр.Г-7/ЦД
Оглас о промјени лица овлаштених за заступање ЗЕВ стамбене
зграде у Улици „Митрополита Георгија Николајевича“ бр.4.
Градишка
Оглас о промјени лица овлаштених за заступање ЗЕВ стамбене
зграде у Улици „Видовданска“ бр.64. Градишка
ПОглас о промјени лица овлаштених за заступање ЗЕВ стамбене
зграде у Улици „Видовданска“ бр.2. Градишка
Оглас о промјени лица овлаштених за заступање ЗЕВ стамбене
зграде у Улици „Плинска“ 85 и 87 Горњи Подградци
Оглас о промјени лица овлаштених за заступање ЗЕВ стамбене
зграде у Улици „Козарских бригада“ бр.21 Г-1. Градишка
Оглас о промјени лица овлаштених за заступање ЗЕВ стамбене
зграде у Улици „Обала војводе Степе“ бр. 6 Градишка
Оглас о промјени лица овлаштених за заступање ЗЕВ стамбене
зграде у Улици „Видовданска“ бр. 60А Градишка
Оглас о промјени лица овлаштених за заступање ЗЕВ стамбене
зграде „Угловница“ „Трг српских страдања“ бр. 1 Градишка
Оглас о регистрацији ЗЕВ стамбено-пословне зграде у Улици
„Милоша Црњанског“ 39
Оглас о промјени лица овлаштених за заступање ЗЕВ стамбене
зграде у Улици „Видовданска“ бр.11А П+12/14 Градишка
Оглас о регистрацији ЗЕВ стамбено - пословне зграде у Улици
„Војводе Мишића“ 56, Ламела 3
Оглас о регистрацији ЗЕВ стамбено - пословне зграде у Улици
„Мајора Милана Тепића“ 13 А, улаз 4
Оглас о промјени лица овлаштено за заступање ЗЕВ зграде у Ул.
„Видовданска 5/Ф“
Оглас о регистрацији Заједнице етажних власника зграде у Ул.
„Видовданска” 5Д
Оглас о регистрацији Заједнице етажних власника зграде у Ул.
„Видовданска” 87 ламела 4
Оглас о регистрацији Заједнице етажних власника зграде у Ул.
„Николе Тесле” број 3, улаз А
Оглас о промјени лица овлаштених за заступање ЗЕВ зграде у Ул.
„Видовданска 75”ламела Б

3/16 страна 57.
3/16 страна 57.
3/16 страна 57.
3/16 страна 57.
3/16 страна 57.
3/16 страна 58.
3/16 страна 58.
3/16 страна 58.
3/16 страна 58.
4/16 страна 25.
4/16 страна 25.
4/16 страна 25.
5/16 страна 28.
6/16 страна 69.
9/16 страна 97.
9/16 страна 98.
9/16 страна 98.
9/16 страна 99.

УРЕЂИВАЧКИ ОДБОР “СЛУЖБЕНОГ ГЛАСНИКА ОПШТИНЕ ГРАДИШКА”
Ред
.бр.
1.

НАЗИВ

Број гласника/
страна

Одлука о достави бесплатног примјерка „Службеног гласника
општине Градишка”

9/16 страна 99.
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РЕГИСТАР ПРОПИСА
објављених у „Службеном гласнику општине Градишка“ у 2015. години

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
У 2015. ГОДИНИ
ОПШТИНЕ ГРАДИШКА

НИЈЕ

ОБЈАВЉЕН

НИЈЕДАН

АКТ

СКУПШТИНЕ

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
ПЛАНОВИ, ПРОГРАМИ, УПУТСТВА

Ред.
бр.

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

НАЗИВ
Правилник о успостављању и вођењу јавно-приватног дијалога у
општини Градишка.
Правилник о измјенама Правилника о условима и начину
кориштења средстава Програма подршке развоја пољопривреде
Правилник о критеријумима, начину и поступку расподјеле
средстава организацијама и дјелатностима у области културе
Правилник о организацији и систематизацији радних мјеста
Општинске управе општине Градишка
Правилник о начину и условима расподјеле средстава за подршку
развоја пољопривреде и депозита за пољопривредне кредите у 2015.
години
Правилник о организацији и систематизацији радних мјеста
Општинске управе општине Градишка
Правилник о јавним набавкама у општини Градишка
Правилник о директном споразум у у поступку јавних набавки
општинеГрадишка
Упутство о начину спровођења Одлуке о утврђивању комуналне
дјелатности од посебног друштвеног интереса – одржавање
стајалишта за теретна моторна возила

Број гласника/
страна
1/15 страна 1
1/15 страна 4
2/15 страна 3
4/15 страна 4
4/15 страна 55
5/15 страна 2
6/15 страна 1
6/15 страна 10
6/15 страна 12
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ОДЛУКЕ
Ред.
бр.

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

НАЗИВ
Одлука о оснивању Привредног савјета општине Градишка
Одлука о покретању поступка процјене интерне организације
Општинске управе општине Градишка и именовању Радне групе за
процјену интерне организације
Одлука о благајничком максимуму за 2015. годину
Одлука о додјели гранта-подршка наталитету (поклон честитка за
новорођено дијете)
Одлука о додјели гранта-подршка наталитету (поклон честитка за
новорођено дијете)
Одлука о додјели гранта-подршка наталитету (поклон честитка за
новорођено дијете)
Одлука о додјели гранта-подршка наталитету (поклон честитка за
новорођено дијете)
Одлука о додјели гранта-подршка наталитету(поклон честитка за
новорођено дијете)
Одлука о додјели средстава ЈП „Шумарства „Шуме Републике
Српске“ а.д. Соколац Шумаско газдинство „Градишка“
Одлука о додјели средстава Синдикалној организацији Општинске
управе општине Градишка
Одлука о додјели средстава Удружењу воћара Републике Српске
Одлука о покретању иницијативе за обустављање од извршења аката
усвојених дана 23. фебруара 2015. године од стране подносилаца
захтјева за сазивање Скупштине општине Градишка
Одлука о додјели гранта - подршка наталитету (поклон честитка за
новорођено дијете)
Одлука о поништењу Обавјештења
Одлука о оглашавању печата ништавим

Одлука о оснивању Општинске управе општине Градишка
Одлука о додјели гранта - подршка наталитету (поклон честитка за
новорођено дијете)
Одлука о измјенама и допуни Одлуке о оснивању Општинске управе
општине Градишка
Одлука о расподјели средстава организацијама и дјелатностима у
области културе
Одлукао пријему службеника у радни однос- Стана Личина и
Марина Десанчић
Одлука о пријему службеника у радни однос-Верица Жмирић
Одлука о пријему службеника у радни однос-Слободан Кнежевић
Одлукао пријему службеника у радни однос -Славко Калинић
Одлукао додјели гранта -подршка наталитету (поклон честитка за
новорођено дијете)
Одлукао додјели средстава
Одлукао додјели средстава
Одлука о додјели средстава

Број гласника/
страна
1/15 страна 5
1/15 страна 6
1/15 страна 7
1/15 страна 7
1/15 страна 7
1/15 страна 8
1/15 страна 8
1/15 страна 8
1/15 страна 9
1/15 страна 9
1/15 страна 10
2/15 страна 1
2/15 страна 7
3/15 страна 1
3/15 страна 2
4/15 страна 1
4/15 страна 61
5/15 страна 1
6/15 страна 12
6/15 страна 16
6/15 страна 16
6/15 страна 17
6/15 страна 17
6/15 страна 18
6/15 страна 18
6/15 страна 19
6/15 страна 19
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28.
29.
30.
31.

Одлука о додјели средстава
Одлука о додјели средстава за једнократну помоћ дјеци са Косова
Одлукао додјели гранта -подршка наталитету (поклон честитка за
новорођено дијете)
Одлука о утврђивању цијене воде и услуга канализације

6/15 страна 20
6/15 страна 20
6/15 страна 21
7/15 страна 1

РЈЕШЕЊА
Ред.
Број гласника/
НАЗИВ
бр.
страна
Рјешење о именовању Привредног савјета општине Градишка
1/15 страна 10
1.
Рјешење о именовању Комисије за новчане помоћи у области
2.
1/15 страна 11
борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних жртава рата
Рјешење о образовању Комисије за рјешавање захтјева физичких
3.
1/15 страна 12
лица за текуће помоћи
Рјешење о именовању чланова Обједињене комисије по члану 5.
4.
1/15 страна 12
Споразума о функционисању водопривредног објекта ЦС „Кеј“
Рјешење о именовању Комисије за примопредају препумпне станице
5.
1/15 страна 12
„Кеј“ Градишка.
Рјешење о именовању Комисије за избор пољопривредног
6.
1/15 страна 13
инспектора
Рјешење о именовању надзорног органа
1/15 страна 14
7.
Рјешење о именовању надзорног органа
1/15 страна 14
8.
Рјешења о одобравању реалокације средстава у Буџету општине
9.
1/15 страна 15
Градишка за 2014. годину /40 рјешења/
Рјешење о усвајању Прегледа расподјеле финансијских средстава за
10.
2/15 страна 8
спорт у 2015. години.
- Преглед расподјеле финансијских средстава за спорт у 2015. години

11.

12.
13.
14.

15.
16.

17.

18.

Рјешење о давању сагласности на увођење партиципације (учешћа
родитеља) за реализацију Програма предшколског васпитања и
образовања у години пред полазак у школу
Рјешење о именовању Комисије за избор Самосталног стручног
сарадника за цивилну заштиту
Рјешење о одборењу исплате /АЛОРГ-у/
Рјешење о давању сагласности на Правилник о измјенама и
допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији
радних мјеста у ЈЗУ „Дом здравља“ Градишка
Рјешење о именовању надзорног органа
Рјешење о именовању координатора на реализацији Државног
пројекта стамбеног збрињавања у оквиру Регионалног стамбеног
програма - други талас интеграција, испред општине Градишка
Рјешење o имeнoвaњу члaнoвa Координационог тима за праћење
спровођења Стратегије развоја општине Градишка 2014 - 2020.
година
Рјешење o имeнoвaњу члaнoвa Координационог тима за израду
Програма капиталних инвестиција

4/15 страна 62
4/15 страна 62
4/15 страна 63
6/15 страна 12
6/15 страна 14
6/15 страна 14
6/15 страна 14
6/15 страна 15
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19.
20.
21.

22.
23.

24.

Рјешење о измјени Рјешења о измјени Рјешења о именовању
Уређивачког одбора „Службеног гласника општине Градишка“
Рјешење о давању сагласности КП „Водовод“, а.д. Градишка на
Одлуку о утврђивању цијена воде и услуга канализације
Рјешење о именовању Комисије за избор Самосталног стручног
сарадника за права породица погинулих бораца, умрлих војних
инвалида и цивилних жртава рата и радника на одржавању чистоће
Рјешење о именовању Комисије за утврђивање дефицитарних
занимања на подручју општине Градишка
Рјешење о измјени Рјешења о именовању првостепене стручне
Комисије за процјену потреба и усмјеравање дјеце и омаладине са
сметњама у развоју
Рјешењео измјени Рјешења о именовању Комисије за избор
Самосталног стручног сарадника за права породица погинулих
бораца, умрлих војних инвалида и цивилних жртава рата и радника
на одржавању чистоће

6/15 страна 15
7/15 страна 1
7/15 страна 2
7/15 страна 3
7/15 страна 3

7/15 страна 4

З А К Љ У Ч Ц И И ДРУГИ АКТИ
Ред.
бр.
1.

НАЗИВ

Број гласника/
страна

Наредба о измјени Наредбе о одређивању предузећа, установа и
других организација који су дужни да раде у дане празника
Републике Српске

1/15 страна 29

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕЊЕ, КОМУНАЛНЕ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
Ред
.
бр.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

НАЗИВ
Листа физичких лица која могу учествовати у раду комисија за
технички преглед објеката на подручју општине Градишка у 2015. и
2016. години
Оглас o регистрацији ЗЕВ зграде у улици Видовданска 12
Оглас o регистрацији ЗЕВ зграде у улициРуђера Бошковића број 1Б
Оглас o регистрацији ЗЕВ зграде у улиц и Николе Тесле број 1
Оглас o регистрацији ЗЕВ зграде у улици Мис А. Ирби број 5
Оглас о промјене лица овлаштених за заступање ЗЕВ у улици
Видовданска 58B
Оглас o регистрацији ЗЕВ зграде у улиц и Скендера Куленовића број
3Ц
Оглас о промјене лица овлаштених за заступање ЗЕВ у улици Кнеза
Лазара број 46
Оглас о промјене лица овлаштених за заступање Заједнице етажних
власника стамбене зграде у Улици мајора Милана Тепића број15 (Г7)

Број гласника/
страна
4/15 страна 64
6/15 страна 21
6/15 страна 21
6/15 страна 22
6/15 страна 22
6/15 страна 23
6/15 страна 23
6/15 страна 23
7/15 страна 4
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ПРИВРЕДНИ САВЈЕТ ОПШТИНЕ ГРАДИШКА
Ред.
бр.

1.

НАЗИВ
Пословник о раду Привредног савјета општине Градишка.

Број гласника/
страна
1/15 страна 30
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РЕГИСТАР ПРОПИСА
објављених у „Службеном гласнику општине Градишка“ у 2014. години

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ
Ред
.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

НАЗИВ
Политика волонтирања за општину Градишка
Акциони плана капиталних улагања за 2014. годину
Програм социјалне заштите за 2014. годину
Програм борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних жртава
рата за 2014. годину
Програм подршке предузетништву и малим привредним друштвима
за 2014. годину
Програм подршке развоја пољопривреде за 2014. годину
Програм кориштења средстава од накнаде за промјену намјене
пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе и средстава од
закупнине земљишта у својини Републике Српске за 2014. годину
План кориштења средстава остварених од концесионе накнаде за
2014. годину
Програма утрошка средстава од накнада за продате шумске
сортименте из приватних шума у 2014. години
Програм финансирања спорта на подручју општине Градишка за
2014. годину
Омладинска политика општине Градишка за средњорочни период
2014-2018. године
План кориштења средстава остварених од накнаде по основу
кориштења шуме и шумског земљишта за 2014. годину
Програма рада Скупштине општине Градишка за 2015. годину
Ребаланс Буџета општине Градишка за 2014. годину
Буџета општине Градишка за 2015. годину
Програм заштите од пожара у општини Градишка за 2015. годину
Акциони план имплементације Стратегије развоја општине
Градишка 2014 - 2020. године за 2014. и 2015. годину
Акциони план капиталних улагања за 2015. годину
Програм социјалне заштите за 2015. годину
Програм борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних жртава
рата за 2015. годину
Програм заједничке комуналне потрошње за 2015. годину
Програм уређења градског грађевинског земљишта за 2015. годину

Број гласника/
страна
2/14 страна 2
2/14 страна 8
2/14 страна 10
2/14 страна 21
2/14 страна 24
2/14 страна 25
2/14 страна 27
2/14 страна 28
2/14 страна 29
2/14 страна 30
3/14 страна 19
3/14 страна 50
10/14 страна 1
10/14 страна 8
10/14 страна 26
10/14 страна 44
11/14 страна 1
11/14 страна 9
11/14 страна 11
11/14 страна 23
11/14 страна 26
11/14 страна 31
177

Јединствени регистар прописа објављених од 2000. године

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Програм комуналне инфраструктуре за 2015. годину
Програм текућег одржавања и реконструкције локалних и
некатегорисаних путева за 2015. годину
Програм текућег одржавања и реконструкције хидромелиорационог
система за 2015. годину
План кориштења средстава остварених од накнаде по основу
кориштења шуме и шумског земљишта за 2015. годину
План кориштења средстава остварених од концесионе накнаде за
2015. годину
Програм финансирања спорта на подручју општине Градишка за
2015. годину
Акциони плана родне равноправности на подручју општине
Градишка за период 2015-2017. године

11/14 страна 33
11/14 страна 34
11/14 страна 36
11/14 страна 37
11/14 страна 38
11/14 страна 39
11/14 страна 43

ОДЛУКЕ
Ред.
Број гласника/
НАЗИВ
бр.
страна
Одлука о усвајању Извјештаја о извршењу Програма рада
1.
Скупштине општине за 2013. годину и раду радних тијела
2/14 страна 1
Скупштине општине у 2013. години
Одлука о утврђивању пореске стопе за опорезивање непокретности
2.
2/14 страна 34
на подручју општине Градишка за 2014. годину
Одлука о платама функционера општине Градишка
2/14 страна 34
3.
Одлука o утврђивању просјечне коначне грађевинске цијене m²
4.
2/14 страна 35
корисне површине стамбеног и пословног простора
Одлука о расписивању Јавног огласа за именовање четири члана
5.
2/14 страна 36
Општинске изборне комисије Градишка
Одлука о стављању ван снаге Одлуке о увођењу посебне таксе за
6.
2/14 страна 37
ватрогаство
Одлука о спортском клубу од посебног интереса за општину
7.
2/14 страна 37
Градишка
Одлука о усвајању Европске повеље о родној равноправности на
8.
2/14 страна 38
локалном нивоу
Одлука о именовању мртвозорника за преглед умрлих лица изван
9.
2/14 страна 38
здравствене установе
Одлука о продаји земљишта означеног као к.ч. бр. 604 к.о.
10.
2/14 страна 39
Сеферовци Козић Ранку из Сефероваца
Одлука о продаји трафостаница
2/14 страна 39
11.
Одлука о давању сагласности за закључење Уговора о продаји
12.
неизграђеног градског грађевинског земљишта непосредном 2/14 страна 41
погодбом, са Купинић (Мехмеда) Рефиком из Градишке
Одлука о куповини земљишта означеног као к.ч. 996 к.о. Ламинци
13.
2/14 страна 42
Сређани
Статут општине Градишка
3/14 страна 1
14.
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15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

26.

27.

28.
29.

30.

31.

32.

33.

34.

Одлука о усвајању Извјештаја о раду Начелника општине и
Административне службе општине Градишка за 2013. годину
Одлука о усвајању Извјештаја о извршењу Буџета општине
Градишка за 2013. годину
- Извјештај о извршењу Буџета општине Градишка за 2013. годину
- Извјештај о стању дуга и гаранција
Одлука о додјели јавних признања општине Градишка
Одлука о висини накнаде за рад предсједника и чланова Одбора за
жалбе општине Градишка.
Одлука о измјени Одлуке о приступању изради Урбанистичког плана
Н. Тополе
Одлука о давању сагласности на повећање броја дјеце у васпитним
установама
Одлука о давању сагласности за закључење Уговора о куповини
некретнина са Касагић (Јове) Мирком из Градишке
Одлука о стављању ван снаге Одлуке о продаји грађевинског
земљишта „Деле и син“ д.о.о. Рогољи
Одлука о усвајању Стратегије развоја општине Градишка за период
2014 - 2020. године
Одлука о начину плаћања комуналних услуга и накнада у Систему
обједињене наплате на подручју општине Градишка
Одлука о приступању изради измјена и допуна Регулационог плана
на подручју „Агроиндустријска зона Нова Топола“ по скраћеном
поступку
Одлука о приступању изради измјена и допуна Регулационог плана
саобраћајнице „Обилазница Чатрња – Брестовчина - Царински
терминал“ у Градишци, по скраћеном поступку
Одлука о давању сагласности на закључење Уговора о продаји
неизграђеног градског грађевинског земљишта непосредном
погодбом, са Видовић Станом из Градишке
Одлука о продаји грађевинског земљишта у оквиру Регулационог
плана „Агроиндустријска зона Н. Топола“- „Чекић“ д.о.о. Градишка
Одлука о продаји грађевинског земљишта у оквиру Регулационог
плана „Агроиндустријска зона Нова Топола“ самосталном привреднику Михајловић Миловану из Градишке
Одлука о продаји грађевинског земљишта у оквиру Регулационог
плана „Агроиндустријска
зона Нова Топола“самосталном
привреднику Грубешић Слободану из Нове Тополе
Одлука о продаји грађевинског земљишта у оквиру Регулационог
плана „Агроиндустријска зона Нова Топола“ - „CASA
MUSHROOMS“ д.о.о. Бања Лука
Одлука о продаји грађевинског земљишта у оквиру Регулационог
плана „Агроиндустријска зона Нова Топола“-„Тапетарија Матић“
д.о.о. Церовљани
Одлука o продаји неизграђеног грађевинског земљишта у оквиру
Регулационог плана „Агроиндустријска зона Нова Топола“
„Lattonedil BiH“ д.о.о. Нова Топола, Градишка
Одлука о уређењу простора и грађевинском земљишту

3/14 страна 50
3/14 страна 51
3/14 страна 74
3/14 страна 74
3/14 страна 75
3/14 страна 75
3/14 страна 75
3/14 страна 76
4/14 страна 1
4/14 страна 1
4/14 страна 4
4/14 страна 6
4/14 страна 8
4/14 страна 8
4/14 страна 10
4/14 страна 10
4/14 страна 11
4/14 страна 12
5/14 страна 1
6/14 страна 1
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35.
36.
37.
38.

39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

Одлука о утврђивању накнаде за уређење градског грађевинског
земљишта у 2014. години
Одлука о отпису дијела потраживања по основу комуналне накнаде
Одлукa о доношењу измјене и допуне Регулационог плана подручја
Агроиндустријска зона „Нова Топола“ по скраћеном поступку
Одлука о продаји неизграђеног грађевинског земљишта у оквиру
Регулационог плана „Агроиндустријска зона Нова Топола“ „MVM
ENERGY“ д.о.о. Градишка
Одлука о давању сагласности за упис заложног права-хипотеке
Привредном друштву „КГX ПРОЈЕКТОВАЊЕ“ д.о.о. Градишка
Одлука о условима за држање домаћих животиња и кућних
љубимаца на подручју општине Градишка
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о мјесним заједницама на подручју
општине Градишка
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о стипендирању студената са
подручја општине Градишка
Одлука о усвајању Извјештаја о извршењу Буџета општине Градишка за
период 01.01. 2014 – 30.06.2014. године
Одлука о утврђивању Нацрта Урбанистичког плана Горњих Подградаца
2014 –2034.године
Одлука о утврђивању Нацрта Урбанистичког плана Нове Тополе 2014 –
2034. године
Одлука о давању сагласности на закључење уговора о стављању
некретнина под хипотеку
Одлука о допуни Одлуке о куповини земљишта означенок као к.ч.бр. 996
к.о. Ламинци - Сређани, број 01-022-56/14 од 28.02.2014. године
Одлука o продаји неизграђеног грађевинског земљишта у оквиру
Регулационог плана „Агроиндустријска зона Нова Топола“ Здравственој
установи Апотеке „ПРОФАРМ“ Градишка
Одлуке о давању сагласности за закључење уговора о продаји неизграђеног
грађевинског земљишта са “- „Lattonedil BiH“ д.о.о. Градишка

Одлука о извршењу Ребаланса буџета општине Градишка за 2014. г.
Одлука о извршењу Буџета општине Градишка за 2015.годину.
Одлука о утврђивању пореске стопе за опорезивање непокретности
на подручју општине градишка за 2015. годину
Одлука о утврђивању вриједности бода за обрачунавање комуналне
накнаде за 2015. годину

6/14 страна 25
6/14 страна 26
6/14 страна 26
6/14 страна 28
6/14 страна 29
8/14 страна 1
8/14 страна 4
8/14 страна 7
8/14 страна 8
8/14 страна 26
8/14 страна 27
8/14 страна 28
8/14 страна 28
8/14 страна 29
8/14 страна 30
10/14 страна 23
10/14 страна 41
10/14 страна 48
11/14 страна 54

РЈЕШЕЊА
Ред.
бр.
1.

2.
3.

НАЗИВ
Рјешење о одбијању захтјева Баврлић Споменка и Баврлић
Танкосаве из Градишке за куповину градског грађевинског земљишта непосредном погодбом.
Рјешење о одбијању захтјева Стамбене задруге из Градишке
Рјешење о именовању Комисије за избор четири члана Општинске
изборне комисије Градишка

Број гласника/
страна
2/14 страна 42
2/14 страна 44
2/14 страна 53
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Рјешење о разрјешењу в.д. директора Агенције за локални развој
Градишка
Рјешење о утврђивању право својине на некретнинама у државној
својини у корист Ћимић Миле из Ровина
Рјешење о именовању предсједника и чланова Одбора за жалбе
општине Градишка
Рјешење о разрјешењу дужности четири члана Општинске изборне
комисије Градишка
Рјешење о именовању четири члана Општинске изборне комисије
Градишка
Рјешење о именовању начелника Одјељења за развој
Административне службе општине Градишка
Рјешење о разрјешењу в.д. члана Управног одбора ЈУ „Културни
центар“ Градишка.
Рјешење о именовању в.д. члана Управног одбора ЈУ „Културни
центар“ Градишка
Рјешење о измјени Рјешења о именовању Комисије за спровођење
јавног надметања за продају грађевинског земљишта у
„Агроиндустријској зони Нова Топола”
Рјешење о разрјешењу два в.д.члана Управног одбора ЈУ „Центар за
социјални рад“ Градишка
Рјешење о именовању два в.д. члана Управног одбора ЈУ „Центар за
социјални рад“ Градишка
Рјешење о разрјешењу в.д. директора ЈУ „Завичајни музеј “ Градишка,
Рјешење о именовању в.д. директора ЈУ „Завичајни музеј “ Градишка
Рјешење о разрјешењу два в.д.члана Управног одбора Агенцијe за локални
развој“ Градишка
Рјешење о именовању два в.д. члана Управног одбора„Агенције за локални
развој“ Градишка
Рјешење о именовању в.д. директора „Агенције за локални развој“
Градишка
Рјешење о именовању Комисије за примопредају печата и потпуне
документације Агенције за локални развој Градишка
Рјешење о разрјешењу члана Комисије за статутарна питања и прописе
Скупштине општине Градишка
Рјешење о именовању члана Комисије за статутарна питања и прописе
Скупштине општине Градишка
Рјешење о разрјешењу члана Комисије за сарадњу са општинама и
градовима Скупштине општине Градишка
Рјешење о именовању члана Комисије за сарадњу са општинама и
градовима Скупштине општине Градишка

Рјешење о разрјешењу члана Одбора за борачка питања Скупштине
општине Градишка
Рјешење о именовању члана Одбора за борачка питања Скупштине
општине Градишка
Рјешење разрјешењу члана Савјета за образовање и културу
Скупштине општине Градишка,
Рјешење о именовање члана Савјета за образовање и културу
Скупштине општине Градишка.

2/14 страна 53
3/14 страна 76
3/14 страна 78
3/14 страна 79
3/14 страна 79
3/14 страна 79
4/14 страна 13
4/14 страна 14
6/14 страна 29
8/14 страна 30
8/14 страна 31
8/14 страна 31
8/14 страна 31
8/14 страна 32
8/14 страна 32
8/14 страна 33
8/14 страна 33
8/14 страна 33
8/14 страна 34
8/14 страна 34
8/14 страна 34
10/14 страна 49
10/14 страна 49
10/14 страна 49
10/14 страна 50
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30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

Рјешење о разрјешењу
потпредсједника Скупштине општине
Градишка
Рјешење о избору потпредсједника Скупштине општине
Рјешење о разрјешењу замјеника Начелника општине
Рјешење о избору замјеника Начелник општине Градишка
Рјешење о разрјешењу начелника Одјељења за друштвене
дјелатности
Рјешење о именовању в.д. начелника Одјељења за друштвене
дјелатности
Рјешење о разрјешењу начелника Одјељења за развој
Рјешење о именовању в.д. начелника Одјељења за развој
Разрјеше о разрешењу в.д. директора Дома здравља Градишка
Рјешење о именовање в.д. директора Дома здравља Градишка
Рјешење о разрјешењу предсједника Комисије за избор и именовања
Скупштине општине Градишка,
Рјешење о именовању предсједника Комисије за избор и именовања
Скупштине општине Градишка
Рјешење о разрјешењу предсједника Комисије за сарадњу са
општинама и градовима
Рјешење о именовању предсједника Комисије за сарадњу са
општинама и градовима
Рјешење о разрјешењу члана Комисије за статутарна питања и
прописе Скупштине општине Градишка,
Рјешење о именовању члана Комисије за статутарна питања и
прописе Скупштине општине Градишка
Рјешење о разрјешењу члана школског орбора ОШ „Васа
Чубриловић Градишка
Рјешење о именовању члана школског одбора ОШ „Васа
Чубриловић“ Градишка.
Рјешење о разрјешењу члана школског орбора Средње стручне и
техничке школе
Рјешење о именовању члана школског одбора Средње стручне и
техничке школе

11/14 страна 55
11/14 страна 55
11/14 страна 56
11/14 страна 56
11/14 страна 56
11/14 страна 57
11/14 страна 57
11/14 страна 57
11/14 страна 58
11/14 страна 58
11/14 страна 59
11/14 страна 59
11/14 страна 59
11/14 страна 60
11/14 страна 60
11/14 страна 60
11/14 страна 61
11/14 страна 61
11/14 страна 61
11/14 страна 62

ЗАКЉУЧЦИ
Ред.
бр.
1.

2.

3.

НАЗИВ
Закључак о одбацивању захтјева Ђурчић Раде из Градишке за
куповину неизграђеног градског грађевинског земљишта у државној
својини непосредном погодбом
Закључак о одбацивању захтјева Шокчевић Саве из Градишке за
куповину неизграђеног градског грађевинског земљишта у државној
својини непосредном погодбом
Закључак о одбацивању захтјева Лазић Недељка из Градишке за
замјену некретнина

Број гласника/
страна
2/14 страна 46
2/14 страна 47
2/14 страна 48
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4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.

Закључак о одбацивању захтјева Марјановић Бошка и Марјановић
Смиље из Градишке за замјену некретнина
Закључак о исправци грешке у диспозитиву Рјешења Скупштине
општине Босанска Градишка, број: 04/3-VI-17/103 од 30. септембра
1965. године
Закључак по Извјештају о ревизији консолидованих финасијских
извјештаја за кориснике Буџета општине Градишка за перио 01.0131.12.2012. године
Закључак по Извјештај о раду Управног одбора и стању у Агенцији
за локални развој општине Градишка
Закључак о усвајању Збирног извјештаја о процјењеним штетама од
елементарних непогода (поплава) на територији општине Градишка.
Закључак о давању сагласности на Програм рада ЈУ „Културни
центар“ Градишка за 2015. годину
Закључак о давању сагласности на Програм рада ЈУ „Завичајни
музеј Градишка“ за 2015. годину
Закључак о давању сагласности на Програм рада ЈУ „Народна
библиотека“ Градишка за 2015. годину

2/14 страна 50
2/14 страна 51
2/14 страна 51
2/14 страна 52
5/14 страна 1
11/14 страна 54
11/14 страна 55
11/14 страна 55

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ
Ред
.
бр.

1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.

НАЗИВ
Акциони план за отклањање недостатака по ревизији финансијских
извјештаја за 2012. годину
Правилник о измјенама и допунама Правилника о организацији и
систематизацији радних мјеста Административне службе општине
Градишка
Правилник о условима и начину кориштења средстава Програма
подршке развоја пољопривреде за 2014. годину
Правилник о расподјели средстава резерве за стипендирање
студената
Правилник о додјели једнократне новчане помоћо за обављање
асистиране репродукције - вантјелесне оплодње
Правилник о начину расподјеле средстава од накнаде за претварање
пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе и средстава од
закупнине земљишта у својини Републике Српске
Програм пријема приправника - волонтера за обављање
приправничког стажа са статусом волонтера за 2014. годину

Број гласника/
страна
2/14 страна 54
2/14 страна 64
3/14 страна 80
3/14 страна 86
3/14 страна 86
4/14 страна 17
7/14 страна 1
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ОДЛУКЕ
Ред
.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

НАЗИВ
Одлука о признавању дневних трошкова репрезентације за
функционере Општине и запослене у Општинској управи
Одлука о благајничком максимуму
Одлука о висини студентске стипендије за 2013/14 годину
Одлука о измјени Правилника о расподјели финансијских средстава
за спорт на простору општине Градишка
Одлука о одобрењу исплате (Завод за статистику РС)
Одлука о одобрењу исплате (АЛОРГ)
Одлука о додјели средстава Удружењу за помоћ МНРЛ Градишка
Одлука о додјели средстава Удружењу воћара Републике Српске
Одлука о додјели средстава Полицијској станици Градишка
Одлука о измјени Одлуке о начину организовања Трезора
Одлука о додјели гранта-подршка наталитету
Одлука о издавању листа „Градишке новине“
Одлука о допуни Одлуке о кориштењу мобилних телефона у
службене сврхе
Одлука о додјели гранта-подршка наталитету (поклон честитка за
новорођено дијете)
Одлука о додјели гранта-подршка наталитету (поклон честитка за
новорођено дијете)
Одлука о додјели средстава Синдикалној организацији Административне службе општине Градишка
Одлука о додјели средстава КУД „Козара“ Горњи Подградци
Одлука о додјели средстав а КУД „Рогољи“ Рогољи
Одлука о оснивању Општинске управе општине Градишка
Одлука о раскидању меморандума о разумјевању и сарадњи

Одлука о изради Акционог плана родне равноправности на подручју
општине Градишка
Одлука о додјели гранта – подршка наталитету (поклон честитка за
новорођено дијете)
Одлука о додјели гранта – подршка наталитету (поклон честитка за
новорођено дијете)
Одлука о пријему службеника у радни однос
.Одлука о пријему радника у радни однос
Одлука о пријему радника у радни однос
Одлука о усвајању Преглед расподјеле финансијских средстава за
културу у 2014. години
Одлука о одобрењу исплате
Одлука о додјели финансијских средстава
Одлука о додјели финансијских средстава
Одлука о додјели финансијских средстава

Број гласника/
страна
1/14 страна 1
1/14 страна 2
1/14 страна 2
1/14 страна 2
1/14 страна 3
1/14 страна 3
1/14 страна 4
1/14 страна 4
1/14 страна 4
2/14 страна 67
2/14 страна 67
3/14 страна 87
3/14 страна 88
3/14 страна 88
3/14 страна 89
3/14 страна 89
3/14 страна 89
3/14 страна 90
4/14 страна 15
4/14 страна 19
4/14 страна 19

4/14 страна 20
4/14 страна 21
4/14 страна 21
4/14 страна 22
4/14 страна 23
4/14 страна 29
4/14 страна 30
4/14 страна 31
4/14 страна 31
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32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

Одлука о додјели гранта-подршка наталитету (поклон честитка за
новорођенодијете)
Одлука о додјели гранта-подршка наталитету (поклон честитка за
новорођено дијете)
Одлука о исплати средстава МЗ Рогољи (полагање вијенаца
погинулим борцима)
Одлука о пријему приправника-волонтера
Одлука о висини закупа градског грађевинског земљишта за 2015.
годину
Одлука о продају службеног аутомобила путем лицитације
Одлука о додјели средстава поводом манифестације „Недјеља
дјетета“
Одлука о именовању Општинског оперативног тим (ООТ) општине
Градишка
Одлука о пријему радника у радни однос
Одлука о пријему службеника у радни однос

7/14 страна 2
7/14 страна 2
7/14 страна 3
8/14 страна 36
9/14 страна 1
9/14 страна 2
9/14 страна 3
9/14 страна 3
10/14 страна 50
10/14 страна 51

РЈЕШЕЊА
Ред.
Број гласника/
НАЗИВ
бр.
страна
Рјешење о давању сагласности на Опште услове за испоруку
1.
1/14 страна 5
топлотне енергије
- Општи услови за испоруку топлотне енерегије

2.

Рјешење о давању сагласности на Цјеновник услуга гријања са
тарифним моделом

1/14 страна 12

Цјеновник услуга гријања са тарифним моделом

3.
4.

Рјешење о давању сагласности КП „Водовод“ а.д. Градишка на
утврђене цијене воде, канализације и таксе на прикључак
Рјешење о давању сагласности Финансијски план ЈЗУ „Апотека
Градишка“ Градишка за 2014. годину

5.

Рјешење о именовању
документације

6.
7.

Рјешење о формирању Пројектног имплементационог тима
Рјешење о именовању Комисије за избор чланова Управе предузећа
КП „Градска чистоћа“
Рјешења о реалокацији средстава у Буџету општине Градишка за
2013. годину
Рјешење о давању сагласности на Правилник о измјенама и
допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији
радних мјеста у ЈЗУ „Дом здравља“ Градишка-V
Рјешење о именовању радне групе испред општине Градишка за
провођење пројекта Подршка одрживе реинтеграције повратка у БиХ
Рјешење о именовању надзорног органа
Рјешење о именовању Комисије за случај настанка штете услед
дејства елементарних непогода на пољопривредним усјевима, те
осталих штета на пољопривредним газдинствима на подручју
општине градишказа 2014. годину

8.
9.

10.
11.
12.

Комисије

за

интерну

ревизију

пројектне

1/14 страна 13
1/14 страна 15
1/14 страна 15
1/14 страна 15
1/14 страна 16
2/14 страна 68
3/14 страна 90
3/14 страна 91
3/14 страна 91
3/14 страна 91
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13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

27.
28.

29.
30.

Рјешење о именовању Комисије за утврђивање испуњености општих
услова за додјелу средстава из програма подршке развоја
пољопривреде за 2014. годину
Рјешење о именовању Комисије (непокретности које се дају у закуп)
Рјешење о именовању Стамбене комисије општине Градишка
Рјешење о именовању Комисије (узроци и посљедице поплава)
Рјешења о одобрењу реалокације средстава у Буџету општине
Градишка за 2013. годину
Рјешење о усвајању Преглед расподјеле финансијских средстава за
спорт у 2014. години
Рјешење о давању сагласности на Одлуку о измјенама Статута Јавне
установе за предшколско васпитање и образовање дјеце „Лепа
Радић“ Градишка
Рјешење о давању сагласности на Статут Јавне установе Центар за
социјални рад Градишка
Рјешење о именовању Комисије за преглед и утврђивање стања
спортских објеката на подручју општине
Рјешење о именовању Радне групе за израду Акционог плана родне
равноправности на подручју општине Градишка
Рјешење о именовању Комисије за додјелу једнократне помоћи за
обављање асистиране репродукције
Рјешење о именовању Радне групе за провођење Пројекта „Подршка
одрживој ре(интеграцији) повратника у БиХ
Рјешења о одобрењу реалокције средстава у Буџету општине
Градишка за 2014. годину
Рјешење о именовању Комисије за прикупљање података о
грађевинским објектима и становима који су у власништву општине
Градишка
Рјешење о формирању Пројектног имплементационог тима
Рјешење о именовању чланова Комисије за преглед и утврђивање
стања оштећених објеката које је изазвало олујно невријеме
„пијавица“ у Ламинцима –Брезици
Рјешење о именовању Радне групе за израду акта за превенцију
инцидената и кривичних дјела почињених усљед предрасуда
Рјешења о одобрењу реалокације средстава у Буџету општине
Градишка за 2014. годину

31.

Рјешење о именовању Комисије за избор приправника – волонтера по
расписаном конкурсу

32.

Рјешење о именовању Комисије за социјалну заштиту и инклузију
општине Градишка
Рјешење о именовању првостепене стручне Комисије за процјену
потреба и усмјеравање дјеце и омладине са сметњама у развоју
Рјешење о именовању Првостепене стамбене комисије за борачкоинвалидску заштиту општине Градишка
Рјешење о именовању Комисије за утврђивање дефицитарних
занимања на подручју општине Градишка

33.
34.
35.

3/14 страна 92
3/14 страна 92
3/14 страна 93
3/14 страна 93
3/14 страна 103
4/14 страна 23
4/14 страна 27
4/14 страна 27
4/14 страна 27
4/14 страна 28
4/14 страна 28
4/14 страна 29
4/14 страна 32
5/14 страна 3
7/14 страна 3
7/14 страна 4
7/14 страна 4
7/14 страна 5
8/14 страна 36
9/14 страна 5
9/14 страна 6
9/14 страна 7
9/14 страна 8
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36.
37.
38.

39.

Рјешење о именовању Комисије за продају службеног аутомобила
путем лицијтације
Рјешење о именовању Комисије за утврђивање штете на објектима
због излива подземних вода
Рјешење о давању сагласности на Правилник о измјенама и
допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији
радних мјеста ЈЗУ „Дом здравља“ Градишка
Рјешење о именовању Комисије

9/14 страна 9
9/14 страна 9
9/14 страна 9
11/14 страна 62

З А К Љ У Ч Ц И И ДРУГИ АКТИ
Ред.
бр.
1.

НАЗИВ

Број гласника/
страна

Наредба о измјени Наредбе о одређивању предузећа, установа и
других организација који су дужни да раде у дане празника
Републике Српске

1/14 страна 16

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕЊЕ,
КОМУНАЛНЕ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
Ред
.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

НАЗИВ
Оглас о регистрацији ЗЕВ зграде у Ул. „Видовданска“ бр, 5 - улаз Ц
Оглас о регистрацији ЗЕВ зграде у Ул. „Козарских бригада“ бр. 34
Оглас о промјени заступника ЗЕВ зграде у Ул. „Видовданска“ 75 Б
Оглас о регистрацији ЗЕВ стамбене згарде „Берза 2“ у Ул.
„М.Г.Николајевича број 19“
Оглас о регистрацији ЗЕВ стамбене згарде у Ул. „Војводе Мишића
број 56“
Оглас о промјени заступника ЗЕВ стамбене зграде у Улици
„В.С.Караџића Г-1, ламела Ц“
Оглас о промјени заступника ЗЕВ стамбене зграде у Ул.
„Видовданска 77/3“
Оглас о регистрацији ЗЕВ зграде у „Ул. Козарских бригада“ број 27
Оглас о регистрацији ЗЕВ зграде у „Ул. Видовданска“ број 5, улаз Е
Оглас о регистрацији ЗЕВ зграде „Урбана вила Кеј“ у „Ул.“Војводе
путника“ бр.2/А
Оглас о промјени заступника ЗЕВ зграде у Ул. „Николе Тесле“ 13/А
Оглас о промјени заступника ЗЕВ зграде у Ул. „Видовданска 60/Ц
Оглас о промјени заступника ЗЕВ зграде у Ул. „Видовданска 81“

Оглас о промјени заступника ЗЕВ зграде у Ул. „Видовданска 2Е”

Број гласника/
страна
1/14 страна 17
1/14 страна 17
1/14 страна 18
4/14 страна 34
4/14 страна 34
4/14 страна 35
4/14 страна 35
7/14 страна 11
7/14 страна 11
7/14 страна 12
7/14 страна 12
7/14 страна 12
8/14 страна 37
10/14 страна 52

ОДБОР ЗА ЖАЛБЕ
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Ред
НАЗИВ
.бр.
1. Пословник о раду Одбора за жалбе Општине Градишка
КП „ТОПЛАНА А.Д. ГРАДИШКА“
Ред
.
бр.
1.

Број гласника/
страна
5/14 страна 4

НАЗИВ

Број гласника/
страна

- Одлука о стављању ван снаге Општих и техничких услова за
испоруку топлотне енергије

3/14 страна 103

ЦЕНТРАЛНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА БИХ
Ред
.
бр.
1.
2.

НАЗИВ
Рјешење о давању сагласности на Рјешење Скупштине општине
Градишка о разрешењу четири члана ОИК Градишка,
Рјешење о давању сагласности на Рјешење Скупштине општине
Градишка о именовању четири члана ОИК Градишка

Број гласника/
страна
4/14 страна 36
4/14 страна 36
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РЕГИСТАР ПРОПИСА
објављених у „Службеном гласнику општине Градишка“ у 2013. години

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ
Ред.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

НАЗИВ
Програм заједничке комуналне потрошње за 2013. годину
Програм уређења градског и осталог грађевинског земљишта за 2013.
годину
Програм комуналне инфраструктуре за 2013. годину
Програм текућег одржавања и реконструкције локалних некатегорисаних
путева за 2013. годину
Програм текућег одржавања и реконструкције хидромелиoрационог
система за 2013.годину
Програма социјалне заштите за 2013. годину
Програм борачко–инвалидске заштите и заштите цивилних жртава рата
за 2013. годину
Програм заштите од пожара у општини Градишка за 2013. годину
Програм подршке развоја пољопривреде за 2013. годину
Програм подршке предузетништва за 2013. годину
Програм утрошка средстава од накнада за продате шумске дрвне
сортименте у 2013. години.
Годишњи План финансирања у области културе у 2013. години
Програм финансирања спорта на подручју општине Градишка 2013.
годину
Програма заштите од пожара у општини Градишка за 2014. годину
Програм рада Скупштине општине Градишка за 2014. годину
Ребаланс Буџета оптине Градишка за 2013. годину
Буџет општине Градишка за 2014. годину
Програм заједничке комуналне потрошње за 2014. годину
Програм уређења градског и осталог грађевинског земљишта за 2014.
годину
Програм текућег одржавања и реконструкције локалних и
некатегорисаних путева за 2014. годину
Програм комуналне инфраструктуре за 2014. годину
Програм текућег одржавања и реконструкције хидромелиорационог
система за 2014.годину

Број гласника/
страна
3/13 страна 2
3/13 страна 7
3/13 страна 9
3/13 страна 10
3/13 страна 12
3/13 страна 13
3/13 страна 22
3/13 страна 26
3/13 страна 30
3/13 страна 32
3/13 страна 34
3/13 страна 35
4/13 страна 12
11/13 страна 24
12/13 страна 1
12/13 страна 7
12/13 страна 26
12/13 страна 43
12/13 страна 51
12/13 страна 53
12/13 страна 54
12/13 страна 55
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ОДЛУКЕ
Ред.
НАЗИВ
бр.
Одлука о усвајању Извјештаја о извршењу Програма рада Скупштине
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Број гласника/
страна

општине за 2012. годину и раду сталних радних тијела Скупштине општине
3/13 страна 1
у 2012. години
Одлука о усвајању Извјештаја о раду Начелника општине и
3/13 страна 1
Административне службе општине Градишка за 2012. годину
Одлука о утврђивању вриједности бода за обрачунавање комуналне
3/13 страна 6
накнаде за 2013. годину
Одлуке о утврђивању просјечне коначне цијене корисне стамбене
3/13 страна 9
површине
Одлука о проширеним правима из области социјалне заштите
3/13 страна 22
Одлука о комуналним дјелатностима
3/13 страна 37
Одлука о тржничкој дјелатности
3/13 страна 42
Одлука о приједлогу уписних подручја за основне школе на подручју
3/13 страна 44
општине Градишка
Одлук о давању сагласности на Листу споменика и спомен-обиљежја
на подручју општине Градишка
3/13 страна 46
-Листа споменика и спомен-обиљежја на простору општине Градишка
Одлуке о давању сагласности за закључење уговора о куповини земљишта
3/13 страна 49
са Имшир Мујом из Ровина
Одлуке о давању сагласности за закључење Уговора о замјени некретнина
3/13 страна 50
са „Лагуна Шпед“ д.о.о. Градишка из Градишке
Одлука о давању сагласности за закључење Уговора о замјени некретнина
3/13 страна 50
са Козомора Драгом, син Михајла из Градишке
Одлука о давању сагласности за закључење Уговора о продаји
неизграђеног градског грађевинског земљишта непосредном погодбом са
3/13 страна 51
„Градид инжењеринг“ д.о.о. Градишка из Градишке
Одлука о додјели јавних признања општине Градишка
4/13 страна 1
Одлука о организацији и функционисању цивилне заштите општине
4/13 страна 2
Градишка уобласти заштите и спасавања
Одлука о формирању штаба за ванредне ситуације општине Градишка.
4/13 страна 6
Одлука о организовању Јавне установе „Центар за социјални рад“
4/13 страна 8
Градишка
Oдлука о организовању Јавне установе „Завичајни музеј“ Градишка.
4/13 страна 10
Одлука о утврђивању критерија за именовање директора и управних одбора
4/13 страна 15
jавних установа чији је оснивач општина Градишка
Одлука о утврђивању услова, стандарда и критерија за избор Надзорног одбора
4/13 страна 16
ЈП “Радио Градишка“ Градишка
Одлука о радном времену Јавне установе за предшколско васпитање и
4/13 страна 17
образовање дјеце „Лепа Радић“Градишка
Одлука о усвајању Извјештаја о извршењу Буџета општине за 2012. годину
4/13 страна 17
-Извјештај о извршењу Буџета општине за 2012. годину
Одлука о измјени Одлуке о организовању Јавне здравствене установе „Дом
4/13 страна 36
здравља“ Градишка
Одлука о измјени Одлуке о организовању Јавне здравствене установе 4/13 страна 36
„Апотека Градишка“
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25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Одлука о измјени Одлуке о организовању Јавне установе „Народна
библиотека“ Градишка
Одлука о измјени Одлуке о организовању и промјени досадашњег назива
установе Дом културе „Вељко Чубриловић“ Градишка у Јавну установу
„Културни центар“ Градишка
Одлука о измјени Одлуке о организовању пословања Јавне установе за
предшколско васпитање и образовање дјеце „Лепа Радић“ Градишка
Одлука о измјени и допуни Одлуке о приједлогу уписних подручја за
основне школе на подручју општине Градишка
Одлука о раскидању уговора о оснивању ЈУ „Археолошко-природни парк
Доња Долина- Бардача“, Бардача, Србац
Одлука о измјени Одлуке о критеријима, начину и поступку расподјеле
средстава невладиним организацијама
Одлука о измјени Одлуке о именовању мртвозорника за преглед умрлих и
утврђивање времена и узрока смрти умрлих лица изван здравствене
установе
Одлука о продаји неизграђеног грађевинског земљишта у оквиру
Регулационог плана „Агроиндустријска зона Нова Топола“
Одлука о давању сагласности на закључење уговора о продаји неизграђеног грађевинског земљишта непосредном погодбом са Сладојевић
Весном из Градишке
Одлука о давању сагласности на закључење уговора о продаји неизграђеног грађевинског земљишта непосредном погодбом са Добраш Вељком
из Градишке
Одлука о измјенама и допунама Статута општине Градишка.
Одлука о мјесним заједницама на подручју општине Градишка.
Одлука о управљању јавним просторима за паркирање моторних возила на
подручју општине Градишка
Одлука о начину давања у закуп друштвених домова и других непокретности у власништву и посједу општине Градишка
Одлука о одобравању субвенције за одређене кориснике услуга КП
„Градска чистоћа“а.д. Градишка
Одлука о одобравању субвенције за одређене кориснике услуга гријања
Одлука о висини накнаде за рад предсједника и чланова Надзорног одбора
ЈП “Радио Градишка” Градишка
Одлука о измјени и допуни Одлуке о тржничкој дјелатности
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о одређивању радног времена
угоситељских објеката на подручју општине Градишка
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о општинским административним
таксама
Одлука о давању сагласности за упис заложног права-хипотеке Привредном друштву „Gomех“ д.о.о. Трн
Одлука о давању сагласности за упис заложног права-хипотеке Привредном друштву„Golić-trade“ д.о.о. Градишка
Одлука о формирању Пописне комисије општине Градишка за попис становништва, домаћинстава и станова у БиХ 2013. год
Статут општине Градишка -Пречишћен текстОдлука о расписивању избора за избор чланова Савјета мјесних заједница
и сазивању збора грађана мјесних заједница на подручју општине
Градишка
Одлука о производњи и испоруци топлотне енергије

4/13 страна 37
4/13 страна 38
4/13 страна 38
4/13 страна 38
4/13 страна 39
4/13 страна 40
4/13 страна 41
4/13 страна 41
4/13 страна 42
4/13 страна 43
5/13 страна 1
5/13 страна 3
5/13 страна 9
5/13 страна 15
5/13 страна 16
5/13 страна 17
5/13 страна 17
5/13 страна 18
5/13 страна 20
5/13 страна 21
5/13 страна 21
5/13 страна 22
7/13 страна 1
8/13 страна 1
8/13 страна 11
8/13 страна 13
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51.
52.
53.
54.
55.

56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.

Одлука о расписивању јавног позива за повјеравање обављања комуналне
дјелатности производње и испоруке топлотне енергије
Одлука о организовању Професионалне ватрогасне јединице Градишка
Одлука о престанку рада ЈУ „Народни унивезитрет“ Градишка
Одлука о измјени допуни Одлуке о комуналним таксама.
Одлука о усвајању Извјештаја о извршењу Буџета општине Градишка за
период 01.01.2013.- 30.06.2013. године
-Извјештај о извршењу Буџета општине Градишка за период 01.01.201330.06.2013. године
Одлука о губитку својства непокретности у општој употреби.
Одлука о утврђивању комуналне дјелатности од посебног јавног интереса
– одржавање стајалишта за теретна моторна возила
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о управљању јавним просторима
за паркирање моторних возила на подручју општине Градишка
Одлука о приступању продаји грађевинског земљишта
Одлука о давању сагласности за упис заложног права-хипотеке Пољопривредној задрузи „Вип Крајина“ п.о. Лакташи,
Одлука опреносу власништва аутомобила марке „Застава“ тип Yugo“
Одлука о преносу власништва над пиштољем
Одлука о измјенама Одлуке о давању сагласности за упис заложног правахипотеке Привредном друштву „GOMEX“ д.о. Трн, општина Лакташи
Одлука о измјенама Одлуке о давању сагласноси за упис заложног правахипотеке Привредном друштву „GOLIĆ-TRADE“ д.о.o.Градишка
Одлука о давању сагласности за закључење уговора о продаји неизграђеног
градског грађевинског земљишта непосредном погодбом са Брадарић
Џенаном и Брадарић Џенетом
Одлука о избору најповољнијег понуђача..
Одлука о давању гаранције за кредитно задужење КП”Топлана” а.д.
Градишка.
Одлука о комуналном реду
Одлука о комуналној накнади
Одлука о стипендирању студената са подручја општине Градишка.
Одлука о управљању јавним просторима за паркирање моторних возила на
подручју општине Градишка - Пречишћен текст.
Одлукa о вршењу ревизије финансијског пословања Агениције за локални
развој
Одлука о куповини акција КП „Топлана“ Градишка.
Одлука о приступању продаји грађевинског земљишта
Одлука о давању сагласности за закључење Уговора о замјени некретнина
са Кичић Жељком, сином Петра из Градишке
Одлука о давању сагласности за закључење уговора о куповини земљишта
са Митровић р. Чичић Борком и Мијаиловић р. Сенчар Алисом
Одлука о извршењу ребаланса Буџета општине Градишка за 2013. годину
Одлука о извршењу Буџета општине Градишка за 2014. годину
Одлука о безбједности саобраћаја на путевима општине Градишка.
Одлука о утврђивању вриједности бода за обрачунавање комуналне
накнаде за 2014. годину
Одлука о прихватању кредитног задужења Општине Градишка код Европске инвестиционе банке за пројекат ''Побољшање водоснабдијевања и
рјешавања проблема отпадних вода''
Одлука о преузимању преосталих акција КП „Топлана“ а.д. Градишка.

8/13 страна 19
8/13 страна 20
8/13 страна 21
8/13 страна 22
8/13 страна 22
8/13 страна 34
9/13 страна 1
9/13 страна 2
9/13 страна 3
9/13 страна 7
9/13 страна 7
9/13 страна 8
9/13 страна 8
9/13 страна 9
9/13 страна 9
10/13 страна 1
10/13 страна 2
11/13 страна 1
11/13 страна 17
11/13 страна 20
11/13 страна 28
11/13 страна 35
11/13 страна 35
11/13 страна 35
11/13 страна 39
11/13 страна 39
12/13 страна 23
12/13 страна 40
12/13 страна 57
12/13 страна 66
12/13 страна 66
12/13 страна 67
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83.
84.
85.
86.
87.
88.

Одлуке о изради Плана омладинске политике за општину Градишка за
средњорочни период
Одлука о расписивању јавног конкурса за избор предсједника и чланове
Одбора за жалбе.
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о општинским административним
таксама
Одлука о давању сагласности за закључење Уговора о замјени некретнина
са Кичић Жељком, сином Петра из Градишке
Одлука о куповини земљишта означеног као к.ч. бр. 429 и 430 к.о.
Сеферовци
Одлука о приступању продаји земљишта означеног као к.ч. бр. 604 к.о.
Сеферовци

12/13 страна 68
12/13 страна 69
12/13 страна 70
12/13 страна 71
12/13 страна 72
12/13 страна 73

РЈЕШЕЊА
Ред.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

НАЗИВ
Рјешење о одбијању захтјева за утрђивање права својине на градском
грађевинском земљи-шту Балаћ Богдана
Рјешење о одбијању захтјева захтјева за утрђивање права својине на
градском грађевинском земљишту Брњак Салке
Рјешење о разрешењу члана Комисије за мандатна питања Скупштине
општине Градишка (Слободан Видовић)
Рјешење о именовању члана Комисије за мандатна питања Скупштине
општине Градишка (Вања Стојнић)
Рјешење о разрешењу члана Комисије за питање младих Скупштине
општине Градишка (Жељко Благојевић) 58
Рјешење о именовању члана Комисије за питање младих Скупштине
општинеГрадишка (Зоран Гвозденац)
Рјешење о разрешењу члана Комисије за за разматрање захтјева за новчану помоћ из буџетске резерве у износу преко 5.000,00 КМ Скупштине
општине Градишка
Рјешење о именовању члана Комисије за за разматрање захтјева за новчану помоћ из буџетске резерве у износу преко 5.000,00 КМ Скупштине
општине Градишка
Рјешења о измјени Рјешења о именовању Етичког одбора Скупштине
општине Градишка
Рјешење о именовању Савјета за праћење израде Просторног плана
општине Градишка 2005-2020. године
Рјешење и именовању Савјета за праћење израде Урбанистичког пројекта
„Стари парк“.
Рјешење о именовању и утврђивању листе стручњака који ће се именовати
у Комисије приликом спровођења поступка за пријем службеника Административне службе општине Градишка
Рјешење о именовању Комисије за провођење поступка по конкурсу за
избор секретара Скупштине општине Градишка
Рјешење о именовању Комисије за провођење поступка по конкурсу за
избор начелника Одјељења Административне службе општине Градишка
Рјешење о именовању Комисије за провођење поступка по конкурсу за
избор службеника Административне службе општине Градишка

Број гласника/
страна
3/13 страна 51
3/13 страна 53
3/13 страна 58
3/13 страна 58
3/13 страна 58
3/13 страна 58
3/13 страна 59
3/13 страна 59
3/13 страна 59
3/13 страна 60
3/13 страна 60
3/13 страна 61
3/13 страна 61
3/13 страна 62
3/13 страна 62
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16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

Рјешење о именовању Комисије за спровођење јавног надметања за
продају грађевинског земљишта у ''Агроиндустријској зони Нова Топола''
Рјешење о разрјешењу чланова Управног одбора Јавне установе „Центар
за социјални рад“ Градишка.
Рјешење о именовањ в.д. чланова Управног одбора Јавне установе „Центар
за социјални рад“ Градишка
Рјешење о разрјешењу чланова Управног одбора Јавне установе „Народна
библиотека“ Градишка.
Рјешење о именовању в.д. чланова Управног одбора Јавне установе
„Народна библиотека“ Градишка.
Рјешење о разрјешењу чланова Надзорног одбора ЈП „Радио Градишка“
Градишка.
Рјешење о именовању в.д. чланова Надзорног одбора ЈП „Радио Градишка“ Градишка.
Рјешење о разрјешењу чланова Управног одбора Јавне установе за
предшколско образовање и васпитање „Лепа Радић“ Градишка
Рјешење о именовању в.д. чланова Управног одбора Јавне установе за
предшколско образовање и васпитање „Лепа Радић“ Градишка
Рјешење о разрјешењу чланова Управног одбора Јавне установе
„Завичајни музеј“ Градишка
Рјешење о именовању в.д. чланова Управног одбора Јавне установе
„Завичајни музеј“ Градишка
Рјешење о разрјешењу чланова Управног одбора ЈЗУ „Дом здравља“
Градишка
Рјешење о именовању в.д. чланова Управног одбора ЈЗУ „Дом здравља“
Градишка
Рјешење о разрјешењу чланова Управног одбора ЈЗУ „Апотека Градишка“
Градишка.
Рјешење о именовању в.д. чланова Управног одбора ЈЗУ „Апотека
Градишка“ Градишка
Рјешење о разрјешењу чланова Управног одбора Јавне установе
„Културни центар“ Градишка
Рјешење о именовању в.д. чланова Управног одбора Јавне установе
„Културни центар“ Градишка
Рјешење о разрјешењу чланова Надзорног одбора ЈП Спортски центар
„Servitium“ Градишка
Рјешење о именовању в.д. чланова Надзорног одбора ЈП Спортски центар
„Servitium“ Градишка
Рјешење о разрешењу директора Туристичке организације општине
Градишка
Рјешење о одбијању захтјева Свјетлица Милана из Градишке за утврђивање права својине на градском грађевинском земљишту.
Рјешење о именовању секретара Скупштине општине Градишка, /Нада
Живковић/.
Рјешење о разрешењу в.д. начелника Одјељења за општу управу,/Адам
Шукало/
Рјешење о именовању начелника Одјељења за општу управу, /Мирон
Бјеловук/
Рјешење о именовању начелника Одјељења за финансије, /Добрила
Тодоровић/
Рјешење о именовању начелника Одјељења за урбанизам, грађење,
комуналне истамбене послове/Слободан Видовић/

3/13 страна 63
3/13 страна 63
3/13 страна 63
3/13 страна 64
3/13 страна 64
3/13 страна 65
3/13 страна 65
3/13 страна 65
3/13 страна 66
3/13 страна 66
3/13 страна 66
3/13 страна 67
3/13 страна 67
3/13 страна 68
3/13 страна 68
3/13 страна 68
3/13 страна 69
3/13 страна 69
3/13 страна 69
3/13 страна 70
4/13 страна 44
4/13 страна 46
4/13 страна 46
4/13 страна 46
4/13 страна 47
4/13 страна 47
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42.

Рјешење о именовању начелника Одјељења за привреду и пољопривреду
/Љубимко Чакаљ/

43.

Рјешење о именовању начелника Одјељења за друштвене дјелатности,
/Дане Малешевић/
Рјешење о именовању начелника Одјељења за инспекције, /Радимир
Пјанић/
Рјешење о именовању начелника Одјељења за борач.-инвалидску заштиту,
/Вујадин Миљић/
Рјешење о разрешењу в.д. чланова Управног одбора Јавне установе за
предшколско образовање и васпитање „Лепа Радић“ Градишка,
Рјешење о разрешењу члана Управног одбора Јавне установе за
предшколско образовање и васпитање „Лепа Радић“ Градишка.
Рјешење о именовању чланова Управног одбора Јавне установе за
предшколско образовање и васпитање „Лепа Радић“ Градишка
Рјешење о разрешењу директора Јавне установе „Народна библиотека“
Градишка
Рјешење о именовању в.д.директора Јавне установе „Народна библиотека“
Градишка
Рјешење о именовању члана школског одбора Гиманзије Градишка
Рјешење о именовању члана школског одбора Техничке школе Градишка
Рјешење о именовању члана школског одбора Средње стручне и техничке
школе
Рјешење о именовању члана школског одбора ОШ „Васа Чубриловић“
Градишка
Рјешење о именовању члана школског одбора ОШ „Данило Борковић“
Градишка
Рјешење о именовању члана школског одбора ОШ „Козарска дјеца“
Крушкик
Рјешење о именовању члана школског одбора ОШ „Младен Стојановић“
Г. Подградци
Рјешење о именовању члана школског одбора ОШ „Свети Сава“ Дубраве
Рјешење о именовању члана школског одбора ОШ „Петар Кочић“ Нова
Топола
Рјешење о именовању члана школског одбора ОШ „Вук Стефановић
Караџић“ Турјак
Рјешење о именовању члана школског одбора ОМШ „Бранко Смиљанић“
Градишка
Рјешење о измјени Рјешења о разрешењу Управног одбора ЈЗУ„Дом
здравља“Градишка
Рјешење о измјени Рјешења о разрешењу Управног одбора ЈЗУ „Апотека
Градишка“Градишка
Рјешење о измјени Рјешења о разрешењу Управног одбора ЈУ „Народна
библиотека“ Градишка
Рјешење о измјени Рјешења о разрешењу Управног одбора ЈУ „Завичајни
музеј“
Рјешење о измјени Рјешења о разрешењу Управног одбора ЈУ „Културни
центар“
Рјешење о измјени Рјешења о разрешењу Управног одбора ЈУ „Центар за
социјални рад“ Градишка
Рјешење о разрешењу директора ЈУ „Центар за социјални рад
„Градишка(Милан Мацура)

44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.

4/13 страна 47

4/13 страна 48
4/13 страна 48
4/13 страна 48
4/13 страна 49
4/13 страна 49
4/13 страна 50
4/13 страна 50
4/13 страна 50
4/13 страна 51
4/13 страна 51
4/13 страна 51
4/13 страна 52
4/13 страна 52
4/13 страна 52
4/13 страна 53
4/13 страна 53
4/13 страна 53
4/13 страна 54
4/13 страна 54
4/13 страна 54
4/13 страна 55
4/13 страна 55
4/13 страна 55
4/13 страна 56
4/13 страна 56
4/13 страна 56
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69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.

Рјешење о именовању в.д. директора ЈУ „Центар за социјални рад“
Градишка (Сузана Шормаз)
Рјешење о разрешењу директора ЈЗУ „Дом здравља“ Градишка(Богдан
Миленковић)
Рјешење о именовању в.д. директора ЈЗУ Дом здравља„ Градишка
(Тихомир Михајловић)
Рјешење о разрешењу в.д. директора Агенције за локални развој Градишка
(Миодраг Бабић)
Рјешење о именовању в.д. директора Агенције за локални развој Градишка
(Нада М. Глувић)
Рјешење о разрешењу члана Етичког одбора Скупштине општине
Рјешење о именовању члана Етичког одбора Скупштине општине
Рјешење о разрјешењу директора Јавне установе „Културни центар“
Рјешење о именовању в.д. директора Јавне установе „Културни центар“
Рјешење о разрешењу директора Јавне здравствене установе „Апотека
Градишка“ Градишка
Рјешење о именовању в.д. директора Јавне здравствене установе
„Апотека“ Градишка
Рјешење (Одлука) о именовању Комисије за провођење поступка по
јавном огласу за избор чланова Пописне комисије локалне самоуправе
Рјешење о разрешењу члана Комисије за прописе Скупштине општине
Градишка
Рјешење о именовању члана Комисије за прописе Скупштине општине
Градишка
Рјешењe о одбијању захтјева Туралић Сулејмана и Туралић Сабахудина
из Градишке за утврђивање права својине на земљишту у државној
својини
Рјешење о Одбијању захтјева Гојковић Далиборке из Градишке за куповину неизграђеног градског грађевинског земљишта у државној својини
Рјешење о именовању Комисије за избор најповољнијег понуђача
Рјешење о одбијању захтјева Џамастагић Муневере и Решић Мухареме из
Градишке за куповину неизграђеног градског грађевинског земљишта у
државној својини
Рјешење о именовању директора ЈУ »Културни центар« Градишка
Рјешење о разрјешењу директора ЈУ »Завичајни музеј« Градишка
Рјешење о именовању в.д. директора ЈУ »Завичајни музеј« Градишка.
Рјешење о разрјешењу директора Јавне предшколске установе »Лепа
Радић »Градишка
Рјешење о именовању в.д. директора Јавне предшколске установе»Лепа
Радић »Градишка
Рјешење о именовању Комисије за продају грађевинског земљишта
Рјешење о разрешењу члана Комисија за награде и признања Скупштине
општине Градишка
Рјешење о именовању члана Комисија за награде и признања Скупштине
општине Градишка
Рјешење о разрешењу замјеника предсједника Савјета за здравство и
социјалну заштиту Скупштине општине Градишка
Рјешење о именовању замјеника предсједника савјета за здравство и
социјалну заштиту Скупштине општине Градишка,
Рјешење о разрешењу члана Комисија за сарадњу са општинама и
градовима Скупштине општине Градишка

4/13 страна 57
4/13 страна 57
4/13 страна 57
4/13 страна 58
4/13 страна 58
4/13 страна 58
4/13 страна 59
5/13 страна 22
5/13 страна 22
5/13 страна 23
5/13 страна 23
5/13 страна 24
5/13 страна 24
5/13 страна 24
8/13 страна 34
8/13 страна 36
8/13 страна 40
9/13 страна 9
9/13 страна 11
9/13 страна 11
9/13 страна 12
9/13 страна 12
9/13 страна 12
9/13 страна 13
9/13 страна 13
9/13 страна 13
9/13 страна 14
9/13 страна 14
9/13 страна 15
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98.
99.
100.
101.
102.
103.

Рјешење о именовању члана Комисија за сарадњу са општинама и
градовима Скупштине општине Градишка
Рјешење о утврђивању права својине на некретнинама у државној својини
у корист градитеља стамбеног објекта Ковачић Недељка
Рјешење о именовању Комисије за продају грађевинског земљишта у к.о.
Бок Јанковац и к.о. Градишка-село
Рјешење о именовању Комисије за провођење поступка по конкурсу за
избор службеника административне службе општине Градишка
Рјешење о именовању Комисије за спровођење јавног конкурса за избор
Одбора за жалбе општине Градишка
Рјешење о именовању Комисије за продају земљишта означеног као к.ч.
бр. 604 к.о. Сеферовци.

9/13 страна 15
11/13 страна 40
11/13 страна 43
11/13 страна 43
21/13 страна 75
21/13 страна 75

ЗАКЉУЧЦИ
Ред.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

НАЗИВ
Закључак о давању сагласности на Програм рада ЈУ “Културни центар”
Градишка за 2013.годину
Закључак о давању сагласности на Програм рада ЈУ „Завичајни музеј
Градишка“ за 2013.годину
Закључак о давању сагласности на Програм рада ЈУ “Народна бибилотека”
Градишка за 2013. годину
Закључак о исправци грешке (додјела грађевинског неизграђеног земљишта у друштвеној својини Фишек Фатими, кћери Ахмета)
Закључак о исправци грешке (право власништва на земљишту Кременовић Новак)
Закључак о обустављању поступка покренутог по захтјеву Дејановић
Миленка из Градишке за утврђивање права власништва на грађевинском
земљишту
Закључак о обустављању поступка за замјену земљишта покренутог по
захтјеву Гојковић Павла из Бања Луке.
Закључак о обустављању поступка за замјену земљишта покренутог по
захтјеву Тороман Јелене из Градишке
Закључак о исправци грешке у Одлуци о давању сагласности за закључење уговора о продаји неизграђеног градског грађевинског земљишта са
Бижић Слађаном и Бижић р.Горановић Данијелом из Градишке
Закључак о давању сагласности на Програм рада ЈУ „Културни центар“
Градишка за 2014. годину
Закључак о давању сагласности на Програм рада ЈУ „Завичајни музеј“
Градишка за 2014. годину
Закључак о давању сагласности Програм рада ЈУ„Народна библиотека“
Градишка за 2014. годину
Закључак о одбацивању захтјева Шантић Сенада из Градишке за
куповину неизграђеног грађевинског земљишта у државној својини
непосредном погодбом

Број гласника/
страна
3/13 страна 36
3/13 страна 36
3/13 страна 37
3/13 страна 56
3/13 страна 57
8/13 страна 37
8/13 страна 38
8/13 страна 39
9/13 страна 10
12/13 страна 70
12/13 страна 71
12/13 страна 71
12/13 страна 73
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НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ
Ред.
бр.
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

НАЗИВ
Правилник о оганизацији и систематизацији радних мјеста Административне службе општине Градишка.
Исправка
Појединачни колективни уговор за запослене у Административној
служби општине Градишка
Програм пријема приправника за обављање приправничког стажа за
2013.годину
Исправка у Програму пријема приправника за обављање приправничког
стажа за 2013. годину
Правилник о расподјели финансијских средстава за спорт на простору
општине Градишка
-Преглед расподјеле финансијских средстава за спорт у 2013.години,
Правилник о расподјели средстава невладиним организацијама по јавном
позиву у складу са ЛОД методологијом
Преглед расподјеле финансијских средстава за културу у 2013. год
Програм збирњавања вишка запослених у Административној служби
општине Градишка
Правилник о организацији и систематизацији радних мјеста у Административној служби општине Градишка
Правилник о условима и начину кориштења средстава Програма подршке развоју пољопривреде за 2013. годину
Правилник о заштити од пожара у Административној служби општине
Градишка
Правилник о поступку давања у закуп станова на којима право располагања има Општина Градишка.
Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста
у Професионалној ватрогасној јединици Градишка,....................................
–Мишљење Инспектората за експлозивне материје и послове заштите
од пожара.
Правилник о кориштењу средстава која се признају као трошкови
репрезентације

Број гласника/
страна
1/13 страна 3
2/13 страна 17
2/13 страна 14
4/13 страна 59
5/13 страна 28
4/13 страна 60
4/13 страна 70
4/13 страна 63
4/13 страна 73
5/13 страна 25
7/13 страна 3
8/13 страна 41
8/13 страна 46
11/13 страна 44
11/13 страна 49
11/13 страна 59
12/13 страна 76

ОДЛУКЕ
Ред.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

НАЗИВ
Одлука о оснивању Административне службе општине Градишка
Одлука о кориштењу мобилних телефона у службене сврхе
Одлука о благајничком максимуму.
Одлука о висини стипендија за академску 2012/13 годину
Одлука о пробном попису у АЛОРГ Градишка и именовању Комисије за
попис
Одлука о одобрењу исплате

Број гласника/
страна
1/13 страна 1
1/13 страна 52
2/13 страна 1
2/13 страна 1
2/13 страна 2
2/13 страна 2
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Одлука о условима и начину додјеле једнократних новчаних помоћи
социјално угроженим грађанима,
Одлука о давању овлашћења за одобравање овјеравања потписа или
рукописа и висини накнаде за овјеравање потписаили рукописаизван
службених просторија
Одлука о кориштењу мобилних телефона у службене сврхе,
Oдлука о одобрењу исплате
Одлука о оснивању Административне службе општине Градишка
Одлука о одређивању висине накнаде за изношење матичне књиге вјенчаних ван просторија Административне службе општине Градишка
Одлука о висини цијена комуналне услуге
Одлука о одређивању представника руководства за квалитет и именовању
Тима за квалитет у општини Градишка
Одлука о именовању Савјета за безбједност општине Градишка
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о оснивању Административне
службе општине Градишка.
Одлука (Градишка јесен)
Одлука о објављивању огласа за избoр чланова Пописне комисије
општине Градишка
Одлука о одобрењу исплате
Одлука о одобрењу исплате
Одлука о дефицитарним занимањима на подручју општине Градишка
Одлука о измјени Одлуке о начину организовања Трезора Општине
Градишка
Одлука о попису и образовању Комисије за попис

4/13 страна 64
4/13 страна 65
4/13 страна 65
4/13 страна 66
6/13 страна 1
7/13 страна 44
7/13 страна 45
7/13 страна 45
8/13 страна 53
9/13 страна 16
9/13 страна 16
9/13 страна 17
9/13 страна 18
11/13 страна 59
12/13 страна 77
12/13 страна 77
12/13 страна 77

РЈЕШЕЊА
Ред.
Број гласника/
НАЗИВ
бр.
страна
Рјешење о именовању Дисциплинске комисије
1/13 страна 52
1.
Рјешење
о
именовању
првостепене
стручне
Комисије
за
процјену
потреба
и
2.
2/13 страна 2
усмјеравање дјеце и омладине са сметњама у развоју
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

Рјешење о именовању првостепене стручне Комисије за утврђивање способности и функционалног стања лица у поступку остваривања права и
услуга из социјалне заштите.
Рјешење о образовању Комисије за рјешавање захтјева физичких лица за
текуће помоћи
Рјешење о давању сагласности на Финансијски план ЈЗУ “Апотека
Градишка”Градишка
Рјешења о одобрењу реалокације средстава у буџету општине за 2012.
годину
Рјешење о именовању Комисије за споменике и спомен обиљежја,
Рјешење о именовању Комисије за новчане помоћи у области борачкоинвалидске заштите и заштите цивилних жртава рата,
Рјешење о именовању чланова Комисије за прикупљање података у
области стамбеног збрињавања Рома,
Рјешење о образовању Савјета за безбједност саобраћаја на подручју
градског насеља Градишка,

2/13 страна 3
2/13 страна 4
2/13 страна 5
2/13 страна 5
4/13 страна 66
4/13 страна 67
4/13 страна 67

4/13 страна 68
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Рјешење о именовању службеника задуженог за контакте са Агенцијом за
безбједност саобраћаја Републике Српске,
Рјешење о именовању Комисије за провођење јавног конкурса за додјелу у
закуп изграђеног градског грађевинског земљишта (к.ч. 862/1 к.о.
Градишка-град)
Рјешење о измјени Рјешења о образовању Комисије за сарадњу са невладиним организацијама додјелу средстава за пројекте невладиних организација.
Рјешење о измјени Рјешења о именовању Уређивачког одбора „Службеног гласника опшптине Градишка“
Рјешење о именовању Комисије за примопредају дужности директора ЈУ
”Народна библиотека Градишка”
Рјешење о давању сагласности на Одлуку о кориштењу колективног годишњег одмора Јавне установе за предшколско васпитање и образовање дјеце
„Лепа Радић“ Градишка
Рјешење о именовању Организационог одбора Манифестације „Градишка
јесен 2013.“.
Рјешење о именовању Комисије за избор приправника по расписаном
јавном конкурсу.
Рјешење о именовању Комисије за обнављање матичних кљига
Рјешење о давању сагласности за финансирање дијела трошкова
продуженог боравка ОШ „Данило Борковић“ Градишка
Рјешење о именовању Комисије за примопредају наплате паркинг простора
Рјешење о именовању Комисије за мониторинг одобрених приједлога
пројеката који учествују у развоју локалне заједнице у општини Градишка
у 2013/2014. години.
Рјешења о одобрењу реалокације средстава у буџету општине Градишка за
2013. год
Рјешење о именовању Комисије за преглед и утврђивање стања спортских
објеката по захтјеву спортских клубова на територији општине Градишка у
2013. години.
Рјешење о именовању Комисије за утврђивање финансијске вриједности
уложених средстава у адаптацију и доградњу Дома културе у МЗ Чатрња
од стране закупопримца Макивић Драге60
Рјешење о именовању Комисије за утврђивање статуса и стања друштвених домова у мјесним заједницама на подручју општине Градишка,
Рјешења о одобрењу реалокације средстава у буџету општине Градишка за
2013. годину
Рјешење о именовању Радне групе за израду Омладинске политике за
општину Градишка.
Рјешење о именовању Радне групе за израду Политике волонтирања з
општину Градишка.
Рјешење о именовању Комисије за провођење поступка давања у закуп
друштвених домова и других непокретности у власништву и посједу
Општине Градишка

4/13 страна 69
4/13 страна 69
4/13 страна 69
4/13 страна 74
5/13 страна 26
5/13 страна 27
9/13 страна 19
9/13 страна 19
9/13 страна 20
9/13 страна 20
9/13 страна 20
9/13 страна 21
9/13 страна 21
11/13 страна 60
11/13 страна 60
11/13 страна 60
11/13 страна 61
12/13 страна 78
12/13 страна 79
12/13 страна 79

200

Јединствени регистар прописа објављених од 2000. године

З А К Љ У Ч Ц И И ДРУГИ АКТИ
Ред.
бр.
1.
2.
3.

НАЗИВ
Наредба о измјени Наредбе о одређивању предузећа, установа и других
организација који су дужни да раде у дане празника Републике Српске

Резултати јавног конкурса (Попић Савка, Мисимовић Милутин)
Резултати јавног конкурса

Број гласника/
страна
5/13 страна 27
5/13 страна 27
5/13 страна 46

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕЊЕ, КОМУНАЛНЕ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
Ред
.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

НАЗИВ
Оглас о регистрацији Заједнице етажних власника зграде "Г-1" Улица
“Козарских бригада” број 23
Оглас о регистрацији Заједнице етажних власника зграде у Улици “мис
А.П.Ирби” број 1Б
Оглас о регистрацији Заједнице етажних власника зграде у Улици “мис
А.П.Ирби” број 1 А
Оглас о регистрацији Заједнице Етажних власника стамбене зграде у УЛ.
Михајла Пупина“ број 3, улаз 2 У Градишци
Оглас о регистрацији Заједнице етажних власника зграде у Ул.Мајора
МиланаТепића
Оглас о промјени лица овлаштених за заступање Заједнице етажних власника зграде у Ул. Видовданска 11/а
Оглас о регистрацији Заједнице етажних власника зграде у Улици ”
Карађорђева” број 2
Оглас о регистрацији Заједнице етажних власника зграде Крошња 1 у
Улици ”Видовданска 81”
Оглас о промјени лица за заступање ЗЕВ зграде у Ул. „Видовданска“ 2
Оглас о промјени лица за заступање ЗЕВ зграде у ул.„Милоша Обилића бб
Оглас о промјени лица за заступање ЗЕВ зграде у Ул. „Лужичкосрпска“ 1.
Оглас о регистрацији заједнице етажних власника зграде у Ул. Михајла
Пупина број 9
Оглас о регистрацији ЗЕВ зграде у у Улици Војводе Мишића број 60.
Оглас о промјени лица овлаштеног за заступање Заједнице етажних
власника зграде у Ул „Видовданска“ бр. 5
Оглас о регистрацији заједнице Етажних власника зграде у Ул.“Војводе
Мишића“ бр 60. улаз Б
Оглас о регистрацији ЗЕВ зграде у Ул. М. Црњанског КГ 3/2, улаз 3
Оглас о регистрацији ЗЕВ зграде у Ул. Светог Саве број 9 и 11 у Новој
Тополи.
Оглас о промјени заступника ЗЕВ зграде у Ул. „Козарских бригада“бр. 21

Број гласника/
страна
1/13 страна 53
1/13 страна 54
1/13 страна 54
2/13 страна 18
4/13 страна 75
4/13 страна 75
5/13 страна 28
5/13 страна 28
5/13 страна 29
5/13 страна 29
5/13 страна 30
7/13 страна 47
8/13 страна 54
9/13 страна 26
9/13 страна 26
10/13 страна 3
12/13 страна 80
12/13 страна 80
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УРЕЂИВАЧКИ ОДБОР „СЛУЖБЕНОГ ГЛАСНИКА ОПШТИНЕ ГРАДИШКА“
Ред
.
бр.
1.

НАЗИВ

Број гласника/
страна

Одлука о достави бесплатног примјерка „Службеног гласника општине
Градишка

2/13 страна 17

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ред
.бр.
1.

НАЗИВ
Исправка

Број гласника/
страна
11/13 страна 105

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДИШКА
Ред
.
бр.
1.
2.

НАЗИВ
Одлука о потврђивању резултата избора за избор чланова савјета мјесних
заједница одржаних дана 29.09.2013.године,
Одлука о потврђивању резултата избора на поновљеним изборима за
чланове савјета мјесних заједница одржаних 13.10.2013. године....

Број гласника/
страна
11/13 страна 73
11/13 страна 103
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РЕГИСТАР ПРОПИСА
објављених у „Службеном гласнику општине Градишка“ у 2012. години

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ
Ред.
бр.
1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.

НАЗИВ
Одлука о усвајању Програма капиталних инвестициција 2012.-2016 год.
-Програм капиталних инвестиција 2012-2016. године
Одлука о усвајању Програма подршке развоју пољопривреде у општини
Градишка за 2012. годину
-Програм подршке развоју пољопривреде у општини Градишка за
2012.годину
Одлука о усвајању Програма подршке развоју предузетништва у
општини Градишка за 2012. годину
-Програм подршке развоју предузетништва у општини Градишка за
2012. год.
-Одлука о усвајању Програма утрошка средства од накнада за продате
шумске дрвне сортименте у 2012. години
-Програма утрошка средства од накнада за продате шумске дрвне
сортименте у 2012. години
Аутентично тумачење чланова 73.,74. и 75. Пословника о раду
Скупштине општине Градишка
Одлука о усвајању Програма рада Скупштине општине Градишка за
2013. годину
Програм рада Скупштине општине Градишка за 2013. годину
Одлука о усвајању Буџета општине Градишка за 2013. годину
Буџет општине Градишка за 2013. годину
Одлука о усвајању Ребаланса Буџета општине Градишка за 2012. годину
Ребаланс Буџета општине Градишка за 2012. годину.

Број гласника/
страна
1/12-страна 2
1/12-страна 14

1/12-страна 15

1/12-страна 17
4/12-страна 33
7/12-страна 1
7/12-страна 7
7/12-страна 28

ОДЛУКЕ
Ред.
Број гласника/
НАЗИВ
бр.
страна
Одлука о усвајању Извјештаја о извршењу Програма рада Скупштине 1/12-страна 1
1.
2.
3.
4.

општине за 2011. гoдину и раду сталних радних тијела Скупштине општи-не
у 2011. години
Одлука о усвајању Извјештаја о раду Начелника општине и Администра- 1/12-страна 1
тивне службе Општине Градишка за 2011. годину
Одлука о усвајању Акционог плана за побољшање енергетске ефика-сноси 1/12-страна 18
општине Градишка
Одлука о комуналним таксама
1/12-страна 19
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

27.
28.
29.
30.

Одлука о утврђивању Нацрта измјене дијела Регулационог плана подру-чја
зона 2,7 и 8-источни дио градске зоне Градишка ''Градишка-исток''
Одлука о утврђивању критерија за именовање директора ЈЗУ ''Дом
здравља“ Градишка
Одлука измјенама и допунама Одлуке о јавним паркиралиштима на
подручју општине Градишка
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о грађевинском земљишту
Одлука о измјени Одлуке о комуналној накнади
Одлука о измјени Одлуке о платама функционера општине Гради-шка
Одлука о давању сагласности на закључење уговора о продаји неизграђеног градског грађевинског земљишта непосредном погодбом са Шљивар
Дарком з Градишке,
Одлука о давању сагласности за закључење уговора о продаји неизграђеног градског грађевинског земљишта непосредном погодбом са
„Градишка тржница“ а.д. Градишка из Градишке,
Одлука о давању сагласности за закључење уговора о продаји неизграђеног градског грађевинског земљишта непосредном погодбом са Делић
Селимом и Делић Златаном из Градишке,
Одлука о давању сагласности за закључење уговора о замјени некретнина
са Котур Драганом, сином Стојана из Градишке
Одлука о давању сагласности за потписивање уговора
Одлукa о замјени пословних простора између Општине Градишка и
„Крајина осигурање“ а.д. Бања Лука
Одлуке о измјенама и допунама Статута општине Градишка
Одлука о усвајању Извјештаја о извршењу Буџета Општине Гради-шка за
2011. годину
-Извјештај о извршењу Буџета Општине Градишка за 2011. год
-Извјештај о извршењу буџетске резерве за период 01.01.-31.12.2011.
године
-Извјештај о стању дуга и гаранцијама општине Градишка на дан
31.12.2011.године
Одлука о расподјели буџетског суфицита по извршењу Буџета општине
Градишка за 2011. годину
Одлука о додјели јавних признања општине Градишка
Одлука о приватизацији државних станова
Одлука о приступању измјенама дијела Регулационог плана подручја
Центар града ''Излаз на Саву''
Одлука о приступању изради Регулационог плана Пословне зоне „Чатрња“
Одлука о приступању изради Урбанистичког плана Горњих Подградаца
Одлука о приступању изради Урбанистичог плана Нове Тополе
Одлука о приступању измјени дијела Плана парацелације и урбанисти-чкотехничких услова за изградњу пословних садржаја на простору између
улица Авде Ћука и Мирослава Антића, на к.ч. бр. 1644/13, 1905/1, 2646/12,
2650/1 и 2654/6, к.о. Градишка-село
Одлука о измјени Одлуке о утврђивању критерија за именовање директо-ра
и управних одбора јавних служби чији је оснивач општина Градишка
Одлука о измјени Одлуке о организовању Јавне установе „Народна
библиотека“ Градишка
Одлука о измјени Одлуке о оснивању ''Завичајног музеја'' Градишка
Одлука о измјени Одлуке о продаји земљишта непосредном погодбом,
(Станишљевић Предраг и Шућур Весна рођ. Станишљевић

1/12-страна 23
1/12-страна 24
1/12-страна 25
1/12-страна 26
1/12-страна 27
1/12-страна 27
1/12-страна 28
1/12-страна 28
1/12-страна 29
1/12-страна 30
1/12-страна 30
1/12-страна 31
2/12-страна 1

2/12-страна 1-15

2/12-страна 15
2/12-страна 16
2/12-страна 17
2/12-страна 17
2/12-страна 18
2/12-страна 19
2/12-страна 20
2/12-страна 21
2/12-страна 22
2/12-страна 23
2/12-страна 23
2/12-страна 24
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31.
32.
33.

34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

Одлука о одређивању радног времена угоститељских објеката на подру-чју
општине Градишка
Одлука о мјерама заштите од пожара
Одлука о утврђивању Нацрта измјене дијела Плана парцелације и урбанистичко-техничких услова за изградњу пословних садржаја на прoстору
између улица Авде Ћука и Мирослава Антића, на к.ч.бр. 1644/13, 1905/1,
2646/12, 2650/1 и 2654/6 к.о. Градишка-село
Одлука о продаји грађевинског земљишта у оквиру Регулационог плана
''Агроиндустријска зона-Нова Топола
Одлука о давању сагласности за закључење Уговора о замјени некретни-на
са Ковачевић Марком, сином Стеве из Ламинаца Сређана, Градишка
Одлука о давању сагласности за закључење Уговора о замјени некретни-на
са Суботић Љубом из Ламинаца Јаружана, општине Градишка
Одлука о давању сагласности за закључење уговора о продаји неизграђеног градског грађевинског земљишта непосредном погодбом са
„Градид-инжињеринг“ д.о.о. Градишка
Одлука о усвајању Регионалне стратегије руралног развоја општина Градишка, Козарска Дубица, Лакташи и Србац за период 2012-2015. године
Одлука о усвајању Стратегије безбједности саобраћаја на путевима
општине Градишка (2013-2022) године
Одлука о усвајању Извјештаја о извршењу Буџета Општине Градишка за
период 01.01.12. -30.06.12.године
-Извјештај о извршењу Буџета Општине Градишка за период 01.01.12.
-30.06.12.године
Одлука о приступању измјени Просторног плана општине Градишка 20052020. године
Одлука о доношењу измјене дијела Регулационог плана подручја зона 2,7 и
8-источни дио градске зоне Градишка ''Градишка-исток''
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о одређивању радног времена
угоститељских објеката на подручју општине Градишка
Одлука о допунама Одлуке о грађевинском земљишту
Одлука о измјени Одлуке о оснивању Агенције за локални развој Градишка
Одлука о давању сагласности на иницијативу за изградњу споменобиљежја
Одлука о приступању продаји грађевинског земљишта
Одлука о продаји грађевинског земљишта у оквиру Регулационог плана
''Агроиндустријска зона Нова Топола'',
Одлука о одобравању субвенције за купљено грађевинско земљиште
Одлука о давању сагласности за закључење уговора о замјени некретнина
са „Артинг-инвест“ д.о.о. Градишка из Градишке,
Одлука о давању сагласности за закључење уговора о продаји неизграђеног градског грађевинског земљишта непосредном погодбом, са„Артингинвест“ д.о.о. Градишка из Градишке,
Одлука о давању сагласности за закључење уговора о замјени некретнина
са Кикић Франом, сином Илије из Градишке,
Одлука о давању сагласности за закључење уговора о продаји неизграђеног градског грађевинског земљишта непосредном погодбом са Бижић
Слађаном, сином Љубе и Бижић р. Горановић Данијелом из Градишке
Одлука о давању сагласности за закључење уговора о продаји неизграђеног градског грађевинског земљишта непосредном погодбом, са Јејинић
Милорадом, сином Стојана из Градишке,
Одлука о давању сагласности за закључење уговора („Метал“ а.д.)

3/12-страна 1
3/12-страна 6
3/12-страна 12
3/12-страна 13
3/12-страна 22
3/12-страна 23
3/12-страна 24
4/12-страна 1
4/12-страна 1
4/12-страна 2
4/12-страна 17
4/12-страна 18
4/12-страна 19
4/12-страна 19
4/12-страна 20
4/12-страна 22
4/12-страна 22
4/12-страна 23
4/12-страна 25
4/12-страна 25
4/12-страна 26
4/12-страна 27
4/12-страна 27
4/12-страна 28
4/12-страна 28
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56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.

Одлука о измјени Одлуке о замјени некретнина (Прачић Мухарема)
Одлука о расписивању јавног огласа за именовање члана Општинске
изборне комисије Градишка
Одлука о продаји грађевинског земљишта ГП“Артинг-инвест“ д.о.о. из
Градишке,
Одлука о продаји неизграђеног грађевинског земљишта у оквиру Регулационог плана „Агроиндустријска зона Нова Топола“ Пољопривредној
задрузи „ВИП КРАЈИНА“ п.о. Лакташи,
Одлука о продаји грађевинског земљишта „ДЕЛЕ и СИН“ д.о.о. Рогољи,
Одлука о продаји грађевинског земљишта Рађеновић Нади из Нове
Тополе,
Одлука о продаји грађевинског земљишта Стојнић Драгану из Машића ,
Одлука о продаји грађевинског земљишта Ећимовић Живку из Градишке
Одлука о исправци грешке у Одлуци о давању сагласности за закључење
уговора
Одлука о одређивању одборника за закључивање брака
Одлука о утврђивању услова и расписивању конкурса за именовање
секретара Скупштине општине
Одлукa о издавању гаранције за кредитно задужење КП „Топлана“ а.д.
Градишка
Одлукa о давању овлаштења Начелнику општине Градишка за потписивање Мандатног писма са ЕBRD
Одлука о извршењу Буџета општине Градишка за 2013. годину
Одлука о учешћу у финансирању примарне здравствене заштите за
пензионере до 65 година старости. 26
Одлука о одобравању субвенције за одређене кориснике услуга гријања
Одлука о одобравању субвенције за одређене кориснике услуга КП
''Градска чистоћа'' Градишка
Одлука о комуналним таксама
Одлука о накнадама одборницима Скупштине општине Градишка
Одлука о одборничкој легитимацији
Одлука о одређивању радног времена продајних објеката и других продајних мјестау којима се обавља трговина на мало на подручју општине
Градишка
Одлука о утврђивању пореске стопе за опорезивање непокретности на
подручју општине Градишка за 2013. годину
Одлука о престанку рада Туристичке организације општине Градишка.
Одлука о измјени Одлуке о стипендирању студената у општини Градишка.
Одлука о измјени Одлуке о давању гаранције за кредитно задужење
Комуналног предузећа „Топлана“ а.д. Градишка
Одлука о приступању изради Урбанистичког пројекта „Стари парк“
Одлука о доношењу измјене дијела Плана парцелације и урбанистичкотехничких услова за изградњу пословних садржаја на простору између
улица „Авде Ћука“ и „Мирослава Антића“ на к.ч. бр. 1644/13, 1905/1,
2646/12, 2650/1 и 2654/6 к.о. Градишка –село

4/12-страна 29
4/12-страна 30
5/12-страна 1
5/12-страна 2
5/12-страна 2
5/12-страна 3
5/12-страна 4
5/12-страна 4
5/12-страна 5
6/12-страна 1
6/12-страна 1
6/12-страна 2
6/12-страна 3
7/12-страна 23
7/12-страна 26
7/12-страна 26
7/12-страна 27
7/12-страна 45
7/12-страна 50
7/12-страна 51
7/12-страна 52
7/12-страна 54
7/12-страна 54
7/12-страна 55
7/12-страна 55
7/12-страна 56
7/12-страна 57
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РЈЕШЕЊА
Ред.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

НАЗИВ
Рјешење о разрешењу директора ЈЗУ „Дом здравља“ Градишка,
Рјешење о именовању вршиоца дужности директора ЈЗУ „Дом здравља“
Градишка
Рјешење о допуни Рјешења Скупштине општине Градишка број: 02-475107 од 17.08.2001.године, (Штрбац Драгица рођ. Лакетић)
Рјешење о измјени Рјешења Скупштине општине Градишка број:01-47559/08 од 17.06.2008.године (Шиник Маринко)
Рјешење о именовању Савјета за праћење израде Регулационог плана
Пословне зоне „Чатрња“, измјене Реулационог плана подручја Центар
града „Излаз на Саву“ и измјене дијела Плана парцелације и урбанистичко-техничких услова за изградњз пословних садржаја на простору
између улица Авде Ћука и Мирослава Антића.
Рјешење о именовању Савјета за праћење израде Урбанистичког плана
Нове Тополе и Урбанистичког плана Горњих Подградаца,
Рјешење о разрешењу в.д. директора ЈЗУ „Дом здравља“ Градишка
Рјешење о именовању директора ЈЗУ „Дом здравља“ Градишка
Рјешење о именовању пресједнице Одбора за заштиту животне средине,
културног и природног наслеђа,
Рјешење о именовању члана Комисије за заштиту људских права,
представке и притужбе грађана
Рјешење о одређивању назива улица у насељеном мјесту Г. Подградци
Рјешењео одређивању назива улица у насељеном мјесту Нова Топола
Рјешење о одређивању назива улица у насељеном мјесту Орахова
Рјешење о измјенама Рјешења о одређивању назива улица и тргова у
насељу градског карактера Градишка
Рјешење о именовању Комисије за спровођење јавног надметања за продају грађевинског земљишта у „Агроиндустријској зони Нова Топола“
Рјешење о именовању Комисије за избор службеника Администра-тивне
службе Општине Градишка, по јавном конкурсу
Рјешење о допуни Рјешења о одређивању назива улица и тргова у насељу
градског карактера Градишка
Рјешење о именовању Комисије за продају грађевинског земљишта,
Рјешење о именовању Комисије за избор члана Општинске изборне
комисије
Рјешења о именовању члана Општинске изборне комисије Градишка
/Бранислав Радиновић/
Рјешење о давању сагласности на Рјешење СО-е Градишка о именовању
госп. Бранислава Радиновића за члана Општинске изборне комисије
Градишка
Рјешење о избору предсједника Скупштине општине Градишка,
Рјешење о избору потпредсједника Скупштине општине Градишка,
Рјешење о разрешењу предсједника Скупштине општине Градишка
Рјешење о разрешењу потпредсједника Скупштине општине Градишка
Рјешење о избору замјеника Начелника општине
Рјешење о разрешењу замјенице Начелника општине
Рјешење о именовању в.д. секретара Скупштине општине Градишка
Рјешење о разрешењу секретара Скупштине општине Градишка

Број гласника/
страна
1/12-страна 33
1/12-страна 33
2/12-страна 24
2/12-страна 25

2/12-страна 26

2/12-страна 27
2/12-страна 27
2/12-страна 28
2/12-страна 28
2/12-страна 29
3/12-страна 25
3/12-страна 26
3/12-страна 28
3/12-страна 29
3/12-страна 29
3/12-страна 30
4/12-страна 31
4/12-страна 32
4/12-страна 32
5/12-страна 5
6/12-страна 41
6/12-страна 4
6/12-страна 4
6/12-страна 4
6/12-страна 5
6/12-страна 5
6/12-страна 5
6/12-страна 6
6/12-страна 6
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29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.

Рјешење о разрешењу начелника Одјељења за општу управу
Рјешење о именовању в.д. начелника Одјељења за општу управу
Рјешење о разрешењу начелника Одјељења за привреду
Рјешење о именовању в.д. начелника Одјељења за привреду
Рјешење о разрешењу начелника Одјељења за друштвене дјелатности
Рјешење о именовању в.д. начелника Одјељења за друштвене дјелатности
Рјешење о разрешењу начелника Одјељења за урбанизам, грађење, комуналне и стамбене послове
Рјешење о именовању в.д.начелника Одјељења за урбанизам, грађење,
комуналне и стамбене послове
Рјешење о разрешењу начелнице Одјељења за финансије
Рјешење о именовању в.д. начелника Одјељења за финансије
Рјешење о разрешењу начелника Одјељења за борачко-инвалидску
заштиту
Рјешење о именовању в.д. начелника Одјељења за борачко-инвалидску
заштиту
Рјешење о разрешењу начелника Одјељења за инспекције
Рјешење о именовању в.д. начелника Одјељења за инспекције
Рјешење о именовању в.д. начелника Одјељења за развој
Рјешење о именовању Комисије за избор и именовања Скупштине
општине Градишка
Рјешење о именовању Комисије за статутарна питања и прописе;
Рјешење о именовању Комисије за заштиту људских права и представке и
притужбе грађана;
Рјешење о именовању Комисије за сарадњу са општинама и градовима;
Рјешење о именовању Комисије за односе са вјерскима заједницама;
Рјешење о именовању Комисије за питања младих;
Рјешење о именовању Комисије за награде и признања
Рјешење о именовању Комисије за друштвени положај жена равноправност међу половима
Рјешење о именовању Комисије за мандатна питања
Рјешење о именовању Комисије за разматрање захтјева за новчану помоћ
из буџетске резерве у износу преко 5.000,00 КМ Скупштине општине
Градишка
Рјешење о именовању Одбора за друштвени надзор ,Буџет и финансије;
Рјешење о именовању Одбора за заштиту животне средине, културног и
природног наслијеђа
Рјешење о именовању Одбора за борачка питања
Рјешење о именовању Етичког одбора
Рјешење о именовању Савјета за здравство и социјалну заштиту
Рјешење о именовању Савјета за образовање и културу
Рјешење о именовању Савјета за спорт
Рјешење о разрешењу в.д. чланова Управног одбора Агенције за локални
развој општине Градишка.
Рјешење о именовању в.д. чланова Управног одбора Агенције за локални
развој општине Градишка.
Рјешење о разрешењу дужности члана Надзорног одбора ЈП“Радио
Градишка“ Градишка.

6/12-страна 6
6/12-страна 7
6/12-страна 7
6/12-страна 7
6/12-страна 8
6/12-страна 8
6/12-страна 8
6/12-страна 9
6/12-страна 9
6/12-страна 9
6/12-страна 10
6/12-страна 10
6/12-страна 10
6/12-страна 11
6/12-страна 11
6/12-страна 11
6/12-страна 12
6/12-страна 12
6/12-страна 13
6/12-страна 13
6/12-страна 14
6/12-страна 14
6/12-страна 15
6/12-страна 15
6/12-страна 16
6/12-страна 16
6/12-страна 17
6/12-страна 17
6/12-страна 18
6/12-страна 18
6/12-страна 19
6/12-страна 19
7/12-страна 58
7/12-страна 58
7/12-страна 58
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ЗАКЉУЧЦИ
Ред.
бр.
1.
2.

3.

НАЗИВ
Закључак о исправци грешке у рјешењу Скупштине општине број:03/04475-148 од 22.05.1979.године /додјела земљишта /Сладојевић Здравку/
Закључак о давању сагласности на Програм рада Агенције за локални
развој за 2012. годину
Закључак о исправци грешке у рјешењу СО-е Градишка број:04/3-475-9
од 27.02.1981.године

Број гласника/
страна
1/12-страна 32
1/12-страна 32

3/12-страна 24

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ
Ред.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Број гласника/
страна
Правилник о измјенама и допунама Правилника о организацији и систе- 1/12-страна 34
НАЗИВ

матизацији радних мјеста Административне службе општине Градишка,
Правилник о комуникацијама,
Правилник о начину коришћења средстава из Програма подршке развоја
пољопривреде за 2012.годину
Измјене Појединачног колективног уговора за запослене у Административној служби општине Градишка
Измјене Појединачног колективног уговора за запослене у Административној служби општине Градишка
Исправка у Измјенама Појединачног колективног уговора за запослене у
Административној служби општине Градишка
Правилник о субвенционирању превоза ученика основних и средњих
школа са подручја општине Градишка,
Правилник о условима и начину додјеле једнократних помоћи социјално
угроженим особама,

2/12-страна 29
2/12-страна 43
2/12-страна 48
2/12-страна 48
3/12-страна 36
5/12-страна 6
5/12-страна 7

ОДЛУКЕ
Ред.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

НАЗИВ
Одлука о висини стипендија за академску 2011/2012.годину,
Одлука о благајничком максимуму за 2012.годину,
Одлука о давању сагласности на Одлуку о измјенама Статута Центра за
социјални рад Градишка,
Одлука о давању сагласности на Одлуку о измјенама и допунама Статута
ЈУ „Културни центар“ Градишка,
Одлука о давању сагласности на Одлуку о висини цијене рада за обрачун
плата у ЈУ „Културни центар“ Градишка,
Одлука о давању сагласности на Одлуку о висини цијене рада за обрачун

Број гласника/
страна
1/12-страна 38
1/12-страна 38
1/12-страна 39
1/12-страна 39
2/12-страна 49
2/12-страна 49
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7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.

плата у Јавној установи „Завичајни музеј“ Градишка,
Одлука о давању сагласности на Одлуку о висини цијене рада за обрачун
плата у Јавној установи за предшколско васпитање и образовање дјеце
„Лепа Радић“ Градишка
Одлука о давању сагласности на Одлуку о висини цијене рада за обрачун
плата у Центру за социјални рад Градишка
Одлука о давању сагласности на Одлуку о висини цијене рада за обрачун
плата у Професионалној ватрогасној јединици Градишка
Одлука о давању сагласности на Одлуку о висини цијене рада за обрачун
плата у Туристичкој организацији општине Градишка,
Одлука о давању сагласности на одабрану локацију за уништавање
неексплодираних убојних средстава (НУС) и мина
Одлука о измјени Одлуке о оснивању Општинске комисије за комуникације
Одлука о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији и
систематизацији радних мјеста у ЈУ „Народна библиотека“ Градишка
Одлука о давању сагласности на Одлуку о измјенама и допунама пречишћеног текста Статута ЈУ „Културни центар“ Градишка
Одлука о расписивању конкурса за додјелу стипендија
Одлука о попису и образовању комисије за попис

2/12-страна 50
2/12-страна 50
2/12-страна 51
2/12-страна 51

2/12-страна 52
2/12-страна 52
4/12-страна 34
4/12-страна 34
6/12-страна 21
7/12-страна 59

РЈЕШЕЊА
Ред.
Број гласника/
НАЗИВ
бр.
страна
Рјешење о давању сагласности на Финансијски план ЈЗУ“Апотека Гради1.
1/12-страна 40
шка“ за 2012.годину,
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Рјешење о образовању Комисије за процјену новостечене имовине
општине,
Рјешење о образовању Комисије за процјену вриједности чамаца,
Рјешење о именовању службеника задуженог за контакте са Агенцијом за
безбједност саобраћаја Републике Српске
Рјешење о именовању пројект менаџера /Сакиба Шахиновић/
Рјешења о одобрењу реалокација средстава у Буџету општине Градишка за
2011.годину /27 рјешења/
Рјешење о именовању Комисије за утврђивање испуњености општих
услова за додјелу средстава из Програма подршке развоја пољопривреде за
2012.годину
Рјешење о именовању Комисије за случај настанка штета усљед елементарних непогода на пољопривредним усјевима, те осталих штета на
пољопривредним газдинствима на подручју општине Градишка
Рјешење о образовању Радне групе за израду Стратегије безбједности
саобраћаја на подручју општине Градишка
Рјешење о именовању Комисије за технички пријем радова изведених на
стамбеним јединицама у оквиру ''Заједничког пројекта ЗП-10''
Рјешење о именовању Комисија за процјену грађевинског земљишта
Рјешење о именовању Комисије за процјену штете од града на пољопривредним усјевима на подручју општине Градишка

1/12-страна 40
1/12-страна 41
1/12-страна 41
1/12-страна 42
1/12-страна 42
2/12-страна 52
2/12-страна 53
2/12-страна 53
2/12-страна 54
3/12-страна 31
3/12-страна 31
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13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Рјешење о именовању Комисије за утврђивање испуњености услова за разврставање сеоског домаћинства смјештајног типа у одређену категорију
Рјешења о одобрењу реалокације средстава у буџету општине Градишка за
2012. годину/11 рјешења/
Рјешење о именовању Комисије за споменике и спомен-обиљежја
Рјешења о одобрењу реалокације средстава у буџету општине Градишка за
2012. годину /4 рјешења/
Рјешење о давању сагласности на Правилник о измјенама и допунама
Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у
ЈЗУ „Дом здравља“ Градишка-пречишћен текст IV,
Рјешење о именовању Комисије (начин збрињавања скелтених остатака
људског порјекла из Другог свјетског рата)
Рјешење о именовању Уређивачког одбора „Службеног гласника општи-не
Градишка“
Рјешење о разрешењу Уређивачког одбора „Службеног гласника општи-не
Градишка
Рјешења о одобрењу реалокације средстава у буџету општине Градишка за
2012. годину /53 рјешења/
Рјешење о именовању Комисије за урбанизам
Рјешење о именовању Комисије за легализацију
Рјешење о именовању Комисије за додјелу стипендија
Рјешење о давању овлаштења за управно рјешавање
Рјешење о давању овлаштења

3/12-страна 32
3/12-страна 32
4/12-страна 34
4/12-страна 35
5/12-страна 8
5/12-страна 8
6/12-страна 21
6/12-страна 22
6/12-страна 22
7/12-страна 60
7/12-страна 60
7/12-страна 61
7/12-страна 61
7/12-страна 61

ЗАКЉУЧЦИ
Ред.
бр.

НАЗИВ

Број гласника/
страна

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕЊЕ,
КОМУНАЛНЕ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
Ред.
бр.
1.
2.
3.
4.

НАЗИВ
Оглас о регистрацији Заједнице етажних власника зграде „Арка 3“ у
Ул.“Видовданска“ бр. 3
Оглас о регистрацији Заједнице етажних власника зграде КГ-4 у Турјаку
Оглас о регистрацији Заједнице етажних власника „ламела Б“ зграде у
Ул.“Видовданска“ бр. 4.
Оглас о регистрацији Заједнице етажних власника зграде „Микрофин“ у
Ул.“Козарских бригада“ бр.9

Број гласника/
страна
5/12-страна 9
5/12-страна 9
5/12-страна 10
5/12-страна 10
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РЕГИСТАР ПРОПИСА
објављених у „Службеном гласнику општине Градишка“ у 2011. години
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ
Ред.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.

13.

14.

НАЗИВ
-Програм подршке развоја пољопривреде за 2011. годину
Одлука о усвајању Програма подршке развоја пољопривреде за
2011.годину
Програм капиталних инвестиција 2011-2015.године
Одлука о усвајању Програма капиталних инвестиција 2011-2015. године
Програм утрошка средстава од накнада за продате шумске дрвне
сортименте у 2011. години
Одлука о усвајању Ребаланса Буџета општине Градишка за 2011. годину
Ребаланс Буџета општине Градишка за 2011.годину .
Одлука о усвајању измјена и допуна Акционог плана капиталних улагања
у општини Градишка за 2011. годину
Измјене и допуне Акционог плана капиталних улагања уопштини
Градишка за 2011. годину
Одлука о усвајању Програма рада Скупштине општине Градишка за
2012. годину
-Програм рада Скупштине општине Градишка за 2012. годину
Одлука о усвајању Буџета општине Градишка за 2012. годину
-Буџет Општине Градишка за 2012. годину
Одлука о усвајању Акционог плана капиталних улагања за 2012.годину
-Акциони план капиталних улагања за 2012.годину
Одлука о усвајању Програм заједничке комуналне потрошње за 2012. год
-Програма заједничке комуналне потрошње за 2012. годину
Одлука о усвајању Програма уређења градског и осталог грађевинског
земљишта за 2012. годину
-Програма уређења градског и осталог грађевинског земљишта за
2012. год.
Одлука о усвајању Програма комуналне инфраструктуре за 2012.годину
-Програм комуналне инфраструктуре за 2012. годину
Одлука о усвајању Програма текућег одржавања и реконструкције локалних и некатегорисаних путева за 2012. годину
-Програма текућег одржавања и реконструкције локалних и некатегорисаних путева за 2012. годину
Одлука о усвајању Програма текућег одржавања и реконструкције
хидромелирационог система за 2012. годину .
-Програм текућег одржавања и реконструкције хидромелиoрационог
система за 2012. годину
Одлука о усвајању Програма социјалне заштите за 2012. годину
-Програм социјалне заштите за 2012. годину

Број гласника/
страна
1/ 11-страна 2
1/ 11-страна 4
6/ 11-страна 1
8/ 11-страна 1
8/ 11-страна 13

9/ 11-страна 1
9/ 11-страна 7
9/ 11-страна 26
9/ 11-страна 28
9/ 11-страна 33
9/ 11-страна 36
9/ 11-страна 37
9/ 11-страна 38

9/ 11-страна 40
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15.

16.

17.
18.

Одлука о усвајању Програма борачко-инвалидске заштите и заштите
цивилних жртава рата за 2012. годину
-Програм борачко-инвалидске заштите изаштите цивилних жртава
рата за 2012.годину
Одлука о усвајању Програма финансирања спорта на подручју општине
Градишка за 2012. годину
-Програм финансирања спорта на подручју општине Градишка у
2012. години
Одлука о усвајању Програма заштите од пожара у општини Градишка за
2012. год.
-Програм заштите од пожара у општини Градишка за 2012. годину
Одлука о усвајању Стратегије комуникације у општини Градишка за
период 2012 - 2015. године
-Стратегија комуникације у општини Градишка за период 2012-2015.
године
–Акциони план за спровођење Стратегије комуникације општине
Градишка

9/ 11-страна 51

9/ 11-страна 54

9/ 11-страна 58

9/ 11-страна
62-74

ОДЛУКЕ
Ред.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.

НАЗИВ
Oдлука о усвајању Извјештаја о извршењу Програма рада Скупштине
општине и раду радних тијела Скупштине општине у 2010.
години
Одлука о усвајању Извјештаја о раду Начелника општине и Административне службе општине Градишка за 2010. годину
Oдлука о утврђивању услова, стандарда и критерија за избор Надзорног
одбора ЈП ''Радио Градишка'' Градишка
Одлукa о измјени Одлуке о другој емисији обвезница јавном понудом
Одлукa о издвајању средстава за повећање основног капитала Јавног
предузећа Спортски центар “Servitium“ Градишка .
Одлукa о повећању основног капитала Јавног предузећа Спортски центар
“Servitium“ Градишка,
Одлукa о организовању и усклађивању аката Јавног предузећа Спортски
центар “Servitium“ Градишка,
Одлука о приступању измјени дијела Регулационог плана подручја зона
2,7 и 8 – источни дио градске зоне Градишка „Градишка- исток“
Одлука о измјенама Одлуке о комуналном реду
Одлука о именовању мртвозорника за преглед умрлих и утврђивање времена
и узрока смрти лица умрлих изван здравствене установе
Одлука о продаји пословног објекта Грађевинском предузећу „Артингинвест“ д.о.о.Градишка,
Одлука о продаји грађевинског земљишта непосредном погодбом
Тодоровић Гојку,
Одлука о давању сагласности за закључење Уговора о продаји неизграђеног градског грађевинског земљишта непосредном погодбом
са Радомир Милошем из Градишке
Одлука о давању сагласности за закључење уговора са Љубојевић Милом из

Број гласника/
страна
1/ 11-страна 1
1/ 11-страна 1
1/ 11-страна 17
1/ 11-страна 18
1/ 11-страна 19
1/ 11-страна 19
1/ 11-страна 20
1/ 11-страна 28
1/ 11-страна 30
1/ 11-страна 31
1/ 11-страна 31
1/ 11-страна 32
1/ 11-страна 32
1/ 11-страна 33
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15.
16.
17.

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

41.

Нове Тополе
Одлука о замјени некретнина са Крагуљ Катом,
Одлука о сеоским водоводима
Одлука о усвајању Извјештај о извршењу Буџета Општине Градишка и
буџетске резерве за 2010. годину
-Извјештај о извршењу Буџета Општине Градишка и буџетске
резерве за 2010. годину
Одлука о покрићу дефицита по годишњем обрачуну буџета општине
Градишка за 2010. годину
Одлука о усвајању Иницијативе Савеза градоначелника о смањењу
емисије CO2 до 2020. године
Одлука о додјели јавних признања општине Градишка
Одлука о приступању продаји грађевинског земљишта к.ч. број 430/1 у к.о.
Градишка град.
Одлука о приступању продаји грaђевинског земљишта к.ч. бр. 551/84 к.о.
Ровине, к.ч. бр. 586/22 к.о. Ровине и к.ч.бр. 70/63 у к.о. Козинци
Одлука о давању сагласности за закључење Уговора о замјени
непокретности са Гојковић Мићом, сином Гојка из Градишке,
Одлука о давању сагласности за закључење Уговора о продаји
неизграђеног грађе-винског земљишта непосредном погодбом, са Срдић
Душаном из Ровина,
Одлука о усвајању Споразума о чланству у Савезу општина и градова
Републике Српске
Одлука о измјенама и допунама Одлуке o комуналној накнади
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о грађевинском земљишту
Одлука о допуни Одлуке о платама функционера општине Градишка
Одлука о утврђивању Нацрта Регулационог плана саобраћајнице
''Обилазница Чатрња- Брестовчина-Царински терминал''
Одлука о продаји грађевинског земљишта, к.ч. број 430/1, к.о. Градишкаград, Грађевинском предузећу „Aртинг инвест“ д.о.о. Градишка
Одлука о продаји грађевинског земљишта, к.ч.број 551/84, к.о. Ровине,
Слијепчевић Марици
Одлука о продаји грађевинског земљишта, к.ч. број 586/22, к.о. Ровине,
Павлица Луки
Одлука о продаји грађевинског земљишта, к.ч. број 70/63, к.о. Козинци,
Стојнић Драгославу
Oдлука о измјени Одлуке о куповини пословног простора од ''Градингпромет'' д.о.о. Градишка
Одлукe о давању гробља у Брестовчини на управљање и одржавање
Одлукa о допуни Одлуке о постављању привремених објеката на
подручју oпштине Градишка
Одлука о давању сагласности за закључење Уговора о продаји неизграђеног градског грађевинског земљишта непосредном погодбом са
„Градид-инжињеринг“ д.о.о. Градишка
Одлука о давњу сагласности за закључење Уговора о замјени непокретности са Бакић Јоцом, сином Николе из Градишке
Одлука о стипендирању студената у општини Градишка
Одлука о комуналној накнади – пречишћен текст

Одлука о усвајању Извјештаја о извршењу Буџета Општине Градишка за
период 01.01.- 30.06-2011. 2011. године

1/ 11-страна 33
2/ 11-страна 1
2/ 11-страна
4и5
2/ 11-страна 18
2/ 11-страна 18
2/ 11-страна 19
2/ 11-страна 20
2/ 11-страна 21
2/ 11-страна 22
2/ 11-страна 23
3/ 11-страна 1
3/ 11-страна 1
3/ 11-страна 2
3/ 11-страна 4
3/ 11-страна 4
3/ 11-страна 5
3/ 11-страна 5
3/ 11-страна 6
3/ 11-страна 6
3/ 11-страна 7
4/ 11-страна 1
4/ 11-страна 1
4/ 11-страна 2
4/ 11-страна 3
5/ 11-страна 1
5/ 11-страна 4

5/ 11-страна 10
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42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.

-Извјештај о извршењу Буџета Општине Градишка за период 01.01.30.06-2011.год.
Одлука о измјени Одлуке о организовању Јавне здравствене установе
„Дом здравља“ Градишка.
Одлука о измјени Одлуке о организовању пословања Јавне установе за
предшколско васпитање и образовање дјеце „Лепа Радић“ Градишка
Одлука о давању сагласности за закључење уговора о куповини земљишта са Тркуља рођ. Ромић Горданом из Вакуфа
Одлука о давању сагласности за закључење Уговора о продаји неизграђеног градског грађевинског земљишта непосредном погодбом,
са Шахиновић Нејром из Градишке
Одлука о изради Регионалне стратегије руралног развоја општина Градишка, Козарска Дубица, Лакташи и Србац за период 2012-2015.године
Одлука о усвајању Регулационог плана саобраћајнице ''Обилазница
Чатрња-Брестовчина-Царински терминал''
Одлука о утврђивању критерија за именовање директора и два члана
Управног одбора Јавне установе за предшколско васпитање и образовање
дјеце ''Лепа Радић'' Градишка
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о прихватању задужења по
основу Споразума о кредиту закљученог између Босне и Херцеговине
и Bank Austria Creditanstalt AG Beč
Одлуке о приступању продаји грађевинског земљишта
Одлука о издавању гаранције за задужење КП „ТОПЛАНА“ Градишка
Одлука о продаји грађевинског земљишта Нинић Обраду
Одлука о продаји грађевинског земљишта Павловић Славиши
Одлука о продаји грађевинског земљишта Шљивар Дарку
Одлука о утврђивању Нацрта измјена Просторног плана општине
Градишка 2005-2020. године
Одлука о измјени и допуни Статута Јавног предузећа „Радио Градишка“
Одлука о давању сагласности на закључење уговора о стављању некретнина под хипотеку, означених као к.ч. бр. 1380/4 и 1384/4 и брисања
уписа хипотеке на некретнинама означеним као к.ч. бр. 1319,
Одлука о замјени некретнина између Општине Градишка и Исламске
вјерске заједнице,
Одлука о извршењу Буџета општине Градишка за 2012. годину
Одлука о учешћу у финансирању примарне здравствене заштите за
пензионере до 65 година старости,
Одлука о одобравању субвенције за одређене кориснике услуга гријања,
Одлука о одобравању субвенције за одређене кориснике услуга КП
„Градска чистоћа“ Градишка,
Одлука о утврђивању вриједности бода за обрачунавање комуналне
накнаде за 2012.годину,
Одлука о утврђивању просјечне коначне цијене корисне стамбене
површине
Одлука о општинским административним таксама
Одлука о јавним паркиралиштима на подручју општине Градишка
Одлука утврђивању пореске стопе за опорезивање непокретности на
подручју општине Градишка
Одлука о измјени Одлуке о комуналној накнади
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о организовању и промјени досадашњег назива Установе Дом културе „Вељко Чубриловић „ Градишка у

5/ 11-страна 23
5/ 11-страна 23
5/ 11-страна 24
5/ 11-страна 24
6/ 11-страна 2
6/ 11-страна 3
6/ 11-страна 4
6/ 11-страна 5
6/ 11-страна 7
7/ 11-страна 1
7/ 11-страна 2
7/ 11-страна 2
7/ 11-страна 3
8/ 11-страна 15
8/ 11-страна 16
8/ 11-страна 16
8/ 11-страна 17
9/ 11-страна 21
9/ 11-страна 24
9/ 11-страна 24
9/ 11-страна 25
9/ 11-страна 33
9/ 11-страна 35
9/ 11-страна 79
9/ 11-страна 83
9/ 11-страна 90
9/ 11-страна 90
9/ 11-страна 91
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70.
71.
72.
73.
74.

Јавну установу „Културни центар“ п.о. Градишка
Одлука о измјени Одлуке о оснивању Центра за социјални рад Градишка
Одлука о измјени Одлуке о организовању Општинске организације
Професионална ватрогасна јединица Градишка
Одлука о допуни Одлуке о давању сагласности на закључење уговора
остављању некретнина под хипотеку, означених као к.ч. број:1380/4 и
1384/4 и брисању хипотеке на некретнинама означеним као к.ч. број 1319
Одлука о куповини стамбеног простора од „Градид-инжињеринг“
д.о.о.Градишка
Одлука о куповини пословног простора од ГП „Артинг-инвест“ д.о.о.
Градишка

9/ 11-страна 92
9/ 11-страна 93
9/ 11-страна 93
9/ 11-страна 94
9/ 11-страна 94

РЈЕШЕЊА
Ред.
бр.
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

13.

НАЗИВ
Рјешење о утврђивању права власништва у корист Српске православне
црквене општине Градишка, .
Рјешење о укидању правознажног рјешења Скупштине општине
Градишка број:02-475-77 од 29.04.2003. године, којим је Вукобрат (Васе)
Дијани додјеље-но неизграђено грађевинско земљиште на кориштење
ради грађења у Ровинама,
Рјешење о укидању правознажног рјешења Скупштине општине Градишка број:02-475-52 од 29.04.2003. године, којим је Љубојевић (Јове)
Радмили додјељено неизграђено грађевинско земљиште на кориштење
ради грађења у Ровинама,
Рјешење о именовању Савјета за праћење израде измјена дијела Регулационог плана подручја зона 2,7 и 8 – источни дио градске зоне Градишка
„Градишка-исток“
Рјешење о разрешењу члана Комисије за избор и именовања,
Рјешење о именовању члана Комисије за избор и именовања,
Рјешење о разрешењу замјеника предсједника Комисија за разматрање захтјева за новчану помоћ из буџетске резерве у износу преко 5.000,00 КМ
Рјешење о именовању замјеника предсједника Комисија за разматрање
захтјева за новчану помоћ из буџетске резерве у износу преко 5.000,00
КМ,
Рјешење о разрешењу замјеника предсједника Савјета за здравство и
социјалну заштиту,
Рјешење о именовању замјеника предсједника Савјета за здравство и
социјалну заштиту.
Рјешење о укидању правоснажног Рјешења Скупштине општине радишка
којим је Матавуљ/ Љубе/ Слободану из Градишке додјељено на
кориштење ради грађења неизграђено грађевинско земљиште државне
својине означено као к.ч. бр. 551/24 уписано у п.л. 261. к.о. Ровине,
Рјешење о давању сагласности на Одлуку о именовању Михољчић Марка
за директора Јавне установе ''Археолошко-природни парк Доња ДолинаБардача'' Бардача Србац.

Број гласника/
страна
1/ 11-страна 34
1/ 11-страна 35

1/ 11-страна 36

1/ 11-страна 29
1/ 11-страна 36
1/ 11-страна 37
1/ 11-страна 37
1/ 11-страна 37
1/ 11-страна 38
1/ 11-страна 38
2/ 11-страна 23

2/ 11-страна 24

Рјешење о давању сагласности на Одлуку о разрешењу Данке Којић 2/ 11-страна 25
дужности члана Управног одбора Јавне установе ''Археолошко-природни
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14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

парк Доња Долина-Бардача'' Бардача Србац
Рјешење о давању сагласности на Одлуку о именовању Радомир Тање за
члана Управног одбора Јавне установе ''Археолошко-природни парк
Доња Долина-Бардача'' Бардача Србац
Рјешење о разрјешењу в.д. чланова Надзорног одбора ЈП ''Радио
Градишка'' Градишка
Рјешење о именовању Надзорног одбора ЈП ''Радио Градишка'' Градишка
Рјешење о именовању Савјета за праћење израде измјене Просторног
плана општине Градишка 2005-2020. Године
Рјешење о одређивању назива улица и тргова у насељу градског карактера Градишка- пречишћен текстРјешење о именовању Комисије за продају грађевинског земљишта
Рјешење о разрјешењу директора ЈПУ ''Лепа Радић'' Градишка
Рјешење о именовању вршиоца дужности директора ЈПУ ''Лепа Радић''
Градишка
Рјешење о утврђивању права власништва на грађевинском земљишту у
корист Дрљача Боже
Рјешење о именовању Драгане Граховац за директора ЈПУ „Лепа Радић“
Градишка,
Рјешење о разрешењу чланова Управног одбора ЈПУ „Лепа Радић“
Градишка,
Рјешење о именовању чланова Управног одбора ЈПУ „Лепа Радић“
Градишка
Рјешење о разрешењу дужности члана Школског одбора Гимназије
Градишка
Рјешење о именовању члана Школског одбора Гимназије Градишка
Рјешење о разрешењу директора Агенције за локални развоја /Весна
Гавриловић/
Рјешење о именовању в.д. директора Агенције за локални развоја
/Миодраг Бабић/.

2/ 11-страна 25
3/ 11-страна 8
3/ 11-страна 8
3/ 11-страна 9
3/ 11-страна 9
5/ 11-страна 25
6/ 11-страна 8
6/ 11-страна 9
8/ 11-страна 18
8/ 11-страна 20
8/ 11-страна 20
8/ 11-страна 21
8/ 11-страна 22
8/ 11-страна 22
9/ 11-страна 96
9/ 11-страна 96

З А К Љ У Ч Ц И И ДРУГИ АКТИ
Ред.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

НАЗИВ
Закључак о давању сагласности на Програм рада Агенције за локални
развој у 2011. години .
Статут Јавног предузећа Спортски центар “Servitium“ Градишка,
Закључак о исправци грешке у Рјешењу Скупштине општине Б.
Градишка број: 03/4-475- 211 од 11.06.1979. године, по захтјеву
Шахиновић Сакибе
Закључак о исправци грешке по захтјеву Габрић Раде из Градишке
Закључак о допуни Закључка о исправци грешке у рјешењу СО-е
Б.Градишка број:07/1- 475-44 из 1987. Године
Закључак Етичког одбора након проведеног поступка утврђивања
повреде Етичког кодекса од стране одборника Саше Лазића
Закључци усвојени након разматрања Извјештаја о ревизији конслолидованих финасијских извјештаја општине Градишка за 2010. годину
Закључак о давању сагласности на Програма рада Туристичке
организације Градишка за 2012. годину

Број гласника/
страна
1/ 11-страна 17
1/ 11-страна 22
3/ 11-страна 7
4/ 11-страна 3
6/ 11-страна 8
6/ 11-страна 9
7/ 11-страна 3
9/ 11-страна 95
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9.
10.

Закључак о давању сагласности на Програм рада ЈУ ''Културни центар''
Градишка за 2012. годину
Закључак о давању сагласности на Програма рада ЈУ ''Завичајни музеј''
Градишка за 2012. годину

9/ 11-страна 95
9/ 11-страна 95

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ
Ред.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.

НАЗИВ
Правилник о начину коришћења средстава из Програма подршке развоја
пољопривреде за 2011. годину,
Правилник о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог са стварним стањем имовине и обавеза општине Градишка,
Правилник о измјенама и допунама Правилника о организацији и систематизацији радних мјеста Административне службе општине Градишка,
Акциони план за отклањање недостатака по ревизији финансијских
извјештаја за 2010. годину
Правилник о мјерама заштите и приступу подацима Агенције за идентификациона документа, евиденцију и размјену података БиХ, те заштити
информационог система Административне службе Општине Градишка .

Број гласника/
страна
2/ 11-страна 26
2/ 11-страна 26
6/ 11-страна 10
7/ 11-страна 4
9/ 11-страна 97

ОДЛУКЕ
Ред.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

НАЗИВ
Одлука о оснивању Општинске комисије за комуникације
Одлука о давњу овлашћења за одобравање овјеравања потписа или
рукописа и висини накнаде за овјеравање потписа или рукописа изван
службених просторија
Одлука о давању сагласности на акта Туристичке организације општине
Градишка
Одлука о измјени Одлуке о коришћењу фиксних телефона,.
Одлука о давању сагласности на општа акта ЈУ „Центар за социјални
рад“ Градишка,
Одлука о давању сагласности на пречишћен текст Статута ЈУ „Културни
центар“ Градишка,
Одлука о измјени Одлуке о издавању листа „Градишке новине“
Одлука о измјени Одлуке о коришћењу мобилних телефона у службене
сврхе
Одлука о давању сагласности на Правилник о измјенама и допунама
Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста
у ЈЗ „Дом здравља“ Градишка
Одлука о формирању Мјешовите општинске комисије за комуникације
Одлука о давању сагласности на Правилники о платама у Професионалној ватрогасној јединици Градишка
Одлука о расподјели средстава невладиним организацијама по Конкурсу
за избор најповољнијих пројеката који учествују у развоју локалне заје-

Број гласника/
страна
1/ 11-страна 39
1/ 11-страна 40
1/ 11-страна 42
2/ 11-страна 41
2/ 11-страна 42
2/ 11-страна 42
3/ 11-страна 20
3/ 11-страна 20
4/ 11-страна 5
4/ 11-страна 5
5/ 11-страна 26
5/ 11-страна 26
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13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

днице од 12.04.2011.године
Одлука о исплати средстава за суфинансирање изградње гробљанског
храма у Брестовчини
Одлука о исплати средстава за суфинансирањеобнове џамије „Текија
Одлука о измјени Одлуке о коришћењу мобилних телефона у службене
сврхе .
Одлука о давању сагласности на општа акта ЈУ „Центар за социјални
рад“ Градишка
Одлука о давању сагласности на Јавне установе за предшколско васпитање и образовање дјеце „Лепа Радић“ Градишка
Одлука о давању сагласности на Одлуку о измјенама Статута ЈЗУ
„Апотека“ Градишка
Одлука о давању сагласности на Одлуку о измјенама Статута ЈЗУ“Дом
здравља“ Градишка
Одлука о расписивању Конкурса за додјелу стипендија
Одлука о попису и образовању Комисије за попис
Одлука о давању сагласности на општа акта ЈУ „Културни центар“
Градишка
Одлука о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији
општинске организације Професионална ватрогасна јединица Градишка

5/ 11-страна 27
5/ 11-страна 27
6/ 11-страна 19
6/ 11-страна 19
6/ 11-страна 20
6/ 11-страна 20
7/ 11-страна 18
7/ 11-страна 18
8/ 11-страна 23
9/ 11-страна 99
9/ 11-страна 100

РЈЕШЕЊА
Ред.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

НАЗИВ
Рјешење о именовању Комисије за утврђивање статуса и стања у друштвеним домовима у мјесним заједницама на подручју општине Градишка,
Рјешење о давању сагласности на Одлуку о измјенама Статута ЈЗУ
„Апотека Градишка”
Рјешење о давању сагласности на Финансијски план ЈЗУ „Апотека Градишка“ за 2011. годину
Рјешење о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији
и систематизацији радних мјеста у ЈЗУ „Дом здравља Градишка“пречишћен текст,
Рјешење о давњу сагласности на Одлуку о увођењу дежурства у ЈУ
„Центар за социјални рад“ Градишка,
Рјешење о уступању огревног дрвета ЈУ „Центар за социјални рад“
Градишка,
Рјешење о уступању огревног дрвета ЈУ „Центар за социјални рад“
Градишка,
Рјешење о давању сагласности на Одлуку о измјенама Статута ЈЗУ
„Апотека Градишка“
Рјешење о именовању Комисије за утврђивање испуњености општих
услова за додјелу средстава из Програма подршке развоја пољопривреде
за 2011. годину
Рјешење о именовању Комисије за утврђивање штете настале усљед елементарних непогода на пољопривредним усјевима, те осталих штета на
пољопривредним газдинствима на подручју општине Градишка за 2011. г

Број гласника/
страна
1/ 11-страна 40
1/ 11-страна 41
1/ 11-страна 41
1/ 11-страна 42
1/ 11-страна 43
1/ 11-страна 43
1/ 11-страна 44
2/ 11-страна 43
2/ 11-страна 43

2/ 11-страна 44
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Рјешење о именовању Комисије за процјену грађевинског земљишта
Рјешење о именовању Комисије за усклађивање редова вожње у приградском саобраћају на подручју општине Градишка,
Рјешења о одобрењу реалокације средстава у буџету општине Градишка
за 2010. годину /53 рјешења/
Рјешење о давању сагласности КП „Водовод“ а.д. Градишка на утврђене
цијене воде, канализације и таксе на прикључак .
Рјешење о измјени Рјешења о образовању Комисије за сарадњу са невладиним организацијама и расподјелу средстава за пројекте невладиних
организација
Рјешење о именовању Радне групе за израду Програма привођења трајној
намјени земљишта у обухвату Регулационог плана подручја „Агроиндустријска зона Нова Топола“
Рјешење о давању сагласности КП „Градска чистоћа“ а.д. Градишка на
предложене цијене прикупљања и одвоза смећа
Рјешење о образовању Савјета за безбједност саобраћаја на подручју
градског насеља Градишка
Рјешења о одобрењу реалокације средстава у буџету општине Градишка
за 2011. годину /19 рјешења/
Рјешење о измјени Рјешења о образовању Савјета за безбједност саобраћаја на подручју градског насеља Градишка
Рјешења о одобрењу реалокације средстава у буџету општине Градишка
за 2011. годину /32 рјешења/ .
Рјешење о именовању Комисије за додјелу стипендија
Рјешење о измјени Рјешења о образовању Савјета за безбједност
саобраћаја на подручју градског насеља Градишка
Рјешење о измјени Рјешења о оснивању првостепене Комисије за
разврставање лица са сметњама у физичком и психичком развоју
Рјешење о измјени Рјешења о формирању првостепене стручне комисије
за оцјењивање лица у поступку остваривања права из социјалне заштите
Рјешење о именовању главног и одговорног уредника и редакције
часописа „Градишки зборник“
Рјешења о одобрењу реалокација средстава у Буџету општине Градишка
за 2011.годину /17 рјешења/

2/ 11-страна 44
2/ 11-страна 45
2/ 11-страна
46-49
3/ 11-страна 21
3/ 11-страна 21
4/ 11-страна 5
5/ 11-страна 28
5/ 11-страна 28
5/ 11-страна 28
6/ 11-страна 20
7/ 11-страна 19
8/ 11-страна 24
8/ 11-страна 24
9/ 11-страна 100
9/ 11-страна 101
9/ 11-страна 101
9/ 11-страна 102

З А К Љ У Ч Ц И И ДРУГИ АКТИ
Ред.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

НАЗИВ
Преглед исплата средстава из буџетске резерве за период 01..10. до
31.12.2010.године
Измјене Појединачног колективног уговора за запослене у Административној служби општине Градишка
Извјештај о стању дуга и гаранцијама општине Градишка на дан
31.12.2010. године
Преглед исплата средстава из буџетске резерве за период 01.01. до 31.03.
2011. године
Преглед исплата средстава из буџетске резерве за период од 01.04. до 30.06.
2011. године
Допуна Појединачног колективног уговора за запослене у Административној служби општине Градишка

Број гласника/
страна
1/ 11-страна 44
2/ 11-страна 45
2/ 11-страна 46
2/ 11-страна 46
4/ 11-страна 6
4/ 11-страна 7
220

Јединствени регистар прописа објављених од 2000. године

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕЊЕ
Ред.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

НАЗИВ
Оглас о регистрацији Заједнице етажних власника зграде у
Ул.“Видовданска 5“ улаз „Б”
Оглас о регистрацији Заједнице етажних власника зграде у Ул.“Николе
Тесле“ бр.3- улаз 2.. 70
Оглас о промјени лица овлаштених за заступање Заједнице етажних
власника стамбене зграде у Ул „Видовданска 73/1
Оглас о регистрацији Заједнице етажних власника дијела зграде
„Топлана“ улаз 1 у Улици „Војводе Мишића“ бб
Оглас
Оглас о регистрацији Заједнице етажних власника зграде у
Ул.“Видовданска 15/Б

Број гласника/
страна
1/ 11-страна 45
2/ 11-страна 70
2/ 11-страна 70
4/ 11-страна 6
8/ 11-страна 24
9/ 11-страна 108

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ред.
бр.
1.

НАЗИВ
Исправка Одлуке о другој емисији обвезница јавном понудом,

Број гласника/
страна
1/ 11-страна 45
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РЕГИСТАР ПРОПИСА
објављених у „Службеном гласнику општине Градишка“ у 2010. години
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ
Ред.
бр.
1.

НАЗИВ

Број гласника/
страна

Пословник о раду Скупштине општине Градишка – пречишћен
текст

6/2010 стр 1

ОДЛУКЕ
Ред.
бр.
1.
2.

3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

НАЗИВ

Број гласника/
страна

Одлука о усвајању Извјештаја о раду ачелника Општине и
Административне службe општине Градишка за 2008. годину
Одлука о усвајању Програма подршке развоја пољопривреде у општини
Градишка за 2010. годину
- Програм подршке развоја пољопривреде у општини Градишка за 2010.
годину
Одлука о усвајању Програма подршке развоја пољопривреде у општини
Градишка за 2010. годину
- Програм подршке развоја пољопривреде у општини Градишка за 2010.
годину
Одлука о усвајању Програма подршке предузетништву за 2010. годину.
- Програм подршке предузетништва за 2010. годину
Одлука о усвајању Програма заштите од пожара у општини Градишка
- Програм заштите од пожара у општини Градишка
Одлука о усвајању Програма финансирања спорта на подручју општине
Градишка за 2010. годину
- Програм финансирања спорта на подручју општине Градишка за 2010.
годину
Одлука о давању сагласности на Програмске активности Агенције за
локални развој Градишка у 2010. години
Одлука о давању сагласности на Програмске активности Туристичке
организације општине Градишка у 2010. години
Одлука о давању сагласности на Програм рада ЈУ „Културни центар“
Градишка за 2010. годину.
Одлука о давању сагласности на Прпграма рада ЈУ „Завичајни музеј“
Градишка за 2010. годину
Одлука о утврђивању уписних подручја основних школа
Одлука о пиступању измјени дијела Регулационог плана насеља
„Крошња“ у Градишци
Одлука о привођењу трајној намјени земљишта у обухвату дијела
Регулациног плана „Излаз на Саву“

1/2010 стр 1

1/2010 стр 1-2

1/2010 стр 17
1/2010 стр 18-19
1/2010 стр 20
1/2010 стр 25-26
1/2010 стр 29
1/2010 стр 29
1/2010 стр 29
1/2010 стр 30
1/2010 стр 30
1/2010 стр 31
1/2010 стр 32
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14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Одлука о допуни Одлуке број 01-022-125/09 од 29.05.2009. године /
Одлука о давању сагласности на закључење уговора о продаји
неизграђеног градског грађевинског земљишта Министарству
безбједности - Гранична полиција
Одлука о измјенама и допунама Правилника о раду Скупштине општине
Градишка
Одлука о усвајању Извјештаја о извршењу Буџета општине Градишка за
2009. годину
- Извјештај о извршењу Буџета општине Градишка за 2009. годину
Одлука о покрићу дефицита по годишњем обрачуну Буџета општине
Градишка за 2009. годину
Одлука о додјели јавних признања општине Градишка
Одлука о давању сагласности за издавање гаранције за кредитно
задужење
ЈП „ДЕП-ОТ“ Бања Лука
Одлука о утврђивању критерија за именовање директора и Управног
одбора Туристичке организације општине Градишка
Одлука о измјени Одлуке о организовању јавне здравствене установе
„Дом здравља“ Градишка
Одлука о допуни Одлуке о безбједности саобраћаја
Одлука о продаји грађевинског земљишта. к.ч. бр. 650/42 и к.ч. бр. 650/44
к.о.Бок Јанковац
Одлука о продаји грађевинског земљишта, к.ч. бр. 1051/48 у
к.о.Градишка - град
Одлука о промјени облика организовања ОДЈП „Радио Градишка“
Градишка
Статутарна одлука о измјени Статута Јавног предузећа „Радио Градишка“
Градишка
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о одређивању имена улица и
тргова и бројева зграда
Одлука о продаји грађевинског земљишта, к.ч. бр. 650/42, у к.о. Бок
Јанковац, Гајић Александру
Одлука о продаји грађевинског земљишта, к.ч. бр. 650/44, к.о. Бок
Јанковац, Гагић Миловану
Одлука о продаји грађевинског земљишта, к.ч. бр. 1051/48, к.о. Градишкаград, Шепер Бесиму
Одлука о продаји грађевинског земљишта, к.ч. бр. 586/80, у к.о. Ровине,
Кочабер Секули
Одлука о продаји грађевинског земљишта непосредном погодбом ради
комплементирања грађевинске парцеле, Радишић Слави
Одлука о давању сагласности за закључење уговора о продаји
неизграђеног градског грађевинског земљишта непосредном погодбом са
„Конекс“ д.о.о. из Градишке
Одлука о давању сагласности за закључење уговора о продаји
неизграђеног градског грађевинског земљишта непосредном погодбом са
Лазаревић /Секуле/ Радомиром из Градишке
Одлука о давању сагласности за закључење уговора о куповини
земљишта са Кичић Жељком
Одлука о усвајању Извјештаја о извршењу Буџета Општине и буџетске
резерве за период 01.01.2010.-30.06.2010. године
- Извјештај о извршењу Буџета Општине и буџетске резерве за период

1/2010 стр 33
2/2010 стр 1
2/2010 стр 3-4
2/2010 стр 16
2/2010 стр 16
2/2010 стр 17
2/2010 стр 17
2/2010 стр 19
2/2010 стр 19
2/2010 стр 20
2/2010 стр 21
3/2010 стр 1
3/2010 стр 3
3/2010 стр 4
3/2010 стр 4
3/2010 стр 5
3/2010 стр 5
3/2010 стр 6
3/2010 стр 7
3/2010 стр 7
3/2010 стр 8
3/2010 стр 9
4/2010 стр 1-2
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37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.

01.01.2010 - 30.06.2010 године
Одлука о учешћу општине Градишка у реконструкцији фасада зграда
заједница етажних власника
Одлука о продаји грађевинског зељишта (у обухвату Регулационог плана
„Јелшинград I2 између „Пикола“ и базена)
Одлука о куповини пословног простора од „Градид-промет“ д.о.о.
Градишка
Одлука о прихватању понуде Даниловић Душана за куповину некретнин,
к.ч. бр. 273/9 и 273/10 у к.о. Градишка- град
Одлука о давању сагласности за закључење Уговора о замјени некретнина
са Суботић Љубом, сином Бранка и Суботић Радмилом, рођ. Ристић
Одлука и реструктурирању постојећег задужења
Одлука о приступању продаји некретнина
Одлука о давању сагласности за закључење уговора о продаји
неизграђеног градског грађевинског земљишта непосредном подгодбом
са ЗУ „Општа болница“ Градишка
Одлука о легализацији бесправно почетих или изграђених објеката или
дијелова објеката
Одлука о постављању привремених објеката на подручју општине
Градишка
Одлука о површинама и висинама објеката за које није потребно
одобрење за грађење
Одлука о измјенама Одлуке о условима и начину издавања одобрења за
изградњу и одржавање одређених дијелова грађевина, ограда и неких
објеката комуналне инфраструктуре
Одлука о другој емисији обвезница јавном понудом
Одлука о утврђивању броја дјеце у вртићким васпитним групама
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о комуналној накнади
Одлука о доношењу измјене дијела Регулациног плана подручја Центар
града „Излаз на Саву“ у Градишци
Одлука о доношењу измјене дијела Регулационог плана насеља
„Крошња“ у Градишци
Одлука о продаји грађевинског земљишта Леловић Ранку
Одлука о усвајању Програма рада Скупштине општине Градишка за 2011.
годину
- Програма рада Скупштине општине Градишка за 2011. годину
Одлука о усвајању ребаланса Буџета општине Градишка за 2010. годину
- Ребаланс Буџета општине Градишка за 2010. годину
Одлука о усвајању измјена и допуна Акционог плана капиталних улагања
у општини Градишка за 2010. годину
- Измјене и допуне Акционог плана капиталних улагања за 2010. годину
Одлука о усвајању Буџета општине Градишка за 2011. годину
- Буџета општине Градишка за 2011. годину
Одлука о извршењу Буџета општине Градишка за 2011. годину
Одлука о учешћу у финансирању примарне здравствене заштите за
пензионере до 65 година старости
Одлука о одобравању субвенције за одређене кориснике услуге гријања
Одлука о одобравању субвенције за одређене кориснике услуге КП
„ Градска чистоћа“
Одлука о усвајању Акционог плана капиталних улагања у општини

4/2010 стр 12
4/2010 стр 13
4/2010 стр 14
4/2010 стр 15
4/2010 стр 15
5/2010 стр 1
5/2010 стр 2
5/2010 стр 4
7/2010 стр 1
7/2010 стр 7
7/2010 стр 11
7/2010 стр 12
7/2010 стр 13
7/2010 стр 15
7/2010 стр 15
7/2010 стр 19
7/2010 стр 22
7/2010 стр 24
8/2010 стр 1-2
8/2010 стр 7-8
8/2010 стр 19-20
8/2010 стр 22-23
8/2010 стр 35
8/2010 стр 38
8/2010 стр 38
8/2010 стр 39
8/2010 стр 39-40
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Градишка за 2011. годину
- Акциони план капиталних улагања у општини Градишка за 2008. годину

64.

Одлука о усвајању Програма заједничке комуналне потрошње за 2011.
годину
- Програм заједничке комуналне потрошње за 2011. годину

65.

Одлука о утврђивању вриједности бода за обрачунавање комуналне
накнаде за 2011. годину
Одлука о усвајању Програма уређења градског и осталог грађевинског
земљишта за 2011. годину
- Програм уређења градског и осталог грађевинског земљишта за 2011.
годину
Одлука о утврђивању просјечне коначне грађевинске цијене корисне
стамбене површине за 2011. годину
Одлука о усвајању Програма комуналне инфраструктуре за 2011. годину
- Програм комуналне инфраструктуре за 2011. годину
Одлука о усвајању Програма текућег одржавања и реконструкције
локалних и некатегорисаних путева за 2011. годину.
- Програм текућег одржавања и реконструкције локалних и
некатегорисаних путева за 2011. годину

66.

67.
68.
69.

70.

71.
72.

73.

74.
75.
76.
77.

Одлука о усвајању Програма текућег одржавања и реконструкције
хидромелиорациног система за 2011. годину
- Програм текућег одржавања и реконструкције хидромелиорациног
система за 2011. годину
Одлука о усвајању Програма социјалне заштите за 2011. годину
- Програма социјалне заштите за 2011. годину
Одлука о усвајању Програма борачко – инвалидске заштите цивилних
заштите и заштите цивилних жртава рата у 2011. години
- Програма борачко – инвалидске заштите цивилних заштите и заштите
цивилних жртава рата у 2011. години
Одлука о усвајању Програма финансирања спорта на подручју општине
Градишка у 2011. години
- Програм финансирања спорта на подручју општине Градишка у 2011.
години
Одлука о усвајању Програма заштите од пожара у општине Градишка у
2011. годину
- Програм заштите од пожара у општине Градишка у 2011. годину.
Одлука о приступању изради Регулационог плана саобраћајнице
„Обилазница Чатрња - Брестовчина - царински терминал“
Одлука о продаји грађевинског земљишта Гвозден Зорану
Одлука о измјенама Одлуке о општинским административним таксама

8/2010 стр 42

8/2010 стр 48
8/2010 стр 48-49
8/2010 стр 51
8/2010 стр 51-52

8/2010 стр 52-53

8/2010 стр 54-55
8/2010 стр 56
8/2010 стр 64-65

8/2010 стр 67-68

8/2010 стр 71
8/2010 стр 77
8/2010 стр 78
8/2010 стр

РЈЕШЕЊА
Ред.
бр.
1.
2.

НАЗИВ
Рјешење о утврђивању права власништва у корист Чикић / Јована/
Слободанка
Рјешење о именовању Комисије за избор службеника Административне

Број гласника/
страна
1/2010 стр 33
1/2010 стр 37
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службе општине Градишка, по јавном конкурсу

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Допунско Рјешење (Рјешење о допуни Рјешења о додјели неизграђеног
грађевинског земљишта, ради комплементирања плаца Нинић Мирку из
Градишке)
Рјешење о утврђивању права власништва у корист Класић /Аугуста/
Михајла из Градишке
Рјешење о утврђивању права власништва у корист Кременовић /Стојка/
Новака из Градишке
Рјешење о разрјешењу замјеника начелника општне Градишка, (Миленко
Павловић)
Рјешење о именовању директора Туристичке организације општине
Градишка, (Вељко Јовановић)
Рјешење о разрјешењу Управног одбора Туристичке организације
општине Градишка
Рјешење о именовању Управног одбора
Туристичке организације
општине Градишка
Рјешење о утврђивању права власништва на грађевинском земљишту у
корист Слијепчевић Предрага, сина Богдана из Градишке
Рјешење о именовању замјеника начелника општине Градишка / Обренка
Балта/
Рјешење о именовању Комисије за продају грађевинског земљишта
Рјешење о именовању Комисије за одабир корисника Програма помоћи у
обнови стамбених јединица у сврху повратка
Рјешење о именовању Комисије за избор службеника Аминистративне
службе општине Градишка
Рјешење о разрјешењу чланова Управног одбора „Агенције за локални
развој“ Градишка
Рјешење о именовању в.д. чланова Управног одбора „Агенције за локални
развој“ Градишка
Рјешење о разрјешењу чланова Управног одбора ЈУ „Завичајни музеј“
Градишка
Рјешење о именовању в.д. чланова Управног одбора ЈУ „Завичајни музеј“
Градишка
Рјешење о одређивању назива новоизграђених улица на подручју
општине Градишка
Рјешење о измјенама Рјешења о одређивању назива улица и тргова у
насељу градског карактера
Рјешење о именовању Савјета за праћење израде Регулациног плана
саобраћајнице „Обилазница Чатрња - Брестовчина - Царински терминал“

2/2010 стр 22
3/2010 стр 9
3/2010 стр 11
3/2010 стр 13
3/2010 стр 13
3/2010 стр 14
3/2010 стр 14
4/2010 стр 16
4/2010 стр 17
4/2010 стр 18
4/2010 стр 18
4/2010 стр 19
7/2010 стр 24
7/2010 стр 25
7/2010 стр 25
7/2010 стр 25
8/2010 стр 79
8/2010 стр 85
8/2010 стр 86

З А К Љ У Ч Ц И И ДРУГИ АКТ
Ред.
бр.

НАЗИВ

Број
гласника/
страна

1.

Закључак о исправци грешке у Рјешењу СО-е Б. Градишка број: 07/1-479
од 25.04.1985. године /Хаџибеговић Алибега Хидајет/

1/2010 стр 35

2.

Закључак о исправци грешке у Рјешењу СО-е Б. Градишка број: 03/4-47530/77 од 22.03.1977. године /Кнежић Душановој Нади/

1/2010 стр 35
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3.

Закључак о исправци грешке у Рјешењу СО-е Б. Градишка број: 03/4-47528/77 од 22.03.1977. године /Поповић Бошка Радислав/

1/2010 стр 36

4.

Закључак о трошковима издавања локацијских услова

7/2010 стр 26

5.

Закључак о давању сагласности на Програм рада Туристичке организације
за 2011. годину

8/2010 стр 76

6.

Закључак о давању сагласности на Програм рада Културног центра
Градишка за 2011. годину

8/2010 стр 76

7.

Закључак о давању сагласности на Програм рада ЈУ „Завичајни музеј
Градишка“ за 2011. годину

8/2010 стр 77

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
УПУТСТВА
Ред.
бр.
1.

НАЗИВ
Упутство о начину идентификације, евиденције и вођења регистра
обвезника комуналне накнаде

Број гласника/
страна
2/2010 стр 30

ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ
Ред.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

НАЗИВ
Правилник о измјенама и допунама Правилника о организацији и
систематизацији радних мјеста Административне службе општине
Градишка
Правилник о измјенама и допунама Правилника о организацији и
систематизацији радних мјеста Административне службе општине
Градишка
Програм стручног оспособљавања и начина полагања испита
приправника у Административној служби општине Градишка
Правилник о измјенама и допунама Правилника о заштити од пожара у
Административној служби општине Градишка
Правилник о усклађивању и регистрацији реда вожње
Правилник о измјени и допуни Правилника о усклађивању и регистрацији
редова вожње
Правилник о измјенама и допунама Правилника о организацији и
систематизацији радних мјеста Административне службе општине
Градишка

Број гласника/
страна
1/2010 стр 38
2/2010 стр 23
2/2010 стр 26
2/2010 стр 27
2/2010 стр 28
5/2010 стр 4
8/2010 стр 86

ОДЛУКЕ
Ред.
бр.
1.

НАЗИВ
Одлука о попису и образовању комисија за попис

Број гласника/
страна
1/2010 стр 42
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2.
3.
4.

Одлука о благајничком максимуму
Одлука о додјели средстава
Одлука о измјенама и допунама Правилника о рачуноводственим
политикама

5.

Одлука о измјенама и допунама Одлуке о оснивању Административне
службе општине Градишка
Одлука о издавању листа „Градишке новине“
Одлука о расподјели средстава невладиним организацијама по Конкурсу
за избор најповољнијег пројекта који учествују у развоју локалне
заједнице од 26.02.2010. године
Одлука о одређивању представника руководства за квалитет и именовање
Тима за квалитет
Одлука о измјени Одлуке о издавању листа „Градишке новине“, број: 02022-96/010 од 13.05.2010. годин
Одлука о давању сагласности на одлуку о оснивању друштва са
ограниченом одговорношћу „Галенфарм“ Градишка
Одлука о расписивању конкурса за додјелу стипендија
Одлука о давању сагласности на Правилник о измјенама и допунама
Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста
у ЈУ „Културни центар“ Градишка
Одлука о давању сагласности на Правилник о измјенама Правилника о
платама у ЈУ „Културни центар“ Градишка
Одлука о давању сагласности на општа акта у Јавној установи за
предшколско васпитање и образовање дјеце „Лепа Радић“ Градишка

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Одлука о давању сагласности на Правилник о организацији и
систематизацији радних мјеста у Јавној установи за предшколско
васпитање и образовање дјеце „Лепа Радић“ Градишка
Одлука о давању сагласности на Правилник о платама и другим
примањима радника у Јавној установи за предшколско васпитање и
образовање дјеце „Лепа Радић“ Градишка
Одлука о попису и образовању Комисије за попис

1/2010 стр 44
1/2010 стр 44
1/2010 стр 45

2/2010 стр 23
3/2010 стр 15
3/2010 стр 15
3/2010 стр 16
4/2010 стр 20
4/2010 стр 20
5/2010 стр 5
7/2010 стр 27
7/2010 стр 27
8/2010 стр 105
8/2010 стр 105
8/2010 стр 105
8/2010 стр 106

РЈЕШЕЊА
Ред.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

НАЗИВ
Рјешење о давању сагласности КП „Топлана“ а.д. Градишка на утврђене
цијене топлотне енергије
Рјешење о давању сагласности на пијачни ред
Рјешење о давању сагласности на Одлуку о измјенама и допунама
Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста
Центра за социјални рад Градишка
Рјешење о именовању пројект менаџера
Рјешење о именовању Комисије за усклађивање реда вожње у
приградском саобраћају на подручју општине Градишка
Рјешење о именовању Комисије за утврђивање приједлога назива улица
које су изграђене у протеклом периоду
Рјешење о давању сагласности на Одлуку о измјени и допуни Правилника

Број гласника/
страна
1/2010 стр 45
1/2010 стр 46
1/2010 стр 46
1/2010 стр 46
2/2010 стр 31
2/2010 стр 32
2/2010 стр 32
228

Јединствени регистар прописа објављених од 2000. године

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у ЈУ
„Народна библиотека“ Градишка
Рјешење о одобрењу реалокације средстава у Буџету општине Градишка
за 2009. годину (43 рјешења)
Рјешење о давању сагласности на Финансијски план за 2010. годину и
План рада за 2010. годину Јавне здравствене установе „Дом здравља“
Градишка
Рјешење о давању сагласности на Статут Јавне здравствене установе
„Дом здравља“ Градишка
Рјешење о давању овлашћења за управно рјешавање
Резултати Јавног конкурса (Голић Наташа, Кнежевић Радомир,
Станишљевић Милана и Бабић Миодраг)
Рјешење о одобрењу реалокације средстава у Буџету општине Градишка
за 2010. годину
Рјешење о именовању Комисије за утврђивање штете на стамбеним,
стамбено - пословним и помоћним објектима насталих усљед дејства
елементарне непогоде - поплаве на подручју општине Градишка
Рјешење о именовању Комисије за утврђивање штете усљед дејства
елементарне непогоде (поплаве) на подручју општине Градишка код
привредних друштава и предузетника који обављају регистрован
дјелатност
Рјешење о именовању Комисије за утврђивање штете на путној мрежи и
другим инфраструктурним објектима насталих усљед дејства елементарне
непогоде - поплаве на подручју опшине Градишка
Рјешење о именовању Комисије за утврђивање настале штете усљед
дејства елементарне непогоде (поплаве) на пољопривредним усјевима на
подручју општине Градишка
Рјешење о именовању Комисије за утврђивање начина одводње
површинских вода након поплаве
Рјешење о именовању Комисије за технички пријем радова изведених на
стамбеним јединицама у оквиру „Заједничког пројекта 08-ЗПО8“
Рјешење о одобрењу реалокације средстава у Буџету општине Градишка
за 2010. годину /18 рјешења /
Рјешење о реалокацији средстава у буџету општине Градишка за 2010.
годину /48 рјешења/
Рјешење о одобрењу реалокације средстава у Буџету општине Градишка
за 2010. годину /14 рјешења /
Рјешење о одобрењу реалокације средстава у Буџету општине Градишка
за 2010. годину /25 рјешења/

2/2010 стр 34
3/2010 стр 17
3/2010 стр 17
3/2010 стр 17
3/2010 стр 18
3/2010 стр 18
4/2010 стр 20

4/2010 стр 21

4/2010 стр 21
4/2010 стр 22
4/2010 стр 22
4/2010 стр 23
4/2010 стр 23
5/2010 стр 5-23
7/2010 стр 28
8/2010 стр 107

ОСТАЛИ АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
Ред.
бр.
1.
2.
3.

НАЗИВ
Исправка грешке у Правилнику о организацији и систематизацији радних
мјеста Административне службе општине Градишка
Преглед исплата средстава из буџета резерве за период од 30.12.2009.
године до 31.03.2010. године
Преглед исплате средстава из буџетске резерве за период 01.04. до
30.06.2010. године

Број гласника/
страна
1/2010 стр 42
2/2010 стр 33
4/2010 стр 30
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РЕЗУЛТАТИ
Ред.
бр.
1.

НАЗИВ
Резултати јавног конкурса (Мирјанић Бојан и Мирјанић Санела)

Број гласника/
страна
5/2010 стр 24

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕЊЕ, КОМУНАЛНЕ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
Ред.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

НАЗИВ
Оглас о регистрацији Заједнице етажних власника зграде у Улици
Видовданска 58/А, Градишка
Оглас о регистрацији Заједнице етажних власника зграде у Улици
Видовданска 73/2, Градишка
Оглас о регистрацији Заједнице етажних власника зграде у Улици
Видовданска бб – ламела „Ц“, Градишка
Оглас о регистрацији Заједнице етажних власника зграде у Михајла
Пупина 1-3, Градишка
Оглас о регистрацији Заједнице етажних власника зграде ЗЦ Мост
Фонтана Градишка
Оглас о регистрацији Заједнице етажних власника зграде П+2+М у Улици
Милоша Обилића бб - Градишка
Оглас о регистрацији Заједнице етажних власника зграде у Улици
„Руђера Бошковића“ Градишка
Оглас о регистрацији Заједнице етажних власника зграде у Улици
„Војводе Мишића“ бб - Градишка
Оглас о регистрацији Заједнице етажних власника зграде у Улици
„Хиландарска“ улаз 1-2- Градишка
Оглас о регистрацији Заједнице етажних власника зграде у Улици „Вука
Стефановића Караџића“ бб, Г-1 ламела Ц- Грдишка
Оглас о регистрацији Заједнице етажних власника зграде бр. 167 (КГ-167)
- Горњи Подградци
Оглас о регистрацији Заједнице етажних власника зграде у Улици
Видивданска 60 Ц - Градишка
Оглас о регистрацији Заједнице етажних власника зграде у Обала
ВојводеСтепе бб, Градишка
Оглас о промјени лица овлашћених за заступање Заједница етажних
власника зграде у Улици „Видовданска 11/А“, Градишка
Оглас о промјени лица овлашћених за заступање Заједница етажних
власника зграде у Улици „Видовданска бб“ ЗЦ „Мост фонтана“

Број гласника/
страна
1/2010 стр 47
1/2010 стр 47
1/2010 стр 48
2/2010 стр 55
2/2010 стр 56
2/2010 стр 56
3/2010 стр 25
3/2010 стр 25
3/2010 стр 26
3/2010 стр 26
3/2010 стр 27
4/2010 стр 25
5/2010 стр 25
5/2010 стр 24
5/2010 стр 25

УРЕЂИВАЧКИ ОДБОР
Ред.
бр.
1.

НАЗИВ
Обавијест

Број гласника/
страна
2/2010 стр 58
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СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ред.
бр.
1.

НАЗИВ
Исправка / Одлуке о учешћу општине Градишка у реконструкцији фасада
зграда заједнице етажних власника објављене у „Службеном гласнику
општине Градишка“ (број 4/10)

Број гласника/
страна
5/2010 стр 25
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РЕГИСТАР ПРОПИСА
објављених у „Службеном гласнику општине Градишка“ у 2009. години
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ
Ред.
бр.

НАЗИВ

Број гласника/
страна

НАЗИВ

Број гласника/
страна

ОДЛУКЕ
Ред.
бр.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.

Одлука о усвајању Програма подршке развоја пољопривреде у општини
Градишка за 2009. годину
- Програм подршке развоја пољопривреде у општини Градишка за 2009.
годину
Одлука о усвајању Програма заштите од пожара у општини Градишка за
2009. годину
- Програм заштите од пожара у општини Градишка за 2009. годину
Одлука о измјенама и допунама Статута општине Градишка
Одлука о измјенама и допунама Пословника о раду Скупштине општине
Градишка
Одлука о организовању пословања Јавне установе за предшколско
васпитање и образовање дјеце „Лепа Радић“ п.о. Градишка
Одлука о утврђивању критерија за именовање Управног одбора Јавне
установе „Археолошко- природни парк Доња Долина - Бардача“ п.о.
Бардача - Србац
Одлука о привођењу трајној намјени земљишта у обухвату Регулационог
плана подручја „Агроиндустријска зона Нова Топола“
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о безбједности саобраћаја
Одлука о накнади члановима Општинске изборне комисије
Одлука о усвајању Програмских активности Агенције за локални развој у
2009.години
Одлука о усвајању Програмских праваца активности Туристичке
организације Градишка за 2009. годину
Одлука о усвајању Извјештаја о извршењу Буџета општине Градишка и
буџетске резерве за период 01.01.2008. године до 31.12. 2008. године.
- Извјештај о извршењу Буџета општине Градишка за период 01.01.2008.
до 31.12. 2008. године
Одлука о покрићу дефицита по годишњем обрачуну Буџета општине
Градишка за 2008. годину
Одлука о утврђивању критерија за именовање директора Агенције за
локални развој Градишка и старјешине Професионалне ватрогасне
јединице Градишка

1/2009 стр 1-2

1/2009 стр 3-4
1/2009 стр 8
1/2009 стр 9
1/2009 стр 9
1/2009 стр 11
1/2009 стр 12
1/2009 стр 12
1/2009 стр 13
1/2009 стр 13
1/2009 стр 14
2/2009 стр 1-2
2/2009 стр 7
2/2009 стр 7
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15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Одлука о утврђивању критерија за именовање управних одбора и
директора јавних установа чији је оснивач Општина
Одлука о усвајању Плана парцелације и урбанистичко – техничких услова
за изградњу пословних садржаја на простору између улица Авде Ђуке и
Мирослава Антића на к.ч. бр. 1644/13, 1905/1, 2646/2,2650/1 и 2654/6 к.о.
Градишка – село, општина Градишка
Одлука о усвајању Плана парцелације и урбанистичко – техничких услова
за изградњу стамбених објеката на к.ч. бр. 1650/5, 1661/1, 1665/5, 1666/1 и
1667, к.о. Градишка село
Одлука о продаји некретнина
Одлука о измјенама и допунама Статута општине Градишка
Одлука о додјели јавних признања општине Градишка
Одлука о расписивању избора за савјете мјесних заједница на подручју
општине Градишка
Одлука о одређивању простора примјерених за одржавање јавних скупова
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о утврђивању критерија за
именовање управних одбора и директора јавних установа чији је оснивач
општина Градишка
Одлука о Плану парцелације и урбанистичко – техничким условима за
подјелу индустријског круга у више цјелина предузећа „ИНГА“
Одлука о губитку својства непокретности у општој употреби – пут,
уписаних у п.л. бр. 220, к.о. Градишка – село
Одлука о губитку својства непокретности у општој употреби – пут, к.ч.
1624/11, Ул. Лепе Радић, уписане у у п.л. бр. 416, к.о. Градишка – град
Одлука о губитку својства непокретности у општој употреби – пут, к.ч.
бр. 262/154, уписане у п.л. бр. 416, к.о. Градишка- град
Одлука о прихватању понуде „Арагоста“ д.о.о. Бања Лука
Одлуке о продаји земљишта
Одлука о давању сагласности за закључење уговора о продаји
грађевинске
парцеле непосредном погодбом Ђаковић Божи
Одлука о преносу улагања на „Крајина осигурање“ а.д. Бања Лука
Одлука о заштити и одржавању спомен обиљежја
Одлука о утврђивању критерија за именовање директора и управних
одбора јавних служби чији је основач општина Градишка

34.
35.
36.
37.
38.
39.

40.

Одлука о организовању Јавне здравствене установе „Дом здравља“
Градишка
Одлука о организовању Јавне здравствене установе „Апотеке Градишка“
Градишка
Одлука о приступању измјенама Регулационог плана подручја Центар
града „Излаз на Саву“
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о одређивању радног времена
угоститељских објеката на подручју општине Градишка
Одлука о продаји грађевинског земљишта „Крајина Петрол“ Бања Лука
Одлука о давању сагласности за закључење уговора о продаји
неизграђеног градског грађевинског земљишта непосредном погодбом
Министарству безбједности – Гранична полиција Сарајево БиХ, ради
комплетирања грађевинске парцеле
Одлука о давању сагласности за закључење уговора о продаји
неизграђеног градског грађевинског земљишта непосредном погодбом

2/2009 стр 8
2/2009 стр 9

2/2009 стр 10
2/2009 стр 11
3/2009 стр 1
3/2009 стр 2
3/2009 стр 2
3/2009 стр 3
3/2009 стр 4
3/2009 стр 4
3/2009 стр 7
3/2009 стр 7
3/2009 стр 8
3/2009 стр 8
3/2009 стр 9
3/2009 стр 10
3/2009 стр 11
4/2009 стр 1
4/2009 стр 2
4/2009 стр 4
4/2009 стр 6
4/2009 стр 8
4/2009 стр 9
4/2009 стр 10
4/2009 стр 11

4/2009 стр 11
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41.
42.
43.

44.

45.
46.
47.

48.
49.
50.
51.
52.
53.

54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

Ловрић Стојану, Ђукић Бошку и Поповић Мићи, ради комплетирања
грађевинске парцеле
Одлука о усвајању Ребаланса буџета општине Градишка за 2009. године
- Ребаланса буџета општине Градишка за 2009. године
Одлука о висини накнаде за чување изгубљених животиња
Одлука о усвајању Извјештаја о извршењу Буџета Општине и буџетске
резерве за период 01.01 – 30.06. 2009. године
- Извјештај о извршењу Буџета Општине и буџетске резерве за период од
01.01 – 30.06. 2009. године
Одлука о усвајању измјена и допуна Програма уређења градског и
осталог грађевинског земљишта за 2009. годину
- Измјене и допуне Програма уређења градског и осталог грађевинског
земљишта за 2009. годину
Одлука о усвајању измјена Програма заједничке комуналне потрошње за
2009. годину
- Измјене Програма заједничке комуналне потрошње за 2009. годину
Одлука о усвајању измјена Програма комуналне инфраструктуре за 2009.
годину
- Измјене Програма комуналне инфраструктуре за 2009. годину
Одлука о усвајању измјена Програма одржавања и реконструкције
локалних и некатегорисаних путева за 2009. годину
Измјене Програма одржавања и реконструкције локалних
некатегорисаних путева за 2009. годину
Одлука о утврђивању комуналне дјелатности од посебног друштвеног
интереса – одржавање стајалишта за теретна моторна возила
Одлука о утврђивању комуналне дјелатности од посебног друштвеног
интереса – локалних некатегорисаних путева
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о грађевинском земљишту
Одлука о усвајању Плана парцелације и урбанистичко – техничких услова
за изградњу објекта за узгој свиња, пословног објекта ии објекта пратећег
садржаја на к.ч. бр. 14/2 к.о. Берек
Одлука о усвајању Плана парцелације и урбанистичко – техничких услова
за изградњу пословног објекта за производњу сточне хране на дијелу к.ч.
бр. 14/02 к.о. Берек
Одлука о усвајању Плана парцелације и урбанистичко – техничких услова
за изградњу пословног објекта за производњу и заштиту металних
конструкција топлим цинчањем на дијелу к.ч. бр. 14/2 и дијелу к.ч. бр.
14/1, к.о. Берек
Одлука о прихватању понуде Јањић Љубице из Градишке за куповину
некретнина по праву прече куповине
Одлука о продаји земљишта непосредном погодбом Шабанагић Сафету,
ради комплетирања грађевинске парцеле
Рјешење о утврђивању права својине на грађевинском земљишту у корист
Батић Душана
Одлука о условима и начину обављања јавног превоза лица и ствари на
подручју општине Градишка
Одлука о начину вршења такси превоза на подручју општине Градишка
Одлука о измјени Одлуке о стипендирању студената на високим школама
и факултетима
Одлука о доношењу измјене дијела Регулационог плана „Јелшинград I“ у
Градишци

5/2009 стр 1-2
5/2009 стр 11
6/2009 стр 1-2

6/2009 стр 13

6/2009 стр 14
6/2009 стр 17

6/2009 стр 18
6/2009 стр 19
6/2009 стр 20
6/2009 стр 21
6/2009 стр 22
6/2009 стр 23

6/2009 стр 25
6/2009 стр 27
6/2009 стр 29
6/2009 стр 29
7/2009 стр 1
7/2009 стр 5
7/2009 стр 8
7/2009 стр 9
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61.

Одлука о приступању измјени просторног плана општине Градишка 20052020. година

62.

Одлука о измјени Одлуке о расписивању избора за савјет мјесних
заједница наподручју општине Градишка
Одлука о измјени Одлуке о одређивању празника општине Градишка
Одлука о продаји грађевинског земљишта – к.ч. 650/29 и к.ч. 650/30 к.о.
Бок Јанковац
Одлука о продаји грађевинског земљишта – к.ч. 14/16 к.о. Берек
Одлука о усклађивању оснивачког акта ОДЈП „Радио Градишка“
Градишка
Статут Јавног предузећа „Радио Градишка“ Градишка
Одлука о организовању Јавне установе „Народна библиотека Градишка“
Одлука о измјени Одлуке о организовању Јавне здравствене установе
„Апотека Градишка“ Градишка
Одлука о губитку својства непокретности у општој употреби некретнина
означених као к.ч. 1873/24, уписаних у п.л. број 221 к.о. Градишка - село
Одлука о продаји грађевинског земљишта Гентиле рођ. Вуковић Зори из
Градишке
Одлука о продаји грађевинског земљишта предузећу „COUNTRY PORK”
д.о.о. Градишка и Грубешић Славиша из Градишке
Одлука о приступању продаји грађевинског земљишта, к.ч. 14/17 и 14/18
к.о. Берек
Одлука о усвајању Програма рада Скупштине општине Градишка за 2010.
годину
- Програм рада Скупштине општине Градишка за 2010. годину
Одлука о усвајању Буџета општине Градишка за 2010. годину
- Буџет Општине за 2010. годину
Одлука о извршењу Буџета општине Градишка за 2010. годину
Одлука и учешћу у финансирању примарне здравствене заштите за
пензионере до 65 година старости
Одлука о одобравању субвенција за одређене кориснике услуге гријања
Одлука о одобравању субвенција за одређене кориснике услуга КП
„Градска чистоћа“
Закључак /Усвојен након разматрања Одлуке о одобрењу субвенције за
одређене кориснике услуга КП „Градска чистоћа“/
Одлука о усвајању Акционог плана капиталних улагања за 2010. годину
- Акциони план капиталних улагања за 2010. годину
Одлука о усвајању Програма заједничке комуналне потрошње за 2010.
годину
- Програм заједничке комуналне потрошње за 2010. годину
Одлука о утврђивању вриједности бода за обрачунавање комуналне
накнаде за 2010. годину.
Одлука о усвајању Програма уређења градског и осталог грађевинског
земљишта за 2010. годин
- Програма уређења градског и осталог грађевинског земљишта за 2010.
годину
Одлука о утврђивању просјечне коначне грађевинске цијене корисне
стамбене површине за 2010. годину
Одлука о усвајању Програма комуналне инфраструктуре за 2010. годину
- Програм комуналне инфраструктуре за 2010. годину
Одлука о усвајању Програма текућег одржавања и реконструкције

63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.

85.
86.
87.

7/2009 стр 10

7/2009 стр 11
7/2009 стр 11
7/2009 стр 12
7/2009 стр 13
8/2009 стр 1
8/2009 стр 3
8/2009 стр 15
8/2009 стр 18
8/2009 стр 18
8/2009 стр 19
8/2009 стр 19
8/2009 стр 20
9/2009 стр 1
9/2009 стр 7-8
9/2009 стр 18
9/2009 стр 21
9/2009 стр 21
9/2009 стр 22
9/2009 стр 23
9/2009 стр 23
9/2009 стр 26
9/2009 стр 31
9/2009 стр 32
9/2009 стр 34
9/2009 стр 34-35
9/2009 стр 35-36
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локалних и некатегорисаних путева за 2010. годину
- Програм текућег одржавања и реконструкције локалних и
некатегорисаних путева за 2010. годину

88.

89.
90.

91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.

Одлука о усвајању Програма текућег одржавања и реконструкције
хидромелиорационог система за 2010. годину
- Програм текућег одржавања и реконструкције хидромелиорационог
система за 2010. годину
Одлука о усвајању Програма социјалне заштите за 2010. годину
- Програм социјалне заштите за 2010. годину
Одлука о усвајању Програма борачко - инвалидске заштите и заштите
цивилних жртава рата за 2010. годину
- Програм борачко - инвалидске заштите и заштите цивилних жртава рата
за 2010. годину
Одлука о оснивању Јавног предузећа Спортски центар „Servitium“
Градишка
Статут Јавног предузећа Спортски центар „Servitium” Градишка
Одлука о преношењу права и обавеза.
Одлука о продаји градског грађевинског земљишта непосредном
погодбом предузећу „Брчко - гас“ д.о.о. Брчко
Одлука о усвајању Ребаланса Буџета општине Градишка за 2009. годину
- Ребаланс Буџета општине Градишка за 2009. годину
Одлука о усвајању измјена и допуна Акционог плана капиталних улагања
за 2009. годину
- Измјене и допуне Акционог плана капиталних улагања за 2009. годину
Одлука о одређивању матичних подручја
Одлука о измјени и допуни Одлуке о комуналној накнади
Одлука о продаји земљишта непосредном погодбом „Градинг - промет“
д.о.о. Градишка

9/2009 стр 38
9/2009 стр 39-40

9/2009 стр 48
9/2009 стр 51
9/2009 стр 51
9/2009 стр 59
9/2009 стр 60
10/2009 стр 1-2
10/2009 стр 12-13

10/2009 стр 14
10/2009 стр 14
10/2009 стр 15

РЈЕШЕЊА
Ред.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

НАЗИВ
Рјешење о избору замјеника начелника Општине
Рјешење о именовању секретара Скупштине општине
Рјешење о именовању Комисије за избор начелника Одјељења
Административне службе општине Градишка по расписаном јавном
конкурсу
Рјешење о именовању Комисије за избор службеника општине Градишка
по расписаном јавном конкурсу
Рјешење о разрјешењу члана Етичког одбора Скупштине општине
Рјешење о именовању члана Етичког одбора Скупштине општине
Рјешење о разрјешењу в.д. начелника Одјељења за урбанизам, грађење,
комуналне и стамбене послове Административне службе општине
Градишка
Рјешење о разрјешењу в.д. начелника Одјељења за инспекције
Административне службе општине Градишка
Рјешење о разрјешењу в.д. начелника Одјељења за борачко – инвалидску
заштиту Административне службе општине Градишка

Број гласника/
страна
1/2009 стр 14
1/2009 стр 14
1/2009 стр 15
1/2009 стр 15
1/2009 стр 16
1/2009 стр 16
2/2009 стр 12
2/2009 стр 12
2/2009 стр 13
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Рјешење о разрјешењу в.д. начелника Одјељења за финансије
Административне службе општине Градишка
Рјешење о именовању начелника Одјељења за општу управу
Административне службе општине Градишка
Рјешење о именовању начелника Одјељења за привреду
Административне службе општине Градишка
Рјешење о именовању начелника Одјељења за инспекције
Административне службе општине Градишка
Рјешење о именовању начелника Одјељења за друштвене дјелатности
Административне службе општине Градишка
Рјешење о именовању начелника Одјељења за урбанизам, грађење,
комуналне и стамбене послове Административне службе општине
Градишка
Рјешење о именовању начелника Одјељења за борачко – инвалидску
заштиту Административне службе општине Градишка
Рјешење о именовању Школског одбора Гимназије Градишка
Рјешење о именовању члана Школског одбора Техничке школе Градишка
Рјешење о именовању члана Школског одбора Средње стручне и
техничке школе Градишка
Рјешење о именовању члана Школског одбора ОШ „Васа Чубриловић“
Градишка
Рјешење о именовању члана Школског одбора ОШ „Данило Борковић“
Градишка
Рјешење о именовању члана Школског одбора ОШ „Козарска дјеца“
Градишка
Рјешење о именовању члана Школског одбора ОШ „Свети Сава“ Дубраве
Рјешење о именовању члана Школског одбора ОШ „ Младен Стојановић“
Горњи Подградци
Рјешење о именовању члана Школског одбора ОШ „Вук Стефановић
Караџић“Турјак
Рјешење о именовању члана Школског одбора ОШ „Петар Кочић“ Нова
Топола
Рјешење о именовању члана Школског одбора Основне музичке школе
„Бранко Смиљанић“ Градишка
Рјешење о именовању Комисије за друштвени положај жена и
равноправности полова Скупштине општине Градишка
Рјешење о одбијању приговора на Рјешење о именовању секретара
Скупштине општине Градишка
Рјешење о утврђивању права својине на грађевинском земљишту у корист
Шућур Весне из Градишке
Рјешење о утврђивању права својине на грађевинском земљишту у корист
Џамастагић Слободанке из Градишке
Рјешење о утврђивању права својине на градском грађевинском
земљишту у корист Балаћ Јозефине
Рјешење о утврђивању права својине на градском грађевинском
земљишту у корист Вукосављевић Здравка
Рјешење о утврђивању права својине на градском грађевинском
земљишту у корист Качавенда Душка и Качавенда Росе
Рјешење о разрјешењу Управног одбора ЈЗУ „Дом здравља“ Градишка
Рјешење о именовању Управног одбора ЈЗУ „Дом здравља“ Градишка
Рјешење о разрјешењу в.д. чланова Управног одбора ЈУ „Културни
центар“ Градишка

2/2009 стр 13
2/2009 стр 13
2/2009 стр 14
2/2009 стр 14
2/2009 стр 14
2/2009 стр 15
2/2009 стр 15
2/2009 стр 15
2/2009 стр 16
2/2009 стр 16
2/2009 стр 17
2/2009 стр 17
2/2009 стр 17
2/2009 стр 18
2/2009 стр 18
2/2009 стр 19
2/2009 стр 19
2/2009 стр 19
2/2009 стр 20
2/2009 стр 20
3/2009 стр 11
3/2009 стр 13
4/2009 стр 12
4/2009 стр 14
4/2009 стр 15
4/2009 стр 18
4/2009 стр 18
4/2009 стр 19
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38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.

Рјешење о именовању Управног одбора ЈУ „Културни центар“ Градишка
Рјешење о именовању директора ЈУ „Културни центар“ Градишка
Рјешење о разрјешењу Управног одбора ЈУ „Апотекарска установа“
Градишка
Рјешење о именовању Управног одбора ЈУ „Апотекарска установа“
Градишка
Рјешење о именовању директора ЈУ „Апотека Градишка“ Градишка
Рјешење о разрјешењу чланова Управног одбора ЈУ „Центар за социјални
рад“ Градишка
Рјешење о именовању в.д. члана Управног одбора ЈУ „Центар за
социјални рад“ Градишка
Рјешење о именовању старјешине Професионалне ватрогасне јединице
Градишка
Рјешење о именовању директора Агенције за локални развој Градишка
Рјешење о именовању Комисије за продају грађевинског земљишта
Рјешење о утврђивању права својине на грађевинском земљишту у корист
Батић Душана
Рјешење о разрјешењу чланова Управног одбора Јавне установе „Народна
библиотека“ Градишка
Рјешење о именовању чланова Управног одбора Јавне установе „Народна
библиотека“ Градишка
Рјешење о разрјешењу директора Јавне установе „Народна библиотека“
Градишка
Рјешење о именовању директора Јавне установе „Народна библиотека“
Градишка
Рјешење о разрјешењу чланова Управног одбора Јавне установе
„Центар за социјални рад“ Градишка
Рјешење о именовању чланова Управног одбора Јавне установе
„Центар за социјални рад“ Градишка
Рјешење о именовању директора Јавне установе „Центар за социјални
рад“ Градишка
Рјешење о разрјешењу чланова Управног одбора „Туристичке
организације општине Градишка“
Рјешење о именовању в.д. члана Управног одбора „Туристичке
организације“ општине Градишка
Рјешење о именовању Комисије за изор службеника Административне
службе општине Градишка, по расписаном јавном конкурсу
Рјешење о именовању директора ЈУ Центар за социјални рад Градишка
Рјешење о именовању Комисије за оцјену рада секретара Скупштине
општине
Рјешење о именовању в.д чланова Надзпрног одбора ЈП „Радио радишка“
Градишка
Рјешење о утврђивању права својине на градском грађевинском
земљишту у корист Љубљанац /Хусније/ Златана из Градишке
Рјешење о именовању в.д. чланова Надзорног одбора Јавног предузећа
Спортски центар „Servitium” Градишка
Рјешење о утврђивању права својине на градском грађевинском
земљишту у корист Бабић /Саве/ Раде из Градишке

4/2009 стр 19
4/2009 стр 20
4/2009 стр 20
4/2009 стр 21
4/2009 стр 21
4/2009 стр 21
4/2009 стр 22
5/2009 стр 16
5/2009 стр 16
5/2009 стр 17
6/2009 стр 30
6/2009 стр 31
6/2009 стр 32
6/2009 стр 32
6/2009 стр 33
6/2009 стр 33
6/2009 стр 33
6/2009 стр 34
6/2009 стр 34
6/2009 стр 35
6/2009 стр 35
7/2009 стр 14
7/2009 стр 14
8/2009 стр 21
9/2009 стр 60
9/2009 стр 62
10/2009 стр 16
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ЗАКЉУЧЦИ И ДРУГИ АКТИ
Ред.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

НАЗИВ
Закључак о усвајању Извјештаја о ради Начелника општине и
Административне службе општине Градишка за 2008. годину
Закључак о исправци грешке
Закључак /Усвојен након разматрања Информације о провођењу мјера
деконтаминације деградираног земљишта на широј локацији Машићи –
Нова Топола
Закључак о исправци грешке у рјешењу Скупштине општине Градишка
бр. 02-475-50 од 29.04.2003. године
Закључак о исправци грешке у рјешењу Скупштине општине Градишка
бр. 02/3-475-167 од 19.10.2001. године
Закључак о исправци грешке у рјешењу Скупштине општине Градишка
број: 02/3-475-237 од 29.10.1975. године

Број гласника/
страна
1/2009 стр 1
2/2009 стр 22
2/2009 стр 22
4/2009 стр 17
4/2009 стр 17
5/2009 стр 17

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ
Ред.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

НАЗИВ
Програм пријема приправника за обављање приправничког стажа без
закључивања уговора о раду (волонтерски рад) за 2009. годину
Правилник о начину коришћења средстава из програма подршке развоја
пољопривреде за 2009. годину
Правилник о рачуноводственим политикама
Правилник о измјенама и допунама Правилника о јавним набавкама
Правилник о измјенама и допунама Правилника о организацији и
систематизацији радних мјеста Административне службе општине
Градишка
Правилник о измјенама и допунама Правилника о начину коришћења
средстава из Програма подршке развоју пољопривреде за 2009. годину
Правилник о канцеларијском пословању Административне службе
општине Градишка

Број гласника/
страна
1/2009 стр 16
2/2009 стр 23
3/2009 стр 16
3/2009 стр 25
5/2009 стр 19
7/2009 стр 15
8/2009 стр 22

УПУТСТВА
Ред.
бр.
1.
2.

НАЗИВ
Упутство о начину спровођења члана 8. Одлуке о утврђивању комуналне
дјелатности од посебног друштвеног интереса – одржавање стајалишта за
теретна моторна возила
Упутство о садржини, облику и начину вођења регистра улица, тргова и
зграда

Број гласника/
страна
7/2009 стр 22
7/2009 стр 23
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РЕЗУЛТАТИ
Ред.
бр.
1.
2.

НАЗИВ

Број гласника/
страна
5/2009 стр 40
7/2009 стр 39

НАЗИВ

Број гласника/
страна
1/2009 стр 17

Резултати јавног конкурса
Резултати јавног конкурса

ОДЛУКЕ
Ред.
бр.
1.
2.

Одлука о благајничком максимуму за 2009. годину
Одлука о допуни одлуке о коришћењу мобилних телефона у службене
сврхе
3. Одлука о расписивању Конкурса за избор најповољнијих пројеката који
учествују у развоју локалне заједнице
4. Одлука о давању сагласности на Правилник о платама Професионалне
ватрогасне јединице Градишк
5. Одлука о измјени и допуни Одлуке о одређивању простора за
закључивање брака број: 02.022.175/08 од 27.10.2008. године
6. Одлука о формирању одбора за квалитет општине Градишка
7. Одлука о усвајању Кодекса професионалне етике- Кодекс професионалне етике
8. Одлука о усвајању Програма борбе против корупције у
Административној
служби општине Градишка.
- Програма борбе против корупције у Административној служби општине
Градишка
9. Одлука о умањењу основице за обрачун плата запосленим у
Административној служби општине Градишка
10. Одлука о измјени Одлуке о коришћењу мобилних телефона у службене
сврхе
11. Одлука о одобравању новчаних средстава Синдикалној организацији
Административне службе општине Градишка
12. Одлука о радном времену запослених у Административној служби
општине Градишка

1/2009 стр 17
1/2009 стр 18
2/2009 стр 26
2/2009 стр 26
2/2009 стр 26
3/2009 стр 15

7/2009 стр 16-17

7/2009 стр 21
7/2009 стр 21
7/2009 стр 21
8/2009 стр 36

РЈЕШЕЊА
Ред.
бр.
1.
2.
3.
4.

НАЗИВ
Рјешење о измјени Рјешења о образовању Комисије за сарадњу са
невладиним организацијама и расподјели средстава за пројекте
невладиних организација
Рјешење о давању сагласности на Одлуку о измјенама и допунама
Правилника о платама ЈУ „Културни центар“ Градишка
Рјешење о разрјешењу в.д. директора ОДЈКП „Водовод и канализација“
Градишка
Рјешење о именовању в.д. директора ОДЈКП „Водовод и канализација“
Градишка

Број гласника/
страна
1/2009 стр 1
2/2009 стр 27
2/2009 стр 27
2/2009 стр 27
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Рјешење о разрјешењу в.д. члана Управног одбора ОДЈКП„Водовод и
канализација“ Градишка
Рјешење о разрјешењу в.д. члана Управног одбора ОДЈКП „Водовод и
канализација“ Градишка
Рјешење о разрјешењу в.д. директора ОДЈП „Радио Градишка“ Градишка
Рјешење о именовању в.д. директора ОДЈП „Радио Градишка“ Градишка.
Рјешење о именовању Комисије за утврђивање испуњености општих
услова за добијање средстава из Програма подршке развоја пољопривреде
за 2009. годину
Рјешење о одобрењу исплате
Рјешење о одобрењу релокације средстава у Буџету општине Градишка за
2009. годину број: 02-400-3/09 од 07.04.2009. године
Рјешење о одобрењу релокације средстава у Буџету општине Градишка за
2009. год. број: 02-400-5/09 од 13.04.2009. године
Рјешење о одобрењу релокације средстава у Буџету општине Градишка за
2009. годину број: 02-400-6/09 од 13.04.2009. године
Рјешење о одобрењу релокације средстава у Буџету општине Градишка за
2009. годину број: 02-400-4/09 од 13.04.2009. године
Рјешење о одобрењу релокације средстава у Буџету општине Градишка за
2009. годину број: 02-400-10/09 од 14.04.2009. године
Рјешење о одобрењу релокације средстава у Буџету општине Градишка за
2009. годину број: 02-400-8/09 од 14.04.2009. године
Рјешење о одобрењу релокације средстава у Буџету општине Градишка за
2009. годину број: 02-400-7/09 од 14.04.2009. године
Рјешење о одобрењу релокације средстава у Буџету општине Градишка за
2009. годину број: 02-400-9/09 од 14.04.2009. године
Рјешење о одобрењу релокације средстава у Буџету општине Градишка за
2009. годину. број: 02-400-11/09 од 16.04.2009. године
Рјешење о одобрењу реалокације средстава у Буџету општине Градишка
за 2009. годину број: 02-400-12/09 од 16.04.2009. године
Рјешење о одобрењу реалокације средстава у Буџету општине Градишка
за 2009. годину број: 02-400-13/09 од 16.04.2009. године
Рјешење о одобрењу реалокације средстава у Буџету општине Градишка
за 2009. годину број: 02-400-14/09 од 16.04.2009. године
Рјешење о одобрењу реалокације средстава у Буџету општине Градишка
за 2009. годину број: 02-400-15/09 од 16.04.2009. године
Рјешење о именовању стручног тима за урбанизам
Рјешење о именовању Комисије за утврђивање штете на пољопривредним
културама настале усљед дјества елементарних непогода
Рјешење о накнадама за рад Комисије за урбанизам
Рјешење о образовању Комисије за попис објеката јавне расвјете
Рјешење о образовању Комисије за попис улица, категорисаних и
некатегорисаних путева
Рјешење о образовању Комисије за попис дрвореда, стабала и паркова
Рјешење о именовању Комисије за утврђивање испуњености услова за
почетак рада и обављање дјелатности Дома за пензионере и стара лица
Рјешење о одобрењу реалокације средстава у буџету општине Градишка
за 2009. годину
Рјешење о одобрењу реалокације средстава у буџету општине Градишка
за 2009. годину
Рјешење о одобрењу реалокације средстава у буџету општине Градишка

2/2009 стр 28
2/2009 стр 28
2/2009 стр 28
2/2009 стр 28
2/2009 стр 29
2/2009 стр 29
3/2009 стр 25
3/2009 стр 26
3/2009 стр26
3/2009 стр 26
3/2009 стр 27
3/2009 стр 27
3/2009 стр 28
3/2009 стр 28
3/2009 стр 28
3/2009 стр 29
3/2009 стр 29
3/2009 стр 29
3/2009 стр 30
4/2009 стр 23
4/2009 стр 24
4/2009 стр 24
5/2009 стр 30
5/2009 стр 31
5/2009 стр 31
5/2009 стр 32
5/2009 стр 32
5/2009 стр 33
5/2009 стр 33
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34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.

за 2009. годину
Рјешење о одобрењу реалокације средстава у буџету општине Градишка
за 2009. годину
Рјешење о одобрењу реалокације средстава у буџету општине Градишка
за 2009. годину
Рјешење о одобрењу реалокације средстава у буџету општине Градишка
за 2009. годину
Рјешење о одобрењу реалокације средстава у буџету општине Градишка
за 2009. годину
Рјешење о одобрењу реалокације средстава у буџету општине Градишка
за 2009. годину
Рјешење о одобрењу реалокације средстава у буџету општине Градишка
за 2009. годину
Рјешење о одобрењу реалокације средстава у буџету општине Градишка
за 2009. годину
Рјешење о одобрењу реалокације средстава у буџету општине Градишка
за 2009. годину
Рјешење о одобрењу реалокације средстава у буџету општине Градишка
за 2009. годину
Рјешење о одобрењу реалокације средстава у буџету општине Градишка
за 2009. годину
Рјешење о одобрењу реалокације средстава у буџету општине Градишка
за 2009. годину
Рјешење о одобрењу реалокације средстава у буџету општине Градишка
за 2009. годину
Рјешење о одобрењу реалокације средстава у буџету општине Градишка
за 2009. годину
Рјешење о одобрењу реалокације средстава у буџету општине Градишка
за 2009. годину
Рјешење о одобрењу реалокације средстава у буџету општине Градишка
за 2009. годину
Рјешење о одобрењу реалокације средстава у буџету општине Градишка
за 2009. годину
Рјешење о одобрењу реалокације средстава у буџету општине Градишка
за 2009. годину
Рјешење о одобрењу реалокације средстава у буџету општине Градишка
за 2009. годину
Рјешење о смањењу плате функционерима општине Градишка
Рјешење о именовању пројект менаџера
Рјешење о именовању дисциплинске комисије
Рјешење о именовању Комисије за утврђивање испуњености услова за
почетак рада и обављање дјелатности установа социјалне заштите
Рјешење о именовању Комисије за процјену грађевинског земљишта
Рјешење о измјени Рјешења о именовању Првостепене стамбене комисије
за борачко – инвалидску заштиту општине Градишка
Рјешење о одобрењу реалокације средстава у буџету општине Градишка
за 2009. годину (31 рјешење)
Рјешење о именовању Комисије за утврђивање испуњености услова у
погледу техничке - технолошке опремљености, заштите на раду и заштите
и унапређење животне средине за почетак обављања дјелатности
(пиланска прерада дрвета)

5/2009 стр 33
5/2009 стр 34
5/2009 стр 34
5/2009 стр 35
5/2009 стр 35
5/2009 стр 35
5/2009 стр 36
5/2009 стр 36
5/2009 стр 36
5/2009 стр 37
5/2009 стр 37
5/2009 стр 37
5/2009 стр 38
5/2009 стр 38
5/2009 стр 38
5/2009 стр 39
5/2009 стр 39
5/2009 стр 40
7/2009 стр 24
7/2009 стр 25
7/2009 стр 25
7/2009 стр 25
7/2009 стр 26
7/2009 стр 26
7/2009 стр 28

8/2009 стр 41
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60.
61.

Рјешење о давању сагласности КП „ Водовод“ а.д. Градишка на утврђене
цијене воде, канализације и таксе на прикључак
Рјешење о одобрењу реалокације средстава у Буџету општине Градишка
за 2009. годину

8/2009 стр 42
10/2009 стр 18

ЗАКЉУЧЦИ И ДРУГИ АКТИ
Ред.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

НАЗИВ
Исправка грешке
Наредба о одређивању предузећа, установа и других организација који су
дужни да раде у дане празника Републике Српске
Наредба о одређивању предузећа, установа и других организација који су
дужни да раде у дане празника Републике Српске – пречишћен текст
Преглед исплата средстава из буџетске резерве за период 01.01 30.04.2009. године
Измјене и допуне појединачног колективног уговора за запослене у
Административној служби општине Градишка 05.06.2009. године
Измјене и допуне појединачног колективног уговора за запослене у
Административној служби општине Градишка 26.06.2009. године
Преглед исплата средстава из буџетске резерве за период од 01.04. до
30.06.2009. године
Преглед исплате средстава из буџетске резерве за период од 01.07. до
30.09.2009. године
Преглед исплате средстава из буџетске резерве за период од 01.10. до
29.12.2009. године

Број гласника/
страна
1/2009 стр 19
4/2009 стр 22
4/2009 стр 23
4/2009 стр 25
5/2009 стр 30
5/2009 стр 30
6/2009 стр 36
7/2009 стр 27
10/2009 стр 18

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕЊЕ, КОМУНАЛНЕ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
Ред.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

НАЗИВ
Оглас о упису у Књигу регистра, заједница етажних власника зграде у Ул.
Видовданска 73/1
Оглас о регистрацији Заједнице етажних власника зграде у улици
Видивданска 58 Б - Градишка
Оглас о регистрацији Заједнице етажних власника зграде у улици
Видивданска 77/II - Градишка
Оглас о регистрацији Заједнице етажних власника зграде у улици
Видивданска 60 А - Градишка
Оглас о регистрацији Заједнице етажних власника зграде Г-4 у улици
Видивданска 2 - Градишка
Оглас о регистрацији Заједнице етажних власника зграде у улици Руђера
Бошковића 1-3- Градишка
Оглас о регистрацији Заједнице етажних власника зграде у Улици
Видовданска 2Е- Градишка
Оглас о регистрацији Заједнице етажних власника зграде у Улици
Видовданска 60/Б- Градишка

Број гласника/
страна
1/2009 стр 19
7/2009 стр 36
7/2009 стр 40
7/2009 стр 40
7/2009 стр 41
7/2009 стр 41

8/2009 стр 43
8/2009 стр 43
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КОМИСИЈА ЗА САРАДЊУ СА НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА И
РАСПОДЈЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ПРОЈЕКТЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМ А
Ред.
бр.
1.

НАЗИВ
Одлука о расподјели средстава невладиним организацијама по Конкурсу
за избор најповољнијих пројеката који учествују у развоју локалне
заједнице од 05.02.2009. године

Број гласника/
страна
4/2009 стр 26

ОПШТИНСКИ ШТАБ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ
Ред.
НАЗИВ
бр.
1. 1Одлука о стављању у стање приправности дијела Ватрогасне јединице
општине Градишка за њено ангажовање на гашењу пожара на подручју
других општина у РС у 2009. години

Број гласника/
страна
6/2009 стр 37

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ред.
бр.
1.
2.

НАЗИВ
Исправка
Исправка Одлуке о организовању Јавне установе „Апотека Градишка“
Градишка

Број гласника/
страна
3/2009 стр 30
5/2009 стр 40
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РЕГИСТАР ПРОПИСА
објављених у „Службеном гласнику општине Градишка“ у 2008. години
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ
Ред.
бр.
1.
2.

НАЗИВ
Програм пријема приправника за обављање приправничког стажа без
закључивања уговора о раду (волонтерски рад) за 2008. годину
Правилник о измјенама Правилника о платама у Административној
служби општине Градишка

Број гласника/
страна
1/2008 стр 1
1/2008 стр 2

ОДЛУКЕ
Ред.
бр.
1.
2.
3.
4.

НАЗИВ
Одлука о благајничком максимуму за 2008. годину
Одлука о одређивању висине годишње претплате на „Службени гласник
општине Градишка“
Одлука о давању сагласности на Одлуку о измјенама и допунама цијене
таксе за прикључак
Одлука о измјенама и допунама цијене таксе за прикључак

5.

Одлука о усвајању Програма подстицаја пољопривредне производње за
2008. годину
- Програм подстицаја пољопривредне производње за 2008. годину

6.

Одлука о усвајању Програма заштите од пожара у општини Градишка
- Програм заштите од пожара у општини Градишка
Одлука о усвајању Програмских активности Агенције за локални развој
за 2008. годину
Одлука о усвајању Програмских активности Туристичке организације за
2008. годину
Одлука о утврђивању критерија за именовање директора и управних
одбора јавних служби чији је оснивач општина Градишка
Одлука о измјени Одлуке о оснивању Завичајног музеја Градишка
Одлука о измјени Одлуке о оснивању Народне библиотеке Градишка
Одлука о измјени Одлуке о организовању Установе Дом културе „Вељко
Чубриловић“ Градишка
Одлука о измјени Одлуке о оснивању Установе за предшколско
васпитање и образовање дјеце „Лепа Радић“ Градишка
Одлука о измјени Одлуке о организовању Установе Народни универзитет
Градишка
Одлука о накнади члановима Општинске изборне комисије
Одлука о приступању продаји грађевинског земљишта

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Број гласника/
страна
1/2008 стр 3
1/2008 стр 3
1/2008 стр 3
1/2008 стр 4
2/2008 стр 1
2/2008 стр 2
2/2008 стр 3
2/2008 стр 8
2/2008 стр 8
2/2008 стр 8
2/2008 стр 9
2/2008 стр 10
2/2008 стр 11
2/2008 стр 11
2/2008 стр 12
2/2008 стр 13
2/2008 стр 13
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17.
18.
19.
20.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

Одлука о продаји грађевинског земљишта непосредном погодбом
Дејановић Саши из Градишке
Одлука о продаји земљишта непосредном погодбом Дероњић Ибрахиму
из Градишке
Одлука о усвајању измјене просторног плана општине Градишка 2005 2020. године
Одлука о усвајању Извјештаја о извршењу Буџета општине Градишка и
буџетске резерве за период 01.01.2007 – 31.12.2007. године
- Извјештај о извршењу Буџета општине Градишка за период 01.0131.12.2007. год
Одлука о задужењу Општине по основу емисије обвезница у сврху
изградње спортске дворане у Градишци
Одлука о усвајању Плана парцелације и урбанистичко – техничких услова
за изградњу стамбених објеката na к.ч. 2526 и 2527/15 к.о. Градишка –
село
Одлука о измјени Одлуке о оснивању „Агенције за локални развој“
Градишка
Одлука о измјени Одлуке о оснивању „Туристичке организације“
општине
Градишка
Одлука о продаји земљишта путем лицитације
Одлука о престанку мандата одборника у Скупштини општине Градишка
Одлука о измјенама и допунама Статута општине Градишка
Одлука о усвајању Регулационог плана подручја „Агроиндустријска зона“
Нова Топола
Одлука о додјели јавних признања општине Градишка
Одлука о усвајању оснивачког акта – Уговора о оснивању Јавне установе
„Археолошко-природни парк Доња долина – Бардача“ Бардача Србац
- Уговор о оснивању Јавне установе „Археолошко-природни парк Доња
долина – Бардача“ Бардача Србац
Одлука о учешћу општине Градишка у реализацији пројекта „Израда и
издавање Енциклопедије Републике Српске“
Одлука о измјени одлуке о условима и начину обављања јавног превоза
лица и ствари на подручју општине Градишка
Одлука о замјени некретнина
Одлука о приступању продаји грађевинског земљишта
Одлука о усвајању Омладинске политике
- Омладинска политика општине Градишка
Одлука о организовању и промјени досадашњег назива Дом културе
„Вељко Чубриловић“ Градишка у Јавну установу „Културни центар“
Градишка
Одлука о образовању Форума за унапређење безбједности општине
Градишка
Одлука о продаји грађевинског земљишта путем лицитације
Одлука о продаји неизграђеног грађевинског земљишта непосредном
погодбом Чагљевић Ранки ради комплетирања грађевинске парцеле
Одлука о продаји неизграђеног грађевинског земљишта непосредном
погодбом Чагљевић Миши, ради комплетирања грађевинске парцеле
Одлука о усвајању Извјештаја о извршењу Буџета општине Градишка и
текуће буџетске резерве за период 01.01 – 30.06.2008. године
- Извјештај о извршењу Буџета општине Градишка за период
01.01 – 30.06.2008. године

2/2008 стр 14
2/2008 стр 15
3/2008 стр 1
3/2008 стр 2
3/2008 стр 6
3/2008 стр 7
3/2008 стр 8
3/2008 стр 8
3/2008 стр 9
3/2008 стр 9
4/2008 стр 1
4/2008 стр 2
4/2008 стр 2
4/2008 стр 3
4/2008 стр 6
4/2008 стр 6
4/2008 стр 7
4/2008 стр 8
5/2008 стр 1-2
5/2008 стр 20
5/2008 стр 22
5/2008 стр 23
5/2008 стр 24
5/2008 стр 24
6/2008 стр 1-2
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42.

43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

Одлука о усвајању Општинског акционог плана за унапређење услуга
грађанима за период од 2008. до 2010. године
- Општински акциони план за унапређење услуга грађанима за период од
2008. до 2010. године
Одлука о првој емисији обвезница јавном понудом
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о комуналном реду
Одлука о организовању Јавне установе „Народни универзитет“ Градишка
Аутентично тумачење Одлуке о усвајању Регулационог плана подручја
Центар града „Излаз на Саву“
Одлука о брисању својства непокретности у општој употреби са
некретнина уписаних у п.л. бр. 220 к.о. Градишка – село
Одлука о брисању својства непокретности у општој употреби са
некретнина уписаних у п.л. бр. 416/43 к.о. Градишка – град
Одлука о брисању својства непокретности у општој употреби са
некретнина уписаних у п.л. бр.416 к. о. Градишка – град
Одлука о замјени некретнина између општине Градишка и Котур Драгана
и зГрадишке
Одлука о замјени некретнина између општине Градишка и Прачић
Мухареме из Градишке
Одлука о прихватању понуде Хуремовић Сафета
Одлука о прихватању понуде Нинковић Мирка из Доњих Карајзоваца
Одлука о одређивању одборника за закључење брака
Одлука о утврђивању услова и расписивању конкурса за именовање
секретара Скупштине општине Градишка
Одлука о Регулационом плану подручја зона 2, 7 и 8 – источни дио
градске зоне Градишка – „Градишка исток“
Одлука о Регулационом плану подручја зона 1,4 и 5 – западни дио градске
зоне Градишка – „Градишка запад“
Одлука о приступању измјенама Регулационог плана стамбеног насеља
„Јелшинград I“ у Градишци
Одлука о усвајању Ребаланса Буџета општине Градишка за 2008. годину
Одлука о измјени и допуни Акциног плана капиталних улагања за 2008.
годину
- Измјене и допуне Акциног плана капиталних улагања за 2008. годину
Одлука о губитку својства непокретности у општој употреби – пута,
некретнина означених као к.ч. 449/2, уписаних у п.л. 416 к.о. Градишка –
град
Одлука о губитку својства непокретности у општој употреби – пута,
некретнина означених као к.ч. 1631/3 и 1631/5, уписаних у п.л. 416 к.о.
Градишка – град
Одлука о губитку својства непокретности у општој употреби – пута,
некретнина означених као к.ч. 2649/171, уписаних у п.л 220 к.о. Градишка
– село
Одлука о губитку својства непокретности у општој употреби – пута,
некретнина означених као к.ч. 2649/172, уписаних у п.л 220 к.о. Градишка
– село
Одлука о продаји грађевинског земљишта непосредном погодбом
Граничној полицији

6/2008 стр 6
6/2008 стр 8
6/2008 стр 9
6/2008 стр 9
6/2008 стр 11
6/2008 стр 12
6/2008 стр 12
6/2008 стр 13
6/2008 стр 13
6/2008 стр 14
6/2008 стр 14
7/2008 стр 1
8/2008 стр 3
8/2008 стр 4
9/2008 стр 1
9/2008 стр 3
9/2008 стр 4
9/2008 стр 5
9/2008 стр 10
9/2008 стр 11
9/2008 стр 11
9/2008 стр 12
9/2008 стр 12
9/2008 стр 13
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66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.

81.
82.
83.

84.

85.

Одлука о продаји земљишта ИП „Бетон“ д.о.о. Градишка, непосредном
погодбом, радо комплементирања грађевинске парцеле
Одлука о давању сагласности за закључење уговора о продаји
неизграђеног грађевинског земљишта, непосредном погодбом, са
„Конекс“ д.о.о. Градишка
Одлука о давању сагласности за закључење уговора о продаји
неизграђеног грађевинског земљишта, непосредном погодбом, са
„Вујчић“ д.о.о. Градишка
Одлука о давању сагласности за закључење уговора о продаји
неизграђеног грађевинског земљишта, непосредном погодбом, са Дабић
(Симеуна) Душаном
Одлука о давању сагласности за закључење уговора о продаји
неизграђеног грађевинског земљишта, непосредном погодбом, са
Гвозденац Маријом, рођ. Цвијић
Одлука о давању сагласности за закључење уговора о продаји
неизграђеног грађевинског земљишта, непосредном погодбом, са
Станишљевић (Илије) Душаном
Одлука о усвајању Програма рада Скупштине општине Градишка за
2009. године
- Програм рада Скупштине општине Градишка за 2009. годину
Одлука о усвајању Буџета општине Градишка за 2009. годину
- Буџет општине за 2009. годину
Одлука о извршењу Буџета општине Градишка за 2009. годину
Одлука о учешћу у финансирању примарне здравствене заштите за
пензионере до 65 година старости
Одлука о усвајању Акционог плана капиталних улагања за 2009. годину
- Акциони план капиталних улагања за 2009. годину
Одлука о усвајању Програма капиталних инвестиција 2009 – 2013.
године
- Програм капиталних инвестиција 2009 – 2013. године
Одлука о усвајању Програма заједничке комуналне потрошње
- Програм заједничке комуналне потрошње за 2009. годину
Одлука о утврђивању вриједности бода за обрачунавање комуналне
накнаде за 2009. годину
Одлука о усвајању Програма уређења градског и осталог грађевинског
земљишта за 2009. годину
- Програма уређења градског и осталог грађевинског земљишта за 2009.
годину
Одлука о утврђивању просјечне коначне грађевинске цијене корисне
стамбене површине
Одлука о усвајању Програма комуналне инфраструктуре за 2009. године
- Програм комуналне инфраструктуре за 2009. године
Одлука о усвајању Програма текућег одржавања и реконструкције
локалних и некатегорисаних путева за 2009. годину
- Програм текућег одржавања и реконструкције локалних и
некатегорисаних путева за 2009. годину
Одлука о усвајању Програма текућег одржавања и реконструкције
хидромелирационог система за 2009. годину
- Програм текућег одржавања и реконструкције хидромелиорационог
система за 2009. годину
Одлука о усвајању Програма текућег одржавања и реконструкције
хидромелиорационог система за 2009. годину

9/2008 стр 13
9/2008 стр 14
9/2008 стр 15
9/2008 стр 15
9/2008 стр 16
9/2008 стр 17
10/2008 стр 1
10/2008 стр 7-8
10/2008 стр 18
10/2008 стр 21
10/2008 стр 21
10/2008 стр 24
10/2008 стр 39
10/2008 стр 44
10/2008 стр 44
10/2008 стр 46
10/2008 стр 4647
10/2008 стр 48

10/2008 стр 50
10/2008 стр 52
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87.

88.
89.

- Програм текућег одржавања и реконструкције хидромелиорационог
система за 2009. годину
Одлука о усвајању Програма социјалне заштите за 2009. годину
- Програма социјалне заштите за 2009. годину
Одлука о усвајању Програма помоћи избјеглим и расељеним лицима и
повратницима за 2009. годину
- Програм помоћи избјеглим и расељеним лицима и повратницима за
2009. годину
Одлука о платама функционера општине Градишка
Одлука о имјени Одлуке о накнадама одборницима Скупштине општине
Градишка

10/2008 стр 55
10/2008 стр 67
10/2008 стр 70
10/2008 стр 71

РЈЕШЕЊА
Ред.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

НАЗИВ
Рјешење о именовању Комисије за провођење конкурса за избор
најповољнијег пројекта који учествује у развоју локалне заједнице
Рјешење о разрјешењу Комисије за једнакост и равноправност полова у
општини Градишка
Рјешење о одобрењу исплате број: 02-692-8/07 од 25.12.2007. године
Рјешење о одобрењу исплате број: 02- 532-36/08 од 28.01.2008. године
Рјешење о утврђивању права власништва на грађевинском земљишту у
корист а.д. „Сава“ Градишка
Рјешење о разрјешењу чланова Надзорног одбора Дом здравља Градишка
Рјешење о разрјешењу чланова Надзорног одбора Апотекарске установе
Градишка
Рјешење о разрјешењу чланова Надзорног одбора Центра за социјални
рад Градишка
Рјешење о разрјешењу чланова Надзорног одбора Дом културе Градишка
Рјешење о разрјешењу чланова Надзорног одбора завичајног музеја
Градишка
Рјешење о разрјешењу унутрашњих чланова Управног одбора Дом
здравља Градишка
Рјешење о именовању в.д. члана Управног одбора Дома здравља
Градишка
Рјешење о разрјешењу унутрашњих чланова Управног одбора
Апотекарске установе Градишка
Рјешење о именовању в.д. члана Управног одбора Апотекарске установе
Градишка
Рјешење о разрјешењу унутрашњих чланова Управног одбора Центра за
социјални рад Градишка
Рјешење о разрјешењу унутрашњих чланова Управног одбора Дом
културе Градишка
Рјешење о разрјешењу унутрашњих чланова Управног одбора Завичајног
музеја Градишка
Рјешење о именовању в.д. члана Управног одбора Завичајног музеја
Градишка
Рјешење о разрјешењу унутрашњих чланова Управног одбора Народне
библиотеке Градишка

Број гласника/
страна
1/2008 стр 4
1/2008 стр 5
1/2008 стр 5
1/2008 стр 5
2/2008 стр 15
2/2008 стр 16
2/2008 стр 17
2/2008 стр 17
2/2008 стр 17
2/2008 стр 18
2/2008 стр 18
2/2008 стр 19
2/2008 стр 19
2/2008 стр 19
2/2008 стр 20
2/2008 стр 20
2/2008 стр 21
2/2008 стр 21
2/2008 стр 21
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20.

Рјешење о именовању в.д. члана одбора Народне библиотеке

21.

Рјешење о именовању Комисије за избор службеника Административне
службе општине Градишка
Рјешење о разрјешењу чланова Надзорног одбора Агенције за локални
развој
Рјешење о разрјешењу чланова Надзорног одбора Туристичке
организације
Рјешење о разрјешењу чланова Управног одбора Народне библиотеке
Рјешење о именовању в.д. члана Управног одбора Народне библиотеке
Рјешење о разрјешењу директора Дома здравља Градишка
Рјешење о именовању директора Дома здравља Градишка
Рјешење о именовању Комисије за избор службеника Административне
службе општине Градишка.
Рјешење о разрјешењу предсједника Комисије за избор и именовање
Рјешење о разрјешењу предсједника Етичког одбора
Рјешење о разрјешењу предсједника Комисије за разматрање захтјева за
новчану помоћ из буџетске резерве у износу преко 5.000,00 КМ
Рјешење о именовању предсједника Комисије за избор и именовање
Рјешење о именовању предсједника Етичког одбора
Рјешење о именовању предсједника Комисије за разматрање захтјева за
новчану помоћ из буџетске резерве у износу преко 5.000,00 КМ
Рјешење о утврђивању права својине у корист Шиник Маринка
Рјешење о утврђивању права својине у корист Беук Небојше
Рјешење о утврђивању права својине у корист Ђорђић Марије
Рјешење о утврђивању права својине у корист Томић Борислава
Рјешење о утврђивању права својине у корист Тенџерић Дејане
Рјешење о разрјешењу в.д. директора Дома културе „Вељко Чубриловић“
Градишка
Рјешење о именовању в.д. директора ЈУ „Културни центар“ Градишка
Рјешење о разрјешењу в.д чланова Управног одбора Дома културе
„Вељко Чубриловић“ Градишка
Рјешење о именовању в.д. чланова Управног одбора ЈУ „Културни
центар“ Градишка
Рјешење о именовању Комисије за продају грађевинског земљишта
Рјешење о именовању в.д. чланова Управног одбора Јавне установе
„Археолошко-природни парк Доња Долина – Бардача“ Бардача Србац
Рјешење о разрјешењу чланова Управног одбора јавне установе „Народни
универзитет“ Градишка
Рјешење о именовању в.д. чланова Управног одбора Јавне установе
„Народни универзитет“ Градишка
Рјешење о разрјешењу члана Одбора за превенцију и сузбијање
наркоманије Скупштине општине Градишка
Рјешење о именовању члана Одбора за превенцију и сузбијање
наркоманије Скупштине општине Градишка
Рјешење о именовању Комисије за одабир корисника програма помоћи у
обнови стамбених јединица у сврху повратка
Рјешење о избору предсједника Скупштине општине
Рјешење о избору потпредсједника Скупштине општине
Рјешење о разрјешењу дужности предсједника Скупштине општине

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

2/2008 стр 22
2/2008 стр 22
3/2008 стр 10
3/2008 стр 10
3/2008 стр 11
3/2008 стр 11
3/2008 стр 11
3/2008 стр 12
3/2008 стр 12
4/2008 стр 9
4/2008 стр 9
4/2008 стр 9
4/2008 стр 10
4/2008 стр 10
4/2008 стр 10
5/2008 стр 25
5/2008 стр 27
5/2008 стр 28
5/2008 стр 31
5/2008 стр 32
5/2008 стр 34
5/2008 стр 34
5/2008 стр 34
5/2008 стр 35
5/2008 стр 35
6/2008 стр 15
6/2008 стр 15
6/2008 стр 16
6/2008 стр 16
6/2008 стр 16
7/2008 стр 1
8/2008 стр 1
8/2008 стр 1
8/2008 стр 2
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54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.

Рјешење о разрјешењу дужности потпредсједника Скупштине општине
Рјешење о именовању Комисије за избор и именовање
Рјешење о именовању в.д. секретара Скупштине општине Градишка
Рјешење о разрјешењу секретара Скупштине општине Градишка
Допунско рјешење о допуни Рјешења Скупштине општине Градишка
број: 02-475-10 од 27.12.2004. године
Рјешење о именовању Комисије за статутарна питања и прописе
Скупштине општине Градишка
Рјешење о именовању Комисије за заштиту људских права, представке и
притужбе грађана Скупштине општине Градишка
Рјешење о именовању Комисије за сарадњу са општинама и градовима
Скупштине општине Градишка
Рјешење о именовању Комисије за односе са вјерским заједницама
Скупштине општине Градишка
Рјешење о именовању Комисије за питања младих Скупштине општине
Градишка
Рјешење о именовању Комисије за награде и признања Скупштине
општине Градишка
Рјешење о именовању Комисије за мандатна питања Скупштине општине
Градишка
Рјешење о именовању Одбора за друштвени надзор, буџет и финансије
Скупштине општине Градишка
Рјешење о именовању Одбора за заштиту животне средине, културног и
природног насљеђа Скупштине општине Градишка
Рјешење о именовању Одбора за борачка питања Скупштине општине
Градишка
Рјешење о именовању Савјета за здравство и социјалну заштиту
Скупштинеопштине Градишка
Рјешење о именовању Савјета за образовање и културу Скупштине
општине Градишка
Рјешење о именовању Савјета за спорт Скупштине општине Градишка
Рјешење о именовању Етичког одбора Скупштине општине Градишка
Рјешење о именовању Комисије за разматрања захтјева за новчану помоћ
из буџетске резерве у износу преко 5.000,00 КМ Скупштине општине
Градишка
Рјешење о именовању Комисије за избор секретара Скупштине општине
Градишка по расписаном конкурсу
Рјешење о разрјешењу замјеника Начелника општине
Рјешење о разрјешењу начелника Одјељења за финансије
Рјешење о разрјешењу начелника Одјељења за урбанизам, грађење,
комуналне и стамбене послове
Рјешење о разрјешењу начелника Одјељења за инспекције
Рјешење о разрјешењу начелника Одјељења за привреду
Рјешење о разрјешењу начелника Одјељења за друштвене дјелатности
Рјешење о разрјешењу начелника Одјељења за општу управу
Рјешење о разрјешењу начелника Одјељења за борачко – иналидску
заштиту
Рјешење о именовању в.д. начелника Одјељења за финансије
Рјешење о именовању в.д. начелника Одјељења за урбанизам, грађење,
комуналне и стамбене послове
Рјешење о именовању в.д. начелника Одјељења за инспекције

8/2008 стр 2
8/2008 стр 2
8/2008 стр 3
8/2008 стр 3
9/2008 стр 17
9/2008 стр 19
9/2008 стр 20
9/2008 стр 20
9/2008 стр 21
9/2008 стр 21
9/2008 стр 22
9/2008 стр 22
9/2008 стр 22
9/2008 стр 23
9/2008 стр 23
9/2008 стр 24
9/2008 стр 24
9/2008 стр 24
9/2008 стр 25
9/2008 стр 25
10/2008 стр 73
10/2008 стр 73
10/2008 стр 73
10/2008 стр 74
10/2008 стр 74
10/2008 стр 74
10/2008 стр 75
10/2008 стр 75
10/2008 стр 75
10/2008 стр 76
10/2008 стр 76
10/2008 стр 76
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89.

Рјешење о именовању в.д. начелника Одјељења за привреду
Рјешење о именовању в.д. начелника Одјељења за друштвене дјелатности
Рјешење о именовању в.д. начелника Одјељења за општу управу
Рјешење о именовању в.д. начелника Одјељења за борачко – иналидску
заштиту

10/2008 стр 77
10/2008 стр 77
10/2008 стр 77
10/2008 стр 78

ЗАКЉУЧЦИ И ДРУГИ АКТИ
Ред.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

НАЗИВ
Закључак о усвајању Извјештаја о раду Начелника општине и
Административне службе општине Градишка за 2007. годину
Закључак о исправци грешке
Закључак о исправци грешке
Закључак о исправци грешке у Рјешењу Скупштине општине Градишка
број: 02/6-462-26-71 од 27.01.1971. године
Закључак о исправци грешке у Рјешењу Скупштине општине Градишка
број:02/9-464-180 од 26.07.1973. године
Закључак о исправци грешке у Рјешењу Скупштине општине Градишка
број: 02/6-475-91 од 26.07.2002. године
Закључак

Број гласника/
страна
2/2008 стр 1
3/2008 стр 13
5/2008 стр 36
9/2008 стр 18
9/2008 стр 18
9/2008 стр 19
10/2008 стр 77

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
УПУТСТВА
Ред.
бр.
1.
2.

НАЗИВ
Упутство о провођењу поступка оцјењивања рада службеника
Административне службе општине Градишка
Упутство о провођењу поступка процјене /анализе/ интерне организације
и систематизације радних мјеста у Административној служби општине
Градишка

Број гласника/
страна
3/2008 стр 16
3/2008 стр 17

ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ
НАЗИВ
Ред.
бр.
1.
2.
3.

Програм пријема приправника за обављање приправничког стажа без
закључивања уговора о раду (волонтерски рад) за 2008. годину
Правилник о измјенама Правилника о платама у Административној
служби општине Градишка
Правилник о измјенама и допунама правилника о условима, начину
коришћења, организацији и начину наплате паркирања на јавним
паркиралиштима на подручју општине

Број гласника/
страна
1/2008 стр 1
1/2008 стр 2
2/2008 стр 23
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Правилник о приступу информацијама у посједу органа управе општине
Градишка
5. Правилник о обрачуну, наплати и контроли наплате јавних прихода
6. Правилник о измјенама и допунама Правилника о условима, начину
коришћења, организацији и начину наплате паркирања на јавним
папркиралиштима на подручју општине Градишка
7. Правилник о допунама Правилника о условима и поступку одобравања
средстава помоћи у области борачко-инвалидске заштите и заштите
цивилних жртава рата
8. Правилник о измјенама Правилника о стамбеном збрињавању породица
погинулих бораца и ратних војних инвалида Одбрамбено-отаџбинског
рата Републике Српске на подручју општине Градишка
9. План активности и мјера на отклањању недостатака по ревизији
финансијских извјештаја за 2007. годину
10. Правилник о измјенама и допунама Правилника о стамбеном збрињавању
породица погинулих бораца и ратних војних инвалида Одбрамбено –
отаџбинског рата Републике Српске на подручју општине Градишка.
11. Правилник о организацији и систематизацији радних мјеста
Административне службе општине Градишка
12. Правилник о измјенама и допунама Правилника о условима и начину
коришћења путничких аутомобила

4.

4/2008 стр 11
5/2008 стр 37
5/2008 стр 40
6/2008 стр 17
7/2008 стр 2
10/2008 стр 78
10/2008 стр 86
11/2008 стр 3
11/2008 стр 40

ОДЛУКЕ
Ред.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

НАЗИВ
Одлука о благајничком максимуму за 2008. годину
Одлука о одређивању висине годишње претплате на „Службени гласник
општине Градишка“
Одлука о давању сагласности на Одлуку о измјенама и допунама цијена
таксе на прикључак
Одлука о допуни цијене таксе за прикључак
Одлука о измјени Одлуке о коришћењу мобилних телефона у службене
сврхе
Одлука о измјени Одлуке о формирању Одбора за квалитет општине
Градишка
Одлука о одређивању радног времена
Одлука о буџетском календару за припрему и доношење Буџета општине
за 2009. годину
Одлука о расписивању конкурса за додјелу стипендија
Одлука о одређивању простора за закључење брака за подручје у
надлежности матичне службе Градишка
Одлука о образовању Комисије за попис
Одлука о одређивању радног времена
Одлука о измјени Одлуке о образовању Комисије за попис
Одлука о начину организовања трезора општине Градишка
Одлука о оснивању Административне службе општине Градишка
Одлука о признавању дневних трошкова репрезентације за функционере
општине и запослене у Административној служби општине Градишка
Одлука о коришћењу фиксних телефона

Број гласника/
страна
1/2008 стр 3
1/2008 стр 3
1/2008 стр 3
1/2008 стр 4
2/2008 стр 23
3/2008 стр 20
5/2008 стр 40
7/2008 стр 3
8/2008 стр 5
8/2008 стр 5
8/2008 стр 8
9/2008 стр 26
9/2008 стр 26
10/2008 стр 87
11/2008 стр 1
11/2008 стр 39
11/2008 стр 43
253

Јединствени регистар прописа објављених од 2000. године

18. Одлука о коришћењу мобилних телефона у службене сврхе

11/2008 стр 44

РЈЕШЕЊА
Ред.
бр.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

НАЗИВ
Рјешење о именовању Комисије за провођење конкурса за избор
најповољнијих пројеката који учествују у развоју локалне заједнице
Рјешење о разрјешењу Комисије за једнакост и равноправност полова у
општини Градишка
Рјешење о одобрењу исплате број: 02-692-8/07 од 25.12.2007. године
Рјешење о одобрењу исплате број: 02-532-36/08 од 28.01.2008. године
Рјешење о именовању Радне групе за израду Елабората садржаја и
функције обновљеног Дома културе и провођење припремних радњи и
процедура за успјешно функционисање и намјенско коришћење
Рјешење о именовању Комисије за утврђивање испуњености основних
услова за
добијање кредита за подстицај пољопривредне производње
Рјешење о именовању Комисије за праћење активности око изградње ауто
– пута Бања Лука – Градишка
Рјешење о давању сагласности на Одлуку о измјени и допуни Статута
Центра за социјални рад
Рјешење о одобрењу исплате број: 02-532-35/08 од 03.03.2008. године
Рјешење о одобрењу исплате број: 02-532-46/08 од 18. 03.2008. године
Рјешење о одобрењу исплате број: 02-532-670/07 од 18.03.2008. године
Рјешење о одобрењу исплате број: 02-532-89/08 од 18.03.2008. године
Рјешење о одобрењу исплате број: 02-532-205/08 од 24.03.2008. године
Рјешење о давању сагласности на опште акте ОДЈКП „Водовод и
канализација“ Градишка
Рјешење о давању сагласности на општи акт Центра за социјални рад
Градишка
Рјешење о давању сагласности на опште акте Центра за социјални рад
Градишка
Рјешење о именовању Комисије за унапређење дјечије заштите у
општини Градишка
Рјешење о давању сагласности ЈКП „Градска чистоћа“ а.д. Градишка на
повећање цијене услуга
Рјешење о одобрењу исплате број: 02-532-193/08 од 15.05.2008. године
Рјешење о одобрењу исплате број: 02-532-210/08 од 15.05.2008. године
Рјешење о одобрењу исплате број: 02-532-303/08 од 15.05.2008. године
Рјешење о одобрењу исплате број: 02-532-304/08 од 15.05.2008. године
Рјешење о одобрењу исплате број: 02-532-301/08 од 15.05.2008. године
Рјешење о одобрењу исплате број: 02-532-300/08 од 19.05.2008. године
Рјешење о одобрењу исплате број: 02-532-324/08 од 26.05.2008. године
Рјешење о одобрењу исплате број: 02-532-347/08 од 29.05.2008. године
Рјешење о одобрењу исплате број: 02-532-358/08 од 04.06.2008. године
Рјешење о одобрењу исплате број: 02-532-373/08 од 12.06.2008. године
Рјешење о одобрењу исплате број: 02-532-361/08 од 12.06.2008. године

Број гласника/
страна
1/2008 стр 4
1/2008 стр 5
1/2008 стр 5
1/2008 стр 5
2/2008 стр 23
3/2008 стр 20
3/2008 стр 21
3/2008 стр 21
3/2008 стр 21
3/2008 стр 22
3/2008 стр 22
3/2008 стр 22
3/2008 стр 23
4/2008 стр 15
4/2008 стр 15
4/2008 стр 15
4/2008 стр 16
5/2008 стр 41
5/2008 стр 41
5/2008 стр 41
5/2008 стр 41
5/2008 стр 42
5/2008 стр 42
5/2008 стр 42
5/2008 стр 43
5/2008 стр 43
5/2008 стр 44
5/2008 стр 44
5/2008 стр 44
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30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

Рјешење о именовању Комисије за новчане помоћи у области борачко инвалидске заштите и заштите цивилних жртава рата
Рјешење о именовању једног члана Комисије за процјену штете
Рјешење о допуни Рјешења о именовању Комисије за праћење активности
око изградње ауто-пута Бања Лука – Градишка
Рјешење о одобрењу исплате број 02-532-594/08
Рјешење о одобрењу исплате број 02-532-366/08
Рјешење о одобрењу исплате број 02-532-420/08
Рјешење о одобрењу исплате број 02-532-390/08
Рјешење о одобрењу исплате број 02-532-439/08
Рјешење о одобрењу исплате број 02-532-457/08
Рјешење о давању сагласности на Статут Јавне установе „Археолошкоприродни парк Доња Долина – Бардача“ п.о. Бардача, Србац
Рјешење о именовању Комисије за процјену грађевинског земљишта
Рјешење о измјени Рјешења о именовању Првостепене стамбене комисије
за борачко – инвалидску заштиту општине Градишка
Рјешење о допуни Рјешења о именовању Комисије за праћење активности
око изградње ауто – пута Бања Лука – Градишка, број 02-02-111-34/08
од 25.03.2008. године
Рјешење о одобрењу релокација средстава буџетске резерве
Рјешење о одобрењу исплате број 02-532-482/08 од 06.08.2008. године
Рјешење о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији
и систематизацији радних мјеста у ЈУ „Културни центар“ п.о. Градишка
Рјешење о давању сагласности на Одлуку о утврђивању најниже цијене
рада у ЈУ „Културни центар“ п.о. Градишка
Рјешење о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији
Професионалне ватрогасне јединице Градишка
Рјешење о измјени Рјешења о именовању предсједника и чланова
Имплементационог тима за провођење модела породичне медицине Дом
здравља Градишка
Рјешење о именовању једног члана Комисије за процјену штете
Рјешење о одобрењу исплате 02-532-562/08 од 08.09.2008. године
Рјешење о одобрењу исплате 02-532-574/08 од 09.09.2008. године
Рјешење о одобрењу исплате 02-532-507/08 од 09.09.2008. године
Рјешење о одобрењу исплате 02-532-641/08 од 08.10.2008. године
Рјешење о одобрењу исплате 02-532-752/08 од 10.11.2008. године
Рјешење о одобрењу исплате 02-532-731/08 од 19.11.2008. године
Рјешење о именовању Комисије за одређивање локације сточног гробља
Рјешење о одобрењу исплате број: 02-532-768/08 од 03.12.2008. године
Рјешење о давању сагласности на Одлуку о измјенама и допунама
Статута Јавне здравствене установе „Дом здравља“ п.о. Градишка
Рјешење о давању сагласности на Правилник о изјенама и допунама
Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста
у „Дому Здравља“ Градишка - пречишћен текст
Рјешење о давању сагласности на Одлуку о имјенама и допунама Статута
Јавне установе „Културни центар“ п.о. Градишка

6/2008 стр 18
6/2008 стр 18
6/2008 стр 19
6/2008 стр 19
6/2008 стр 19
6/2008 стр 20
6/2008 стр 20
6/2008 стр 21
6/2008 стр 21
7/2008 стр 3
7/2008 стр 4
7/2008 стр 4
7/2008 стр 4
7/2008 стр 5
7/2008 стр 5
8/2008 стр 6
8/2008 стр 7
8/2008 стр 7
8/2008 стр 7
8/2008 стр 8
8/2008 стр 9
8/2008 стр 10
8/2008 стр 10
8/2008 стр 11
8/2008 стр 11
8/2008 стр 12
9/2008 стр 27
9/2008 стр 27
11/2008 стр 42
11/2008 стр 42
11/2008 стр 42

РЕЗУЛТАТИ
Ред.

НАЗИВ

Број гласника/
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бр.
1.
2.

страна
3/2008 стр 23
4/2008 стр 16

Резултати јавног конкурса
Резултати јавног конкурса

ОСТАЛИ АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
Ред.
бр.
1.

2.
3.
4.

НАЗИВ
Наредба о одређивању предузећа, установа и других организација које су
дужне да раде у дане празника Републике Српске
Наредба о измјени и допуни Наредбе о одређивању предузећа установа и
других организација који су дужни да раде у дане празника Републике
Српске
Наредба о отварању јединственог рачуна трезора
Наредба о уклањању жиро рачуна буџетских корисника

Број гласника/
страна
8/2008 стр 6

9/2008 стр 26
10/2008 стр 88
10/2008 стр 88

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕЊЕ, КОМУНАЛНЕ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
Ред.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

НАЗИВ
Оглас о упису у регистар Заједница етажних власника зграде у улици
Мајора Милана Тепића бб Градишка
Оглас о упису у регистар Заједница етажних власника зграде у улици
Кнеза Лазара бр. 46 Градишка
Оглас о упису у регистар Заједница етажних власника зграде у улици
Мајора Милана Тепића бб ( Г-7/ЦД) Градишка
Оглас о упису у регистар Заједница етажних власника зграде у улици
Видовданска бр. 5Ф Градишка
Упис у регистар Заједница етажних власника зграде у улици
Видовданска бр.75/Ц
Оглас о упису у регистар Заједница етажних власника зграде ЗЕВ АРКА
I, Улица Митрополита Георгија Николајевича бр. 3 Градишка
Оглас о упису у регистар Заједница етажних власника зграде 169 Горњи
Подградци

Број гласника/
страна
1/2008 стр 7
5/2008 стр 45
5/2008 стр 45
5/2008 стр 46
7/2008 стр 6
8/2008 стр 13
8/2008 стр 13

УРЕЂИВАЧКИ ОДБОР „СЛУЖБЕНОГ ГЛАСНИКА“
Ред.
бр.
1.
2.

НАЗИВ
Одлука о достави бесплатног примјерка „Службеног гласника општине
Градишка“
Обавијест

Број гласника/
страна
1/2008 стр 8
1/2008 стр 9

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ред.
бр.

НАЗИВ

Број гласника/
страна
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1.
2.
3.
4.
5.

ИСПРАВКА - Правилника о измјенама и допунама Правилника о
организацији и систематизацији радних мјеста у Административној
служби општине Градишка
ИСПРАВКА - Правилника о допунама Правилника о рачуноводственим
политикама
ИСПРАВКА- Одлуке о допуни Одлуке о коришћењу мобилних телефона
ИСПРАВКА- Одлуке о образовању Комисије за попис на дан 31.12.2007.
године
Исправка Одлуке о организовању и промјени досадашњег назива
установе Дом културе „Вељко Чубриловић“ Градишка у Јавну установу
„Културни центар“ Градишка („Службени гласник општине Градишка“
број 5/08)

1/2008 стр 6
1/2008 стр 6
1/2008 стр 7
1/2008 стр 7
6/2008 стр 21

СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА АДМИНИСТРАТИВНЕ СЛУЖБЕ ОПШТИНЕ
ГРАДИШКА
Ред.
бр.
1.
2.
3.

НАЗИВ
Појединачни колективни уговор за запослене у Административној
служби општине Градишка
Измјене појединачног колективног уговора за запослене у
Административној служби општине Градишка
Измјене и допуне Појединачког колективног уговора за запослене у
Административној служби општине Градишка

Број гласника/
страна
3/2008 стр 13
6/2008 стр 17
11/2008 стр 43
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РЕГИСТАР ПРОПИСА
објављених у „Службеном гласнику општине Градишка“ у 2007. години
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ
Ред.
бр.
1.

НАЗИВ
Програм улагања новчаних средстава по основу претварања
пољопривредног земљишта у непољопривредно у 2007. години

Број гласника/
страна
6/2007 стр 17

ОДЛУКЕ
Ред.
бр.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

НАЗИВ
Одлука о усвајању Програма подршке развоју пољопривредне општине
Градишка у 2007. години
- Програм подршке развоју пољопривредне општине Градишка у 2007.
години
Одлука о проширењу Пројекта реконструкције и модернизације јавне
расвјете на подручју града и других урбаних подручја општине Градишка
Одлука о инвестиоцином улагању у изградњу и реконструкцију
саобраћајница у функцији граничног прелаза и царинског терминала
Градишка
Одлука о накнади члановима Општинске изборне комисије Градишка
Одлука о усвајању Извјештаја о извршењу Буџета општине Градишка за
2006. годину
- Извјештај о извршењу Буџета општине Градишка за 2006. годину
Одлука о усвајању Акционог плана капиталних улагања за 2007. годину
- Акциони плана капиталних улагања за 2007. годину
Одлука о прихватању задужења по основу Споразума о кредиту
закљученог између Босне и Херцеговине и Bank Austria Creditanstalt AG
Беч
Одлука о усвајању Плана заштите од пожара општине Градишка
Одлука о територијалном распореду тимова породичне медицине на
подручју општине Градишка
Одлука о изради Плана омладинске политике за општину Градишка за
средњорочни период
Одлука о приступању изради Регулационог плана подручја Центар града
„Излаз на Саву“
Одлука о измјенама одлуке о накнадама одборницима Скупштине
општине Градишка
Одлука о губитку својства непокретности у општој употреби са
некретнина уписаних у п.л. број 416 к.о. Градишка – град
Одлука о губитку својства непокретности у општој употреби са

Број гласника/
страна
2/2007 стр 1
2/2007 стр 2
2/2007 стр 3
2/2007 стр 4
3/2007 стр 1-2
3/2007 стр 8
3/2007 стр 13
3/2007 стр 14
3/2007 стр 15
3/2007 стр 16
3/2007 стр 17
3/2007 стр 17
3/2007 стр 18
3/2007 стр 19
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15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

некретнина уписаних у п.л. број 220 к.о. Градишка – село
Одлука о прихватању понуде Благојевић Миље из Градишке
Одлука о престанку мандата одборника у Скупштини општине Градишка
Одлука о усвајању Просторног плана општине Градишка за период 2005
-2020. године
Одлука о усвајању Урбанистичког плана града Градишка за период 2005 2020. године
Одлука о усвајању Локалног акционог плана за животну средину /ЛЕАП/
Одлука о додјели јавних признања општине Градишка
Одлука о јемству општине Градишка за задужење ОДЈКП „Водовод и
канализација“
Одлука о приватизацији државних станова
Одлука о прихватању понуде Милаковић Душана и Милаковић – Хамер
Рајке из Градишке за куповину некретнина
Одлука о прихватању понуде Шврака /Јово/ Остоје из Градишке за
куповину некретнина
Одлука о прихватању понуде Ризвић Мехмеда из Градишке за куповину
некретнина
Одлука о прихватању понуде Кнежевић Драгана из Градишке за
куповину некретнина
Одлука о губитку својства непокретности у општој употреби са
некретнина уписаних у п.л. број 416 к.о. Градишка – град
Одлука о губитку својства непокретности у општој употреби са
некретнина уписаних у п.л. број 220 к.о. Градишка – село
Одлука о именовању Комисије за избор службеника Административне
службе општине Градишка
Одлука о грађевинском земљишту
Одлука о утврђивању критерија за именовање директора, управних и
надзорних одбора јавних служби чији је оснивач општина Градишка
Одлука о имјенама и допунама Одлуке о водоводу и канализацији
Одлука о имјенама и допунама Одлуке о јемству општине Градишка за
задужење ОДЈКП „Водовод и канализација“ Градишка
Одлука о губитку својства непокретности у општој употреби са
некретнина к.ч. број 1626/4, Ул „Чеде Ковачевића“ уписаних у п.л. бр.
416 к.о. Градишка – град (ДС – путеви)
Одлука о губитку својства непокретности у општој употреби са
некретнина к.ч. број 429/6 и к.о. 429/7, Ул. „Бранка Ракаса“ уписане у п.л.
бр. 416 к.о. Градишка – град (ДС – путеви)
Одлука о прихватању понуде Рончевић Зорана из Градишке
Одлука о санацији и утврђивању крајње намјене објекта општине у Улици
„Младена Стојановића“ број 18 у Градишци
Одлука о продаји грађевинског земљишта
Одлука о продаји пословних просторија
Одлука о јемству општине Градишка за задужење Професионалне
ватрогасне јединице Градишка
Одлука о усвајању Плана парцелације и урбанистичко – техничких услова
за изградњу претоварне станице за чврст отпад из санитарног азила у
Церовљанима
Одлука о измјени Одлуке о давању сагласности на закључење уговора о
куповини станова ради рјешавања имовинско – правних односа
Одлука о замјени станова /Општина – Гордана Николић/

3/2007 стр 19
3/2007 стр 21
4/2007 стр 1
4/2007 стр 1
4/2007 стр 2
5/2007 стр 1
5/2007 стр 2
5/2007 стр 2
5/2007 стр 3
5/2007 стр 3
5/2007 стр 4
5/2007 стр 4
5/2007 стр 5
5/2007 стр 5
5/2007 стр 5
6/2007 стр 1
6/2007 стр 18
6/2007 стр 19
6/2007 стр 20
6/2007 стр 21
6/2007 стр 21
6/2007 стр 22
7/2007 стр 1
7/2007 стр 2
7/2007 стр 5
7/2007 стр 6
7/2007 стр 6
7/2007 стр 9
7/2007 стр 9
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44.

Одлука о замјени некретнина између општине Градишка и Котур Ненад
из Градишке

45.

Одлука о замјени некретнина између општине Градишка и Шмитран
Марије из Доњих Подградаца
Одлука о давању сагласности на закључење уговора о замјени некретнина
између Касагић Мирка из Градишке и општине Градишка
Одлука о продаји земљишта непосредном погодбом Жабић Бориславу
ради комплетирања грађевинске парцеле
Одлука о прихватању понуде Прелац р. Кулиш Ане и Гашпаров р. Кулиш
Зденке за куповину некретнина по праву прече куповине
Одлука о усвајању Извјештаја о извршењу Буџета општине Градишка за
период 01.01 - 30.06. 2007. године
- Извјештај о извршењу Буџета општине Градишка за период
01.01 - 30.06. 2007. године
Одлука о усвајању Програма капиталних инвестиција општине Градишка
2007-2011. година
- Листа инвестиционих пројеката из Програма капиталних инвестиција
Одлука о начину и процедури ажурирања програма капиталних
инвестиција
Одлука о одређивању радног времена угоститељских објеката на
подручју Општине
Одлука о измјени Просторног плана општине Градишка 2005 - 2020.
године
Одлука о приступању изради Регулационог плана подручја
„Агроиндустријске зоне Нова Топола“
Одлука о продаји земљишта путем лицитације
Одлука о давању сагласности за закључење уговора о продаји
неизграђеног градског грађевинског земљишта Сеферовић Елвису из
градишке, ради комплементирања грађевинске парцеле
Одлука о давању сагласности за закључење уговора о замјени некретнине
између Халам Лидије и Сигов Александре, с једне, и Општине, с друге
стране
Одлука о стипендирању студената на високим школама и факултетима
Одлука о изради регулационих планова
Одлука о приступању продаји грађевинског земљишта
Одлука о продаји земљишта путем друге лицитације
Одлука о продаји земљишта непосредном погодбом
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о безбједности саобраћаја
Одлука о измјенама и допунама Пословника о раду Скупштине општине
Градишка
Одлука о губитку својства непокретности у општој употреби
Одлука о продаји земљишта непосредном погодбом Шућур Драгану из
Градишке
Одлука о продаји земљишта непосредном погодбом Махмутовић Емиру
из Градишке
Одлука о прихватању понуде Ћехајић Васвије и Ћехвајић Ермина из
Градишке за куповину некретнина
Одлука о прихватању понуде Дубичанац Ахмета и сувласника из
Градишке за куповину некретнина

46.
47.
48.
49.

50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.

7/2007 стр 10

7/2007 стр 10
7/2007 стр 11
7/2007 стр 11
7/2007 стр 12
8/2007 стр 1
8/2007 стр 6
8/2007 стр 7
8/2007 стр 22
8/2007 стр 25
8/2007 стр 26
8/2007 стр 27
8/2007 стр 28
8/2007 стр 29
8/2007 стр 29
9/2007 стр 1
9/2007 стр 2
9/2007 стр 3
9/2007 стр 5
9/2007 стр 5
9/2007 стр 6
9/2007 стр 7
9/2007 стр 8
9/2007 стр 8
9/2007 стр 9
9/2007 стр 9
9/2007 стр 10
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70.
71.

Одлука о одборничкој легитимацији
Одлука о измјени Одлуке о кредитном задужењу општине Градишка

10/2007 стр 1

72.
73.
74.

Одлука о губитку својства непокретности у општој употреби
Одлука о продаји земљишта путем лицитације
Одлука о продаји земљишта непосредном погодбом Станишљевић Васи
из Градишке
Одлука о продаји земљишта непосредном погодбом Сухоњић Мустафи из
Градишке
Одлука о продаји земљишта непосредном погодбом Решић Мухареми и
Џамастагаић Муневери из Градишке
Одлука о прихватању понуде Зарић Слободана
Одлука о прихватању понуде Зубановић Фатиме
Одлука о прихватању понуде Вехабовић (Клеин) Фатиме
Одлука о давању сагласности за закључење уговора о замјени некретнине
између Општине Градишка и Мацура Славка
Одлука о измјени Одлуке о прихватању Ћехајић Васвије и Ермина из
Градишке
Одлука о усвајању Ребаланса Буџета општине Градишка за 2007. годину
- Ребаланс Буџета општине Градишка за 2007. годину
Одлука о измјени Одлуке о извршењу Буџета општине Градишка за 2007.
годину
Одлука о усвајању измјене Акционог плана капиталних улагања за 2007.
годину
- Измјене Акционог плана капиталних улагања за 2007. годину
Одлука о губитку својства непокретности у општој употреби
Одлука о приступању продаји грађевинског земљишта
Одлука о замјени некретнина
Одлука о усвајању Програма рада Скупштине општине Градишка за 2008.
годину
- Програма рада Скупштине општине Градишка за 2008. годину
Одлука о усвајању Буџета општине Градишка за 2008. годину
- Буџета општине Градишка за 2008. годину
Одлука о извршењу Буџета општине Градишка за 2008. годину
Одлука о одобравању субвенције за одређене кориснике услуге ОДЈКП
„Градска чистоћа“
Одлука о одобравању субвенције за одређене кориснике услуге гријања
Одлука о учешћу у финансирању примарне здравствене заштите за
пензионере до 65 година старости
Одлука о усвајању Акционог плана капиталних улагања за 2008. годину
- Акциони план капиталних улагања за 2008. годину
Одлука о усвајању Програма заједничке комуналне потрошње за 2008.
годину
- Програм заједничке комуналне потрошње за 2008. годину
Одлука о утврђивању вриједности бода за обрачунавање комуналне
накнаде за 2008. годину
Одлука о усвајању Програма уређења градског и осталог грађевинског
земљишта за 2008. годину
- Програм уређења градског и осталог грађевинског земљишта за 2008.
годину
Одлука о утврђивању просјечне коначне грађевинске цијене корисне

10/2007 стр 2
10/2007 стр 3

75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.

85.
86.
87.
88.

89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.

96.
97.

98.

10/2007 стр 2

10/2007 стр 3
10/2007 стр 4
10/2007 стр 4
10/2007 стр 5
10/2007 стр 5
10/2007 стр 6
10/2007 стр 6
10/2007 стр 7
11/2007 стр 1-2
11/2007 стр 6
11/2007 стр 6-7
11/2007 стр 8
11/2007 стр 9
11/2007 стр 9
12/2007 стр 1
12/2007 стр 6
12/2007 стр 7
12/2007 стр 11
12/2007 стр 12
12/2007 стр 13
12/2007 стр 14
12/2007 стр 14
12/2007 стр 18
12/2007 стр 25
12/2007 стр 25
12/2007 стр 27
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99.
100.

101.

102.
103.

104.

105.

106.
107.
108.
109.
110.

стамбене површине
Одлука о усвајању Програма комуналне инфраструктуре за 2008. годину
- Програм комуналне инфраструктуре за 2008. годину
Одлука о усвајању Програма текућег одржавања и реконструкције
локалних и некатегорисаних путева за 2008. годину
- Програм текућег одржавања и реконструкције локалних и
некатегорисаних путева за 2008. годину
Одлука о усвајању Програма текућег одржавања и реконструкције
хидромелирациног система за 2008. годину
- Програм текућег одржавања и реконструкције хидромелирациног
система за 2008. годину
Одлука о усвајању Програма социјалне заштите за 2008. годину
- Програма социјалне заштите за 2008. годину
Одлука о усвајању Програма борачко – инвалидске заштите цивилних
заштите и заштите цивилних жртава рата у 2008. години
- Програма борачко – инвалидске заштите цивилних заштите и заштите
цивилних жртава рата у 2008. години
Одлука о усвајању Програма помоћи избјеглим, расељеним лицима и
поовратницимау општини Градишка за 2008. годину
- Програм помоћи избјеглим, расељеним лицима и поовратницимау
општини Градишка за 2008. годину
Одлука о одређивању радног времена угоститељских објеката на
подручју
општине Градишка
Одлука о усвајању Регулационог плана подручја Центар града „Излаз на
Саву“
Одлука о измјени одлуке о осниивању Центра за социјални рад Градишка
Одлука о продаји грађевинског земљишта путем лицитације Г.П „ Артинг
– инвест“ д.о.о. Градишка
Одлука о продаји земљишта непосредном погодбом Ковачевић Иви из
Градишке
Одлука о прихватању понуде Тркуља (Стеве) Гојко

12/2007 стр 28
12/2007 стр 29

12/2007 стр 32
12/2007 стр 33
12/2007 стр 45
12/2007 стр 46
12/2007 стр 49

12/2007 стр 53
12/2007 стр 55
12/2007 стр 56
12/2007 стр 56
12/2007 стр 57
12/2007 стр 58

РЈЕШЕЊА
Ред.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

НАЗИВ
Рјешење о разрјешењу дужности чланова Општинске изборне комисије
Градишка
Рјешење о именовању чланова Општинске изборне комисије Градишка
Рјешење о разрјешењу дужности директора Агенције за локални развој
Градишка
Рјешење о именовању в.д. директора Агенције за локални развој
Градишка
Рјешење о именовању в.д. начелника Одјељења за инспекције
Рјешење о измјенама и допунама Рјешења о одређивању назива улица,
тргова и бројева зграда
Рјешење о додјели неизграђеног градског грађевинског земљишта на
кориштење ради изградње производно – пословног објекта Ожеговић
Изабелу из Градишке
Рјешење о разрјешењу дужности предсједника Комисије за избор и

Број гласника/
страна
2/2007 стр 4
2/2007 стр 4
2/2007 стр 4
2/2007 стр 5
2/2007 стр 5
3/2007 стр 18
3/2007 стр 19
3/2007 стр 21
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

именовање
Рјешење о разрјешењу дужности предсједника Савјета за образовање и
културу
Рјешење о разрјешењу дужности замјеника Комисије за сарадњу са
општинама и градовима
Рјешење о измјенама и допунама Рјешења о именовању Комисије за
избор
и именовање
Рјешење о именовању предсједника Савјета за образовање и културу
Рјешење о именовању замјеника предсједника Комисије за сарадњу са
општинама и градовима
Рјешење о именовању начелника Одјељења за инспекције
Административне службе општине Градишка
Рјешење о разрјешењу чланова Управног одбора „Завичајног музеја“
Градишка
Рјешење о именовању в.д. чланова Управног одбора „Завичајног музеја“
Градишка
Рјешење о разрјешењу чланова Надзорног одбора „Завичајног музеја“
Градишка.
Рјешење о именовању в.д. чланова Надзорног одбора „Завичајног музеја“
Градишка
Рјешење о разрјешењу чланова Управног одбора Установе за
предшколско образовање и васпитање „Лепа Радић“ Градишка.
Рјешење о именовању в.д. чланова Управног одбора Установе за
предшколско образовање и васпитање „Лепа Радић“ Градишка
Рјешење о разрјешењу дужности члана Комисије за избор и именовање
Рјешење о именовању члана Комисије за избор и именовање
Рјешење о разрјешењу дужности члана Комисије за питање младих
Рјешење о именовању члана Комисије за питање младих
Рјешење о разрјешењу дужности члана Савјета за спорт
Рјешење о именовању члана Савјета за спорт
Рјешење о именовању Комисије за продају грађевинског земљишта
Рјешење о именовању Комисије за продају пословних простора
Рјешење о разрјешењу чланова Надзорног одбора ОДЈП „Радио
Градишка“
Рјешење о именовању в.д. чланова Надзорног одбора ОДЈП „Радио
Градишка“
Рјешење о разрјешењу чланова Управог одбора ОДЈП „Радио Градишка“
Рјешење о именовању в.д. чланова одбора ОДЈП „Радио Градишка“
Рјешење о разрјешењу директора Установе за предшколско образовање и
васпитање „Лепа Радић“ Градишка
Рјешење о именовању в.д. директора Установе за предшколско
образовање и васпитање „Лепа Радић“ Градишка
Рјешење о измјени Рјешења о избору члана школског одбора основних и
средњих школа испред општине Градишка у ОШ „Петар Кочић“ Нова
Топола
Рјешење о измјени Рјешења Скупштине општине Градишка број: 01-475134 од 20.06.2006.
Рјешење о именовању директора Установе за предшколско васпитање и
образовање „Лепа Радић“ Градишка
Рјешење о именовању чланова Управног одбора Установе за

3/2007 стр 21
3/2007 стр 21
3/2007 стр 22
3/2007 стр 22
3/2007 стр 22
6/2007 стр 22
6/2007 стр 23
6/2007 стр 23
6/2007 стр 23
6/2007 стр 24
6/2007 стр 24
6/2007 стр 25
6/2007 стр 25
6/2007 стр 25
6/2007 стр 26
6/2007 стр 26
6/2007 стр 26
6/2007 стр 26
6/2007 стр 27
7/2007 стр 12
7/2007 стр 13
7/2007 стр 13
7/2007 стр 14
7/2007 стр 14
7/2007 стр 15
7/2007 стр 15
7/2007 стр 15
9/2007 стр 10
9/2007 стр 11
10/2007 стр 7
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предшколско
образовање и васпитање „Лепа Радић“ Градишка

39. Рјешење о именовању Комисије за мандатна питања Скупштине општине
Градишка
40. Рјешење о допуни Рјешења Скупштине општине Градишка број 01-475229/06 oд 10.11.2006. (додјела земљишта Драгичевић Жељку)

11/2007 стр 10
12/01/07 стр 58

З А К Љ У Ч Ц И И ДРУГИ АКТИ
Ред.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

НАЗИВ
Закључак о усвајању Извјештаја о раду Начелника општине за 2006.
годину
Закључак о исправци грешке у рјешењу Скупштине општине Градишка
број: 02-475-155 од 19.10.2001. године
Закључак о исправци грешке у рјешењу Скупштине општине Градишка
број: 02-475-282 од 19.10.2001. године
Закључак о исправци грешке у рјешењу Скупштине општине Градишка
број: 02-475-230 од 10.01.2006. године
Закључак усвојен након разматрања Информације о могућем начину
изградње спортске дворане у Градишци
Закључак о исправци грешке у рјешењу Скупштине општине Градишка
број: 01-475-225 од 10.11.2006. године
Закључак о исправци у Рјешењу Скупштине општине Градишка број: 02475-150 од 19.10.2001. године
Закључак о исправци у Рјешењу Скупштине општине Градишка број: 02475-209 од 19.10.2001. године
Заључак о исправци грешке

Број гласника/
страна
2/2007 стр 1
2/2007 стр 5
2/2007 стр 6
2/2007 стр 6
3/2007 стр 14
5/2007 стр 6
8/2007 стр 30
8/2007 стр 29
12/2007 стр 59

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
П ЛА Н О В И И П Р О Г Р А М И
Ред.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

НАЗИВ
Правилник о платама у Администратиној служби општине Градишка
Правилник о измјенама и допунама Правилника о условима и начину
коришћења, и организацији и начину наплате паркирања на јавним
паркиралиштима на подручју општине Градишка
Правилник о начину пријема и обраде притужби грађана
Правилник о измјенама и допунама Правилника о јавним набавкама
Правилник о измјенама и допунама Правилника о условима и начину
коришћења средстава личне заштите на раду.
Правилник о измјенама Правилника о стамбеном збрињавању породица
погинулих бораца, ратних војних инвалида одбрамбено – отаџбинског
рата РС и цивилних жртава рата на подручју општине Градишка

Број гласника/
страна
2/2007 стр 7
4/2004 стр 2
5/2007 стр 6
5/2007 стр 9
6/2007 стр 28
7/2007 стр 16
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Правилник о измјенама Правилника о платама у Административној
служби општине Градишка
Правилник о врсти и начину коришћења средстава личне заштите на раду
Правилник о заштити од пожара у Административној служби општине
Градишка
Програм пријема приправника за обављање приправничког стажа без
закључивања уговора о раду (волонтерски рад)
Правилник о стамбеном збрињавању породица погинулих бораца, ратних
војних инвалида Одбрамбено – отаџбинског рата Републике Српске на
подручју општине Градишка
Правилник о условима и поступку одобравања средстава помоћи у
области борачко – инвалидске заштите и заштите цивилних жртава рата
Правилник о измјенама и допунама Правилника о организацији и
систематизацији радних мјеста Административне службе општине
Градишка
Правилник о допунама Правилника о рачуноводственим политикама

9/2007 стр 11
9/2007 стр 12
10/2007 стр 8
10/2007 стр 17
12/2007 стр 59
12/2007 стр 62
12/2007 стр 64
12/2007 стр 68

ОДЛУКЕ
Ред.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

НАЗИВ
Одлука о коришћењу мобилних телефона у службене сврхе
Одлука о расписивању Конкурса за избор најповољнијих пројеката који
учествују у развоју локалне заједнице
Одлука о одређивању радног времена
Одлука о измјенама Одлуке о формирању Одбора за квалитет општине
Градишка
Одлука о допуни Одлуке о коришћењу мобилних телефона у службене
сврхе
Одлука о давању сагласности на Правилник о платама у Професионалној
ватрогасној јединици Градишка
Одлука о именовању в.д. чланова Надзорног одбора ОДЈП „Водовод и
канализација“ Градишка
Одлука о давању сагласности на Одлуку о измјени и допуни Статута
Здравствене установе „Дом здравља“ Градишка
Одлука о допуни Одлуке о коришћењу мобилних телефона у службене
сврхе
Одлука о допуни Одлуке о коришћењу мобилних телефона у службене
сврхе
Одлука о буџетском календару за припрему и доношење Буџета општине
Градишка за 2008. годину
Одлука о допуни Одлуке о коришћењу мобилних телефона у службене
сврхе
Одлука о образовању Комисије за попис на дан 31.12.2007. године

Број гласника/
страна
2/2007 стр 9
3/2007 стр 23
5/2007 стр 14
5/2007 стр 14
6/2007 стр 30
6/2007 стр 30
8/2007 стр 30
8/2007 стр 31
8/2007 стр 31
9/2007 стр 15
9/2007 стр 16
12/2007 стр 68
12/2007 стр 69

РЈЕШЕЊА
Ред.
бр.
1.

НАЗИВ
Рјешење о давању сагласности на опште акте Општинске организације

Број гласника/
страна
2/2007 стр 10
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Професионална ватрогасна јединица Градишка
Рјешење о одобрењу исплате број: 02-431-1/07 од 04.01.2007. године
Рјешење о одобрењу исплате број: 02-404-4/07 од 04.01.2007. године
Рјешење о одобрењу исплате број: 02-404-5/07 од 31.01.2007. године
Рјешење о одобрењу исплате број: 02-532-68/07 од 09.03.2007. године
Рјешење о одобрењу исплате број: 02-532-38/07 од 09.03.2007. године
Рјешење о именовању Комисије за усклађивање редовне вожње у
приградском саобраћају на подручју оппштине Градишка
Рјешење о одобрењу исплате број: 02-434-16/07 од 21.03.2007. године
Рјешење о одобрењу исплате број: 02-532-142/07 од 21.03.2007. године
Рјешење о одобрењу исплате број: 02-532-156/07 од 20.03.2007. године
Рјешење о давању сагласности ОДЈКП „Водовод и канализација“ на
утврђену цијену воде, канализације и таксе на прикључак
Рјешење о оснивању Комисије за одабир корисника помоћу изградње и
реконструкције индивидуалних стамбених објеката на подручју општине
Градишка
Рјешење о именовању Радне групе за израду Одлуке о грађевинском
земљишту
Рјешење о одобрењу исплате број: 02-432-1/07 од 27.02.2007. године
Рјешење о одобрењу исплате број: 02-532-210/07 од 30.03.2007. године
Рјешење о одобрењу исплате број: 02-532-131/07 од 02.04.2007. године
Рјешење о одобрењу исплате број: 02-532-233/07 од 18.04.2007. године
Рјешење о одобрењу исплате број: 02-532-245/07 од 19.04. 2007. године
Рјешење о одобрењу исплате број: 02-532-250/07 од 23.04. 2007. године
Рјешење о одобрењу исплате број: 02-434-27/07 од 25.04. 2007. године
Рјешење о одобрењу исплате број: 02-532-250/07 од 23.04. 2007. године
Рјешење о одобрењу исплате број: 02-532-1621/07 од 30.05. 2007. године
Рјешење о одобрењу исплате број: 02-532-289/07 од 16.05. 2007. године
Рјешење о одобрењу исплате број: 02-641-2/07 од 18.05. 2007. године
Рјешење о именовању Првостепене стамбене комисије за борачко –
инвалидску заштиту општине Градишка
Рјешење о именовању Комисије за процјену грађевинског земљишта
Рјешење о давању сагласности СЗР „Погребне услуге – Галић“ Градишка
за утврђене цијене погребних услуга
Рјешење о одобрењу исплате број: 02-532-350/07 од 06.06. 2007. године
Рјешење о одобрењу исплате број: 02-434-343/07 од 07.06 2007. године
Рјешење о одобрењу исплате број: 02-431-107/07 од 20.06 2007. године
Рјешење о одобрењу исплате број: 02-434-48/07 од 20.06 2007. године
Рјешење о одобрењу исплате број: 02-532-376/07 од 22.06. 2007. године
Рјешење о одобрењу исплате број: 02-532-376/07 од 25.06. 2007. године
Рјешење о именовању Организационог одбора за изградњу Централног
спомен – обиљежја погинулим борцима Одбрамбено – отаџбинског рата
Републике Српске, у Градишци
Рјешење о одобрењу исплате број: 02-532-424 од 20.07. 2007. године
Рјешење о одобрењу исплате број: 02-532-394 од 23.07. 2007. године
Рјешење о одобрењу исплате број: 02-434-431 од 26.07. 2007. године
Рјешење о одобрењу исплате број: 02-434-57 од 26.07. 2007. године
Рјешење о одобрењу исплате број: 02-532-437 од 06.06. 2007. године
Рјешење о именовању Организационог одбора за изградњу Централног

2/2007 стр 10
2/2007 стр 11
2/2007 стр 11
3/2007 стр 23
3/2007 стр 23
4/2007 стр 2
4/2007 стр 3
4/2007 стр 3
4/2007 стр 3
5/2007 стр 14
5/2007 стр 15
5/2007 стр 15
5/2007 стр 16
5/2007 стр 16
5/2007 стр 16
5/2007 стр 17
6/2007 стр 30
6/2007 стр 31
6/2007 стр 31
6/2007 стр 31
6/2007 стр 32
6/2007 стр 32
6/2007 стр 32
7/2007 стр 16
7/2007 стр 17
7/2007 стр 17
7/2007 стр 18
7/2007 стр 18
7/2007 стр 18
7/2007 стр 19
7/2007 стр 19
7/2007 стр 19
8/2007 стр 31
8/2007 стр 32
8/2007 стр 32
8/2007 стр 33
8/2007 стр 33
8/2007 стр 33
9/2007 стр 17
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41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

спомен – обиљежја погинулим борцима Одбрамбено – отаџбинског рата
Републике Српске, у Градишци
Рјешење о одобрењу исплате број: 02-532-432 од 09.08. 2007. године
Рјешење о одобрењу исплате број: 02-434-66 од 17.08. 2007. године
Рјешење о одобрењу исплате број: 02-434-75 од 23.08. 2007. године
Рјешење о одобрењу исплате број: 02-434-77 од 24.08. 2007. године
Рјешење о одобрењу исплате број: 02-532-502 од 31.08. 2007. године
Рјешење о одобрењу исплате број: 02-532-415 од 10.09. 2007. године
Рјешење о давању сагласности на цијену хљеба
Рјешење о давању сагласности на Одлуку о измјени и допуни Статута
Установе за предшколско васпитање и образовање „Лепа Радић“
Градишка
Рјешење о одобрењу исплате број: 02-532-475/07 од 19.09. 2007. године
Рјешење о одобрењу исплате број: 02-434-89/07 од 01.10. 2007. године
Рјешење о одобрењу исплате број: 02-532-373/07 од 05.10. 2007. године
Рјешење о одобрењу исплате број: 02-532-670/07 ОД 15.11.2007. године
Рјешење о одобрењу исплате број: 02-532-642/07 од28.11. 2007. године
Рјешење о одобрењу исплате број: 02-532-743/07 од 24.12. 2007. године
Рјешење о одобрењу исплате број: 02-532-751/07 од 25.12. 2007. године

9/2007 стр 17
9/2007 стр 17
9/2007 стр 18
9/2007 стр 18
9/2007 стр 18
9/2007 стр 19
10/2007 стр 17
10/2007 стр 18
10/2007 стр 18
10/2007 стр 18
10/2007 стр 19
11/2007 стр 11
12/2007 стр 69
12/2007 стр 70
12/2007 стр 70

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕЊЕ, КОМУНАЛНЕ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
Ред.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

НАЗИВ
Оглас о упису у регистар Заједница етажних власника зграде у улици
Митрополита Георгија Николајевича број 24, Градишка
Оглас о упису у регистар Заједница етажних власника зграде у улици
Митрополита Георгија Николајевича број 24, Градишка
Оглас о упису у регистар Заједница етажних власника зграде у улици
Хиландарска бр. 1, Градишка
Оглас о упису у регистар Заједница етажних власника зграде у улици
Видивданаска 77 (Г-8) , Градишка
Оглас о упису у регистар Заједница етажних власника зграде у улици
Николе Тесле 13А, Градишка
Оглас о упису у регистар Заједница етажних власника зграде у улици
Козарских Бригада бб (Г-1) , Градишка
Оглас о упису у регистар Заједница етажних власника зграде у улици
Лужичко Српска , Градишка
Оглас о упису у регистар Заједница етажних власника зграде у улици
Видивданаска 73/3, Градишка
Оглас о упису у регистар Заједница етажних власника зграде у улици
Михајла Пупина 5 и 7, Градишка
Оглас о упису у регистар Заједница етажних власника зграде у М.Г
Николајевича бр. 4, Градишка
Оглас о упису у регистар Заједница етажних власника зграде у улици
Видивданаска 28 , Градишка
Оглас о упису у регистар Заједница етажних власника зграде у Новој
Тополи број 121
Оглас о упису у регистар Заједнице етажних власника зграде у улици
Николе Тесле бр. 13
Оглас о упису у регистар Заједнице етажних власника зграде

Број гласника/
страна
3/2007 стр 24
3/2007 стр 24
3/2007 стр 25
6/2007 стр 33
6/2007 стр 33
6/2007 стр 34
6/2007 стр 34
6/2007 стр 35
8/2007 стр 34
8/2007 стр 34
8/2007 стр 35
10/2007 стр 19
12/2007 стр 71
12/2007 стр 71
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„Угловница“
ламела А „Трг српских страдања“ бб Градишка
15. Оглас о упису у регистар Заједнице етажних власника зграде у улици
„Видовданска“ 77/3 Градишка.

12/2007 стр 72

ЦЕНТРАЛНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА БИХ
Ред.
бр.
1.
2.

НАЗИВ
Одлука о давању сагласности на Рјешење Скупштине општине Градишка
број: 01-111-4/07 од 08.02.2007. године којим се разрјешавају дужности
чланови ОИК Градишка
Одлука о давању сагласности на Рјешење Скупштине општине Градишка
број: 01-111-3/07 од 08.02.2007. године којим се разрјешавају дужности
чланови ОИК Градишка

Број гласника/
страна
4/2007 стр 4
4/2007 стр 4

ЕТИЧКИ ОДБОР
Ред.
бр.
1.

НАЗИВ
Пословник о раду Етичког одбора

Број гласника/
страна
11/2007 стр 11

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ред.
бр.
1.

НАЗИВ
Исправка Рјешења о именовању начелника Одјељења за инспекције
Административне службе општине Градишка

Број гласника/
страна
7/2007 стр 20
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РЕГИСТАР ПРОПИСА
објављених у „Службеном гласнику општине Градишка“ у 2006. години
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ
Ред.
бр.

НАЗИВ

1.

Плански задаци у 2006. години

2.

Плански финансијски оквир за капитална улагања у 2006. години

Број гласника/
страна
3/2006 стр 3
3/2006 стр 4

ОДЛУКЕ
Ред.
бр.
1.

НАЗИВ
Одлука о утврђивању критерија за именовање директора и управних и
надзорних одбора јавних служби чији је оснивач општина Градишка

Број гласника/
страна
1/2006 стр 1

2.

Одлуке о критеријима, начину и поступку расподјеле средстава
невладиним организацијама

1/2006 стр 2

3.

Одлука о издавању „Службеног гласника општине Градишка“

1/2006 стр 5

4.

Одлука о накнади члановима општинске изборне комисије

1/2006 стр 6

5.

Одлука о губитку својства непокретности у општој употреби

1/2006 стр 7

6.

Одлука о отварању подрачуна за прикупљање средстава за обнову Дома
културе „Вељко Чубриловић“ Градишка

1/2006 стр 7

7.

Одлука о усвајању Програма коришћења средстава за подстицај
пољопривредне производње за 2006. годину

1/2006 стр 8

8.

Одлука о усвајању Програмских активности Агенција за локални развој
за 2006. годину

1/2006 стр 8

9.

Одлука о усвајању Програма Туристичке организације општине
Градишка за 2006. годину

1/2006 стр 8

10.

Одлука о именовању Комисије за избор службеника Административне
службе општине Градишка

1/2006 стр 11

11.

Одлука о усвајању извјештаја о извршењу Буџета општине Градишка и
текуће Буџетске резерве за 2005. годину

2/2006 стр 1
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12.

Одлука о задужењу Општине

2/2006 стр 2

13.

Одлука о одређивању празника општине Градишка

2/2006 стр 2

14.

Одлука о установљењу јавних признања општине Градишка

2/2006 стр 3

15.

Одлука о држању, регистрацији и цијепљењу домаћих животиња и
кућних љубимаца

2/2006 стр 5

16.

Одлука о приступању изради Плана заштите од пожара на подручју
општине Градишка

2/2006 стр 8

17.

Одлука о увођењу посебне таксе за ватрогаство

2/2006 стр 9

18.

Одлука о измјени Одлуке о организовању Општинске организације
Професионална ватрогасна јединица

2/2006 стр 9

19.

Одлука о измјени Одлуке о реконструкцији и модернизацији јавне
расвјете на подручју града и других урбаних подручја у општини
Градишка

2/2006 стр 10

20.

Одлука о замјени земљишта у државној својини за замљиште у приватној
својини Суботуић Радмиле рођ- Ристић ради изградње саобраћајнице

2/2006 стр 11

21.

Одлука о о замјени земљишта у државној својини за замљиште у
приватној својини Шормаз (Пере) Зденске ради изградње саобраћајнице

2/2006 стр 11

22.

Одлука о усвајању Акционог плана капиталних улагања за 2006. годину

3/2006 стр 1

23.

Одлука о усвајању Програма опремања Професионалне ватрогасне
јединице Градишка

3/2006 стр 5

24.

Одлука о претпоставкама, начелима и начину израде Програма
капиталних инвестиција Општине

3/2006 стр 6

25.

Одлука о додијели јавних признања општине Градишка

3/2006 стр 8

26.

Одлука о измјени Урбанистичког пројекта „Мањуреви стадион Топлана“
у Градишци

3/2006 стр 9

27.

Одлука о измјени Одлуке о одређивању имена улица и тргова и бројева
зграда

3/2006 стр 11

28.

Одлука о потписивању протокола о сарадњи између општине Неготин и
општине Градишка

3/2006 стр 11

29.

Одлука о замјени земљишта у државној својини на земљиште у приватној
својини, ради изградње цркве и парохијског дома

3/2006 стр 12

30.

Одлука о замјени земљишта у државној својини на земљиште у приватној
својини, ради изградње цркве и парохијског дома

3/2006 стр 13
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31.

Одлука о усвајању Извјештаја о извршењу Буџета општине Градишка за
период 01.01. – 31.03.2006. године

4/2006 стр 1

32.

Одлука о одређивању радног времена угоститељских објеката на
подручју општине Градишка

4/2006 стр 6

33.

Одлука о заштити усјева и засада на пољопривредном земљишту од
пољске штете на подручју општине Градишка

4/2006 стр 8

34.

Одлука о кредитном задужењу општине Градишка

4/2006 стр 11

35.

Одлука о стављању ван снаге Одлуке о задуживању општине Градишка
број: 01-002-47/06 од 14.03.2006. године / „Службени гласник општине
Градишка“ број 2/06

4/2006 стр 11

36.

Одлука о прихватању услова за закључивању споразума о кредиту са
Банк Аустрија – Цредитансталт – АГ Беч

4/2006 стр 12

37.

Одлука о неприхватању понуде / понуда Хрустић Зијада /

4/2006 стр 13

38.

Одлука о забрани експлоатације шљунка, пијеска и ломљеног камена на
подручју општине Градишка

5/2006 стр 1

39.

Одлука о измјени Одлуке о оснивању Центра за социјални рад Градишка

5/2006 стр 2

40.

Одлука о замјени земљишта у државној својини, на располагању код
Скупштине општине Градишка, за земљиште у власништву ФРАНЦУЗ
(Ристе) БОРЕ из Грбаваца

5/2006 стр 2

41.

Извјештај о извршењу Буџета општине Градишка за период 01.01. до
30.06.2006. године

6/2006 стр 1

42.

Одлука о усвајању Извјештаја о извршењу Буџета општине Градишка за
период 01.01. до 30.06.2006. године

6/2006 стр 5

43.

Одлука о кућном реду у стамбеним зградама

6/2006 стр 5

44.

Одлука о Топлани, топловодној мрежи и испоруци топлотне енергије

6/2006 стр 8

45.

Одлука о измјени Одлуке о комуналним таксама

6/2006 стр 10

46.

Одлука о измјени и допуни Одлуке о стипендирању студената на вишим и
високим школама и факултетима

6/2006 стр 11

47.

Одлука о допуни Одлуке о задужењу општине Градишка број: 01-022100/06 од 23.05.20006. године

6/2006 стр 11

48.

Одлука о измјени Одлуке о прихватању услова за закључивање
Споразума о кредиту са Bank Austria Creditansalt AG Beč

6/2006 стр 12
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49.

Одлука о неприхватању понуде Ђурђевић (Петра) Илије из Градишке за
преузимање неизграђеног градског грађевинског земљишта из њиховог
посједа

6/2006 стр 12

50.

Одлука о измјени и допуни Програма коришћења средстава за подстицај
пољопривредне производње за 2006. години

7/2006 стр 1

51.

Одлука о губитку својства добара у општој употреби – пута, земљишта
државне својине уписаног у п.л. бр. 220 к.о. Градишка – село

7/2006 стр 1

52.

Одлука о губитку својства добара у општој употреби – пута, земљишта
државне својине уписаног у п.л. бр. 416 к.о. Градишка – град

7/2006 стр 2

53.

Одлука о прихватању понуде за продају изграђеног градског
грађевинског земљишта, по основу права прече куповине од Салихбашић
Емира из Градишке

7/2006 стр 2

54.

Одлука о прихватању понуде за преузимање неизграђеног градског
грађевинског земљишта, по првенственом плану преузимања од
Курбеговић Јусуфа из Градишке

7/2006 стр 2

55.

Одлука о прихватању понуде за преузимање неизграђеног градског
грађевинског земљишта, по првенственом плану преузимања од
Ковачевић Душана из Градишке

7/2006 стр 3

56.

Одлука о прихватању понуде за преузимање неизграђеног градског
грађевинског земљишта, по првостепеном плану преузимања од Прачић
Мухареме из Градишке

7/2006 стр 3

57.

Одлука о именовању радне групе за утврђивање приједлога организовања
мјесних заједница на подручју општине Градишка

7/2006 стр 19

58.

Одлука о усвајању Ребаланса Буџета општине Градишка за 2006. годину
РЕБАЛАНС БУЏЕТА ОПШТИНЕ ГРАДИШКА ЗА 2006. ГОДИНУ

8/2006 стр 1

59.

Одлука о измјенама и допунама Одлуке о извршењу Буџета општине
Градишка за 2006. годину

8/2006 стр 7

60.

Одлука о усвајању измјена Акционог плана капиталних улагања за 2006.
годину

8/2006 стр 7

61.

Одлука о кредитном задужењу општине Градишка

8/2006 стр 9

62.

Одлука о одобравању уписа хипотеке

8/2006 стр 10

63.

Одлука о усвајању Програма рада Скупштине општине Градишка з2007.
годину
-Програм рада Скупштине општине Градишка за 2007. годину

9/2006 стр 1`

64.

Одлука о усвајању Буџета општине Градишка за 2007. годину
-Буџет општине Градишка за 2007. годину

9/2006 стр 6
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65.

Одлука о извршењу Буџета општина Градишка за 2007. годину

9/2006 стр 13

66.

Одлука о одобрењу субвенција за одређене кориснике услуга ОДЈКП
„Градска чистоћа“

9/2006 стр 14

67.

Одлука о одобрењу субвенција за одређене кориснике услуга гријања

9/2006 стр 15

68.

Одлука о субвенционирању наканада за коришћење грађевинског
земљишта

9/2006 стр 15

69.

Одлука о учешћу у финансирању примарне здравствене заштите за
пензионере до 65 година старости

9/2006 стр 16

70.

Одлука о усвајању Програма заједничке комуналне потрошње за 2007.
годину
- Програм заједничке комуналне потрошње за 2007. годину

9/2006 стр 16

71.

Одлука о утврђивању вриједности бода за обрачунавање комуналне
накнаде за 2007. годину

9/2006 стр 27

72.

Одлука о усвајању Програма уређења градског и осталог грађевинског
земљишта за 2007. годину
- Програм уређења градског и осталог грађевинског земљишта за 2007.
годину
Одлука о утврђивању просјечне коначне грађевинске цијене корисне
стамбене површине

9/2006 стр 27

Одлука о усвајању Програма комуналне инфраструктуре за 2007. годину
- Програм комуналне инфраструктуре за 2007. годину
Одлука о усвајању Плана текућег одржавања и реконструкције локалних
и некатегорисаних путева за 2007. годину
-План текућег одржавања и реконструкције локалних и некатегорисаних
путева за 2007. годину
Одлука о усвајању Програма текућег одржавања и реконструкције
хидромелирационог система за 2007. годину
-Програм текућег одржавања и реконструкције хидромелирационог
система за 2007. годину
Одлука о усвајању Програма социјалне заштите за 2007. годину
-Програм социјалне заштите за 2007. годину

9/2006 стр 29

Одлука о усвајању Програма борачко – инвалидске заштите и заштите
цивилних жртава рата на подручју општине Градишка у 2007. години
-Програм борачко – инвалидске заштите и заштите цивилних жртава рата
на подручју општине Градишка у 2007. години
Одлука о усвајању Програма помоћи избјеглим, расељеним лицима и
повратницима у општини Градишка за 2007. годину
-Програм помоћи избјеглим, расељеним лицима и повратницима у
општини Градишка за 2007. годину

9/2006 стр 44

80.

Одлука о комуналној накнади

9/2006 стр 51

81.

Одлука о измјени Одлуке о општинским административним таксама

9/2006 стр 53

73.

74.
75.

76.

77.

78.

79.

9/2006 стр 29

9/2006 стр 31

9/2006 стр 33

9/2006 стр 34

9/2006 стр 47
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82.

Одлука о измјени Одлуке о давању сагласности на подјелу и статусне
промјене ОДЈКП „Нови град“ у поступку приватизације

9/2006 стр 53

83.

Одлука о прихватању понуде Пуцар рођ. Купрешанин Десанке и Борчић
рођ. Купрешанин Борјане

9/2006 стр 54

84.

Одлука о прихватању понуде Диздаревић Ружице рођ. Кемера из
Градишке

9/2006 стр 55

РЈЕШЕЊА
Ред.
бр.

НАЗИВ

Број гласника/
страна

1.

Рјешење о додјели неизграђеног градског грађевинског земљишта

2.

Рјешење о именовању Комисије за заштиту људских права, представке и
притужбе грађана Скупштине општине Градишка

1/2006 стр 12

3.

Рјешење о именовању Одбора за заштиту животне средине, културног и
природног наслеђа Скупштине општине Градишка

1/2006 стр 12

4.

Рјешење о измјени Рјешења о именовању Комисије за прописе
Скупштине општине Градишка

1/2006 стр 13

5.

Рјешење о измјени Рјешења о именовању Комисије за борачкоинвалидску заштиту и заштиту породица погинулих бораца и цивилних
жртава рата Скупштине општине Градишка

1/2006 стр 13

6.

Рјешење о измјени Рјешења о именовању Комисије за вјерска питања
Скупштине општине Градишка

1/2006 стр 13

7.

Рјешење о измјени Рјешења о именовању Одбора за друштвени надзор и
представке Скупштине општине Градишка

1/2006 стр 13

8.

Рјешење о измјени Рјешења о именовању Одбора за регионалну и
међународну сарадњу Скупштине општине Градишка

1/2006 стр 14

9.

Рјешење о измјени Рјешења о именовању Одбора за друштвени положај
жена и равноправност међу половима Скупштине општине Градишка

1/2006 стр 14

10.

Рјешење о измјени Рјешења о именовању Савјета за младе Скупштине
општине Градишка

1/2006 стр 15

11.

Рјешење о додјели неизграђеног градског грађевинског земљишта у
државној својини ради формирања грађевинске парцеле Ковачевић
Биљани из Градишке

2/2006 стр 11

12.

Рјешење о додјели неизграђеног градског грађевинског земљишта у
државној својини ради формирања грађевинске парцеле Бабић Милану и

2/2006 стр 12

1/2006 стр 8
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Радмили из Градишке
13.

Рјешење о преузимању из посједа ВП „Сава“ А.Д. Градишка неизграђено
градско грађевинско земљиште

3/2006 стр 13

14.

Рјешење о преузимању из посједа ЗЗ „Градишка“ из Градишка
неизграђено градско грађевинско земљиште

3/2006 стр 14

15.

Рјешење о преузимању из посједа Тајић Алисе из Градишке неизграђено
градско грађевинско земљиште

3/2006 стр 15

16.

Рјешење о преузимању из посједа „Поткозарје“ А.Д. Градишка
неизграђено градско грађевинско земљиште

3/2006 стр 17

17.

Рјешење о измјени правоснажног рјешења СО Градишка бр. 02-475-166
од 30.12.2002. године

3/2006 стр 18

18.

Рјешење о разрјешавању дужности директора Установе Дома културе

3/2006 стр 19

19.

Рјешење о именовању в.д. директора Установе Дома кулуре

3/2006 стр 19

20.

Рјешење о именовању члана Надзорног одбора ЗУ „Дом здравља“
Градишка

3/2006 стр 20

21.

Рјешење о именовању Комисије за оцјену рада секретара Скупштине
општина Градишка

3/2006 стр 20

22.

Рјешење о утврђивању трајног права коришћења земљишта у корист
МИРЈАНИЋ ПРЕДРАГА из Градишке

4/2006 стр 14

23.

Рјешење о утврђивању трајног права коришћења земљишта у корист
ЛУКИЋ (Јован) ЈОВАНА из Градишке

4/2006 стр 15

24.

Рјешење о утврђивању права власништва на грађевинском земљишту у
корист ЈАЊЕТОВИЋ (Милутина) МИЛЕ

4/2006 стр 16

25.

Рјешење о укидању правоснажног рјешења Скупштине општине
Градишка број: 02-475-247 од 19.10.2001. године уз пристанак странке
ВИДОВИЋ (Чедо) РАЈКА

4/2006 стр 18

26.

Рјешење о разрјешењу д.в. директора Туристичке организације општине
Градишка

4/2006 стр 20

27.

Рјешење о именовању директора Туристичке организације општине
Градишка

4/2006 стр 20

28.

Рјешење о разрјешењу в.д. чланова Управног одбора Туристичке
организације оптшине Градишка

4/2006 стр 21

29.

Рјешење о именовању чланова Управног одбора Туристичке организације
оптшине Градишка

4/2006 стр 21
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30.

Рјешење о разрјешењу в.д. чланова Надзорног одбора Туристичке
организације оптшине Градишка

4/2006 стр 21

31.

Рјешење о именовању чланова Надзорног одбора Туристичке
организације оптшине Градишка

4/2006 стр 22

32.

Рјешење о разрјешењу директора Установе „Народни универзитет“
Градишка

4/2006 стр 22

33.

Рјешење о именовању директора Установе „Народни универзитет“
Градишка

4/2006 стр 22

34.

Рјешење о разрјешењу чланова Управног одбора Установе „Народни
универзитет“ Градишка

4/2006 стр 23

35.

Рјешење о именовању чланова Управног одбора Установе „Народни
универзитет“ Градишка

4/2006 стр 23

36.

Рјешење о разрјешењу чланова Надзорног одбора Установе „Народни
универзитет“ Градишка

4/2006 стр 23

37.

Рјешење о разрјешењу чланова Управног одбора Установе Дом културе
„Вељко Чубриловић“ Градишка

4/2006 стр 24

38.

Рјешење о именовању в.д. чланова Управног одбора Установе Дом
културе „Вељко Чубриловић“ Градишка

4/2006 стр 24

39.

Рјешење о разрјешењу чланова Надзорног одбора Установе Дом културе
„Вељко Чубриловић“ Градишка

4/2006 стр 24

40.

Рјешење о разрјешењу в.д. чланова Надзорног одбора Установе Дом
културе „Вељко Чубриловић“ Градишка

4/2006 стр 25

41.

Рјешење о додјели земљишта ради изградње породичног стамбеног
објекта ЖИЖАК (Сафет) Енесу из Градишке

5/2006 стр 3

42.

Рјешење о додјели земљишта СЕФЕРОВИЋ (Рабија) ЕЛВИСУ ради
привођења трајној измјени

5/2006 стр 4

43.

Рјешење о утврђивању трајног права коришћења земљишта под зградом и
које служи за редовну употребу зграде у корист БОРАЈНОВИЋ (Мирко)
СТОЈАНА из Градишке

5/2006 стр 5

44.

Рјешење о утврђивању трајног права коришћења земљишта под зградом и
које служи за редовну употребу зграде у корист БОРЈАНОВИЋ (Мирко)
ОСТОЈИ из Градишке

5/2006 стр 6

45.

Рјешење о укидању рјешења Скупштине општине Градишка о додјели
неизграђеног градског грађевинског земљиштана коришћење ради
грађења ДАМЈАНОВИЋ ЖЕЉКУ из Градишке број: 01/1-475-172 од

5/2006 стр 8
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11.04.2000. године
46.

Рјешење о одбијању захтјева ГОЛУБ РАНКА из Градишке за утврђивање
права власништва на грађевинском земљишту на којем је изградио зграду
без права коришћења ради грађења

5/2006 стр 9

47.

Рјешење о одбијању захтјева ЖМИРИЋ ЉУБИНКА из Градишке за
утврђивање права власништва на грађевинском земљишту на којем је
изградио зграду без права коришћења ради грађења

5/2006 стр 10

48.

Рјешење о одбијању захтјева АДАМОВИЋ ЈОВАНА из Градишке за
утврђивање права власништва на грађевинском земљишту на којем је
изградио зграду без права коришћења ради грађења

5/2006 стр 12

49.

Рјешење о преузимању градског грађевинског земљишта из посједа
Поповић (Милоша) Николе из Градишке, ради привођења трајној намјени
– изградњи саобраћајнице

6/2006 стр 13

50.

Рјешење о додјели неизграђеног градског грађевинског земљишта
државне својине Чикић (Владе) Млађану из Градишке, по основу
оствареног првенственог права коришћења земљишта, ради изградње
породичне стамбене зграде

6/2006 стр 14

51.

Рјешење о додјели неизграђеног градског грађевинског земљишта
Лептирица (Мустафе) Дервишу из Градишке, по основу оствареног права
коришћења земљишта, ради грађења стамбено – пословног објекта

6/2006 стр 15

52.

Рјешење о утврђивању трајног права коришћења земљишта под зградом
које служи за редовну употребу зграде у корист Касагић Бошко из
Градишке

6/2006 стр 16

53.

Рјешење о одбијању захтјева Петровић Бошка и Петровић Миле, из
Градишке за утврђивање права власништва на грађевинском земљишту

6/2006 стр 17

54.

Рјешење о одбијању захтјева Миодраговић (Михајло) Данијела из
Градишке, за утврђивање права власништва на грађевинском земљишту

6/2006 стр 19

55.

Рјешење о одбијању захтјева Миодраговић (Михајло) Михајла из
Градишке, за утврђивање права власништва на грађевинском земљишту

6/2006 стр 20

56.

Рјешење о одбијању захтјева Голуб Мирјане из Градишке, за утврђивање
права власништва на грађевинском земљишту

6/2006 стр 22

57.

Рјешење о одбијању захтјева Шахиновић рођ. Ћиркић Нејре из Градишке,
за брисање својства непокретности у општој употреби

6/2006 стр 24

58.

Рјешење о преузимању градског грађевинског земљишта из посједа
корисника В.П. „Сава“ Градишка означеног као к.ч. 2664/2 к.о. Градишка
– село

7/2006 стр 4
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59.

Рјешење о преузимању градског грађевинског земљишта из посједа
корисника В.П. „Сава“ Градишка означеног као к.ч. 2664/3 к.о. Градишка
– село

7/2006 стр 4

60.

Рјешење о преузимању неизграђеног градског грађевинског земљишта из
посједа досадашњег корисника ОДП „Јелшинград – ФМГ“ Градишка и
додјели истог Драгичевић Жељку из Градишке ради формирања
грађевинске парцеле

7/2006 стр 6

61.

Рјешење о додјели неизграђеног градског грађевинског земљишта
„Tropic“ д.о.о. Бања Лука ради изградње пословног објекта

7/2006 стр 7

62.

Рјешење о додјели неизграђеног градског грађевинског земљишта „Rama
Compani“ д.о.о. Градишка ради изградње пословног објекта

7/2006 стр 8

63.

Рјешење о додјели неизграђеног градског грађевинског земљишта Губић
Дариу из Градишке ради изградње пословног објекта

7/2006 стр 9

64.

Рјешење о додјели грађевинског земљишта Станишљевић Вукици и
Станишљевић Вукашину из Нове Тополе ради формирања земљишта за
редовну употребу њиховог стамбеног објекта у Новој Тополи

7/2006 стр 10

65.

Рјешење о додјели неизграђеног градског земљишта, на располагању код
општине Градишка Кесић (Јове) Мирославу из Градишке, ради
формирања грађевинске парцеле у складу са планским актом

7/2006 стр 11

66.

Рјешење о додјели неизграђеног градског грађевинског земљишта,
Беговић (Енвера) Енесу из Градишке, ради изградње стамбеног објекта

7/2006 стр 12

67.

Рјешење о додјели неизграђеног градског грађевинског земљишта,
Остојић Љубици из Козинаца, ради изградње производно – пословног
објекта

7/2006 стр 13

68.

Рјешење о додјели неизграђеног градског грађевинског земљишта,
Милетић Синиши ради изградње производно – пословног објекта

7/2006 стр 14

69.

Рјешење о додјели неизграђеног градског грађевинског земљишта,
Поповић Александру из Градишке ради изградње производно – пословног
објекта

7/2006 стр 15

70.

Рјешење о додјели земљишта Поткоњак (Миле) Бранку из Градишке ради
формирања земљишта за редовну употребу породично стамбеног објекта

7/2006 стр 16

71.

Рјешење о утврђивању права својине на грађевинском земљишту у корист
јанковић Неде из Градишке

7/2006 стр 17

72.

Рјешење о одбијању захтјева Раковић (Хусеина) Рамиза из Градишке, за
утврђивање права власништва на грађевинском земљишту у државној
својини с правом располагања општине Градишка

7/2006 стр 18
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73.

Рјешење о допуни Рјешења о формирању Одбора за превенцију и
сузбијање наркоманије

7/2006 стр 20

74.

Рјешење о разрјешењу дужности предсједника Комисије за избор и
именовања

7/2006 стр 20

75.

Рјешење о разрјешењу дужности предсједника Етичког одбора

7/2006 стр 20

76.

Рјешење о разрјешењу дужнпсти предсједника Комисије за разматрање
захтјева за новчану помоћ из Буџета резерве у износу преко 5.000,00 КМ

7/2006 стр 21

77.

Рјешење о разрјешењу дужности члана Комисије за друштвени положај
жена и равноправности међу половима

7/2006 стр 21

78.

Рјешење о преузимању неизграђеног грађевинског земљишта од носиоца
права коришћења И.Т.К „Трико“ а. Д. Градишка

8/2006 стр 10

79.

Рјешење о преузимању неизграђеног грађевинског земљишта из посједа
Бејтовић (Минира) Емира и додјела земљишта ФП „Градид –
инжињеринг“ Градика ради изградње стамбено пословног објекта

8/2006 стр 11

80.

Рјешење о додјели земљишта Котур (Милана) Далибору из Градишке
ради формирања земљишта за редовну употребу породичног стамбеном
објекта

8/2006 стр 13

81.

Рјешење о додјели земљишта Тајић Алиси из Градишке, на име накнаде
за преузето градско грађевинско земљиште

8/2006 стр 13

82.

Рјешење о измјенама и допунама Рјешења о именовању Комисије за
избор и именовања Скупштине општине Градишка

8/2006 стр 15

83.

Рјешење о именовању предсједника Етничког одбора

8/2006 стр 16

84.

Рјешење о именовању предсједника Комисије за разматрање захтјева за
новчану помоћ из Буџетске резерве у износу преко 5.000,00 КМ

8/2006 стр 16

85.

Рјешење о разрјешењу члана Управног одбора ЗУ „Дом здравља“
Градишка

9/2006 стр 55

86.

Рјешење о именовању в.д. члана Управног одбора ЗУ „Дом здравља“
Градишка

9/2006 стр 55
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З А К Љ У Ч Ц И И ДРУГИ АКТИ
Ред.
бр.
1.

2.

3.

4.

НАЗИВ
Закључак усвојен након разматрања Извјештаја о извршењу Буџета
општине за 2005. годину
Закључак о одбацивању захтјева ГРБИЋ НАДЕ рођ. СЕКУЛИЋ из
Градишке за ревизију извршене додијеле и преузимања грађевинског
земљишта

Број гласника/
страна
2/2006 стр 2

4/2006 стр 19

Закључак о исправци грешке у рјешењу Скупштине општине Градишка
број: 01/1-475-161 од 10.01.2000. године

4/2006 стр 19

Закључак о исправци грешке у рјешењу Скупштине општине Градишка,
број: 02-475-59 од 29.04.2003. године

6/2006 стр 24

5.

Закључак о исправци грешке у рјешењу Скупштине општине Градишка,
број: 02-475-82 од 27.06.2002. године

6/2006 стр 25

6.

Закључак о исправци грешке у рјешењу Скупштине општине Градишка,
број: 02-475-266 од 19.10.2001. године

6/2006 стр 25

7.

Закључак о исправци грешке у Рјешењу Скупштине општине Градишка
број: 02-475-163 од 19.10.2001. године

8/2006 стр 14

8.

Закључак о исправци грешке у Рјешењу Скупштине општине Градишка
број: 02-475-327 од 19.10.2001. године

8/2006 стр 15

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ
Ред.
бр.
1.

2.

НАЗИВ
Правилник о измјенама и допунама Правилника о организацији и
систематизацији радних мјеста Административне службе општине
Градишка
Правилник о условима и поступку одобравања средстава из Буџета
општине Градишка за 2006. годину предвиђених „Програмомом борачкоинвалидске заштите и заштите цивилних жртава рата“

Број гласника/
страна
1/2006 стр 16

1/2006 стр 19
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Правилник о стамбеном збрињавању породица погинулих бораца, ратних
војних инвалида одбрамбено-отаџбинског рата РС и цивилних жртава
рата на подручју општине Градишка

3.

Правилник о коришћењу средстава који се признају као трошкови
репрезентације

4.

Правилник о измјенама и допунама Правилника о организацији и
систематизацији радних мјеста Административне службе општине
Градишка

5.

6.

Правилник о рачуноводственим политикама

7.

Правилник о измјенама Правилника о условима и начину коришћења
путничких аутомобила
Правилник о измјенама Правилника о стамбеном збрињавању породица
погинулих бораца, ратних војних инвалида, одбрамбено – отаџбинског
рата РС и цивилних жртава рата на подручју општине Градишка

8.

Правилник о стамбеном збрињавању породица погинулих бораца, ратних
војних инвалида одбрамбено – отаџбинског рата Рс и цивилних жртава на
подручју општине Градишка

9.

2/2006 стр 13

2/2006 стр 16

3/2006 стр 22
4/2006 стр 25
4/2006 стр 32

6/206 стр 26

9/2006 стр 56

10.

Правилник о условима и поступку одобравања средстава из Буџета
општине Градипка за 2007. годину предвиђених „Програмом борачко –
инвалидске заштите цивилних жртава рата“

9/2006 стр 58

11.

Правилник о утврђивању критерија за обрачун трошкова техничког
прегледа објеката и трошкова прегледа техничке документације

9/2006 стр 60

12.

Правилник о попису и образовању Космије за попис

9/2006 стр 61

ОДЛУКЕ
Ред.
бр.
1.

НАЗИВ
Одлука о допуни Одлуке о оснивању Административне службе општине
Градишка

2.

Одлука о благајничком максимуму за 2006. годину

3.

Одлука о трошковима умножавања захтјевних информација сагласно
Закону о слободи приступа информацијама у Републици Српској

4.

Одлука о објављивању Огласа за закуп пословног простора у Градишци

5.

Одлука о формирању Одбора за квалитет општине Градишка

Број гласника/
страна
1/2006 стр 15
1/2006 стр 20
2/2006 стр 17
2/2006 стр 18
3/2006 стр 21
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6.

Одлука о именовању савјетодавног одбора за локални еколошки акциони
план

3/2006 стр 21

7.

Одлука о одређивању радног времена

3/2006 стр 22

РЈЕШЕЊА
Ред.
бр.

НАЗИВ

Број гласника/
страна

1.

Рјешење о давању сагласности на цијене хљеба

2.

Рјешење о именовању Комисије за рјешавање стамбених потреба радника

1/2006 стр 21

3.

Рјешење о именовању Комисије за рјешавање стамбених потреба кадрова

1/2006 стр 21

4.

Рјешење о именовању дисциплинске Комисије

1/2006 стр 22

5.

Рјешење о образовању Комисије

1/2006 стр 22

6.

Рјешење о измјени Рјешења о образовању Комисије за регулисање и
безбједност саобраћаја на подручју градског насеља Градишка

1/2006 стр 24

7.

Рјешење о давању сагласности на измјењени Статут Установе „Народни
универзитет“ Градишка

1/2006 стр 24

8.

Рјешење о именовању Комисије за усклађивање редова вожње у
приградском саобраћају на подручју општине Градишка

1/2006 стр 24

9.

Рјешење о одобрењу исплате

1/2006 стр 25

10.

Рјешење о именовању Уређивачког Одобра

2/2006 стр 17

11.

Рјешење о давању сагласности на Одлуку о измјени и допуни Статута
Установе Док Културе „Вељко Чубриловић“ Градишка

2/2006 стр 18

12.

Рјешење о давању сагласности на Одлуку о измјени Статута Центра за
социјални рад Градишка

2/2006 стр 18

13.

Рјешење о одобрењу исплате

2/2006 стр 19

14.

Рјешење о одобрењу исплате средства МЗ Турјак

3/2006 стр 24

15.

Рјешење о одобрењу исплате средстава Јањетовић Милутину

3/2006 стр 24

16.

Рјешење о одобрењу исплате средстава УГ „Лијевчанским
пољопривредницима“

3/2006 стр 25

17.

Рјешење о одобрењу исплате средстава УП „Здрава храна“

3/2006 стр 25

1/2006 стр 21
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18.

Рјешење о одобрењу исплате средстава Шукало Живку

3/2006 стр 26

19.

Рјешење о одобрењу исплате средстава Плотан Дејану

3/2006 стр 26

20.

Рјешење о одобрењу исплате средстава Рафајац Борјану

3/2006 стр 26

21.

Рјешење о одобрењу исплате средстава ФК „Козара“

3/2006 стр 27

22.

Рјешење о одобрењу исплате средстава Ећимовић Живку

3/2006 стр 27

23.

Рјешење о давању сагласности на Одлуку Управног одбора ОДЈКП
„Градска чистоћа“ Градишка

4/2006 стр 32

24.

Рјешење о давању сагласности на Одлуку Управног одбора ЈКП
„Топлана“ Градишка

4/2006 стр 33

25.

Рјешење о измјени и допуни Рјешења о именовању Комисије за
усклађивање редова вожње у приградском саобраћају на подручју
општине Градишка

4/2006 стр 33

26.

Рјешење о одобрењу исплата

4/2006 стр 33

27.

Рјешење о давању сагласности на одлуку Управног одбора Центра за
социјални рад Градишка број: 02-023-11 од 01.06.2006. година

5/2006 стр 14

28.

Рјешење о давању сагласности на Одлуку о именовању в.д. директора ЈП
„Градишка тржница“ Градишка, број: 02-023-12 од 09.06.2006. године

5/2006 стр 14

29.

Рјешење о давању сагласности на Одлуку Управног одбора ЈКП
„Топлана“ Градишка, број: 02-111-63/06 од 22.05.2006. године

5/2006 стр 14

30.

Рјешење о одбобрењу исплате, број: 02-532-782/06 од 10.04.2006. године

5/2006 стр 15

31.

Рјешење о одобрењу исплате, број: 02-532-814/06 од 02.06.2006. године

5/2006 стр 15

32.

Рјешење о одобрењу исплате, број: 02-434-80/06 од 21.06.2006. године

5/2006 стр 16

33.

Рјешење о одобрењу исплате број: 02-532-1007/06 од 21.07.2006. године

6/2006 стр 27

34.

Рјешење о одобрењу исплате број: 02-532-925/06 од 21.07.2006. године

6/2006 стр 28

35.

Рјешење о одобрењу исплате број: 02-532-944/06 од 12.07.2006. године

6/2006 стр 28

36.

Рјешење о одобрењу исплате број: 02-532-960/06 од 06.07.2006. године

6/2006 стр 29

37.

Рјешење о одобрењу исплате број: 02-532-910/06 од 06.07.2006. године

6/2006 стр 29

38.

Рјешење о одобрењу исплате број: 02-432-3/06 од 04.07.2006. године

6/2006 стр 30

39.

Рјешење о одобрењу исплате број: 02-532-909/06 од 07.06.2006. године

6/2006 стр 30
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40.

Рјешење о давању сагласности ЈКП „Топлана“ Градишка, на уутврђену
цијену топлотне енергије за грејну сезону 2006/2007 године

7/2006 стр 21

41.

Рјешење о образовању Комисије за регулисање и безбједност саобраћаја
на подруичју градског насеља Градишка

8/2006 стр 16

42.

Рјешење о одобрењу исплате

8/2006 стр 17

43.

Рјешење о именовању Комисије за изградњу коначне верзије Плана
заштите од пожара општине Градишка

9/2006 стр 61

44.

Рјешење о одобрењу исплата Агенцији за локални разво

9/2006 стр 62

45.

Рјешење о одобрењу исплате Установи Дом културе „Вељко Чубриловић“
Градишка

9/2006 стр 62

З А К Љ У Ч Ц И И ДРУГИ АКТИ
Ред.
бр.
1.
2.

НАЗИВ
Преглед исплата из средстава текуће Буџетске резерве за период јули –
новембар 2006. године
Преглед исплате из средстава текуће Буџетске резерве за период
новембар – децембар 2006. година

Број гласника/
страна
8/2006 стр 18
9/2006 стр 63

РЕЗУЛТАТИ
Ред.
бр.

НАЗИВ

1.

Резултати јавног конкурса

2.
3.
4.

Резултати јавног конкурса
Резултати јавног конкурса
Резултати јавног конкурса

Број гласника/
страна
2/2006 стр 18
6/2006 стр 26
6/2006 стр 27
8/2006 стр 20

РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ГЕОДЕТСКЕ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
ПОДРУЧНА ЈЕДИНИЦА ГРАДИШКА
Ред.
бр.
1

НАЗИВ
Одлука о цијени 1м2 преузетог градског грађевинског земљишта

Број гласника/
страна
2/2006 стр 21
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ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕЊЕ, КОМУНАЛНЕ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
Ред.
бр.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

НАЗИВ
Оглас
Оглас
Оглас
Оглас
Оглас
Оглас о упису у регистар Заједнице етажних власника зграде у улици
„Трг Светог Ђакона Авакума број 2-3
Оглас о упису у регистар Заједнице етажних власника зграде у улици
„Видовданска“ број 6- Градишка
Оглас о упису у регистар Заједнице етажних власника зграде у улици
„Митрополита Георгија Николајевича“ број 6- Градишка
Оглас о упису у регистар Заједнице етажних власника зграде у улици
„Милоша Црњанског“ бб- Градишка
Оглас о упису у регистар Заједнице етажних власника зграде у улици
„Козарских устаника“ Г - 2 Градишка
Оглас о упису у регистар Заједнице етажних власника зграде у улици
„Видовданска“ број 9-9 А Градишка

Број гласника/
страна
1/2006 стр 26
3/2006 стр 28
3/2006 стр 28
3/2006 стр 29
3/2006 стр 29
5/2006 стр 16
7/2006 стр 22
7/2006 стр 22
7/2006 стр 23
7/2006 стр 23
7/2006 стр 24

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ред.
бр.

НАЗИВ

Број гласника/
страна
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РЕГИСТАР ПРОПИСА
објављених у „Службеном гласнику општине Градишка“ у 2005. години
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ
Ред.
бр.
(1)
(2)

НАЗИВ
Правилник о орагнизацији и систематизацији радних мјеста
Административне службе општине Градишка
Програм рада Скупштине општине Градишка за 2006. годину

Број гласника/
страна
1/2005 стр 4
10/2005 стр 1

ОДЛУКЕ
Ред.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

НАЗИВ
Одлука о оснивању Административне службе општине Градишка
Одлука о усвајању Извјештаја о извршењу Буџета општине Градишка и
текуће буџетске резерве за период 01.01. до 31.12.2004. године
Одлука о одобрењу репрограмирања обавеза
Одлука о измјени Одлуке о приступању изради Просторног плана
општине Градишка
Одлука о измјени Одлуке о приступању изради Урбанистичког плана
општине Градишка
Одлука о статусу и платама функционера општине Градишка
Одлука о накнадама одборницима Скупштине општине Градишка
Одлука о утврђивању критерија за именовање Управног и Надзорног
одбора Здравствене установе „Дом здравља“ Градишка
Одлука о утврђивању критерија за именовање Управног и Надзорног
одбора „Агенција за локални развој“ Градишка
Одлука о утврђивању критерија за именовање директора „Агенције за
локални развој“ Градишка
Одлука о утврђивању критерија за именовање Управног и Надзорног
одбора „Апотекарске установе“, п.о. Градишка
Одлука о прихватању понуде за закључење уговора са Божић Слађаном
Одлука о прихватању понуде за закључење уговора са Лукић Слободаном
Одлука о брисању својства непокретности у општој употреби
Oдлука о одређивању радног времена угоститељских објеката на
подручју општине Градишка
Oдлука о утврђивању просјечне коначне грађевинске цијене корисне
стамбене површине
Oдлука о усвајању Плана парцелације и урбанистичко – техничких услова
за изградњу стамбено – пословног простора
Oдлука о давању сагласности здравственој установи „Дом здравља“
Градишка за реализацију реформе примарне здравствене заштите
Oдлука о територијалном распореду амбуланти породичне медицине на
подручју општине Градишка

Број гласника/
страна
1/2005 стр 1
2/2005 стр 1
2/2005 стр 2
2/2005 стр 2
2/2005 стр 2
2/2005 стр 3
2/2005 стр 4
2/2005 стр 4
2/2005 стр 6
2/2005 стр 7
2/2005 стр 8
2/2005 стр 9
2/2005 стр 9
2/2005 стр 9
3/2005 стр 1
3/2005 стр 3
3/2005 стр 3
3/2005 стр 4
3/2005 стр 5
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20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

Одлука о измјени Одлуке о организовању Општинске организације
Професионалне ватрогасне јединице
Одлуку о утврђивању критерија за избор и именовање старјешине
„Професионална ватрогасне јединице“
Одлука о измјени Одлуке о водоводу и канализацији
Одлука о прихватању Уговора о оснивању јавног предузећа Регионална
депонија „ДЕП-ОТ“ Бања Лука
Одлука о измјени Одлуке о установљењу јавних признања и награда
општине Градишка
Одлука о верификацији мандата одборника у Скупштини општине
Градишка
Одлука о додјели јавних признања и награда општине Градишка
Одлука о изради Регулационог плана за простор зоне утицаја
магистралног пута М-16 Градишка – Бања Лука на подручју општине
Градишка
Oдлука о утврђивању просјечне коначне цијене пољопривредног
земљишта које се даје у закуп
Одлука о измјени и допуни Одлуке о одређивању радног времена
угоститељских објеката на подручју општине Градишка
Одлука о образовању Тима за планирање, имплементацију, праћење и
ревизију Стратегије развоја општине Градишка
Одлука о грађевинском земљишту
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о усвајању програма уређења
градског и осталог грађевинског земљишта за 2005. годину
Одлука о привременом коришћењу јавних површина на подручју
општине
Градишка
Одлука о комуналној накнади
Одлука о преношењу права располагања на непокретности
Одлука о брисању својства непокретности у ооштој употреби
Одлука о брисању својства непокретности у ооштој употреби
Одлука о утврђивању критерија за именовање директора и управних и
надзорних одбора јавних служби чији је оснивач општина Градишка
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о одређивању радног времена
угоститељских објеката на подручју општине Градишка
Одлука о одржавању стамбених зграда до организовања заједницетажних
власника
Одлука о давању сагласности на закључене уговоре о куповини станова
ради рјешавања имовинско правних односа
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о комуналном реду
Одлука о приступању измјени дијела Урбанистичког пројекта
„Муњуреви-Стадион-Топлана“
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о организовању установе
„Народни универзитет“ Градишка
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о оснивању Туристичке
организације општине Градишка
Одлука о начину плаћања комуналних услуга и накнада у систему
обједињене наплате на подручју општине Градишка
Одлука о усвајању извјештаја о извршењу буџета општине Градишка и
текуће буџетске резерве за период 01.01 – 30.06.2005. године

3/2005 стр 5
3/2005 стр 6
3/2005 стр 6
3/2005 стр 7
3/2005 стр 7
3/2005 стр 7
4/2005 стр 1
4/2005 стр 2
4/2005 стр 2
4/2005 стр 3
4/2005 стр 3
5/2005 стр 1
5/2005 стр 11
5/2005 стр 11
5/2005 стр 14
5/2005 стр 15
5/2005 стр 15
5/2005 стр 16
5/2005 стр 16
5/2005 стр 17
6/2005 стр 1
6/2005 стр 2
6/2005 стр 3
6/2005 стр 5
6/2005 стр 6
6/2005 стр 6
7/2005 стр 1
7/2005 стр 3
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48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.

Одлука о реконструкцији и модернизацији јавне расвјете на подручју
града и других урбаних подручја у општини Градишка
Одлука о комуникацији између локалне управе и грађана
Одлука о накнади члановима Општинске изборне комисије
Одлука о прихватању понуде за закључење уговора
Одлука о измјени и допуни Одлуке о осннивању Установе за
предшколско
васпитање и образовање дјеце „Лепа Радић“ Градишка
Одлука о измјени и допуни Одлуке о одређивању радног времена
угоститељских објеката на подручју општине Градишка
Статут општине Градишка
Одлука о стипендирању студената на вишим и високим школама и
факултетима
Одлука о усвајању Ребаланса Буџета општине Градишка за 2005. годину
Ребаланс Буџета општине Градишка за 2005. годину
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о извршењу Буџета општине
Градишка за 2005. годину
Одлука о субвенционирању накнаде за коришћење грађевинског
земљишта и комуналне накнаде
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о одобравању субвенције за
одређене кориснике услуга гријања
Одлука о измјени Одлуке о учешћу у финансирању примарне здравствене
заштите за пензионере до 65 година старости
Одлука о измјени Одлуке о организовању установе Дом културе
„Вељко Чубриловић“ Градишка
Одлука о измјени Одлуке о оснивању Народне библиотеке Градишка
Одлука о измјени Одлуке о оснивању „Завичајног музеја“ Градишка
Одлука о измјени Одлуке о оснивању Центра за социјални рад Градишка
Одлука о измјени Одлуке о оснивању ОДЈП „Радио Градишка“ Градишка
Одлука о измјени Одлуке о оснивању ОДЈП „Топлана“ Градишка
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о безбједности саобраћаја
Одлука о усвајању Плана парцелације и урбанистичко – техничких услова
за изградњу православне цркве и парохијског дома на к.ч. 1853/17, 1853/1
к.о. Градишка – село
Одлука о усвајању Плана парцелације и урбанистичко – техничких услова
за изградњу православне цркве и парохијског дома на к.ч. бр. 702/20 к.о.
Чатрња
Одлука о усвајању Плана парцелације и урбанистичко – техничких услова
за изградњу пословно – производних објеката у оквиру творничког
комплекса предузећа „Инга“ Градишка
Одлука о усвајању Плана парцелације и урбанистичко – техничких услова
за изградњу стамбено – пословних објеката на к.ч. бр. 1683/11, 1683/10,
1683/9, 1683/8 к.о. Градишка - село
Одлука о измјени Одлуке о одржавању стамбених зграда до организовања
заједнице етажних власника
Одлука о прихватању понуде
Одлука о заједничкој куповини некретнина
Одлука о начину располагања средствима прикупљеним по основу
накнаде за коришћење пољопривредног земљишта у непољопривредне
сврхе

7/2005 стр 3
7/2005 стр 4
7/2005 стр 6
7/2005 стр 6
7/2005 стр 7
7/2005 стр 7
8/2005 стр 1
8/2005 стр 10
8/2005 стр 11
8/2005 стр 12
8/2005 стр 17
8/2005 стр 17
8/2005 стр 17
8/2005 стр 18
8/2005 стр 18
8/2005 стр 19
8/2005 стр 19
8/2005 стр 20
8/2005 стр 20
8/2005 стр 21
8/2005 стр 21
8/2005 стр 22
8/2005 стр 23
8/2005 стр 24
8/2005 стр 26
8/2005 стр 27
8/2005 стр 27
9/2005 стр 1
9/2005 стр 2
288

Јединствени регистар прописа објављених од 2000. године

77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.

Одлука о усвајању Плана парцелације и урбанистичко – техничких услова
за изградњу пословно – производних објеката у оквиру творничког
комплекса „Велетрговина“ Градишка
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о безбједности саобраћаја
Одлука о измјени Одлуке о оснивању часописа „Градишки зборник“
Одлука о измјени Одлуке о оснивању Установе за предшколско
васпитање и образовање дјеце „Лепа Радић“ Градишка
Одлука о верификацији мандата одборника у Скупштини општине
Градишка
Одлука о усвајању Програма рада Скупштине општине Градишка за 2006.
годину
Одлука о измјени Одлуке о безбједности саобраћаја
Одлука о измјени Одлуке о одређивању радног времена угоститељских
објеката на подручју општине Градишка
Одлука о измјени Одлуке о оснивању „Туристичке организације општине
Градишка“
Пословник о раду Скупштине општине Градишка
Одлука о усвајању Буџета општине Градишка за 2006. годину
Одлука о извршењу Буџета општине Градишка за 2006. годину
Одлука о субвенционирању накнаде за коришћење грађевинског
земљишта
Одлука о одобравању субвенције за одређене кориснике услуга ОДЈКП
„Градска чистоћа“
Одлука о учешћу у финансирању примарне здравствене заштите за
пензионередо 65 година старости
Одлука о издавању иницијалних средстава за опремање Професионалне
ватрогасне јединице у 2006. години
Одлука о повећању оснивачког улога у Јавном предузећу Регионална
депонија „ДЕП-ОТ“ Бања Лука
Одлука о одложеном плаћању
Одлука о измјени Одлуке о одложеном плаћању
Одлука о суфинансирању реформе примарне здравствене заштите
(Пројекат породичне медицине)
Одлука о комунални таксама
Одлука о утврђивању просјечне коначне грађевинске цијене корисне
стамбене површине
Одлука о усвајању Програма заједничке комуналне потрошње
Одлука о усвајању Програма комуналне инфраструктуре за 2006. годину
Одлука о усвајању Плана текућег одржавања и реконструкције локалних
и некатегорисаних путева за 2006. годину
Одлука о усвајању програма социјалне заштите за 2006. годину
Одлука о усвајању Програма борачко – инвалидске заштите и заштите
цивилних жртава рата на подручју општине Градишка за 2006. годину
Одлука о усвајању Програма помоћи избјеглим, расељеним лицима и
повратницима у општини Градишка за 2006. годину
Одлука о усвајању Програма општинске нормативе за 2006. годину
Одлука о усвајању Стратегије партнерства
Одлука о усвајању Плана парцелације и урбанистичко – техничких услова
за изградњу Занатског центра у Горњим Подградцима
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о грађевинском земљишту

9/2005 стр 3
9/2005 стр 5
9/2005 стр 7
9/2005 стр 8
9/2005 стр 8
10/2005 стр 1
10/2005 стр 5
10/2005 стр 5
10/2005 стр 5
11/2005 стр 1
11/2005 стр 21
11/2005 стр 31
11/2005 стр 32
11/2005 стр 33
11/2005 стр 33
11/2005 стр 34
11/2005 стр 34
11/2005 стр 35
11/2005 стр 35
11/2005 стр 35
11/2005 стр 36
11/2005 стр 40
11/2005 стр 45
11/2005 стр 46
11/2005 стр 46
11/2005 стр 47
11/2005 стр 47
11/2005 стр 48
11/2005 стр 48
11/2005 стр 48
11/2005 стр 48
11/2005 стр 51
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109. Одлука о одређивању радног времена угоститељских објеката на
подручју
општине Градишка

11/2005 стр 57

РЈЕШЕЊА
Ред.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

НАЗИВ
Рјешење о именовању вршиоца дужности начелника Одјељења за општу
управу.
Рјешење о разрјешењу дужности вршиоца дужности начелника
Одјељења за општу управу
Рјешење о именовању вршиоца дужности начелника Одјељења за
финансије
Рјешење о разрјешењу дужности начелника Одјељења за
финансије
Рјешење о именовању вршиоца дужности начелника Одјељења за
привреду и друштвене дјелатности
Рјешење о разрјешењу дужности начелника Одјељења за
привреду и друштвене дјелатности.
Рјешење о именовању вршиоца дужности начелника Одјељења за
борачко-инвалидску заштиту
Рјешење о разрјешењу дужности начелника Одјељења за
борачко-инвалидску заштиту
Рјешење о именовању вршиоца дужности начелника Одјељења за
просторно уређење
Рјешење о разрјешењу дужности вршиоца дужности начелника Одјељења
за просторно уређење
Рјешење о престанку мандата одборника у Скупштини општине
Градишка
Рјешење о избору замјеника начелника општине Градишка
Рјешење о разрјешењу чланова Надзорног одбора Здравствене установе
„Дом здравља“ Градишка
Рјешење о разрјешењу чланова Надзорног одбора„Апотекарске
установе“,
п.о. Градишка
Рјешење о разрјешењу чланова Управног одбора ЈКП „Топлана“
Градишка
Рјешење о именовању Савјета за израду Просторног плана општине
Градишка и Урбанистичког плана Градишка
Рјешење о именовању представника у Скупштини ЈП „ДЕП-ОТ“ Бања
Лука
Рјешење о именовању чланова Надзорног одбора Здравствене установе
„Дом здравља“ Градишка
Рјешење о именовању чланова Управног одбора „Апотекарске установе“,
п.о. Градишка
Рјешење о именовању чланова Надзорног одбора „Апотекарске
установе“, п.о. Градишка
Рјешење о именовању чланова Управног одбора ЈКП „Топлана“
Градишка

Број гласника/
страна
1/2005 стр 41
1/2005 стр 41
1/2005 стр 41
1/2005 стр 41
1/2005 стр 42
1/2005 стр 42
1/2005 стр 42
1/2005 стр 42
1/2005 стр 43
1/2005 стр 43
2/2005 стр 10
2/2005 стр 10
2/2005 стр 10
2/2005 стр 11
2/2005 стр 11
2/2005 стр 11
2/2005 стр 12
2/2005 стр 12
2/2005 стр 13
2/2005 стр 13
2/2005 стр 13
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22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

Рјешење о именовању чланова Надзорног одбора ЈКП „Топлана“
Градишка
Рјешење о именовању Комисије за провођење поступка по конкурсу за
избор секретара Скупштине општине Градишка
Рјешење о именовању Комисије за провођење поступка по конкурсу за
избор начелника одјељења Административне службе општине Градишка
Рјешење о утврђивању листе стручњака који ће се именовати у Комисије
приликом спровођења поступка за пријем службеника
Рјешење о именовању Комисије за провођење поступка по конкурсу
за избор службеника Административне службе општине Градишка
Рјешење о одређивању одборника који ће присустовати закључењу брака
Рјешење о измјени Рјешења о именовању члана Управног одбора
Установе за предшколско васпитање и образовање дјеце „Лепа Радић“
Градишка
Рјешење о измјени Рјешења о именовању члана школског одбора
основних и средњих школа испред општине Градишка
Рјешење о преузимању неизграђеног градског грађевинског земљишта из
посједа ранијег корисника ИТК „Трико“ а.д. Градишка
Рјешење о преузимању неизграђеног градског грађевинског земљишта из
посједа ранијег корисника „Метал“ а.д. Градишка
Рјешење о именовању секретара Скупштине општине Градишка
Рјешење о именовању Етичког одбора
Рјешење о именовању Комисије за разматрање захтјева за новчану помоћ
из буџетске резерве у износу преко 5.000,00 КМ
Рјешење о разрјешењу дужности предсједника Савјета за образовање и
културу
Рјешење о именовању предсједника Савјета за образовање и културу
Рјешење о разрјешењу дужности предсједника Савјета за спорт
Рјешење о именовању предсједника Савјета за спорт
Рјешење о укидању правоснажног рјешења Скупштине општине
Градишка број: 02-475-22 од 19.10.2001. године
Рјешење о укидању правоснажног рјешења Скупштине општине
Градишка број: 02-475-272 од 19.10.2001. године
Рјешење о укидању правоснажног рјешења Скупштине општине
Градишка број: 02-475-330 од 19.10.2001. године
Рјешење о укидању правоснажног рјешења Скупштине општине
Градишка број: 02-475-48 од 29.04.2003. године
Рјешење о разрјешењу дужности члана Општинске изборне комисије
Градишка
Рјешење о разрјешењу в.д. начелника Одјељења за финансије
Административне службе општине Градишка
Рјешење о именовању начелника Одјељења за општу управу
Административне службе општине Градишка
Рјешење о именовању начелника Одјељења за општу управу
Административне службе општине Градишка
Рјешење о именовању начелника Одјељења за привреду
Административне
службе општине Градишка
Рјешење о именовању начелника Одјељења за друштвене дјелатности
Административне службе општине Градишка
Рјешење о именовању начелника Одјељења за борачко-инвалидску
заштитуАдминистративне службе општине Градишка

2/2005 стр 14
2/2005 стр 14
2/2005 стр 15
2/2005 стр 15
2/2005 стр 15
2/2005 стр 16
2/2005 стр 16
2/2005 стр 16
2/2005 стр 17
2/2005 стр 18
3/2005 стр 8
3/2005 стр 8
3/2005 стр 8
3/2005 стр 9
3/2005 стр 9
3/2005 стр 9
3/2005 стр 10
4/2005 стр 4
4/2005 стр 5
4/2005 стр 5
4/2005 стр 6
4/2005 стр 6
4/2005 стр 6
4/2005 стр 7
4/2005 стр 7
4/2005 стр 7
4/2005 стр 8
4/2005 стр 8
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50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.

Рјешење о именовању в.д. начелника Одјељења за урбанизам, грађење,
комуналне и стамбене послове Административне службе општине
Градишка
Рјешење о додјели неизграђеног градског грађевинског земљишта у
државној својини ради формирања грађевинске парцеле Туторић /Славка
/ Николи из Нове Тополе
Рјешење о додјели неизграђеног градског грађевинског земљишта по
основу оствареног првенственог права грађења Г.П. „Артинг – инвест“
Градишка ради изградње пословно – стамбеног објекта
Рјешење о додјели неизграђеног градског грађевинског земљишта по
основу оствареног првенственог права грађења „Сретком“ д.о.о.
Градишка ради доградње постојећег пословног објекта
Рјешење о утврђивању права својине на грађевинском земљишту у корист
Ђакушић /Стојана/ Васе из Градишке
Рјешење о усвајању захтјева Ковач рођ. Билић Сабихе и Билић Аише за
ревизију преузимања и додјеле земљишта
Рјешење о одбијању захтјева Раковић /Хусиена/ Рамиза из Градишке за
утврђивање права власништва на грађевинском земљишту
Рјешење о именовању чланова Управног одбора Здравствене установе
„Дом здравља“ Градишка
Рјешење о именовању чланова Надзорног одбора Здравствене установе
„Дом здравља“ Градишка
Рјешење о именовању чланова Управног одбора „Апотекарске установе“
п.о. Градишка
Рјешење о именовању чланова Надзорног одбора „Апотекарске установе“
п.о. Градишка
Рјешење о именовању директора одбора „Апотекарске установе“
п.о. Градишка
Рјешење о именовању директора Агенције за локални развој Градишка
Рјешење о именовању старјешине Професионалне ватрогасне јединице
Градишка
Рјешење о измјени Рјешења о избору члана школског одбора основних и
средњих школа испред општине Градишка
Рјешење о утврђивању права на грађевинском земљишту у корист
Меданхоџић Емире рођ. Комаревић из Градишке
Рјешење о утврђивању права својине на грађевинском земљишту у корист
Матаругић (Радомира) Обрада из Градишке
Рјешење о додјели неизграђеног градског грађевинског земљишта у
државној својини на кориштење ради грађења „Голић Трејд“ д.о.о.
Градишка
Рјешење о додјели неизграђеног градског грађевинског земљишта у
државној својини на кориштење ради грађења „Голић Трејд“ д.о.о.
Градишка
Рјешење о именовању члана Општинске изборне комисије Градишка
Рјешење о додјели неизграђеног градског грађевинског земљишта у
државној својини на кориштење ради грађења путем конкурса „Градинг
промет“ д.о.о. Градишка из Градишке
Рјешење о утврђивању права власништва АД „Аутоппревоз“ Градишка на
градском грађевинском земљишту на којем се налазе изграђени објекти
овог предузећа

4/2005 стр 8
5/2005 стр 18
5/2005 стр 19
5/2005 стр 20
5/2005 стр 20
5/2005 стр 22
5/2005 стр 23
5/2005 стр 24
5/2005 стр 24
5/2005 стр 24
5/2005 стр 25
5/2005 стр 25
5/2005 стр 25
5/2005 стр 26
5/2005 стр 26
6/2005 стр 8
6/2005 стр 10
6/2005 стр 11
6/2005 стр 12
6/2005 стр 14
7/2005 стр 8
7/2005 стр 9
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72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.

Рјешење о именовању чланова Управног одбора „Агенције за локални
развој“ Градишка
Рјешење о именовању чланова Надзорног одбора „Агенције за локални
развој“ Градишка
Рјешење о именовању чланова Управног одбора Центра за социјални рад
Градишка
Рјешење о именовању чланова Надзорног одбора Центра за социјални рад
Градишка
Рјешење о именовању чланова Управног одбора Народне библиотеке
Градишка
Рјешење о именовању директора Народне библиотеке Градишка
Рјешење о именовању директора Завичајног музеја Градишка
Допунско рјешење у предмету додјеле неизграђеног грађевинског
земљишта на кориштење ради грађења путем конкурса „Голић Трејд“
д.о.о. Градишка
Допунско рјешење у предмету додјеле неизграђеног грађевинског
земљишта на кориштење ради грађења путем конкурса „Голић Трејд“
д.о.о. Градишка
Рјешење о преузимању неизграђеног градског грађевинског земљишта из
посједа ранијег корисника ЗЗ „Градишка“ за формирање грађевинске
парцеле Докић Драге
Рјешење о формирању Одбора за превенцију и сузбијање наркоманије
Рјешење о разрјешењу директора Центра за социјални рад Градишка
Рјешење о именовању директора Центра за социјални рад Градишка
Рјешење о разрјешењу в.д. начелника Одјељења за урбанизам, грађење,
комуналне и стамбене послове Административне службе општине
Градишка
Рјешење о именовању в.д. начелника Одјељења за урбанизам, грађење,
комуналне и стамбене послове Административне службе општине
Градишка
Рјешење о престанку мандата одборника у Скупштини општине
Градишка
/Раковић Хазим/
Рјешење о разрјешењу дужности члана Комисије за награде и признања
Рјешење о разрјешењу дужности члана Одбора за друштвени надзор и
представке Скупштине општине Градишка
Рјешење о разрјешењу дужности члана Одбора за регионалну и
међународну сарадњу Скупштине општине Градишка
Рјешење о разрјешењу дужности члана Комисије за разматрање захтјева
за новчану помоћ из буџетске резерве у износу преко 5.000,00 КМ
Рјешење о именовању члана Комисије за награде и признања Скупштине
општине Градишка
Рјешење о именовању члана Одбора за друштвени надзор и представке
Скупштине општине Градишка
Рјешење о именовању члана Одбора за регионалну и међународну
сарадњу Скупштине општине Градишка
Рјешење о именовању члана Комисије за разматрање захтјева за
новчану помоћ из буџетске резерве у износу преко 5.000,00 КМ
Рјешење о додјели неизграђеног грађевинског земљишта
Рјешење о именовању Одбора за стварање услова за обнову Дома културе
„Вељко Чубриловић“ Градишка

7/2005 стр 11
7/2005 стр 11
7/2005 стр 11
7/2005 стр 12
7/2005 стр 12
7/2005 стр 13
7/2005 стр 13
8/2005 стр 28
8/2005 стр 28
8/2005 стр 29
8/2005 стр 30
8/2005 стр 31
8/2005 стр 31
8/2005 стр 32
8/2005 стр 32
8/2005 стр 32
9/2005 стр 9
9/2005 стр 9
9/2005 стр 10
9/2005 стр 10
9/2005 стр 10
9/2005 стр 11
9/2005 стр 11
9/2005 стр 11
11/2005 стр 59
11/2005 стр 68
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98.

Рјешење о именовању чланова Одбора за реализацију пројекта „Историја
Градишке и њене околине“

11/2005 стр 68

ЗАКЉУЧЦИ И ДРУГИ АКТИ
Ред.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

НАЗИВ
Закључак након разматрања Извјештаја о обављеној ревизији
финансијских извјештаја општине Градишка за период 01.01 - 31.12.2003.
године
Закључак о давању овлашћења начелника општине да путем надлежних
одјељења изврши налату закупнине за градско грађевинско земљиште
Закључак након усвајања Информације о концесији на пољопривредном
земљишту у својини Републике Српске Акционарском друштву
„Ратарство“ Нова Топола
Закључак о стављању ван снаге Закључка Скупштине општине број:
02-013-1 од 14.03.2003. године
Закључак о исправци грешке
Закључак о исплати одборничке плате
Закључак о обустављању поступка за преузимање неизграђеног
грађевинског земљишта од власника Шормаз Зденке из Градишке
Закључак о давању сагласности на Рјешење начелника општине о
именовању Радне групе за израду Стратегије партнерства
Закључак /усвојен након разматрања Информације о статусу станова
изграђених у стамбено-пословном објекту 3-1, ламела 2 насеље
„Крошња“ Градишка/

Број гласника/
страна
2/2005 стр 19
2/2005 стр 20
2/2005 стр 20
2/2005 стр 20
2/2005 стр 21
7/2005 стр 8
8/2005 стр 30
8/2005 стр 33
9/2005 стр 9

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
РЕЗУЛТАТИ
Ред.
бр.
1.
2.
3.

НАЗИВ
Резултати јавног конкурса за пријем службеника у Административну
службу општине Градишка
Резултати јавног конкурса
Резултати јавног конкурса

Број гласника/
страна
4/2005 стр 12
7/2005 стр 15
9/2005 стр 12

ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ
Ред.
бр.
1.

НАЗИВ
Исправка Правилника о организацији и систематизацији радних мјеста
Административне службе општине Градишка

Број гласника/
страна
2/2005 стр 21
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2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Правилник о стамбеном збрињавању породица погинулих бораца,
ратних војних инвалида од I - IV категорије одбрамбено - отаџбинског
рата и цивилних жртава рата на подручју општине Градишка
Правилник о измјенама и допунама Правилника о условима, начину
коришћења, организацији и начину наплате паркирања на јавним
паркиралиштима на подручју општине Градишка
Правилник о условима и поступку одобравања средстава предвиђених
Планом кориштења средстава иу Буџета општине Градишка за посебну
помоћ породицама погинулих бораца, ратним војним инвалидима и
цивилним жртвама рата у 2005. години
Правилник о условима и начину коришћења путничких аутомобила
Правилник о измјенама Правилника о организацији и систематизацији
радних мјеста Административне службе општине Градишка
Правила израде правних прописа из надлежности органа Општине
Правилник о измјенама и допунама Правилника о условима, начину
коришћења, организацији и начину наплате паркирања на јавним
паркиралиштима на подручју општине Градишка
Правилник о стамбеним односима радника Административне службе
Градишка
Правилник о јавним набавкама
Правилник о начину и роковима вршења прописа и усклађивања
књиговодственог стања са стварним стањем
Правилник о интерним контролним поступцима
Правилник о врсти и начину коришћења средстава личне заштите на раду

3/2005 стр 10

4/2005 стр 9

5/2005 стр 26
6/2005 стр 14
6/2005 стр 17
7/2005 стр 13
8/2005 стр 35
10/2005 стр 6
10/2005 стр 13
10/2005 стр 18
10/2005 стр 18
10/2005 стр 20

ОДЛУКЕ
Ред.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

НАЗИВ
Одлука о измјени Одлуке о оснивању Општинског штаба цивилне
заштите
Одлука о усвајању плана за отклањање узорка неправилности и
недостатака по извјештају о обављеној ревизији финансијских извјештаја
општине Градишка период 01.01 - 31.12.2003.
Одлука о давању сагласности на општа акта Општинске организације
Професионална ватрогасна јединица Градишка
Одлука о давању сагласности на општа акта установе Дом културе
„Вељко Чубриловић“ Градишка
Одлука о усклађивању дјелатности предузећа
Одлука о расписивању Конкурса за додјелу стипендија
Одлука о условима и начину плаћања готовим новцем

Број гласника/
страна
3/2005 стр 11
4/2005 стр 11
4/2005 стр 11
6/2005 стр 17
7/2003 стр 15
8/2005 стр 33
10/2005 стр 26

РЈЕШЕЊА
Ред.
бр.
1.

НАЗИВ
Рјешење о одобрењу исплате

Број гласника/
страна
2/2005 стр 22
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Рјешење о формирању првостепене стручне комисије за оцјењивање лица
у поступку остваривања права из социјалне заштите
Рјешење о давању сагласности на Одлуку Управног одбора ОДЈКП
„Водовод и канализација“ на цијену воде, канализације и таксе на
прикључак
Рјешење о давању сагласности на Одлуку Управног одбора ЈП „ДЕП-ОТ“
Бања Лука н цјеновник услуга предузећа
Рјешење о именовању Комисије за усклађивање редова вожње у
приградском саобраћају на подручју општине Градишка
Рјешење о одобрењу исплате
Рјешење о именовању Комисије за давање мишљења на
шумскопривредну основу
Рјешење о именовању тима за израду Статута општине Градишка и
Пословника о раду Скупштине општине Градишка
Рјешење о одобрењу исплате
Рјешење о давању сагласности на цијене комуналних услуга ОДЈКП
„Градска чистоћа“
Рјешење о давању сагласности на цијене услуга ОДЈКП „Градска
тржница“
Рјешење о именовању Комисије за утврђивање стања експлоатације
шљунка, пијеска и ломљеног камена на подручју општине Градишка
Рјешење о измјени и допуни Рјешења о именовању Комисије за
утврђивање стања експлоатације шљунка, пијеска и ломљеног камена на
подручју општине Градишка
Рјешење о одобрењу исплате
Рјешење /сагласност на Одлуку о измјени и допуни Статута Установе
Дом Културе „Вељко Чубриловић“ Градишка/
Рјешење /сагласност на Одлуку о измјени и допуни Статута Центра за
социјални рад Градишка/
Рјешење/сагласност на Одлуку о измјени и допуни Статута Народне
библиотекеГрадишка/
Рјешење /сагласност на Одлуку о измјени и допуни Статут Завичајног
музеја Градишка/
Рјешење о давању сагласности на ОдлукеУправног одбора ОДЈП
„Радио Градишка“ Градишка
Рјешење о разрјешењу директора ОДЈКП „Водовод и канализација“
Градишка
Рјешење о именовању в.д. директора ОДЈКП „Водовод и канализација“
Градишка
Рјешење о именовању Управног одбора Туристичке организације
Градишка
Рјешење о именовању Надзорног одбора Туристичке организације
Градишка
Рјешење о именовању в.д. директора Туристичке организације Градишка

2/2005 стр 30

Рјешење о именовању радне групе за израду Стратегије партнерства
Рјешење о комисије за одабир корисника помоћи изградње и
реконструкције индивидуалних стамбених објеката CARDS 2003. на
подручју општине Градишка
Рјешење о одобрењу исплате
Рјешење о давању овлашћења за потписивање аката

6/2005 стр 21

3/2005 стр 12
3/2005 стр 12
3/2005 стр 13
3/2005 стр 13
3/2005 стр 19
4/2005 стр 11
4/2005 стр 12
5/2005 стр 28
5/2005 стр 28
5/2005 стр 28
5/2005 стр 29
5/2005 стр 29
6/2005 стр 18
6/2005 стр 18
6/2005 стр 18
6/2005 стр 18
6/2005 стр 19
6/2005 стр 19
6/2005 стр 19
6/2005 стр 20
6/2005 стр 20
6/2005 стр 20

6/2005 стр 21
6/2005 стр 22
7/2005 стр 14
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29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Рјешење о давању сагласности на Одлуку о усклађивању дјелатности
ОДЈП „Радио Градишка“ Градишка
Рјешење о одобрењу исплате
Рјешење о оснивању првостепене комисије за разврставање лица са
сметњама у физичком и психичком развоју
Рјешење /сагласност ЈКП „Топлана“ Градишка на утврђену цијену
топлотне енергије за грејну сезону 2005/2006. године
Рјешење о одобрењу исплате
Рјешење о давању сагласности на Одлуку Управног одбора ОДЈП „Радио
Градишка“ Градишка
Рјешење о давању сагласности на Одлуку Управног одбора ЈКП
„Топлана“ Градишка
Рјешење о одобрењу исплате средстава текуће буџетске резерве
Рјешење о давању сагласности на Одлуку о измјени Статута
„Апотекарске установе“ Градишка
Рјешење о одобрењу исплате
Рјешење о образовању Комисије за процјену непокретности
Рјешење о давању овлашћења
Рјешење о о давању сагласности на Одлуке о измјени и допуни Статута
Здравствене установе „Дом здравља“ Градишка
Рјешење о одобрењу исплате

7/2005 стр 15
7/2005 стр 16
8/2005 стр 34
8/2005 стр 34
8/2005 стр 35
9/2005 стр 12
9/2005 стр 12
9/2005 стр 13
10/2005 стр 27
10/2005 стр 27
11/2005 стр 69
11/2005 стр 69
11/2005 стр 70
11/2005 стр 70

РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ГЕОДЕТСКЕ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
ПОДРУЧНЕ ЈЕДИНИЦЕ ГРАДИШКА
Ред.
бр.
1.

НАЗИВ
Одлука о цијени 1м2 преузетог градског грађевинског земљишта

Број гласника/
страна
2/2005 стр 30

ОСТАЛИ АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,
ГРАЂЕЊЕ, КОМУНАЛНЕ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
Ред.
бр.
1.
2.
3.
4.

НАЗИВ
Оглас
Оглас
Оглас
Оглас

Број гласника/
страна
3/2005 стр 11
8/2005 стр 33
9/2005 стр 19
11/2005 стр 75

КОМИСИЈА ЗА САРАДЊУ СА НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА И
РАСПОДЈЕЛУ СРЕДСТАВА НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА
Ред.
бр.
1.

НАЗИВ
Одлука о расподјели средстава невладиним организацијама по Конкурусу
од 02.09.2005. године

Број гласника/
страна
10/2005 стр 29
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СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ред.
бр.
1.

НАЗИВ
Исправка

Број гласника/
страна
1/2005 стр 43
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РЕГИСТАР ПРОПИСА
објављених у „Службеном гласнику општине Градишка“ у 2004. години
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ
Ред.
бр.
1.

2.
3.

НАЗИВ
Правилник о условима, начину коришћења, организацији и начину
наплате паркирања на јавним паркиралиштима на подручју општине
Градишка
Правилник о измјенама и допунама Правилника о организацији и
систематизацији радних мјеста општинске управе
Програм рада Скупштине општине Градишка за 2005. годину

Број гласника/
страна
4/2004 стр 1
4/2004 стр 3
6/2004 стр 1

ОДЛУКЕ
Ред.
бр.
1.
2.

НАЗИВ

Број гласника/
страна
1/2004 стр 2

3.
4.

Ребаланс Буџета општине Градишка за 2003. годину
Извјештај о изврђењу буџета општине Градишка за период 1.1. до
31.12.2003. године
Ребаланс Буџета општине Градишка за 2004. годину
Одлука о оснивању „Агенције за локални развој“ Градишка

5.

Одлука о одређивању Дана општине Градишка

6.

10.

Одлука о субвенционирању накнаде за коришћење грађевинског
земљишта
Одлука о измјени „Регулационог плана дијела централног подручја
Градишке“
Одлука о одбијању понуде Фетах Сеније, рођ. Миждрић из Градишке за
преузимање неизграђеног градског грађевинског земљишта
Одлука о измјени и допуни Пословника о раду Скупштине општине
Градишка
Одлука о брисању својства непокретности у општој употреби

11.

Одлука о брисању својства непокретности у општој употреби

1/2004 стр 24

12.

Одлука о приступању измјени дијела Регулационог плана насеља
„Крошња“
Одлука о усвајању Плана парцелације и урбанистичко - техничких услова
за изградњу пословно-стамбеног објекта
Одлука о усвајању Плана парцелације и урбанистичко-техничких услова
за изградњу пословно - стамбеног објекта

2/2004 стр 1

7.
8.
9.

13.
14.

1/2004 стр 9
1/2004 стр 14
1/2004 стр 19
1/2004 стр 21
1/2004 стр 21
1/2004 стр 22
1/2004 стр 23
1/2004 стр 23
1/2004 стр 23

2/2004 стр 1
2/2004 стр 2
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15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Oдлука о утврђивању вриједности бода за обрачунавање комуналне
накдане за 2004. годину
Одлука о одређивању просјечне коначне грађевинске цијене корисне
стамбене површине
Oдлука о утврђивању критерија за избор и именовање директора
„Апотекарске установе“ Градишка.
Oдлука о уступању пословног простора на коришћење Завичајном музеју
Градишка
Одлука о допуни Одлуке о давању сагласноти на подјелу и статусне
промјене ОДЈКП „Нови град“ у поступку приватизације
Одлука о допуни Одлуке о субвенционирању накнаде за коришћење
грађевинског земљишта
Приједлог Одлуке о измјени и допуни Пословника о раду Скупштине
општине Градишка
Одлука о начину промјене намјене обрадивног пољопривредног
земљишта
Одлука о приступању измјени дијела Регулационог плана насеља
„Крошња“
Одлука о приступању измјени дијела Регулационог плана насеља
„Крошња“
Одлука о изради Урбанистичког пројекта Аутобуска станица

2/2004 стр 3
2/2004 стр 3
2/2004 стр 4
2/2004 стр 5
2/2004 стр 5
2/2004 стр 5
2/2004 стр 6
3/2004 стр 1
3/2004 стр 1
3/2004 стр 2
3/2004 стр 3

27.

Одлука о усвајању Двогодишњег плана развоја дјечије заштите у
општини Градишка за 2004. и 2005. годину
Одлука о давању овлашћења за закључивање уговора

3/2004 стр 4

28.

Одлука о брисању својства у општој употреби

3/2004 стр 4

29.

Одлука о брисању својства у општој употреби

3/2004 стр 4

30.
31.

Одлука о измјенама и допунама Одлуке о организацији и функционисању
Цивилне заштите општине Градишка
Одлука о кредитном задужењу општине Градишка

32.

Одлука о начину држања паса

33.

36.

Одлука о верификацији мандата одборника Скупштине општине
Градишка
Одлука о утврђивању услова и расписивању конкурса за именовање
секретара Скупштине општине Градишка
Одлука о усвајању Извјештаја о извршењу Буџета општине Градишка и
текуће буџетске резерве за период 1.1. до 30.6.2004. године
Одлука о усвајању ребаланса Буџета општине Градишка за 2004. годину

6/2004 стр 4

37.

Ребаланс II Буџета општине Градишка за 2004. годину

6/2004 стр 5

38.

Одлука о усвајању Буџета општине Градишка за 2005. годину

6/2004 стр 10

39.

Одлука о извршењу Буџета општине Градишка за 2005. годину

6/2004 стр 10

40.

Буџет општине Градишка за 2005. годину

6/2004 стр 12

41.

Одлука о одложеном плаћању дуга

6/2004 стр 17

26.

34.
35.

3/2004 стр 3

3/2004 стр 5
3/2004 стр 5
3/2004 стр 5
5/2004 стр 1
5/2004 стр 2
6/2004 стр 4
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42.

Одлука о одложеном плаћању дуга

43.

Одлука о усвајању Стратегије развоја општине Градишка 2005 - 2012 .
године
Одлука о јавним расправама и јавним састанцима као механизмима за
унапређење комуникације грађана и органа Општинске управе и
Скупштине општине
Одлука о утврђивању вриједности бода за обрачунавање комуналне
накнаде за 2005. годину

44.
45.
46.
47.
48.
49.

Одлука о учешћу у финансирању примарне здравствене заштите за
пензионере до 65 година старости
Одлука о одобравању субвенција за одређене кориснике услуга гријања
Одлука о усвајању плана парцелације и урбанистичко- техничких услова
за изградњу пословно - стамбеног објекта
Одлука о измјени Регулационог плана насеља „Крошња“

6/2004 стр 17
6/2004 стр 17
6/2004 стр 18
6/2004 стр 18
6/2004 стр 19
6/2004 стр 19
6/2004 стр 20
6/2004 стр 20

51.

Одлука о измјени Урбанистичког пројекта „Мањуреви-Стадион-Топлана“
на подручју блока 10 а
Одлука о урбанистичком пројекту аутобуске станице у Градишци

52.

Одлука о брисању својства непокретности у општој употреби

6/2004 стр 23

53.

Одлука о брисању својства непокретности у општој употреби

6/2004 стр 23

54.

Одлука о брисању својства непокретности у општој употреби

6/2004 стр 24

50.

6/2004 стр 21
6/2004 стр 22

РЈЕШЕЊА
Ред.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

НАЗИВ
Рјешење о преузимању неизграђеног градског грађевинског земљишта из
посједа ранијих корисника „Техничке школе“ Градишка и
„Средње стручне и техничке школе“ Градишка
Рјешење о утврђивању права власништва на изграђеном градском
грађевинском земљишту у корист Предузећа за производњу металних
производа „Метал“ а.д. Градишка.
Рјешење о именовању директора Дома здравља Градишка
Рјешење о преузимању неизграђеног градског грађевинског земљишта од
„Поткозарја“ ради привођења трајној намјени
Рјешење о преузимању неизграђеног градског грађевинског земљишта из
посједа ранијег власника Ковачевић (Војислава) Душана из Градишке
ради привођења трајној намјени
Рјешење о преузимању неизграђеног градског грађевинског земљишта
ради привођења трајној намјени од „Гимназије“ Градишка
Рјешење о преузимању неизграђеног градског грађевинског земљишта
ради привођења трајној намјени од „Техничке школе“ Градишка
Рјешење о преузимању неизграђеног градског грађевинског земљишта
ради привођења трајној намјени од Халам Лидије и Сигов Александре

Број гласника/
страна
1/2004 стр 24
1/2004 стр 25
1/2004 стр 27
2/2004 стр 6
2/2004 стр 7
2/2004 стр 7
2/2004 стр 8

2/2004 стр 9
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Рјешење о додјели грађевинског земљишта „Градид-Инжињеринг“
д.о.о. Градишка
Рјешење о додјели грађевинског земљишта „Сретком“ д.о.о. Градишка
Рјешење о додјели грађевинског земљишта „Градид-Инжињеринг“ д.о.о.
Градишка
Рјешење о додјели грађевинског земљишта Ећимовић Живку из Градишке
Рјешење о давању сагласности Мавија (Игњатије) Стеви из Градишке да
може отуђити недовршени производно-пословни објекат
Допунско рјешење ГП „Артинг инвест“
Рјешење о обрзовању Комисије за имплементацију Европске повеље о
локалној самоуправи
Рјешење о обрзовању Комисије за израду Етичког кодекса изборних
функционера
Рјешење о обрзовању Комисије за младе
Рјешење о разрјешењу в.д. директора Дома здравља Градишка
Рјешење о давању овлашћења општинском пољопривредном инспектору
Рјешење којим се Нинковић Здравки из Градишке додјељује на
коришћење ради грађења, путем конкурса, неизграђено градско
грађевинско земљиште у државној својини
Рјешење којим се Кулаш Нинославу из Градишке додјељује на
коришћење ради грађења, путем конкурса, неизграђено градско
грађевинско земљиште у државној својини
Рјешење којим се Гргић (Ђорђа) Мири из Градишке додјељује на
коришћење ради грађења, путем конкурса, неизграђено градско
грађевинско земљиште у државној својини
Рјешење о преузимању из посједа корисника ВП „Сава“ а.д. Градишка из
Градишке неизграђено градско грађевинско земљиште у државној
својини
Рјешење о преузимању из посједа корисника „Ратарство“ а.д. Нова
Топола из Нове Тополе неизграђено градско грађевинско земљиште
Рјешење о давању сагласности ЈКП „Топлана“ на утврђену цијену
топлотне енергије за грејну сезону 2004/2005. годину
Рјешење о давању сагласности на Одлуку Управног одбора ОДЈКП
„Градска тржница“ Градишка, број 01-022-30
Рјешење о давању сагласности на Одлуку Управног одбора ОДЈКП
„Градска тржница“ Градишка, број 01-022-31
Рјешење о давању сагласности на Одлуку о промјени дјелатности
предузећа ОДЈКП „Водовод и канализација“ Градишка
Рјешење о давању сагласности на Одлуку о измјенама и допунама
Статута
„Апотекарске установе Градишка“
Рјешење о измјени Рјешења о именовању чланова Управног одбора
„Апотекарске установе Градишка“
Рјешење о измјени Рјешења о именовању чланова Управног одбора
Дома здравља Градишка
Рјешење о исплати средстава текуће буџетске резерве
Рјешење о избору предсједника Скупштине општине Градишка
Рјешење о разрјешењу дужности предсједника Скупштине општине
Градишка
Рјешење о избору потпредсједника Скупштине општине Градишка
Рјешење о разрјешењу дужности потпредсједника Скупштине
општине Градишка

2/2004 стр 9
2/2004 стр 10
2/2004 стр 11
2/2004 стр 12
2/2004 стр 13
2/2004 стр 13
2/2004 стр 14
2/2004 стр 14
2/2004 стр 14
2/2004 стр 15
2/2004 стр 15
3/2004 стр 6
3/2004 стр 7
3/2004 стр 8
3/2004 стр 9
3/2004 стр 10
4/2004 стр 4
4/2004 стр 4
4/2004 стр 4
4/2004 стр 4
4/2004 стр 5
4/2004 стр 5
4/2004 стр 5
4/2004 стр 5
5/2004 стр 3
5/2004 стр 3
5/2004 стр 3
5/2004 стр 4
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37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

Рјешење о именовању в.д. секретара Скупштине општине Градишка
Рјешење о разрјешењу дужности секретара Скупштине општине
Градишка
Рјешење о разрјешењу дужности начелника општине Градишка
Рјешење о разрјешењу дужности замјеника начелника општине Градишка
Рјешење о именовању Верификационе комисије Скупштине Општине
Рјешење о именовању Комисије за избор и именовање Скупштине
општине Градишка
Рјешење о именовању именовању Мандатно-имунитетске комисије
Скупштине Општине
Рјешење о именовању Комисије за прописе Скупштине општине
Градишка
Рјешење о именовању Комисије за борачко-инвалидску заштиту и
заштиту породица погинулих бораца и цивилних жртава рата Скупштине
општине Градишка
Рјешење о именовању Комисије за награде и признања Скупштине
општине Градишка
Рјешење о именовању Комисије за вјерска питања Скупштине општине
Градишка
Рјешење о именовању Одбора за друштвени надзор и представке
Скупштине општине Градишка
Рјешење о именовању Одбора за регионалну и међународну сарадњу
Скупштине општине Градишка
Рјешење о именовању Одбора за дрруштвени положај жена и
равноправност међу половима Скупштине општине Градишка
Рјешење о именовању Савјета за спорт Скупштине општине Градишка
Рјешење о именовању Савјета за здравство и социјалну заштиту
Скупштине општине Градишка
Рјешење о именовању Савјета за образовање и културу Скупштине
општине Градишка
Рјешење о именовању Савјета за младе Скупштине општине Градишка

5/2004 стр 4
5/2004 стр 4
5/2004 стр 5
5/2004 стр 5
5/2004 стр 5
5/2004 стр 6
5/2004 стр 6
5/2004 стр 6
5/2004 стр 7
5/2004 стр 7
5/2004 стр 7
5/2004 стр 8
5/2004 стр 8
5/2004 стр 8
5/2004 стр 9
5/2004 стр 9
5/2004 стр 9
5/2004 стр 10

З А К Љ У Ч Ц И И ДРУГИ АКТИ
Ред.
бр.
1.
2.
3.
4.

НАЗИВ

Број гласника/
страна
1/2004 стр 27
1/2004 стр 28
2/2004 стр 16
3/2004 стр 10

НАЗИВ

Број гласника/
страна

Закључак о исправци грешке
Закључак о исправци грешке
Закључак
Закључак о исправци грешке

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
УПУТСТВО

Ред.
бр.
1.

Упутство о спровођењу Одлуке о статусу незаконито изграђених
грађевина

1/2004 стр 28
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ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ
Ред.
бр.
1.
2.

НАЗИВ
Правилник о стамбеном збрињавању породица погинулих бораца, ратних
војних инвалида од I до IV категорије и цивилних жртава рата на
подручју општине Градишка
Правилник о измјенама и допунама Правилника о организацији и
систематизацији радних мјеста општинске управе

Број гласника/
страна
2/2004 стр 16
3/2004 стр 12

ОБРАСЦИ
Ред.
бр.
1.

НАЗИВ

Број гласника/
страна

- Образац бр. 1. Захтјев за издавање Рјешења о накнадном одобрењу за
грађење незаконито изграђење грађевине

1/2004 стр 31

- Образац бр. 2. Записник стручне комисије

1/2004 стр 31

- Образац бр. 3. Стручно мишљење

1/2004 стр 32

- Образац бр. 4. Рјешење о накнадном одобрењу за грађење

1/2004 стр 33

ОДЛУКЕ
Ред.
бр.
1.

НАЗИВ

Број гласника/
страна
3/2004 стр 11

НАЗИВ

Број гласника/
страна
1/2004 стр 34
1/2004 стр 35
1/2004 стр 35

Одлука о расподјели средстава

РЈЕШЕЊА
Ред.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Рјешење о образовању Комисије за израду Оперативног програма
Рјешење о разрјешењу директора Апотекарске установе Градишка
Рјешење о именовању в.д. директора Апотекарске установе Градишка
Рјешење о разрјешењу чланова Управног одбора ОДЈКП „Градска
чистоћа“ Градишка
Рјешење о именовању чланова Управног одбора ОДЈКП „Градска
чистоћа“ Градишка
Рјешење о разрјешењу чланова Надзорног одбора одбора ОДЈКП
„Градска чистоћа“ Градишка
Рјешење о разрјешењу чланова Надзорног одбора одбора ОДЈКП
„Градска чистоћа“ Градишка

1/2004 стр 35
1/2004 стр 36
1/2004 стр 36
1/2004 стр 36
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Рјешење о разрјешењу чланова Управног одбора ОДЈКП „Нови град“
Градишка
Рјешење о именовању чланова Управног одбора ОДЈКП „Нови град“
Градишка
Рјешење о разрјешењу чланова Надзорног одбора одбора ОДЈКП „Нови
град“ Градишка.
Рјешење о разрјешењу чланова Надзорног одбора одбора ОДЈКП „Нови
град“ Градишка
Рјешење о разрјешењу чланова Управног одбора ОДЈКП „Предузеће за
пружање услуга на тржницама“ Градишка
Рјешење о именовању чланова Управног одбора ОДЈКП „Предузеће за
пружање услуга на тржницама“ Градишка
Рјешење о разрјешењу чланова Надзорног одбора ОДЈКП „Предузеће за
пружање услуга на тржницама“ Градишка
Рјешење о именовању чланова Надзорног одбора ОДЈКП „Предузеће за
пружање услуга на тржницама“ Градишка
Рјешење о одобрењу исплате Кресојевић Данилу
Рјешење о разрјешењу дужности начелника Одјељења за општу управу
Рјешење о разрјешењу дужности начелника Одјељења за просторно
уређење
Рјешење о разрјешењу дужности општинског урбанистичко-грађевинског
инспектора
Рјешење о именовању в.д. начелника Одјељења за општу управу
Рјешење о именовању в.д. начелника Одјељења за просторно уређење
Рјешење о измјени Рјешења о именовању чланова Управног одбора
„Апотекарске установе Градишка“
Рјешење о давању сагласности на Одлуку о измјенама и допунама
Статута
„Апотекарске установе Градишка“
Рјешење о именовању чланова Управног одбора „Агенција за локални
развој Градишка“
Рјешење о именовању в.д. директора „Агенција за локални развој
Градишка“
Рјешење о формирању Комисије за једнакост и равноправност полова
Рјешење о измјени Рјешења о формирању Комисије за једнакост и
равноправност полова
Рјешење о исплати средстава текуће буџетске резерве
Рјешење о давању сагласности на Одлуку о допуни дјелатности ОДЈП
„Радио Градишка“ Градишка
Рјешење о именовању чланова Надзорног одбора „Агенција за локални
развој“ Градишка
Рјешење о исплати средстава текуће буџетске резерве

1/2004 стр 36
1/2004 стр 37
1/2004 стр 37
1/2004 стр 37
1/2004 стр 38
1/2004 стр 38
1/2004 стр 38
1/2004 стр 39
1/2004 стр 39
2/2004 стр 17
2/2004 стр 17
2/2004 стр 17
2/2004 стр 18
2/2004 стр 18
2/2004 стр 18
2/2004 стр 18
2/2004 стр 19
2/2004 стр 19
2/2004 стр 19
2/2004 стр 20
2/2004 стр 20
3/2004 стр 11
3/2004 стр 11
3/2004 стр 17

РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ГЕОДЕТСКЕ И ИМОВИНСКО – ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
ПОДРУЧНА ЈЕДИНИЦА ГРАДИШКА
Ред.
бр.
1.

НАЗИВ
Одлука о цијени 1м2 преузетог грађевинског земљишта

Број гласника/
страна
2/2004 стр 51
305

Јединствени регистар прописа објављених од 2000. године

РЕГИСТАР ПРОПИСА
објављених у „Службеном гласнику општине Градишка“ у 2003. години
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ
Ред.
бр.
1.

НАЗИВ
Програм рада Скупштине општине Градишка за 2004. годину

Број гласника/
страна
7/2003 стр 1

ОДЛУКЕ
Ред.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

НАЗИВ
Одлука о усвајању Плана парцелације и урбанистичко-техничких услова
за изградњу индивидуалних стамбеноих објекта уз стамбено насеље
„Сточна пијаца“
Одлука о усвајању Плана парцелације и урбанистичко-техничких услова
за изградњу бензинске станице с пратећим садржајима
Одлука о изради урбанистичког пројекта за изградњу Спомен парка у
Градишци
Одлука о усвајању измјене дијела Регулационог плана за град Градишка
Одлука о приступању измјени дијела Регулационог плана за стамбено
насеље „Јелшинград I“
Одлука о приступању измјени дијела Регулационог плана за стамбено
насеље„Јелшинград II“
Одлука о утврђивању просјечне коначне грађевинске цијене корисне
стамбене површине
Одлука о измјени и допуни Одлуке о грађевинском земљишту
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о оснивању „Завичајног музеја“
Градишка
Oдлука о утврђивању вриједности бода за обрачунавање накнаде за
коришћење грађевинског земљишта
Oдлука о утврђивању вриједности бода за обрачунавање комуналне
накнаде
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о комуналним реду
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о комуналним таксама
Одлука о губитку статуса непокретности у општој употреби
Одлука о измјени Одлуке о брисању својства добра у општој употреби
Одлука о усвајању Урбанистичког пројекта „Мањуреви – СтадионТоплана
Одлука о кредитном задружењу општине Градишке за заштиту
водоизворишта
Одлука о одржавању стамбених зграда до организовања заједнице

Број гласника/
страна
1/2003 стр 1
1/2003 стр 2
1/2003 стр 3
1/2003 стр 4
1/2003 стр 5
1/2003 стр 5
1/2003 стр 6
1/2003 стр 7
1/2003 стр 8
2/2003 стр 1
2/2003 стр 1
2/2003 стр 2
2/2003 стр 3
2/2003 стр 4
2/2003 стр 4
3/2003 стр 1
4/2003 стр 1
4/2003 стр 2
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19.
20.
21.
22.
23.

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

47.
48.
49.
50.
51.

етажних власника
Одлука о ослобађању накнаде за коришћење грађевинског земљишта
Одлука о измјени Пословника о раду Скупштине општине Градишка
Одлука о додјели јавних признања и награда општине Градишка
Одлука о кредитном задужењу општине Градишка
Одлука о анкети као средству за утврђивање приоритета у мјесним
заједницама и критеријима за одређивање приоритета
Одлука о утврђивању стандарда и критерија за именовање директора
Здравствене установе „Дом здравља“ Градишка
Одлука о усвајању измјене дијела Регулационог плана за стамбено насеље
„Јелшинград II“
Одлука о измјени Одлуке о кредитном задужењу општине Градишка за
заштиту водоизворишта
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о безбједности саобраћаја
Одлука о измјени Одлуке о оснивању Основног државног јавног
предузећа „Српски радио Градишка“ Градишка
Одлука о допуни Одлуке о општинским административним таксама
Одлука о брисању својства непокретности у општој употреби
Одлука о брисању својства непокретности у општој употреби
Одлука о брисању својства непокретности у општој употреби
Одлука о брисању својства непокретности у општој употреби
Одлука о брисању својства непокретности у општој употреби
Одлука о статусу незаконито изграђених грађевина
Ребаланс Буџета општине Градишка за 2003. годину
Одлука о пружању услуге правне помоћи
Одлука о усвајању Плана парцелације и урбанистичко-техничких услова
за изградњу пословно-стамбеног објекта
Одлука о одобравању хипотеке на некретнине
Одлука о промету непокретности
Одлука о замјени земљишта у државној својини за земљиште у приватној
својини ради проширења гробља у Брестовчини
Одлука о усвајању и извршењу Буџета oпштине Градишка за 2004.
годину
Буџет општине Градишка за 2003. годину
Одлука о утврђивању критерија и намјена трошења средстава текуће
буџетске резерве
Одлука о грађевинском земљишту
Одлука о критеријима, начину и поступку расподјеле средстава
невладиним организацијама
- Полазне основе за сарадњу општине Градишка са невладиним
организацијама
Одлука о оснивању Туристичке организације општине Градишка
Одлука о усвајању Програма „Обнова Козаре“
- Програм „Обнова Козаре“
Одлука о измјенама и допунама Пословника о раду Скупштине општине
Градишка
Одлука о одобравању хипотеке на некретнинама
Одлука о брисању својства непокретности у општој употреби

4/2003 стр 2
4/2003 стр 3
5/2003 стр 1
5/2003 стр 2
5/2003 стр 3
5/2003 стр 5
5/2003 стр 7
5/2003 стр 7
5/2003 стр 8
5/2003 стр 10
5/2003 стр 11
5/2003 стр 11
5/2003 стр 12
5/2003 стр 12
5/2003 стр 13
5/2003 стр 13
6/2003 стр 1
6/2003 стр 6
6/2003 стр 15
6/2003 стр 18
6/2003 стр 19
6/2003 стр 19
6/2003 стр 20
7/2003 стр 15
7/2003 стр 16
7/2003 стр 27
7/2003 стр 27
7/2003 стр 42
7/2003 стр 47
7/2003 стр 53
7/2003 стр 56
7/2003 стр 56
7/2003 стр 64
7/2003 стр 64
7/2003 стр 65
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РЈЕШЕЊА
Ред.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

НАЗИВ
Рјешење о измјени Рјешења о одређивању имена улица и тргова у насељу
градског карактера Градишка
Рјешење о додјели неизграђеног градског грађевинског земљишта на
кориштење ради изградње објекта колективног становања стамбеној
задрузи Градишка
Рјешење о одбијању захтјева Деканић (Стјепан) Ане из Градишке, у
предмету додјеле градског грађевинског земљишта
Рјешење о именовању Управног одбора установе за предшколско
васпитање и образовање дјеце „Лепа Радић“ Градишка
Рјешење о измјени Рјешења о именовању Комисије за награде и признања
Рјешење о измјени Рјешења о именовању Одбора за друштвени надзор и
представке
Рјешење о додјели неизграђеног грађевинског земљишта у државној
својини на кориштење ради грађена на локалитету Ровине
Рјешење о додјели неизграђеног грађевинског земљишта у државној
својини на кориштење ради комплетирања грађевинског плаца Рађеновић
Нади из Нове Тополе
Рјешење о поништењу Рјешења Скупштине општине Градишка, број: 02475-152 од 19.10.2001. године
Рјешење о поништењу Рјешења Скупштине општине Градишка, број: 02475-219 од 19.10.2001. године
Рјешење о поништењу Рјешења Скупштине општине Градишка, број: 02475-184 од 19.10.2001. године
Рјешење о поништењу Рјешења Скупштине општине Градишка, број: 02475-246 од 19.10.2001. године
Рјешење о поништењу Рјешења Скупштине општине Градишка, број: 02475-253 од 19.10.2001. године
Рјешење о поништењу Рјешења Скупштине општине Градишка, број: 02475-268 од 19.10.2001. године
Рјешење о поништењу Рјешења Скупштине општине Градишка, број: 02475-214 од 19.10.2001. године
Рјешење о разрјешењу замјеника начелника општине Градишка
Допунско рјешење
Рјешење о избору замјеника начелника општине Градишка
Рјешење о именовању директора Установе за предшколско васпитање и
образовање дјеце „Лепа Радић“ Градишка.
Рјешење о образовању Радне групе за ревизију трошкова уређења
грађевинског земљишта за подручје Урбанистичког пројекта „Мањуреви
– Стадион – Топлана“
Рјешење о преузимању неизграђеног грађевинског земљишта из посједа
ранијег корисника ТП „Поткозарје“ Градишка
Рјешење о измјени Рјешења о именовању Одбора за друштвени надзор и
представке

Број гласника/
страна
1/2003 стр 9
1/2003 стр 10
1/2003 стр 11
1/2003 стр 12
1/2003 стр 12
1/2003 стр 12
2/2003 стр 4
2/2003 стр 6
2/2003 стр 7
2/2003 стр 8
2/2003 стр 8
2/2003 стр 9
2/2003 стр 10
2/2003 стр 10
2/2003 стр 11
2/2003 стр 12
3/2003 стр 3
3/2003 стр 3
3/2003 стр 4
3/2003 стр 4
3/2003 стр 4
5/2003 стр 14
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23.

Рјешење о утврђивању права власништва на изграђеном градском
грађевинском земљишту у корист Фестић (Мустафе) Муниба из
Градишке, ул. Партизанска бб

24.

Рјешење о утврђивању права власништва на изграђеном градском
грађевинском земљишту у корист Зарифовић (Адема) Назифа из
Градишке, ул. Атифа Топића 20
Рјешење о додјели неизграђеног градског грађевинског земљишта
на коришћење ради грађења путем јавног конкурса „ГРАДИНГ
ПРОМЕТ“
д.о.о. Градишка
Рјешење о додјели неизграђеног грађевинског градског земљишта
на коришћење ради грађења путем јавног конкурса Новаковић Ранку из
Александровца, општина Лакташи
Рјешење о образовању Радне групе за утврђивање критерија за намјенско
и транспарентно трошење средстава текуће буџетске резерве
Рјешење о додјели неизграђеног грађевинског земљишта ради грађења
путем конкурса Бакић Јоци

25.

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Рјешење о додјели неизграђеног грађевинског земљишта ради грађења
путем конкурса Туњић Зорану
Рјешење о додјели неизграђеног грађевинског земљишта ради грађења
путем конкурса Бањац Момчилу
Рјешење о додјели неизграђеног грађевинског земљишта ради грађења
путем конкурса „C.D.E.B“ Трговачко предузеће Сарајево
Рјешење о додјели неизграђеног грађевинског земљишта ради грађења
путем конкурса Туњић Зорану
Рјешење о измјени Рјешења о одређивању имена улица и тргова у
насељеном мјесту Градишка
Рјешење о усвајању захтјева Рамић (Латифе) Вехаба и Рамић (Латифа)
Мухарема из Градишке за ревизију додјеле грађевинског земљишта
Рјешење о усвајању захтјева Бечић (Халима) Реџепа из Градишке за
ревизију додјеле грађевинског земљишта
Рјешење о именовању Савјета за израду планова

5/2003 стр 14

5/2003 стр 15

5/2003 стр 17

5/2003 стр 18
5/2003 стр 19
6/2003 стр 21
6/2003 стр 22
6/2003 стр 23
6/2003 стр 24
6/2003 стр 26
6/2003 стр 27
7/2003 стр 65
7/2003 стр 67
7/2003 стр 68

З А К Љ У Ч Ц И И ДРУГИ АКТИ
Ред.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

НАЗИВ
Закључак о исправци грешке
Закључак о начину коришћења средстава у државној својини у
земљорадничким задругама
Аутентично тумачење
Закључак о смањењу катастарског прихода од пољопривредног земљишта
Закључак о исправци грешке
Закључак о смањењу прихода од пољопривреде у 2003. години

Број гласника/
страна
2/2003 стр 11
3/2003 стр 2
4/20030стр 5
5/2003 стр 20
5/2003 стр 20
6/ 2003 стр 27
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НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ
Ред.
бр.
1.
2.
3.

НАЗИВ
Правилник о измјенама и допунама Правилника о организацији и
систематизацији радних мјеста општинске управе
Правилник о измјенама и допунама Правилника о организацији и
систематизацији радних мјеста општинске управе
Правилник о измјенама и допунама Правилника о организацији и
систематизацији радних мјеста општинске управе

Број гласника/
страна
5/2003 стр 21
5/2003 стр 22
6/2003 стр 28

ОДЛУКЕ
Ред.
бр.
1.

НАЗИВ
Одлука о усвајању препорука ОСЦЕ-а

Број гласника/
страна
1/2003 стр 13

РЈЕШЕЊА
Ред.
бр.
1.

НАЗИВ

Број гласника/
страна

Рјешење о именовању Управног одбора Завичајног музеја Градишка

1/2003 стр 14

2.

Рјешење о именовању Надзорног одбора Завичајног музеја Градишка

1/2003 стр 14

3.
4.

Рјешење о именовању в.д. директора Завичајног музеја Градишка
Рјешење о именовање Комисије за утврђивање испуњености услова у
погледу пословног простора, уређаја и опреме за обављање дјелатности у
поступку издавања одобрења за рад, односно у поступку добијања
рјешења за рад предузећа, односно пословних јединица истих
Рјешење о давању сагласности на Статут ОДЈКП „Нови град“ Градишка
Рјешење о измјени Рјешења о именовању Управног одбора Народне
библиотеке Градишка
Рјешење о измјени Рјешења о именовању чланова Управног одбора
Народне библиотеке Градишка
Рјешење о давању сагласности ОДЈКП „Предузеће за пружање услуга на
тржницама“ на цјеновник услуга на пијаци у Горњим Подградцима
Рјешење о давању сагласности ЈКП „Топлана“ на утврђену цијену
топлотне енергије за грејну сезону 2002/2003. године
Рјешење о измјени рјешења о именовању чланова Општинског штаба
цивилне заштите
Рјешење о давању сагласности на Статут Завичајног музеја Градишка
Рјешење о разрјешењу директора Дома здравља Градишка
Рјешење о именовању в.д директора Дома здравља Градишка

1/2003 стр 14

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

1/2003 стр 15
2/2003 стр 12
2/2003 стр 12
2/2003 стр 13
3/2003 стр 5
3/2003 стр 5
3/2003 стр 5
4/2003 стр 5
5/2003 стр 23
5/2003 стр 23
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14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Рјешење о давању сагласности ЈКП „Топлана“ на утврђену цијену
топлотне енергије за грејну сезону 2003/2004. године
Рјешење о давању сагласности на Статут ОДЈП „Радио Градишка“
Рјешење о давању сагласности на Одлуку Управног одбора ОДЈКП
„Нови град“ Градишка
Рјешење о давању сагласности на Одлуку о измјенама и допунама
Статута ОДЈКП „Нови град“ Градишка
Рјешење о давању сагласности на Одлуку о измјенама и допунама
Статута
ОДЈКП „Градска чистоћа“ Градишка
Рјешење о давању сагласности на Одлуку о измјенама и допунама
Статута
ОДЈКП „ Предузеће за пружање услуга на тржницама“ п.о. Градишка
Рјешење о давању сагласности на Одлуку Управног одбора ОДЈКП
„Предузеће за пружање услуга на тржницама“ Градишка

5/2003 стр 23
6/2003 стр 28
6/2003 стр 28
7/2003 стр 69
7/2003 стр 69
7/2003 стр 70
7/2003 стр 70

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ред.
бр.
1.

НАЗИВ
Исправка

Број гласника/
страна
1/2003 стр 15

РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ГЕОДЕТСКЕ И ИМОВИНСКО - ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
– ПЈ ГРАДИШКА
Ред.
бр.
1.

НАЗИВ
Одлука о цијени 1м2 преузетог градског грађевинског земљишта

Број гласника/
страна
1/2003 стр 15
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РЕГИСТАР ПРОПИСА
објављених у „Службеном гласнику општине Градишка“ у 2002. години
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ
Ред.
бр.
1.

НАЗИВ
Програм рада Скупштине општине Градишка за 2003. годину

Број гласника/
страна
9/2002 стр 1

ОДЛУКЕ
Ред.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

НАЗИВ

Број гласника/
страна

Oдлука о приступању изради Просторног плана општине Градишка
Одлука о изради Урбанистичког плана Градишка
Одлука о изради Регулационог плана урбаног подручја у насељу
Брестовчина
Одлука о Регулационом плану дијела централног подручја Градишка
Одлука о регулационим плановима стамбеног насеља „Јелшинград I“ и
„Јелшинград II“ у Градишци
Одлука о изради урбанистичког пројекта за насеље Мањуреви – Стадион
-Топлана
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о грађевинском земљишту
Одлука о измјенама Одлуке о оснивању Основног државног јавног
предузећа „Српски радио Градишка“ Градишка
Одлука о брисању својства добра у општој употреби
Одлука Изборне комисије БиХ о давању сагласности на именовање
чланова Општинске изборне комисије Градишка
Oдлука о мјерама и поступцима за спрјечавање појаве и сузбијање
заразних, паразитарних и других болести животиња које су од значаја за
општину Градишка
Oдлука о утврђивању вриједности бода за обрачунавање накнаде за
коришћење грађевинског земљишта
Oдлука о утврђивању просјечне коначне грађевинске цијене корисне
стамбене површине
Oдлука о утврђивању вриједности бода за обрачунавање комуналне
накдане за 2002. годину
Одлука о брисању својства добра у општој употреби
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о накнадама одборницима
Скупштине општине Градишка
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о комуналним таксама
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о преносу права располагања на
непокретности без накдаде

1/2002 стр 1
1/2002 стр 2
1/2002 стр 3
1/2002 стр 4
1/2002 стр 5
1/2002 стр 6
1/2002 стр 7
1/2002 стр 9
1/2002 стр 9
1/2002 стр 13
2/2002 стр 1
2/2002 стр 4
2/2002 стр 4
2/2002 стр 4
2/2002 стр 5
2/2002 стр 5
2/2002 стр 5
2/2002 стр 6
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19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Одлука о висини учешћа грађана у трошковима одређених услуга
социјалног рада
Одлука о брисању својства добара у општој употреби
Одлука о оснивању „Завичајног музеја“ Градишка
Одлука о организацији и функционисању цивилне заштите општине
Градишка
Одлука о организовању Општинске организације Професионална
ватрогасна јединица Градишка
Одлука о утврђивању рибарског подручја општина Градишка
Одлука о издавању гаранције комуналном предузећу „Топлана“ Градишка
Одлука о издавању гаранције Основном државном јавном комуналном
предузећу „Нови град“ Градишка
Одлука о задужењу општине Градишка
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о проглашењу државних
предузећа од локалног интереса
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о гробљима и погребној
дјелатности на подручју општине Градишка
Одлука о додјели јавних награда и признања општине Градишка
Одлука о куповини пословног простора
Одлука о приступању измјени дијела Регулационог плана за град
Градишка
Одлука о усвајању Плана парцелације и урбанистичко-техничких услова
за изградњу пословно-стамбеног објекта „Угловница“ на Тргу јеврејских
страдања
Одлука о расписивању конкурса за додјелу неизграљеног грађевинског
земљишта ради изградње стамбено-пословног објекта
Одлука о објављивању огласа о додјели неизграљеног грађевинског
земљишта непосредном погодбом
Одлука о брисању својства добра у општој употреби
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о издавању гаранције ЈКП
„Топлана“ Градишка
Одлука о безбједности саобраћаја
Одлука о прихватању уговора о оснивању Јавног предузећа „ДЕП-ОТ“
Бања Лука
Одлука о изради урбанистичког пројекта пословно-стамбеног објекта у
Улици Видовданској
Одлука о усвајању Плана парцелације и урбанистичко-техничких услова
за изградњу пословно-стамбеног објекта „Кеј“ у Улици Обала војводе
Степе
I РЕБАЛАНС
Одлука о брисању својства непокретности у општој употреби
Одлука о брисању својства непокретности у општој употреби
Одлука о брисању својства непокретности у општој употреби
Одлука о усвајању и извршењу Буџета oпштине Градишка за
2003. годину
Буџет Општине Градишка за 2003. годину
Одлука о утврђивању начина образовања цијене топлотне енергије
Одлука о висини закупнине за закуп неоткупљених станова
Одлука о усвајању урбанистичког пројекта стамбено-пословног
комплекса у Видовданској улици

3/2002 стр 1
3/2002 стр 2
4/2002 стр 1
6/2002 стр 1
6/2002 стр 3
6/2002 стр 4
6/2002 стр 5
6/2002 стр 6
6/2002 стр 6
6/2002 стр 7
6/2002 стр 7
7/2002 стр 1
7/2002 стр 2
7/2002 стр 3
7/2002 стр 4
7/2002 стр 5
7/2002 стр 5
7/2002 стр 6
7/2002 стр 6
8/2002 стр 1
8/2002 стр 6
8/2002 стр 6
8/2002 стр 8
8/2002 стр 9
8/2002 стр 15
8/2002 стр 15
8/2002 стр 15
9/2002 стр 11
9/2002 стр 12
9/2002 стр 17
9/2002 стр 17
9/2002 стр 18
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51.
52.

Одлука о усвајању Плана парцелације и урбанистичко-техничких услова
за изградњу пословно-стамбеног објекта у Новој Тополи
Одлука о усвајању измјене дијела Плана парцелације дијела
индивидуалног насеља Крошња

9/2002 стр 19
9/2002 стр 20

РЈ ЕШЕЊА
Ред.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

НАЗИВ
Рјешење о ништавости рјешења о додјели грађевинског земљишта без
накнаде
Рјешење о образовању Одбора за друштвени положај жена и
равноправност међу половима
Рјешење о измјени Рјешења о образовању Савјета за здравство и
социјалну заштиту
Рјешење о измјени Рјешења о именовању Општинске изборне комисије
Рјешење о преузимању неизграђеног грађевинског земљишта ради
привођења трајној намјени- изградњи основне школе у приградском
насељу Брестовчина
Рјешење о трајног права коришћења грађевинског земљишта у корист
Биљане Вујић из Горњих Подградаца
Рјешење о додјели неизграђеног грађевинског земљишта на кориштење
ради комплетирања грађевинског плаца Миленку (Гојка) чекићу из
Градишке
Рјешење о именовању чланова Управног одбора ОДЈП „Српски радио
Градишка“ Градишка.
Рјешење о именовању чланова Надзорног одбора ОДЈП „Српски радио
Градишка“ Градишка
Рјешење о измјени Рјешења о именовању чланова Управног одбора ОДЈП
„Топлана“ Градишка
Рјешење о додјели неизграђеног грађевинског земљишта на кориштење,
ради комплетирања грађевинског плаца Иванки Вранић и Мирку
Граховцу
Рјешење о додјели неизграђеног грађевинског земљишта на кориштење,
ради комплетирања грађевинског плаца Рифату (Шабана) Шашкин
Рјешење о додјели неизграђеног грађевинског земљишта на локалитету
„Ровине“
Рјешење о додјели неизграђеног грађевинског земљишта на трајно
кориштење, ради комплетирања грађевинског плаца Станку Станку из
Градишке
Рјешење о утврђивању да су 1990., односно 1991. година испуњени сви
услови за пренос трајног коришћења на грађевинском земљишту.
Рјешење о замјени некретнина
Рјешење о разрјешењу дужности чланова Управног одбора
„Ветеринарске станице“ Градишка
Рјешење о разрјешењу дужности чланова Надзорног одбора
„Ветеринарске станице“ Градишка
Рјешење о разрјешењу дужности чланова Управног одбора ОДП
„Турјачанка“ Турјак
Рјешење о разрјешењу дужности чланова Надзорног одбора „Турјачанка“
Турјак

Број гласника/
страна
1/2002 стр 10
1/2002 стр 11
1/2002 стр 12
1/2002 стр 14
2/2002 стр 7
2/2002 стр 8
2/2002 стр 9
2/2002 стр 10
2/2002 стр 10
2/2002 стр 10
4/2002 стр 3
4/2002 стр 4
5/2002 стр 1-29
6/2002 стр 9
6/2002 стр 10
6/2002 стр 13
6/2002 стр 14
6/2002 стр 14
6/2002 стр 15
6/2002 стр 15
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21.
22.
23.
24.
25.

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Рјешење о разрјешењу дужности директора ОДП „Турјачанка“ Турјак
Рјешење о додјели неизграђеног грађевинског земљишта на кориштење
Ћехајић (Хивзе) Ирфану из Градишке ради комплетирања грађевинског
плаца
Рјешење о додјели неизграђеног грађевинског земљишта на кориштење
Карагић Анкици рођ. Грчић из Градишке ради комплетирања
грађевинског земљишта
Рјешење о додјели неизграђеног грађевинског земљишта на кориштење
Лукић (Јове) Драгомиру из Градишке ради комплетирања
грађевинског плаца.
Рјешење о додјели неизграђеног грађевинског земљишта на кориштење
Станишљевић (Васе) Небојши, Станишљевић (Васе) Јованки и
Станишљевић Анки рођ. Вукајловић из Градишке ради комплетирања
грађевинског плаца
Рјешење о додјели неизграђеног грађевинског земљишта на кориштење
Перић (Божидара) Винку и Перић Драгици рођ. Зоретић из Градишке
ради комплетирања грађевинског плаца
Рјешење о додјели неизграђеног грађевинског земљишта на кориштење
Чакаљ (Миће) Милану и Гиговић (Драгутина) Милошу из Градишке ради
комплетирања грађевинског плаца
Рјешење о додјели неизграђеног градског грађевинског земљишта на
трајно кориштење у корист „ТИН ИНВЕСТ“ д.о.о Градишка
Рјешење о додјели неизграђеног грађевинског земљишта у државној
својини на кориштење ради комплетирања грађевинског плаца у корист
Чакаљ (Миће) Милорада
Рјешење о додјели неизграђеног грађевинског земљишта у државној
својини на кориштење ради комплетирања грађевинског плаца у корист
Обрадовић (Стеве) Недељка и Обрадовић Бранке, рођене Стојнић
Рјешење о додјели неизграђеног грађевинског земљишта у државној
својини на кориштење ради комплетирања грађевинског плаца у корист
Видовић (Ђорђа) Михајла
Рјешење о додјели неизграђеног грађевинског земљишта у државној
својини на кориштење ради комплетирања грађевинског плаца у корист
Бегић (Хакије) Алије
Рјешење о додјели неизграђеног грађевинског земљишта у државној
својини на кориштење ради комплетирања грађевинског плаца у корист
Шмитран (Петра) Николе
Рјешење о додјели неизграђеног грађевинског земљишта у државној
својини на кориштење ради комплетирања грађевинског плаца у корист
Мирјанић (Станка) Раде
Рјешење о давању сагласности за именовање Управног одбора Завичајног
музеја Градишка
Рјешење о давању сагласности за именовање Надзорног одбора
Завичајног музеја Градишка
Рјешење о давању сагласности за именовање в.д. директора Завичајног
музеја Градишка
Рјешење о разрјешењу члана Комисије за одређивање назива улица и
бројева зграда
Рјешење о именовању члана Комисије за одређивање назива улица и
бројева зграда
Рјешење о измјени Рјешења о именовању члана Комисије за одређивање
назива улица и бројева зграда

6/2002 стр 16
7/2002 стр 7
7/2002 стр 8
7/2002 стр 9

7/2002 стр 11

7/2002 стр 12
7/2002 стр 13
9/2002 стр 21
9/2002 стр 22
9/2002 стр 23
9/2002 стр 24
9/2002 стр 25
9/2002 стр 26
9/2002 стр 27
9/2002 стр 28
9/2002 стр 28
9/2002 стр 29
9/2002 стр 29
9/2002 стр 29
9/2002 стр 30
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З А К Љ У Ч Ц И И ДРУГИ АКТИ
Ред.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

НАЗИВ
Закључак о о обустави поступка обнове у предмету додјеле грађевинског
земљишта без накнаде по рјешењу Скупштине општине
Закључак о исправци грешке
Закључак о исправци грешке
Закључак о усвајању I ребаланса буџета општине Градишка за 2002.
годину
Закључак
Тумачење тарифе комуналних такса Општинске одлуке о комуналним
таксама
Закључак о исправци грешке

Број гласника/
страна
1/2002 стр 11

7/2002 стр 14
7/2002 стр 15
8/2002 стр 8
8/2002 стр 16
8/2002 стр 16
9/2002 стр 30

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
РЈЕШЕЊА
Ред.
бр.
1.
2.
3.

НАЗИВ
Рјешење о образовању Координационог одбора за заштиту животне
средине
Рјешење о именовању Комисије за утврђивање испуњености услова у
погледу пословног простора, уређаја и опреме за обављање трговинских
дјелатности у поступку издавања одобрења за рад
Рјешење о измјени Рјешења о именовању члана Надзорног одбора
„Апотекарске установе Градишка“

Број гласника/
страна
3/2002 стр 3
3/2002 стр 3

9/2002 стр 32

ОДЛУКЕ
Ред.
бр.
1.

НАЗИВ
Одлука о образовању Комитета за стратешко и капитално планирање

Број гласника/
страна
9/2002 стр 31

С Е К Р Е Т А Р С К У П Ш Т И Н Е О П Ш ТИ Н Е
Ред.
бр.
1.

НАЗИВ
Исправка Рјешења

Број гласника/
страна
3/2002 стр 4
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РЕГИСТАР ПРОПИСА
објављених у „Службеном гласнику општине Градишка“ у 2001. години

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ
Ред.
бр.
1.

НАЗИВ
Програм рада Скупштине општине Градишка за 2002. годину

Број гласника/
страна
10/2001 стр 1

ОДЛУКЕ
Ред.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.

НАЗИВ

Број гласника/
страна

Одлука о измјенама Одлуке о грађевинском земљишту
Одлука о одређивању и обиљеживању имена улица, тргова и бројева
зграда
Одлука о установљењу јавних признања општине Градишка
Одлука о утврђивању вриједности бода за утврђивање висине накнаде
заједничке комуналне потрошње
Одлука о утврђивању вриједности бода за утврђивање накнаде за
коришћење грађевинског земљишта
Одлука о утврђивању просјечне коначне грађевинске цијене корисне
стамбене површине
Одлука о измјени и допуни Одлуке о грађевинском земљишту
Одлука о измјенама и допунама Пословника о раду Скупштине
општине Градишка
Одлука о измјени о давању сагласности на подјелу и статусне промјене
ОДЈКП „Нови град“ Градишка у поступку приватизације
Одлука о давању сагласности на издавање у закуп Производно - галенске
лабораторије као дијела „Апотекарске установе“ Градишка
Одлука о измјени Одлуке о накнадама одборницима Скупштине општине
Градишка
Одлука о измјени Одлуке о установљењу јавних признања општине
Градишка
Oдлука о плану парцелације и урбанистичко-техничким условима за
изградњу стамбеног насеља на локалитету уз фабрику „Јелшинград“ у
Градишци

1/2001 стр 1

Одлука о установљењу јавних награда и признања општине Градишка
Одлука о одређивању радног времена угоститељских објеката на подручју
општине Градишка
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о накнади за ватрогаство
Одлука о брисању својства непокретности

2/2001 стр 1
2/2001 стр 2
2/2001 стр 7
2/2001 стр 7
2/2001 стр 8
2/2001 стр 8
2/2001 стр 10
2/2001 стр 11
2/2001 стр 11
3/2001 стр 1

3/2001 стр 2
4/2001 стр 1
5/2001 стр 1
5/2001 стр 3
5/2001 стр 4
5/2001 стр 4
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18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Одлука о измјенама Одлуке о оснивању ОДЈКП „Топлана“ Градишка.
Одлука о додјели јавних признања општине Градишка
Одлука о грађевинском земљишту
Одлука
Одлука о измјени Одлуке о брисању својства непокретности у општој
употреби
Одлука о административним таксама
Одлука о измјенама и допунама Буџета општине Градишка за 2001.
годину (уравнотежење расхода буџета)
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о грађевинском земљишту
Одлука о висини закупнине за закуп неоткупљених станова
Одлука о приступању припремама за изградњу основне школе
Одлука о измјенама и допунама Пословника о раду Скупштине општине
Градишка
Буџет Општине Градишка за 2002. годину
Одлука о усвајању и извршењу Буџета oпштине Градишка за
2002. годину
Oдлука о комуналним таксама – тарифа комуналних такса
Одлука о измјени Одлуке о давању сагласности на подјелу ОДЈКП „Нови
град“ Градишка у поступку приватизације

6/2001 стр 1
6/2001 стр 2
7/2001 стр 1
7/2001 стр 29
7/2001 стр 30
8/2001 стр 1
08/2001 стр 4
8/2001 стр 5
8/2001 стр 6
8/2001 стр 6
9/2001 стр 1
10/2001 стр 10
10/2001 стр 11
10/2001 стр 17
10/2001 стр 21

РЈЕШЕЊА
Ред.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

НАЗИВ

Број гласника/
страна

Рјешење о разрјешењу члана Управног одбора ОДП „Јединство“
Рјешење о именовању Комисије за праћење реализације плана повратка
и збрињавања избјеглих и расељених лица у општини Градишка
Рјешење о разрјешењу члана Управног одбора ОДП „Машински сервис“
Нова Топола
Рјешење о именовању члана Управног одбора ОДП „Машински сервис“
Нова Топола
Рјешење о разрјешењу члана Надзорног одбора ОДП „Машински
сервис“ Нова Топола
Рјешење о именовању члана члана Надзорног одбора ОДП „Машински
сервис“ Нова Топола
Рјешење о измјени Рјешења о именовању члана Управног одбора ОДП
„Јединство“ Градишка
Рјешење о разрјешењу директора ОДЈП „Српски радио Градишка“
Градишка
Рјешење о именовању в.д. директора ОДЈП „Српски радио Градишка“
Градишка
Рјешење о допуни рјешења о образовању Комисије за награде и
признања Скупштине општине Градишка
Рјешење о разрјешењу начелника општине Градишка
Рјешење о избору Начелника општине Градишка
Рјешење о именовању Комисије за одређивање имена улица и тргова и
бројева зграда
Рјешење о разрјешењу предсједника Верификационе комисије

1/2001 стр 1
2/2001 стр 11
2/2001 стр 12
2/2001 стр 12
2/2001 стр 13
2/2001 стр 13
2/2001 стр 13
3/ 2001 стр 2
3/ 2001 стр 2
3/ 2001 стр 2
4/2001 стр 2
4/2001 стр 2
4/2001 стр 2
4/2001 стр 3
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15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Рјешење о именовању предсједника Верификационе комисије
Рјешење о разрјешењу предсједника Мандатно-имунитетске комисије
Рјешење о именовању предсједника Мандатно-имунитетске комисије
Рјешење о давању сагласности Начелнику општине Градишка за
именовање Начелника Одјељења за привреду и друштвене дјелатности
Рјешење о давању сагласности Начелнику општине Градишка за
именовање Начелника Одјељења за стамбено-комуналне послове
Рјешење о додјели неизграђеног грађевинског земљишта на кориштење
ради комплетирања грађевинског плаца у корист Наде Грбић рођ.
Секулић
Рјешење о изузимању неизграђеног грађевинског земљишта на
кориштење ради комплетирања грађевинског плаца у корист Наде
Грбић рођ. Секулић
Рјешење о додјели неизграђеног грађевинског земљишта на кориштење
ради комплетирања грађевинског плаца у корист Ђуре Вујића из
Градишке
Рјешење о додјели неизграђеног грађевинског земљишта на кориштење
ради комплетирања грађевинског плаца у корист Боже Савића из
Градишке
Рјешење о додјели неизграђеног грађевинског земљишта на кориштење
ради комплетирања грађевинског плаца Нинић (Миле) Мирку из
Градишке
Рјешење о додјели неизграђеног грађевинског земљишта на кориштење
ради комплетирања грађевинског плаца Ђурић (Гојка) Гојку из
Градишке
Рјешење о додјели неизграђеног грађевинског земљишта на кориштење
ради комплетирања грађевинског плаца Зорановић (Војислава) Драгану
из Градишке
Рјешење о додјели неизграђеног грађевинског земљишта на кориштење
ради комплетирања грађевинског плаца Штрбац Драгици рођ. Лакетић
из Градишке
Рјешење о додјели на кориштење ради грађења неизграђеног
грађевинског земљишта у државној својини (избјеглим и расељеним
лицима на локалитету Ровина)
Рјешење о додјели неизграђеног грађевинског земљишта на кориштење
ради комплетирања грађевинског плаца ГП „АРТИНГ-ИНВЕСТ“ из
Градишке
Рјешење о додјели неизграђеног грађевинског земљишта на кориштење
ради комплетирања грађевинског плаца Капић (Мехмеда) Мухамеду из
Градишке
Рјешење о додјели неизграђеног грађевинског земљишта на кориштење
ради комплетирања грађевинског плаца Божић Нади из Градишке
Рјешење о измјени рјешења број: 02-475222 (Басарић Славко - Басарић
Јованка)
Рјешење о именовању Општинске изборне комисије
Рјешење о разрјешењу члана Савјета за образовање и културу
Скупштине општине Градипшка
Рјешење о разрјешењу члана Савјета за образовање и културу
Скупштине општине Градипшка
Рјешење о додјели неизграђеног градског грађевинског земљишта на
трајно кориштење Ђуричковић (Вукоте) Вељку из Бања Луке
Рјешење о додјели неизграђеног градског грађевинског земљишта на

4/2001 стр 3
4/2001 стр 4
4/2001 стр 4
4/2001 стр 4
4/2001 стр 4
4/2001 стр 5

4/2001 стр 5
4/2001 стр 6
4/2001 стр 6
5/2001 стр 5
5/2001 стр 5
5/2001 стр 6
5/2001 стр 7
7/2001 стр 30
7/2001 стр 37
7/2001 стр 38
8/2001 стр 7
8/2001 стр 8
9/2001 стр 1
9/2001 стр 2
9/2001 стр 2
10/2001 стр 21
10/2001 стр 22
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38.
39.
40.

трајно кориштење Мавија (Игњатије) Стеви из Градишке
Рјешење о додјели неизграђеног градског грађевинског земљишта на
кориштење ради комплетирања грађевинског плаца ГП „АРТИНГИНВЕСТ“ из Градишке
Рјешење о додјели неизграђеног градског грађевинског земљишта на
кориштење ради комплетирања грађевинског плаца Колунџија Зорану
из Градишке
Рјешење о додјели земљишта на трајно кориштење ради грађења у
корист ГПП „ГРАДИД-ИНЖИЊЕРИНГ“ из Градишке

10/2001 стр 23
10/2001 стр 24
10/2001 стр 25

ЗАКЉУЧЦИ И ДРУГИ АКТИ
Ред.
бр.

НАЗИВ

Број гласника/
страна

1. Закључак

3/ 2001 стр 3

2. Преглед стамбених пословних зона

7/2001 стр 24

3. Закључак о обустави поступка и поништења Рјешења о додјели

неизграђеног грађевинског земљишта Босанчић (Триве) Душану из
Орахове
4. Закључак о обустави поступка и поништења Рјешења о додјели
неизграђеног грађевинског земљишта Марковић (Антонија) Сави из
Градишке

8/2001 стр 8
8/2001 стр 9

Н А Ч Е Л Н И К ОП Ш Т И Н Е
РЈЕШЕЊА
Ред.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

НАЗИВ
Рјешење о образовању Општинског штаба за праћење, извршење сјетве,
жетве и вршидбе
Рјешење о измјени Рјешења о образовању Дисциплинске комисије
Рјешење о разрјешењу начелника Одјељења за привреду и друштвене
дјелатности
Рјешење о образовању Комисије за оцјењивање способности дјеце
ометене у психо-физичком развоју.
Рјешење о давању сагласности на Статут ОДЈКП „Предузеће за пружање
услуга на тржницама“ Градишка
Рјешење о давању сагласности на одлуку Црквеног одбора Српске
православне цркве Рогољи
Рјешење о именовању начелника Одјељења за привреду и друштвене
дјелатности
Рјешење о разрјешењу начелника Одјељења за стамбено - комуналне
послове
Рјешење о именовању начелника Одјељења за стамбено - комуналне

Број гласника/
страна
1/2001 стр 2
2/2001 стр 14
3/2001 стр 3
3/2001 стр 3
3/2001 стр 4
3/2001 стр 4
4/2001 стр 7
4/2001 стр
4/2001 стр 7
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

послове
Рјешење о разрјешењу в.д. директора Народне библиотеке Градишка
Рјешење о именовању директора Народне библиотеке Градишка
Рјешење о образовању Општинског штаба за праћење и извршење сјетве,
жетве и вршидбе
Рјешење о давању сагласности ОДЈКП „Градска чистоћа“ за промјену
цијена одвоза и депоновања смећа
Рјешење о именовању директора Центра за социјални рад
Рјешење о образовању Комисије за пријем захтјева и обрачун вриједности
станова у власништву општине Градишка
Рјешење о именовању директора „Народног универзитета“ Градишка

4/2001 стр 8
4/2001 стр 8
4/2001 стр 8
5/2001 стр 7
5/2001 стр 8
8/2001 стр 10
9/2001 стр 2

ОДЛУКЕ
Ред.
бр.
1.

НАЗИВ
Одлука о одређивању радног времена у органима општинске управе
општина Градишка

Број гласника/
страна
7/2001 стр 38

РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ГЕОДЕТСКЕ И ИМОВИНСКО - ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
ПОДРУЧНА ЈЕДИНИЦА ГРАДИШКА
Ред.
бр.
1.

НАЗИВ
Одлука о прописивању процента од просјечне тржишне цијене 1м 2
изграђеног стамбеног простора у Градишци за 2001. годину

Број гласника/
страна
1/2001 стр 2

ОСТАЛИ АКТИ
Ред.
бр.
1.
2.
3.
4.

НАЗИВ
Одлука о завођењу мјесног самодоприноса у МЗ Рогољи
Одлука о завођењу мјесног самодоприноса у МЗ Грбавци
Одлука о завођењу мјесног самодоприноса у МЗ Лужани
Одлука о завођењу мјесног самодоприноса у МЗ Машићи

Број гласника/
страна
4/2001 стр 9
4/2001 стр 10
4/2001 стр 10
8/ 2001 стр 10
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РЕГИСТАР ПРОПИСА
објављених у „Службеном гласнику општине Градишка“ у 2000. години
СКУПШТИНА ГРАДА
ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ
Ред.
бр.
1.

НАЗИВ

Број гласника/
страна

Програм рада Скупштине општине Градишка за период јануар - март 2000.
године

1/2000 стр 1

2.

Програм рада Скупштине општине Градишка за период јули - децeмбар
2000. године

5/2000 стр 1

3.
4.

Правилник о организацији Општинске управе
Програм рада Скупштине општине Градишка за 2001. годину

6/2000 стр 9
9/2000 стр 1

ОДЛУКЕ
Ред.
бр.

НАЗИВ

Број гласника/
страна

5.

Одлука о условима, начину и поступку стицања права надзиђавање,
односно претварање заједничке просторије у станове путем конкурса
Одлука о издавању урбанистичке сагласности за постављање привремених
објеката и реконструкцију објеката предвиђених за рушење
Одлука о допуни Одлуке о грађевинском земљишту
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о комуналним таксама
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о организацији Општинске управе
Одлука о допуни Одлуке о Извршном одбору Скупштине општине
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о стипендирању студената на
вишим и високим школама и факултетима

1/2000 стр 4

12.
13.
14.

Одлука о брисању својства непокретности у општој употреби
Одлука о брисању својства непокретности у општој употреби
Одлука о Буџету и Извршењу Буџета општине Градишка за 2000. годину

1/2000 стр 9
1/2000 стр 9
2/2000 стр 1

15.
16.
17.
18.
19.
20.

Одлука о брисању својства непокретности
Одлука о брисању својства непокретности
Одлука о мјесним заједницама на подручју општине Градишка
Одлука о накнадама одборницима СО-е Градишка
Одлука о финансирању политичких странака из Буџета општине Градишка
Одлука о допуни Одлуке о начину изградње, уређења и одржавања
зелених и рекереационих површина на подручју општине Градишка

2/2000 стр 13
2/2000 стр 13
4/2000 стр 1

6.
7.
8.
9.
10.
11.

1/2000 стр 5
1/2000 стр 6
1/2000 стр 7
1/2000 стр 7
1/2000 стр 8
1/2000 стр 8

4/2000 стр 4
4/2000 стр 6
4/2000 стр 6
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21.

Одлука о условима и начину обављања јавног превоза лица и ствари на
подручју општине Градишка

5/2000 стр 5

22.

Одлука о утврђивању вриједности бода за утврђивање накнаде за
коришћење грађевинског земљишта
Одлука о водоводу и канализацији
Одлука о начину вршења такси превоза на подручју општине Градишка
Одлука о организовању Управне организације Професионална ватрогасна
јединица и служба цивилне заштите као посебне општинске организације
Одлука о давању сагласности на подјелу и статусне промјене ОДЈКП
„Нови град“ Градишка у поступку приватизације
Одлука о измјени и допуни Одлуке о начину заузимања јавних површина
Одлука о измјени Одлуке о организовању установе Дома културе „Вељко
Чубриловић“ Градишка
Одлука о додјели јавних признања општине Градишка.
Одлука о комуналном реду
Одлука о брисању својства непокретности у општој употреби
Одлука о усвајању и извршењу Буџета oпштине Градишка за 2001. годину
Буџет Општине Градишка за 2001. годину
Одлука о изради Регулационог плана дијела централног подручја
Градишка
Одлука о допуни Одлуке о организовању Управне организације
„Професионална ватрогасна јединица и Служба цивилне заштите као
посебне општинске организације“
Одлука о брисању својства непокретности у општој употреби
Одлука о брисању својства непокретности у општој употреби

5/2000 стр 10

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

36.
37.

6/2000 стр 1
7/2000 стр 1
7/2000 стр 4
7/2000 стр 5
7/2000 стр 7
7/2000 стр 7
7/2000 стр 8
8/2000 стр 1
8/2000 стр 12
9/2000 стр 9
9/2000 стр 10
9/2000 стр 21
9/2000 стр 22
9/2000 стр 22
9/2000 стр 22

РЈЕШЕЊА
Ред.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

НАЗИВ

Број гласника/
страна
за
1/2000 стр 11

Рјешење о именовању секретара Општинског секретаријата
пољопривреду
Рјешење о именовању члана Извршног одбора СО-е
Рјешење о измјенама Рјешења о именовању чланова Управног одбора
ОДП „Машински сервис“ Нова Топола
Рјешење о образовању Општинског штаба за праћење извршења сјетве,
жетве и вршидбе
Рјешење о именовању Комисије за примопредају предмета
Рјешење о постављању рудковећих радника
Рјешење о постављању општинског шумарског инспектора
Рјешење о давању сагласности на правилник о унутрашњој организацији
Општинског секретаријата за пољопривреду, шумарство и водопривреде
Рјешење о разрјешењу руководећег радника
Рјешење о постављању помоћника директора Завода за урбанизам,
стамбено-комуналне послове, грађевинарство и екологију.
Рјешење о избору начелника општине Градишка
Рјешење о избору предсједника СО-е Градишка
Рјешење о избору замјеника начелника општине Градишка.

1/2000 стр 12
1/2000 стр 12
1/2000 стр 12
1/2000 стр 13
1/2000 стр 13
1/2000 стр 14
1/2000 стр 14
1/2000 стр 14
2/2000 стр 14
4/2000 стр 7
4/2000 стр 7
4/2000 стр 7
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14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

Рјешење о именовању потпредсједника СО-е Градишка
Рјешење о именовању секретара СО-е Градишка
Рјешење о разрјешењу потпредсједника СО-е Градишка
Рјешење о разрјешењу секретара СО-е Градишка
Рјешење о разрјешењу предсједника Извршног одбора СО-е Градишка
Рјешење о разрјешењу члана Извршног одбора СО-е
Рјешење о разрјешењу члана Извршног одбора СО-е
Рјешење о разрјешењу члана Извршног одбора СО-е
Рјешење о разрјешењу члана Извршног одбора СО-е
Рјешење о разрјешењу члана Извршног одбора СО-е
Рјешење о разрјешењу члана Извршног одбора СО-е
Рјешење о разрјешењу члана Извршног одбора СО-е
Рјешење о разрјешењу члана Извршног одбора СО-е
Рјешење о разрјешењу члана Извршног одбора СО-е
Рјешење о разрјешењу члана Извршног одбора СО-е
Рјешење о разрјешењу члана Извршног одбора СО-е
Рјешење о разрјешењу члана Извршног одбора СО-е
Рјешење о разрјешењу члана Извршног одбора СО-е
Рјешење о избору Верификационе комисије СО-е
Рјешење о избору Комисије за избор и именовање
Рјешење о образовању мандатно-имунитетске комисије
Рјешење о образовању Комисије за прописе
Рјешење о образовању Комисије за награде и признања
Рјешење о образовању Комисије за вјерска питања
Рјешење о образовању Комисије за за борачко-инвалидску
заштиту, заштиту породица погинулих бораца и цивилних жртава рата
Рјешење о образовању Одбора за друштвени надзор и представке
Рјешење о образовању Одбора за регионалну и међународну сарадњу
Рјешење о образовању Савјета за спорт
Рјешење о образовању Савјета за образовање и културу
Рјешење о образовању Савјета за здравство и социјалну заштиту
Рјешење о давању сагласности начелнику Општине Градишка на избор
начелника Одјељења за општу управу
Рјешење о давању сагласности начелнику Општине Градишка на избор
начелника Одјељења за привреду и друштвене дјелатности
Рјешење о давању сагласности начелнику Општине Градишка на избор
начелника Одјељења за финансије
Рјешење о давању сагласности начелнику Општине Градишка на избор
начелника Одјељења за просторно уређење
Рјешење о давању сагласности начелнику Општине Градишка на избор
начелника Одјељења за стамбено-комуналне послове
Рјешење о давању сагласности начелнику општине Градишка на избор
в.д. начелника за борачко-инвалидску заштиту
Рјешење
Рјешење
Рјешење
Рјешење
Рјешење
Рјешење

4/2000 стр 7
4/2000 стр 8
4/2000 стр 8
4/2000 стр 9
4/2000 стр 9
4/2000 стр 9
4/2000 стр 10
4/2000 стр 10
4/2000 стр 10
4/2000 стр 11
4/2000 стр 11
4/2000 стр 11
4/2000 стр 12
4/2000 стр 12
4/2000 стр 12
4/2000 стр 13
4/2000 стр 13
4/2000 стр 13
4/2000 стр 14
4/2000 стр 14
4/2000 стр 14
4/2000 стр 15
4/2000 стр 15
4/2000 стр 15
4/2000 стр 16
4/2000 стр 16
4/2000 стр 16
4/2000 стр 17
4/2000 стр 17
4/2000 стр 17
4/2000 стр 18
4/2000 стр 18
4/2000 стр 18
4/2000 стр 19
4/2000 стр 19
4/2000 стр 19
4/2000 стр 20
4/2000 стр 20
4/2000 стр 20
4/2000 стр 21
4/2000 стр 21
4/2000 стр 21
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56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.

81.
82.
83.
84.
85.
86.

Рјешење о давању сагласности на Правилник о измјенама и допунама
Правилника Општинског секретаријата за привреду
Рјешење о давању сагласности на Правилник о измјенама и допунама
Правилника о унутрашњој организацији Службе заједничких послова
Рјешење о давању сагласности на Правилник о измјенама Правилника
Општинског секретаријата за послове управе
Рјешење
Рјешење

4/2000 стр 22

Решење о постављању помоћника секретара Општинског секретаријата за
инспекцијске послове
Рјешење о измјени Рјешења о именовању чланова Управног одбора ОДП
„Машински сервис“ Нова Топола
Рјешење о разрјешењу директора ОДП „Машински сервис“ Нова Топола
Рјешење о разрјешењу директора ОДП „Инжињеринг“ Градишка
Рјешење о именовању в.д. директора ОДП „Машински сервис“ Нова
Топола
Рјешење о именовању в.д. директора ОДП „Инжињеринг“ Градишка
Рјешење о разрјешењу потпредсједника Извршног одбора за привреду
Рјешење о разрјешењу потпредсједника Извршног одбора за друштвене
дјелатности
Рјешење о разрјешењу секретара Секретаријата за инспекцијске послове
Рјешење о разрјешењу секретара Секретаријата за привреду
Рјешење о разрјешењу секретара Секретаријата за пољопривреду,
шумарство и водопривреду
Рјешење о разрјешењу секретара Секретаријата за друштвене дјелатности
Рјешење о разрјешењу секретара Секретаријата за обнову и развој
Рјешење о разрјешењу секретара Секретаријата за борачко-инвалидску
заштиту и заштиту цивилних жртава рата
Рјешење о разрјешењу секретара Секретаријата за финансије и средства у
Општини
Рјешење о разрјешењу секретара Секретаријата за послове управе
Рјешење о разрјешењу директора Завода за урбанизам, стамбено комуналне послове, грађевинсарство и екологију
Рјешење о разрјешењу начелника Службе заједничких послова
Рјешење о разрјешењу члана Извршног одбора за екологију и заштиту
човјекове околине
Рјешење о додјељивању на привремено кориштење неизграђеног
грађевинског земљишта за 4 грађевинска плаца за изградњу монтажних
кућа породицама погинулих бораца и ратним војним инвалидима
Рјешење о давању сагласности за приватизацију ОДЈП „Српски радио“
Градишка
Рјешење о разрјешењу чланова Управног одбора ОДП „Ветеринарска
станица“ Градишка
Рјешење о именовању чланова Управног одбора ОДП „Ветеринарска
станица“ Градишка
Рјешење о разрјешењу чланова Надзорног одбора ОДП „Ветеринарска
станица“ Градишка
Рјешење о именовању чланова Надзорног одбора ОДП „Ветеринарска
станица“ Градишка
Рјешење о разрјешењу чланова Управног одбора ОДЈКП „Нови град“

4/2000 стр 23

4/2000 стр 22
4/2000 стр 22
4/2000 стр 23
4/2000 стр 23

5/2000 стр 10
5/2000 стр 10
5/2000 стр 11
5/2000 стр 11
5/2000 стр 11
5/2000 стр 12
5/2000 стр 12
5/2000 стр 12
5/2000 стр 12
5/2000 стр 13
5/2000 стр 13
5/2000 стр 13
5/2000 стр 14
5/2000 стр 14
5/2000 стр 14
5/2000 стр 14
5/2000 стр 14
5/2000 стр 15
7/2000 стр 8
7/2000 стр 8
7/2000 стр 9
7/2000 стр 9
7/2000 стр 9
7/2000 стр 10
7/2000 стр 10
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87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.

Градишка
Рјешење о именовању чланова Управног одбора ОДЈКП „Нови град“
Градишка
Рјешење о разрјешењу чланова Надзорног одбора ОДЈКП „Нови град“
Градишка
Рјешење о именовању чланова Надзорног одбора ОДЈКП „Нови град“
Градишка
Рјешење о разрјешењу чланова Управног одбора ОДП „Турјачанка“
Турјак
Рјешење о именовању чланова Управног одбора ОДП „Турјачанка“ Турјак
Рјешење о разрјешењу чланова Надзорног одбора ОДП „Турјачанка“
Турјак
Рјешење о именовању чланова Надзорног одбора ОДП „Турјачанка“
Турјак
Рјешење о разрјешењу чланова Управног одбора ОДП „Аутопревоз“
Градишка
Рјешење о именовању чланова Управног одбора ОДП „Аутопревоз“
Градишка
Рјешење о разрјешењу чланова Надзорног одбора ОДП „Аутопревоз“
Градишка
Рјешење о именовању чланова Надзорног одбора ОДП „Аутопревоз“
Градишка
Рјешење о разрјешењу чланова Управног одбора ОДП „Црвени сигнал“
Градишка
Рјешење о именовању чланова Управног одбора ОДП „Црвени сигнал“
Градишка
Рјешење о разрјешењу чланова Надзорног одбора ОДП „Црвени сигнал“
Градишка
Рјешење о именовању чланова Надзорног одбора ОДП „Црвени сигнал“
Градишка
Рјешење о разрјешењу чланова Управног одбора ОДП „Топлана“
Градишка
Рјешење о именовању чланова Управног одбора ОДП „Топлана“
Градишка
Рјешење о разрјешењу чланова Надзорног одбора ОДП „Топлана“
Градишка
Рјешење о именовању чланова Надзорног одбора ОДП „Топлана“
Градишка
Рјешење о разрјешењу чланова Управног одбора Апотекарске установе
Градишка
Рјешење о именовању чланова Управног одбора Апотекарске установе
Градишка
Рјешење о разрјешењу чланова Надзорног одбора Апотекарске установе
Градишка
Рјешење о именовању чланова Надзорног одбора Апотекарске установе
Градишка
Рјешење о разрјешењу чланова Управног одбопра Дома здравља Градишка
Рјешење о именовању чланова Управног одбора Дома здравња Градишка
Рјешење о разрјешењу чланова Надзорног одбора Дома здравња Градишка
Рјешење о именовању чланова Надзорног одбора Дома здравња Градишка
Рјешење о разрјешењу чланова Управног одбора Дом културе „Вељко
Чубриловић“ Градишка

7/2000 стр 10
7/2000 стр 10
7/2000 стр 11
7/2000 стр 11
7/2000 стр 12
7/2000 стр 12
7/2000 стр 12
7/2000 стр 13
7/2000 стр 13
7/2000 стр 13
7/2000 стр 14
7/2000 стр 14
7/2000 стр 14
7/2000 стр 15
7/2000 стр 15
7/2000 стр 15
7/2000 стр 16
7/2000 стр 16
7/2000 стр 16
7/2000 стр 17
7/2000 стр 17
7/2000 стр 17
7/2000 стр 18
7/2000 стр 18
7/2000 стр 18
7/2000 стр 19
7/2000 стр 19
7/2000 стр 19
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115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.

127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.

136.

137.
138.
139.
140.

Рјешење о именовању чланова Управног одбора Дом културе „Вељко
Чубриловић“ Градишка
Рјешење о разрјешењу чланова Надзорног одбора Дом културе „Вељко
Чубриловић“ Градишка
Рјешење о именовању чланова Надзорног одбора Дом културе „Вељко
Чубриловић“ Градишка
Рјешење о разрјешењу чланова Управног одбора Народне библиотеке
Градишка
Рјешење о именовању чланова Управног одбора Народне библиотеке
Градишка
Рјешење о разрјешењу чланова Надзорног одбора Народне библиотеке
Градишка
Рјешење о именовању чланова Надзорног одбора Народне библиотеке
Градишка
Рјешење о разрјешењу директора установе Дом културе „Вељко
Чубриловић“ Градишка
Рјешење о именовању в.д. директора установе Дом културе „Вељко
Чубриловић“ Градишка
Рјешење о образовању Комитета за капиталне пројекте
Рјешење о образовању Комисије за процјену непокретности које су у
промету
Рјешење о додјели неизграђеног градског грађевинског земљишта ради
комплетирања грађевинског плаца у корист ГП „Артинг Инвест“
Градишка
Рјешење о утврђивању трајног права кориштења у корист Привредне
банке а.д. Градишка
Рјешење о изузимању неизграђеног градског грађевинског земљишта из
посједа ранијег власника Смиљић Јелене рођ. Шабић из Градишке
Рјешење о додјели неизграђеног градског грађевинског земљишта у
корист Смиљић Јелене рођ. Шабић из Градишке
Рјешење о изузимању неизграђеног градског грађевинског земљишта из
посједа ранијег корисника ЗЗ „Градишка“ Градишка
Рјешење о утврђивању трајног права кориштења градског грађевинског
земљишта у корист Дураковић (Мехмеда) Зијада из Градишке
Рјешење о измјени Рјешења о именовању чланова Управног одбора
ОДЈКП „Нови град“ Градишка
Рјешење о разрјешењу предсједника Одбора за друштвени надзор и
представнике СО-е Градишка
Рјешење о именовању предсједника Одбора за друштвени надзор и
представнике
Рјешење о разрјешењу замјеника предсједника Комисије за
борачко-инвалидску заштиту, заштиту породица погинулих бораца и
цивилних жртава рата СО-е Градишка
Рјешење о именовању замјеника предсједника Комисије за
борачко-инвалидску заштиту, заштиту породица погинулих бораца и
цивилних жртава рата СО-е Градишка
Рјешење о разрјешењу члана Савјета за спорт СО-е Градишка
Рјешење о именовању члана Савјета за спорт СО-е Градишка
Рјешење о изузимању неизграђеног грађевинског земљишта из посједа
ранијег корисника МДК ПИК „Младен Стојановић“ Градишка
Рјешење о изузимању неизграђеног грађевинског земљишта из посједа
ранијег корисника ВП „Сава“ Градишка

7/2000 стр 20
7/2000 стр 20
7/2000 стр 20
7/2000 стр 21
7/2000 стр 21
7/2000 стр 21
7/2000 стр 22
7/2000 стр 22
7/2000 стр 22
7/2000 стр 22
7/2000 стр 23
8/2000 стр 12
8/2000 стр 13
8/2000 стр 14
8/2000 стр 14
8/2000 стр 15
8/2000 стр 16
8/2000 стр 18
8/2000 стр 18
8/2000 стр 18
8/2000 стр 19
8/2000 стр 19
8/2000 стр 19
8/2000 стр 19
9/2000 стр 23
9/2000 стр 24
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141.
142.
143.
144.

145.
146.

147.
148.

149.

150.

151.

152.
153.
154.
155.
156.
157.

Рјешење о утврђивању трајног права кориштења грађевинског земљишта
у корист ОДЈКП „Нови град“ Градишка
Рјешење о додјели неизграђеног грађевинског земљишта на кориштење на
комплетирање грађевинског плаца Види Петровић из Градишке
Рјешење о додјели неизграђеног градског грађевинског земљишта на
кориштење ради грађења ГТП „Градид-Инжињеринг“ Градишка
Рјешење о додјели неизграђеног градског грађевинског земљишта на
кориштење ради комплетирања грађевинског плаца Вранић (Илије) Ђури
из Градишке
Рјешење о додјели неизграђеног градског грађевинског земљишта на
кориштење ради грађења Ђури Субашић из Градишке
Рјешење о додјели неизграђеног градског грађевинског земљишта у закуп
ради постављања привременог објекта Љиљани Станишљевић из
Градишке
Рјешење о додјели неизграђеног грађевинског земљишта у закуп ради
постављања привременог објекта Гордани Вуковић из Градишке
Рјешење о додјели неизграђеног градског грађевинског земљишта на
кориштење ради комплетирања грађевинског плаца ГП „Артинг-Инвест“
Градишка
Рјешење о додјели неизграђеног градског грађевинског земљишта на
кориштење ради комплетирања грађевинског плаца ГП „Артинг-Инвест“
Градишка
Рјешење о додјели неизграђеног градског грађевинског земљишта на
кориштење ради комплетирања грађевинског плаца Шкорић (Миодрага)
Остоји из Градишке
Рјешење о додјели неизграђеног градског грађевинског земљишта на
кориштење ради комплетирања грађевинског плаца Голић (Косте) Јови
из Градишке
Рјешење о именовању директора ОДП „Црвени сигнал“ Градишка
Рјешење о именовању в.д. директора ОДП „Турјачанка“ Турјак
Рјешење о разрјешењу директора ОДЈКП „Нови град“ Градишка
Рјешење о именовању в.д. директора ОДЈКП „Нови град“ Градишка
Рјешење о именовању в.д. директора ОДЈКП „Градска чистоћа“ ПО
Градишка
Рјешење о именовању в.д. директора ОДЈКП „Предузеће за пружање
услуга на тржницама“ ПО Градишка

9/2000 стр 24
9/2000 стр 25
9/2000 стр 26
9/2000 стр 27
9/2000 стр 28
9/2000 стр 29
9/2000 стр 29
9/2000 стр 30
9/2000 стр 31
9/2000 стр 32
9/2000 стр 32
9/2000 стр 33
9/2000 стр 34
9/2000 стр 34
9/2000 стр 34
9/2000 стр 35
9/2000 стр 35

ЗАКЉУЧЦИ И ДРУГИ АКТИ
Ред.
бр.

НАЗИВ

Број гласника/
страна
1/2000 стр 10

1. 1Тарифа комуналних такса

5
9
2. 1Закључак о давању сагласности за постављање
6ветеринарског инспектора
0
3. 1Закључак о давању сагласности за постављање општинског
6ветеринарског инспектора
1

општинског

1/2000 стр 15
1/2000 стр 15
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НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
РЈЕШЕЊА
Ред.
НАЗИВ
бр.
1. 1Рјешење о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији
6посебне општинске организације Професионална ватрогасна јединица и
2цивилна заштита
2. 1Рјешење о измјени Рјешења о именовању чланова Надзорног одбора
6Дома Здравља
3
3. 1Рјешење о разрјешењу чланова Управног одбора Центра за социјални рад
6Градишка
4
4. 1Рјешење о именовању чланова Управног одбора Центра за социјални рад
6
5
5. 1Рјешење о разрјешењу чланова Надзорног одбора Центра за социјални
6рад
6
6. 1Рјешење о именовању чланова Надзорног одбора Центра за социјални рад
6
7

Број гласника/
страна
8/2000 стр 20
8/2000 стр 20
9/2000 стр 35
9/2000 стр 36
9/2000 стр 36
9/2000 стр 36
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