
 

 

 

 

 

СКУПШТИНА ГРАДА 
__________________________________
__________________________________ 
 
 

На основу члaна 4. Закона о 
административним таксама („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 100/11, 
103/11, 67/13 и 123/20), а у вези са 
чланом 2. Закона о измјенама и 
допунама закона о легализацији 
бесправно изграђених објеката 
(„Службени гласник Републике Српске“, 
број 93/22) и члана 87. Статута града 
Градишка („Службени гласник града 
Градишка“, бр. 4/17 и 5/19), Скупштина 
града Градишка на сједници одржаној 
дана 26.10.2022. године доноси: 
 

О Д Л У К У 
 

o измјени и допуни Oдлуке о 
градским административним таксама 
 

Члан 1. 

 
У Одлуци о градским административним 
таксама („Службени гласник града 
Градишка“, број 4/21) у тарифи градских 
административних такса у тачки V 
тарифни број 11. у Напомени иза текста:  
 
 

 
 
 
 
 
„легализацију изграђених објеката“ ставља 
се тачка, а преостали дио текста брише се.  
 

Члан 2. 

 

У Одлуци о градским административним 

таксама у Тарифи градских 

административних такса, тачка III-Таксе из 

области привреде и предузетништва, 

тарифни број 3, у подтачки г) послије четврте 

алинеје додају се ријечи: „Напомена: Такса 

на рјешење о претварању пољопривредног 

земљишта у грађевинско земљиште у 

поступцима доношења рјешења о 

легалности изграђеног објекта се не 

наплаћује.“ 

Члан 3. 

 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику 
града Градишка“. 
 
 
Број: 01-022-214/22 
Датум: 26.10.2022. године 
Градишка 

  ПРЕДСЈЕДНИК 
  СКУПШТИНЕ ГРАДА 

  Миленко Павловић с.р. 

Објављује 
СКУПШТИНА ГРАДА 

ГРАДИШКА 
 

www.gradgradiska.com 

Година LVIII 
 

Број: 14/22 
 

31.10.2022. године 

Уређује Уређивачки одбор 
Главни и одговорни уредник 

Немања Панић 
Припрема: Стручна служба 
Скупштине града Градишка 
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Ha основу члана 39. став 2. тачка 
13. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске", 
бр. 97/16, 36/19 и 61/21) и члана 87. 
Статута града Градишка („Службени 
гласник града Градишка“, бр. 4/17 и 5/19) 
Скупштина града Градишка нa сједници 
одржаној 26.10.2022. године, донијела je 

 
 

О Д Л У К У 
 

о продаји путничких аутомобила у 
власништву града Градишка 

 
 
I 
 

Одобрава се продаја путничких 
аутомобила у власништву града 
Градишка и то: 
 
- Рено Клио, регистарске ознаке М95-Е-
376, година производње 2006., у возном 
стању, регистрован, 
- Рено Клио, регистарске ознаке М95-Е-
377, година производње 2006., у возном 
стању, регистрован, 
- Рено Меган, регистарске ознаке М86-Ј-
328, година производње 2008., у возном 
стању, регистрован, 
- Лада Нива, регистарске ознаке Е26-М-
395, година производње 2007., у возном 
стању, регистрован. 

 
II 

 
Продаја путничких аутомобила из тачке I 
извршиће се у поступку јавног 
надметања. 

 
III 

 
Овлашћује се Градоначелник да: 
именује Комисију за утврђивање почетне 
вриједности наведених путничких 
аутомобила, Комисију за провођење 
поступка продаје путничких аутомобила 
јавним надметањем, објави текст огласа 
о продаји путничких аутомобила и no 
завршеном поступку продаје јавним 
надметањем закључи уговоре о продаји 
са купцима путничких аутомобила који 
понуде највишу цијену. 
 

IV 
 
Ова одлука ступа на снагу даном 
доношења, a објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 

 
Број: 01-022-215/22 
Датум: 26.10.2022. године 
Градишка 

  ПРЕДСЈЕДНИК 
  СКУПШТИНЕ ГРАДА 

  Миленко Павловић с.р. 
__________________________________ 

 
На основу члана 7. Закона о 

министарским, владиним и другим 
именовањима Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“, 
број: 41/03), члана 16. Закона о систему 
јавних служби („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 68/07, 109/12 и 
44/16), чл. 36. и 87. Статута града 
Градишка („Службени гласник града 
Градишка“, бр. 4/17 и 5/19) Скупштина 
града Градишка на сједници одржаној 
дана 26.10.2022. године донијела је  

 
 

О Д Л У К У 
 

о утврђивању услова и критеријума 
за избор и именовање члана 

управног одбора Јавне установе 
„Туристичка организација Градишка“ 

Градишка 
 

I 
 
Овом одлуком утврђују се услови и 
критерији за избор и именовање члана 
управног одбора Јaвне установе 
„Туристичка организација Градишка“ 
Градишка. 

 
II 

 
Послови члана управног одбора 
утврђени су Законом о систему јавних 
служби, Законом о туризму и статутом 
Јавне установе „Туристичка 
организација Градишка“ Градишка. 
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III 
 
Сви кандидати за избор и именовање 
члана управног одбора Јавне установе 
„Туристичка организација Градишка“ 
Градишка дужни су да испуњавају 
сљедеће опште услове:  
 
1) да су држављани Републике Српске, 
односно Босне и Херцеговине,  
2) да су старији од 18 година,  
3) да имају општу здравствену 
способност,  
4) да нису осуђивани за кривично дјело 
на безусловну казну затвора од најмање 
шест мјесеци или за кривично дјело које 
их чини неподобним за обављање 
послова члана управног одбора,  
5) да нису отпуштани из органа управе 
као резултат дисциплинске мјере, на 
било којем нивоу власти у Босни и 
Херцеговини, у периоду од три године 
прије дана објављивања конкурса,  
6) да нису у сукобу интереса, односно да 
не обављају дужност која је неспојива са 
дужношћу члана управног одбора и 
7) да се на њих не односи члан  IX 1. 
Устава Босне и Херцеговине.  
 
Посебни услови које кандидати морају 
испуњавати су: 
 
-завршен први циклус високог 
образовања са најмање 180 ECTS 
бодова или  
еквивалент економског, правног или 
туристичког смјера и  
- најмање двије године радног искуства у 
струци.  

 
IV 
 

Са кандидатима који уђу у ужи збор 
Комисија за избор обавиће интервју. 
Комисија за избор састоји се од пет 
чланова, а именује је Градоначелник. 
 

V 
 
За провођење ове одлуке и конкурсне 
процедуре задужује се Градоначелник 
града Градишка.  
 

Конкурс ће се објавити у „Службеном 
гласнику Републике Српске“ и дневном 
листу „Глас Српске“.  
 
Рок за подношење пријава на конкурс је 
15 дана од дана објављивања. У случају 
да конкурс не буде објављен 
истовремено, рок ће се рачунати од дана 
посљедњег објављивања.  
 

VI 
 
Члана управног одбора наведене јавне 
установе, на основу ранг листе коју ће 
утврдити Комисија за избор, именоваће 
Скупштина града на мандатни период од 
четири године.  

VII 
 

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

 
Број: 01-022-216/22 
Датум: 26.10.2022. године 
Градишка 

  ПРЕДСЈЕДНИК 
  СКУПШТИНЕ ГРАДА 

  Миленко Павловић с.р. 
__________________________________ 

 
На основу члана 39. Закона о 

локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 97/16, 
36/19 и 61/21), члана 348. став 1. Закона 
о стварним правима („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 124/08, 3/09, 
58/09, 95/11, 60/15 и 107/19), члана 15. 
став 2. Правилника о поступку јавног 
конкурса за располагање 
непокретностима у својини Републике 
Српске и јединица локалне самоуправе 
(„Службени гласник Републике Српске“, 
број 20/12) и чл. 36. и 87. Статута града 
Градишка („Службени гласник града 
Градишка“, бр. 4/17 и 5/19) Скупштина 
града Градишка на сједници одржаној 
26.10.2022. године, доноси 
 
 

О Д Л У К У 
 

о продаји неизграђеног грађевинског 
земљишта непосредном погодбом 

Јанковић Дејану из Ровина 
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I 
 
Јанковић Дејану из Ровина продаје се 
непосредном погодбом, као једином 
учеснику лицитације, неизграђено 
грађевинско земљиштe у власништву 
Града Градишка и то: 
 
-катастарска честица број 551/29 
„ОКУЋНИЦА“ градилиште, површине 
1022 m2, 

 
уписана у п.л. број 261 к.о. Ровине, по 
цијени oд 5.110, 00 КМ . 

 
II 
 

О продаји некретнинe из тачке I ове 
одлуке, након прибављеног мишљења 
Правобранилаштва Републике Српске, 
закључиће се купопродајни уговор 
између Града Градишка и Јанковић 
Дејана из Ровина, којим ће се регулисати 
сва међусобна права и обавезе између 
уговорних страна. 
 

III 
 

Овлашћује се Градоначелник да у име 
Града Градишкa закључи уговор о 
продаји земљишта из тачке I ове одлуке. 
 

IV 

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

 
Број: 01-022-220/22 
Датум: 26.10.2022. године 
Градишка 

  ПРЕДСЈЕДНИК 
  СКУПШТИНЕ ГРАДА 

  Миленко Павловић с.р. 
__________________________________ 

 
На основу члана 39. Закона о 

локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 97/16, 
36/19 и 61/21), члана 348. став 1. Закона 
о стварним правима („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 124/08, 3/09, 
58/09, 95/11, 60/15 и 107/19), члана 15. 
став 2. Правилника о поступку јавног 
конкурса за располагање 

непокретностима у својини Републике 
Српске и јединица локалне самоуправе 
(„Службени гласник Републике Српске“, 
број 20/12) и чл. 36. и 87. Статута града 
Градишка („Службени гласник града 
Градишка“, бр. 4/17 и 5/19) Скупштина 
града Градишка на сједници одржаној 
26.10.2022. године, доноси 
 
 

О Д Л У К У 
 

о продаји неизграђеног грађевинског 
земљишта непосредном погодбом 

Стојиновић Ђури из Ровина 
 
 
I 

 
Стојиновић Ђури из Ровина продаје се 
непосредном погодбом, као једином 
учеснику лицитације, неизграђено 
грађевинско земљиштe у власништву 
Града Градишка и то: 
 
-катастарска честица број 551/27 
„ОКУЋНИЦА“ градилиште, површине 
1163 m2, 
 
уписана у п.л. број 261 к.о. Ровине, по 
цијени oд 5.815, 00 КМ . 

 
II 
 

О продаји некретнинe из тачке I ове 
одлуке, након прибављеног мишљења 
Правобра-нилаштва Републике Српске, 
закључиће се купопродајни уговор 
између Града Градишка и Стојиновић 
Ђуре из Ровина, којим ће се регулисати 
сва међусобна права и обавезе између 
уговорних страна. 
 

III 
 

Овлашћује се Градоначелник  да у име 
Града Градишкa закључи уговор о 
продаји земљишта из тачке I ове одлуке. 
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IV 
 

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

 
Број: 01-022-219/22 
Датум: 26.10.2022. године 
Градишка 

  ПРЕДСЈЕДНИК 
  СКУПШТИНЕ ГРАДА 

  Миленко Павловић с.р. 
__________________________________ 

 
На основу члана 39. Закона о 

локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 97/16, 
36/19 и 61/21), члана 348. став 1. Закона 
о стварним правима („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 124/08, 3/09, 
58/09, 95/11, 60/15 и 107/19),  члана 15. 
став 2. Правилника о поступку јавног 
конкурса за располагање 
непокретностима у својини Републике 
Српске и јединица локалне самоуправе 
(„Службени гласник Републике Српске“, 
број 20/12) и чл. 36. и 87. Статута града 
Градишка („Службени гласник града 
Градишка“, бр. 4/17 и 5/19) Скупштина 
града Градишка на сједници одржаној 
26.10.2022. године, доноси 
 
 

О Д Л У К У 
 

о продаји непокретности 
непосредном погодбом 

Мачкић Зорану из Ламинаца 
 
I 

 
Мачкић Зорану из Ламинаца, продаје се 
непосредном погодбом, као једином 
учеснику лицитације, непокретност у 
власништву Града Градишка и то: 
 
-катастарска честица број 1706/2 
„ШКОЛСКИ ПЛАЦ“ њива 4. класе, 
површине 1933m2, 

 
уписана у п.л. број 1070 к.о. Ламинци-
Брезици, по цијени oд 10.631,50 КМ . 
 
 
 

II 
 

О продаји непокретности из тачке I ове 
одлуке, након прибављеног мишљења 
Правобра-нилаштва Републике Српске, 
закључиће се купопродајни уговор 
између Града Градишка и Мачкић 
Зорана из Ламинаца, којим ће се 
регулисати сва међусобна права и 
обавезе између уговорних страна. 
 

III 
 

Овлашћује се градоначелник  да у име 
града Градишкa закључи уговор о 
продаји непокретности из тачке I ове 
одлуке. 

IV 

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

 

Број: 01-022-218/22 
Датум: 26.10.2022. године 
Градишка 

  ПРЕДСЈЕДНИК 
  СКУПШТИНЕ ГРАДА 

  Миленко Павловић с.р. 
__________________________________ 

 
На основу члана 39. Закона о 

локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 97/16, 
36/19 и 61/21) и чл. 36. и 87. Статута 
града Градишка („Службени гласник 
града Градишка“, број: 4/17 и 5/19) 
Скупштина града Градишка на сједници 
одржаној дана 26.10.2022. године 
доноси: 

О Д Л У К У 

о неприхватању понуде за куповину 
непокретности 

 

I 

Не прихвата се понуда „CASA 
MUSHROOMS” д.о.о. Бања Лука, са 
сједиштем у Бања Луци, Младена 
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Стојановића 117 А, Бања Лука, за 
куповину непокретности означенe као:  
-к.ч. бр. 405/18 „ТАБЛА”, пословна зграда 
у привреди површине 2298 m2, 
земљиште уз привредну зграду 
површине 
5582m2,
  

уписана у ЛН број 846 к.о. Нова Топола, 
по цијени од 3.000.000 КМ, дата Граду 
Градишка по праву прече куповине, које 
је уговорено Уговором о продаји број 
ОПУ:270/14 од 04.07.2014. године и 
примјењује се након истека рока од пет 
година од дана закључења наведеног 
уговора. 

II 

О извршењу овe Одлуке стараће се 
градоначелник града Градишке. 

III 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 
Број: 01-022-217/22 
Датум: 26.10.2022. године 
Градишка 

  ПРЕДСЈЕДНИК 
  СКУПШТИНЕ ГРАДА 

  Миленко Павловић с.р. 
__________________________________ 

 
На основу члана 348. став 3. 

тачка д) Закона о стварним правима 
(„Службени гласник Републике Српске“, 
бр. 124/08, 3/09, 58/09,95/11, 60/15 и 
107/19), члана 36. Статута града 
Градишка („Службени гласник града 
Градишка“ бр. 4/17 и 5/19), чл. 4. и 5. 
Одлуке о уређењу простора и 
грађевинском земљишту („Службени 
гласник града Градишка“, бр. 6/14, 1/17, 
7/17, 3/18, 8/18, 2/19 и 7/19), рјешавајући 
у предмету продаје градског 
грађевинског земљишта непосредном 
погодбом ради обликовања грађевинске 
парцеле по захтјеву „Градид 
инжењеринг“ д.о.о. Градишка из 
Градишке, Скупштина града Градишка 

на сједници одржаној 26.10.2022. 
године, доноси 
 

О Д Л У К У 
 

о давању сагласности за закључење 
уговора о продаји неизграђеног 

градског грађевинског земљишта 
непосредном погодбом са 

„Градид Инжењеринг“ д.о.о. 
Градишка 

 
I 
 

Даје се сагласност за закључење 
уговора о продаји неизграђеног градског 
грађевинског земљишта непосредном 
погодбом ради обликовања грађевинске 
парцеле, означеног као: 

- катастарска честица број 534, 
Улица Драге Лопара, двориште, 
површине 99m2, 
уписана у п.л. број 2689/194 к.о. 
Градишка-град, у власништву 
Града Градишка са 1/1 дијела, 

са „Градид инжењеринг“ д.о.о Градишка, 
по цијени од 9.900,00 КМ (100,00 КМ/m2). 

 
II 
 

О продаји некретнине из тачке I ове 
одлуке закључиће се купопродајни 
уговор између Града Градишка и 
„Градид Инжењеринг“ д.о.о Градишка, 
којим ће се регулисати сва међусобна 
права и обавезе између уговорних 
страна. 

III 
 

Овлашћује се Градоначелник да у име 
Града Градишка закључи уговор о 
продаји земљишта из тачке I ове одлуке. 
 

IV 
 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 
Број: 01-022-221/22 
Датум: 26.10.2022. године 
Градишка 

  ПРЕДСЈЕДНИК 
  СКУПШТИНЕ ГРАДА 

  Миленко Павловић с.р. 
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На основу члaна 348. став 4 
Закона о стварним правима („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 124/08, 
3/09, 58/09, 95/11, 60/15 и 107/19), члана 
36. Статута града Градишка („Службени 
гласник града Градишка“, број 4/17 и 
5/19), рјешавајући по захтјеву Басурић 
Милосаве из Српца, на сједници 
одржаној 26.10.2022. године, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
 

о давању сагласности за закључење 
уговора о замјени некретнина са 

Басурић Милосавом из Српца 
 

 
I 
 

Даје се сагласност за закључење 
уговора о замјени непокретности са 
Басурић Милосавом из Српца, којој  Град 
Градишка даје у замјену некретнине и то 
са 1/1 дијела, означене као: 
 
-к.ч. бр.1503 Поткућница стамбена 
зграда, површине 81 m2 , 
-к.ч. бр.1503 Поткућница двориште, 
површине 479 m2, 
-к.ч. бр.1504 Поткућница остале пом. 
зграде, површине 19 m2, 
-к.ч. бр.1504 Поткућница њива 4. класе, 
површине 2952 m2 
 
 уписане у л.н.бр. 1912 к.о. Градишка 1, 
власништво Града Градишка са 1/1 
дијела, 
 
а Басурић Милосава даје у замјену 
Граду Градишка некретнине означене 
као: 
 
-к.ч. бр.428 Поткућница кућа и зграде, 
површине 26 m2, 
-к.ч. бр.428 Поткућница  њива 5. класе, 
површине 1789 m2, 
-к.ч. бр.428 Поткућница њива 4. класе, 
површине 3237 m2 

 
 уписана у п.л.бр. 95 к.о. Орубица, 
власништво Басурић Милосаве из 
Градишке са 1/1 дијела. 
 
 
 

II 
 
Тржишна вриједност некретнина у 
власништву Града Градишка 
процијењена је у износу од 8.828,00 КМ, 
а тржишна вриједност некретнина у 
власништву Басурић Милосаве 
процијењена је у укупном износу од 
8.841,00 КМ. 
 

III 
 

Овлашћује се Градоначелник Града 
Градишка да у име Града Градишка 
закључи уговор из тачке I ове одлуке са 
Басурић Милосавом из Српца. 
 

IV 
 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 
Број: 01-022-223/22 
Датум: 26.10.2022. године 
Градишка 

  ПРЕДСЈЕДНИК 
  СКУПШТИНЕ ГРАДА 

  Миленко Павловић с.р. 
__________________________________ 

 
На основу члaна 348. став 4 

Закона о стварним правима („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 124/08, 
3/09, 58/09, 95/11, 60/15 и 107/19), члана 
36. Статута града Градишка („Службени 
гласник града Градишка“, бр. 4/17 и 
5/19), рјешавајући по захтјеву Бувач 
Радована из Градишке, на сједници 
одржаној 26.10.2022.  године, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
 
о давању сагласности за закључење 

уговора о замјени некретнина са 
Бувач Радованом из Градишке 

 
 

I 
 

Даје се сагласност за закључење 
уговора о замјени непокретности са 
Бувач Радованом из Градишке, коме 
Град Градишка даје у замјену 
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некретнине и то са 1/1 дијела ,означене 
као: 
 
-к.ч. број 758/5 Поповића њива, њива 5. 
класе, површине 4682 m2 

 
 уписана у п.л.број 298 к.о.Козинци, 
власништво Града Градишка са 1/1 
дијела,  
 
а Бувач Радован даје у замјену Граду 
Градишка некретнине означене као: 
 
-к.ч. број 45 Крчевина њива 4. класе, 
површине 5342 m2, 
-к.ч. број 49 Циглана њива 4. класе, 
површине 5082 m2, 
 
 уписана у п.л.број 27 к.о. Орубица, 
власништво Бувач Радована из 
Градишке са 1/1 дијела. 
 

II 
 

Тржишна вриједност некретнина у 
власништву Града Градишка 
процијењена је у износу од 10.300,40 КМ, 
а тржишна вриједност некретнина у 
власништву Бувач Радована 
процијењена је у укупном износу 
10.424,00 КМ. 
 

III 
 

Овлашћује се Градоначелник Града 
Градишка да у име Града Градишка 
закључи уговор из тачке I ове одлуке са 
Бувач Радованом из Градишке. 
 

IV 
 

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

 
Број: 01-022-224/22 
Датум: 26.10.2022. године 
Градишка 

  ПРЕДСЈЕДНИК 
  СКУПШТИНЕ ГРАДА 

  Миленко Павловић с.р. 
 
 
 
 

На основу члана 133. Статута 
града Градишка („Службени гласник 
града Градишка“, бр. 4/17 и 5/19) и чл. 
133. и 153. Пословника о раду 
Скупштине града Градишка („Службени 
гласник града Градишка“ бр. 6/17 и 5/19), 
а након разматрања Нацрта ребаланса 
Буџета града Градишка за 2022. 
годину, Скупштина града Градишка на 
18. редовној сједници одржаној 26. 
октобра 2022. године донијела је 
сљедеће 

 
З А К Љ У Ч К Е 

 
1. Утврђује се Нацрт ребаланса Буџета 
града Градишка за 2022. годину. 

 
2. Нацрт ребаланса Буџета из претходне 
тачке упућује се на јавну расправу у 
трајању од 15 дана. 
 

3. За провођење јавне расправе 
задужује се градоначелник града 
Градишка. 

 
Број: 01-013-89/22 
Датум: 26.10.2022. године 
Градишка 

  ПРЕДСЈЕДНИК 
  СКУПШТИНЕ ГРАДА 

  Миленко Павловић с.р. 
__________________________________ 

 
На основу члана 133. Статута 

града Градишка („Службени гласник 
града Градишка“, бр. 4/17 и 5/19) и чл. 
133. и 153. Пословника о раду 
Скупштине града Градишка („Службени 
гласник града Градишка“, бр. 6/17 и 
5/19), а након разматрања Нацрта 
Одлуке о измјени Програма 
кориштења средстава остварених по 
основу накнада од пољопривредног 
земљишта у 2022. години, Скупштина 
града Градишка на 18. редовној сједници 
одржаној 26. октобра 2022. године 
донијела је сљедеће 

 
З А К Љ У Ч К Е 

 
 
1. Утврђује се Нацрт Одлуке о измјени 
Програма кориштења средстава 
остварених по основу накнада од 
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пољопривредног земљишта у 2022. 
години. 
 
2. Нацрт Одлуке о измјени Програма из 
претходне тачке упућује се на јавну 
расправу у трајању од 15 дана. 
 
3. За провођење јавне расправе 
задужује се градоначелник града 
Градишка. 

 
Број: 01-013-87/22 
Датум: 26.10.2022. године 
Градишка 

  ПРЕДСЈЕДНИК 
  СКУПШТИНЕ ГРАДА 

  Миленко Павловић с.р. 
__________________________________ 

 
На основу члана 133. Статута 

града Градишка („Службени гласник 
града Градишка“, бр. 4/17 и 5/19) и чл. 
133. и 153. Пословника о раду 
Скупштине града Градишка („Службени 
гласник града Градишка“, бр. 6/17 и 
5/19), а након разматрања Нацрта 
Одлуке о измјени Програма подршке 
пољопривреди за 2022. годину, 
Скупштина града Градишка на 18. 
редовној сједници одржаној 26. октобра 
2022. године донијела је сљедеће 

 
З А К Љ У Ч К Е 

 
1. Утврђује се Нацрт Одлуке о измјени 
Програма подршке пољопривреди  за 
2022. годину. 
 
2. Нацрт Одлуке о измјени Програма из 
претходне тачке упућује се на јавну 
расправу у трајању од 15 дана. 
 
3. За провођење јавне расправе 
задужује се градоначелник града 
Градишка. 
 

Број: 01-013-88/22 
Датум: 26.10.2022. године 
Градишка 

  ПРЕДСЈЕДНИК 
  СКУПШТИНЕ ГРАДА 

  Миленко Павловић с.р. 
 
 
 

На основу члана 133. Статута 
града Градишка („Службени гласник 
града Градишка“, бр. 4/17 и 5/19) и чл. 
133. и 153. Пословника о раду 
Скупштине града Градишка („Службени 
гласник града Градишка“, бр. 6/17 и 
5/19), а након разматрања Нацрта 
Одлуке о измјени Програма подршке 
руралном развоју за 2022. годину, 
Скупштина града Градишка на 18. 
редовној сједници одржаној 26. октобра 
2022. године донијела је сљедеће 

 
З А К Љ У Ч К Е 

 
1. Утврђује се Нацрт Одлуке о измјени 
Програма подршке руралном развоју за 
2022. годину. 
  
2. Нацрт Одлуке о измјени Програма из 
претходне тачке упућује се на јавну 
расправу у трајању од 15 дана. 
 
3. За провођење јавне расправе 
задужује се градоначелник града 
Градишка. 
 

Број: 01-013-90/22 
Датум: 26.10.2022. године 
Градишка 

  ПРЕДСЈЕДНИК 
  СКУПШТИНЕ ГРАДА 

  Миленко Павловић с.р. 
__________________________________ 

 
На основу члана 133. Статута 

града Градишка („Службени гласник 
града Градишка“, бр. 4/17 и 5/19) и чл. 
133. и 153. Пословника о раду 
Скупштине града Градишка („Службени 
гласник града Градишка“ бр. 6/17 и 5/19), 
а након разматрања Нацрта Одлуке о 
измјени Програма заједничке 
комуналне потрошње за 2022. годину, 
Скупштина града Градишка на 18. 
редовној сједници одржаној 26. октобра 
2022. године донијела је сљедеће 

 
З А К Љ У Ч К Е 

 
1. Утврђује се Нацрт Одлуке о измјени 
Програма заједничке комуналне 
потрошње за 2022. годину. 
 
2. Нацрт Одлуке о измјени Програма из 
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претходне тачке упућује се на јавну 
расправу у трајању од 15 дана. 
 
3. За провођење јавне расправе 
задужује се градоначелник града 
Градишка. 
 

Број: 01-013-83/22 
Датум: 26.10.2022. године 
Градишка 

  ПРЕДСЈЕДНИК 
  СКУПШТИНЕ ГРАДА 

  Миленко Павловић с.р. 
__________________________________ 

 
На основу члана 133. Статута 

града Градишка („Службени гласник 
града Градишка“, бр. 4/17 и 5/19) и чл. 
133. и 153. Пословника о раду 
Скупштине града Градишка („Службени 
гласник града Градишка“, бр. 6/17 и 
5/19), а након разматрања Нацрта 
Одлуке о измјени Програма уређења 
грађевинског земљишта за 2022. 
годину, Скупштина града Градишка на 
18. редовној сједници одржаној 26. 
октобра 2022. године донијела је 
сљедеће 

 
З А К Љ У Ч К Е 

 
1. Утврђује се Нацрт Одлуке о измјени 
Програма уређења грађевинског 
земљишта за 2022. годину. 
 
2. Нацрт Одлуке о измјени Програма из 
претходне тачке упућује се на јавну 
расправу у трајању од 15 дана. 
 
3. За провођење јавне расправе 
задужује се градоначелник града 
Градишка. 
 
Број: 01-013-84/22 
Датум: 26.10.2022. године 
Градишка 

  ПРЕДСЈЕДНИК 
  СКУПШТИНЕ ГРАДА 

  Миленко Павловић с.р. 
__________________________________ 

 
На основу члана 133. Статута 

града Градишка („Службени гласник 
града Градишка“, бр. 4/17 и 5/19) и чл. 
133. и 153. Пословника о раду 

Скупштине града Градишка („Службени 
гласник града Градишка“ бр. 6/17 и 5/19), 
а након разматрања Нацрта Одлуке о 
измјени Програма текућег одржавања 
и реконструкције локалних и 
некатегорисаних путева за 2022. 
годину, Скупштина града Градишка на 
18. редовној сједници одржаној 26. 
октобра 2022. године донијела је 
сљедеће 

 
З А К Љ У Ч К Е 

 
1. Утврђује се Нацрт Одлуке о измјени 
Програма текућег одржавања и 
реконструкције локалних и 
некатегорисаних путева за 2022. годину. 
 
2. Нацрт Одлуке о измјени Програма из 
претходне тачке упућује се на јавну 
расправу у трајању од 15 дана. 
 
3. За провођење јавне расправе 
задужује се градоначелник града 
Градишка. 

 
Број: 01-013-82/22 
Датум: 26.10.2022. године 
Градишка 

  ПРЕДСЈЕДНИК 
  СКУПШТИНЕ ГРАДА 

  Миленко Павловић с.р. 
__________________________________ 

 
На основу члана 133. Статута 

града Градишка („Службени гласник 
града Градишка“, бр. 4/17 и 5/19) и 
чл.133. и 153. Пословника о раду 
Скупштине града Градишка („Службени 
гласник града Градишка“, бр. 6/17 и 
5/19), а након разматрања Нацрта 
Одлуке о измјенама и допунама 
Програма социјалне заштите за 2022. 
годину, Скупштина града Градишка на 
18. редовној сједници одржаној 26. 
октобра 2022. године донијела је 
сљедеће 

 
З А К Љ У Ч К Е 

 
1. Утврђује се Нацрт Одлуке о измјенама 
и допунама Програма социјалне заштите 
за 2022. годину. 
 
2. Нацрт Одлуке о измјенама и допунама 
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Програма из претходне тачке упућује се 
на јавну расправу у трајању од 15 дана. 
 
3. За провођење јавне расправе 
задужује се градоначелник града 
Градишка. 
 

Број: 01-013-86/22 
Датум: 26.10.2022. године 
Градишка 

  ПРЕДСЈЕДНИК 
  СКУПШТИНЕ ГРАДА 

  Миленко Павловић с.р. 
__________________________________ 

 
На основу члана 133. Статута 

града Градишка („Службени гласник 
града Градишка“, бр. 4/17 и 5/19) и чл. 
133. и 153. Пословника о раду 
Скупштине града Градишка („Службени 
гласник града Градишка“, бр. 6/17 и 
5/19), а након разматрања Нацрт 
Одлуке о измјени Програма борачко - 
инвалидске заштите и заштите 
цивилних жртава рата за 2022. годину, 
Скупштина града Градишка на 18. 
редовној сједници одржаној 26. октобра 
2022. године донијела је сљедеће 

 
З А К Љ У Ч К Е 

 
1. Утврђује се Нацрт Одлуке о измјени 
Програма борачко - инвалидске заштите 
и заштите цивилних жртава рата за 2022. 
годину. 
 
2. Нацрт Одлуке о измјени Програма из 
претходне тачке упућује се на јавну 
расправу у трајању од 15 дана. 
 
3. За провођење јавне расправе 
задужује се градоначелник града 
Градишка. 

 
Број: 01-013-85/22 
Датум: 26.10.2022. године 
Градишка 

  ПРЕДСЈЕДНИК 
  СКУПШТИНЕ ГРАДА 

  Миленко Павловић с.р. 
__________________________________ 

 
На основу члана 133. Статута 

града Градишка („Службени гласник 
града Градишка“, бр. 4/17 и 5/19) и чл. 

133. и 153. Пословника о раду 
Скупштине града Градишка („Службени 
гласник града Градишка“, бр. 6/17 и 
5/19), а након разматрања Нацрта 
Одлуке о измјени Програма 
финансирања спорта на подручју 
града Градишка за 2022. годину, 
Скупштина града Градишка на 18. 
редовној сједници одржаној 26. октобра 
2022. године донијела је сљедеће 

 
З А К Љ У Ч К Е 

 
1. Утврђује се Нацрт Одлуке о измјени 
Програма финансирања спорта на 
подручју града Градишка за 2022. годину. 
 
2. Нацрт Одлуке о измјени Програма из 
претходне тачке упућује се на јавну 
расправу у трајању од 15 дана. 
 
3. За провођење јавне расправе 
задужује се градоначелник града 
Градишка. 

 
Број: 01-013-91/22 
Датум: 26.10.2022. године 
Градишка 

  ПРЕДСЈЕДНИК 
  СКУПШТИНЕ ГРАДА 

  Миленко Павловић с.р. 
__________________________________ 

 
На основу члана 36. Статута 

града Градишка („Службени гласник 
града Градишка“, број 4/17 и 5/19) и  140. 
Пословника о раду Скупштине града 
Градишка („Службени гласник град 
Градишка“ број 6/17 и 5/19) а након 
разматрања Извјештаја о раду Одбора 
за жалбе града Градишка за 2022. 
годину, Скупштина града Градишка на 
18. редовној сједници одржаној 
26.10.2022. године донијела је сљедећи 
 
 

З А К Љ У Ч  А К 
 

 
1. Усваја се Извјештај о раду Одбора за 

жалбе града Градишка за 2022. 
годину. 

 
2. Закључак ступа на снагу даном 

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

 
Број: 01-013-92/22 
Датум: 26.10.2022. године 
Градишка 

  ПРЕДСЈЕДНИК 
  СКУПШТИНЕ ГРАДА 

  Миленко Павловић с.р. 
__________________________________ 

 
На основу члана 39. став 2. тачка 

11. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, 
број 97/16, 36/19 и 61/21), члана 20. став 
3. Закона о комуналним дјелатностима 
(„Службени гласник Републике Српске“, 
бр. 124/11 и 100/17), чл. 36. и 87. Статута 
града Градишка („Службени гласник 
града Градишка“, број: 4/19 и 5/19) 
Скупштина града Градишка на сједници 
одржаној дана 26.10.2022. године 
доноси: 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
о давању сагласности на цијене 

јавног превоза 
 

I 
Даје се сагласност превознику „Путник 
Турс“ д.о.о. Градишка на цјеновник са 
цијенама услуга јавног превоза лица на 
аутобуској линији: 
- Градишка – Брестовчина – Мачковац - 
Бок Јанковац- Градишка, линија број 32. 
 

II 
Саставни дио овог закључка је цјеновник 
са цијенама услуга превоза за 
регистрациони период достављен од 
стране превозника „Путник Турс“ д.о.о. 
Градишка.  

III 
Овај закључак ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 

 
Број: 01-013-98/22 
Датум: 26.10.2022. године 
Градишка 

  ПРЕДСЈЕДНИК 
  СКУПШТИНЕ ГРАДА 

  Миленко Павловић с.р. 
 

На основу члана 39. Закона о 
локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске, бр. 97/16, 
36/19 и 61/21), члана 155. Закона о 
службеницима и намјештеницима у 
органима јединице локалне самоуправе 
(„Службени гласник Републике Српске“, 
број 97/16) и чл. 58. и 87. Статута града 
Градишка („Службени гласник града 
Градишка, број 4/17 и 5/19), Скупштина 
града Градишка на сједници одржаној 
дана 26.10.2022. године донијела је 

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 
о разрјешењу вршилаца дужности 
Одбора за жалбе града Градишка 

 
1. Разрјешавају се вршиоци дужности 
предсједника и чланова Одбора за 
жалбе града Градишка и то: 
 
1) Жељко Пепић, дипл. правник из 
Градишке в. д. предсједник,  
2) Обренка Балта, дипл. правник из 
Градишке в. д. члан,  и 
3) Мирослав Ђукић, дипл. правник из 
Градишке в. д. члан, 
 
2. Разрјешење из претходне тачке врши 
се са даном 26.10.2022. године због 
наступања разлога за разрјешење у 
складу за Законом.  
 
3. Рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 

 
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 
Скупштина града Градишка је на 
сједници од 26.07.2022. године у складу 
чланом 155. Закона о службеницима и 
намјештеницима у органима јединице 
локалне самоуправе донијела о 
расписивању јавног конкурса за избор 
предсједника и чланова Одбора за 
жалбе града Градишка, те је рјешењем 
број: 01-111-150/22 именовала вршиоце 
дужности предсједника и чланова 
Одбора за жалбе града Градишка на 
период до окончања поступка 
именовања на мандатни период по 
јавном конкурсу, а најдуже 90 дана од 
дана именовања. Будући да је Комисија 
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за спровођење јавног конкурса 
именована од стране скупштине 
спровела конкурсну процедуру и 
обавила интервијуе са кандидатима, те 
сачинила ранг листу успјешних 
кандидата стекли су се услови за 
разрјешење вршилаца дужности, те је на 
основу наведеног ријешено је као у 
диспозитиву. 
 
ПРАВНА ПОУКА: Против овог рјешења 
не може се уложити жалба, али се може 
покренути управни спор подношењем 
тужбе Окружном суду Бања Лука у року 
од 30 дана од дана пријема рјешења. 
Тужба се подноси непосредно суду у два 
примјерка. 

 
Број: 01-111-222/22 
Датум: 26.10.2022. године 
Градишка 

  ПРЕДСЈЕДНИК 
  СКУПШТИНЕ ГРАДА 

  Миленко Павловић с.р. 
__________________________________ 

 
На основу члана 39. Закона о 

локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске, бр. 97/16, 
36/19 и 61/21), члана 155. Закона о 
службеницима и намјештеницима у 
органима јединице локалне самоуправе 
(„Службени гласник Републике Српске“, 
број 97/16) и чл. 58. и 87. Статута града 
Градишка („Службени гласник града 
Градишка“, број 4/17 и 5/19), Скупштина 
града Градишка на сједници одржаној 
дана 26.10.2022. године донијела је 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

о именовању предсједника и чланова 
 Одбора за жалбе града Градишка 

 
1. Именују се предсједник и чланови 
Одбора за жалбе града Градишка и то: 
 
1) Жељко Пепић, дипл. правник из 
Градишке, предсједник  
2) Обренка Балта, дипл. правник из 
Градишке, члан и 
3) Мирослав Ђукић, дипл. правник из 
Градишке, члан 

 
2. Именовање из претходне тачке врши 
се са даном 27.10.2022. године на 
мандатни период од четири (4) године.  
 

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

 
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 

Скупштина града Градишка је на 
сједници од 26.07.2022. године у складу 
чланом 155. Закона о службеницима и 
намјештеницима у органима јединице 
локалне самоуправе донијела о Oдлуку 
расписивању јавног конкурса за избор 
предсједника и чланова Одбора за 
жалбе града Градишка и именовала 
Комисију за спровођење јавног конкурса. 
 
Јавни конкурс је објављен у дневном 
листу „Глас Српске“ од 10.08.2022. 
године и „Службеном гласнику 
Републике Српске“ од 18.08.2022. 
године са роком од 15 дана за пријаву 
кандидата.  
 
На јавни конкурс пристигле су три 
потпуне и благовремене пријаве и то: 
Жељка Пепића за предсједника и 
Обренке Балте и Мирослава Ђукића за 
чланове одбора. Дана 19.09.2022. 
године комисија је са кандидатима 
обавила усмени интервију, извршила 
бодовање кандидата и утврдила ранг 
листу која је достављена предсједнику 
Скупштине. 
 
Имајући у виду да су пријављени 
кандидати остварили максимални број 
бодова, те да испуњавају услове за 
именовање стекли су се услови за 
њихово именовање за предсједника, 
односно чланове Одбора за жалбе града 
Градишка, те је сходно наведеном, а на 
основу члана 155. Закона о 
службеницима и намјештеницима у 
органима јединице локалне самоуправе 
ријешено је као у диспозитиву. 
 
ПРАВНА ПОУКА: Против овог рјешења 
не може се уложити жалба, али се може 
покренути управни спор подношењем 
тужбе Окружном суду Бања Лука у року 
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од 30 дана од дана пријема рјешења. 
Тужба се подноси непосредно суду у два 
примјерка. 
 
Број: 01-111-223/22 
Датум: 26.10.2022. године 
Градишка 

  ПРЕДСЈЕДНИК 
  СКУПШТИНЕ ГРАДА 

  Миленко Павловић с.р. 
__________________________________ 

 
На основу члана 39. став (2) тачка 

21) и члана 82. став (2) Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 
61/21), члана 16. Закона о систему 
јавних служби („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 68/07, 109/12 и 
44/16), члана 86. став (2) Закона о 
туризму („Службени гласник Републике 
Српске“ број: 45/17), чл. 36. став (2) тачка 
23) и 87. Статута града Градишка 
(„Службени гласник града Градишка“, бр. 
4/17 и 5/19) Скупштина града Градишка 
на сједници одржаној дана 26.10.2022. 
године доноси 

 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

о разрјешењу члана Управног одбора 
Јавне установе 

„Туристичка организација града 
Градишка“ Градишка 

 
 
1. Слађана Ковачевић из Градишке 
разрјешава се дужности члана Управног 
одбора ЈУ „Туристичка организација 
града Градишка“ Градишка са 
26.10.2022. године, ради подношења 
оставке на наведену дужност. 
 
2. Рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
 
Скупштина града Градишка је на 
редовној сједници која је одржана дана 
23.09.2021. године именовала Слађану 
Ковачевић за члана Управног одбора 
Јавне установе „Туристичка 

организација града Градишка“, на 
мандатни период од четири године 
након проведеног јавног конкурса. 
 
Имајући у виду да је именована дана 
30.08.2022. године Скупштини града 
поднијела писмену оставку на наведену 
дужност из личних разлога, стекли су се 
услови за њено разрјешење, те је сходно 
наведеном, рјешено је као у 
диспозитиву. 
 
Поука о правном средству: Против 
овог рјешења не може се уложити 
жалба, али се може покренути управни 
спор подношењем тужбе Окружном суду 
Бања Лука у року од 30 дана од дана 
пријема рјешења. Тужба се подноси 
непосредно суду у два примјерка.  

 
Број: 01-111-224/22 
Датум: 26.10.2022. године 
Градишка 

  ПРЕДСЈЕДНИК 
  СКУПШТИНЕ ГРАДА 

  Миленко Павловић с.р. 
__________________________________ 

 
На основу члана 39. став (2) тачка 

21) и члана 82. став (2) Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 
61/21), члана 4. став (2) Закона о 
министарским, владиним и другим 
именовањима („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 41/03), члана 
16. Закона о систему јавних служби 
(„Службени гласник Републике Српске“, 
бр. 68/07, 109/12 и 44/16), члана 86. став 
(2) Закона о туризму („Службени гласник 
Републике Српске“ број: 45/17), чл. 36. 
став (2) тачка 23) и 87. Статута града 
Градишка („Службени гласник града 
Градишка“, бр. 4/17 и 5/19) Скупштина 
града Градишка на сједници одржаној 
дана 26.10.2022. године донијела је 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

о именовању вршиоца дужности 
члана Управног одбора Јавне 

установе „Туристичка организација 
Градишка“ Градишка 

 



31.10.2022. године           „Службени гласник града Градишка“ – број 14/22                 страна   15 
 

1. Лана Стијаковић дипл. правник из 
Градишке именује се за  вршиоца 
дужности члана Управног одбора Јавне 
установе „Туристичка организација 
града Градишка“ Градишка. 
 

2. Именовање из претходне тачке врши 
се са даном 27.10.2022. године на 
период до окончања поступка избора 
чланова Управног одбора по јавном 
конкурсу.  
 
3. Рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“.  
 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
 
Скупштина града Градишка је 
разрјешила члана Управног одбора 
Јавне установе „Туристичка 
организација града Градишка“ Градишка 
Слађану Ковачевић због подношења 
оставке у писменој форми. Из наведеног 
разлога било је неопходно именовати 
вршиоца дужности члана Управног 
одбора до спровођења поступка јавне 
конкуренције за избор и именовање 
члана Управног одбора Јавне установе 
„Туристичка организација града 
Градишка“ Градишка на мандатни 
период. Предложени кандидат испуњава 
опште и посебне услове за обављање 
дужности члана Управног одбора 
прописане Законом и Статутом Јавне 
установе. На основу наведеног на 
приједлог Градоначелника ријешено је 
као у диспозитиву.  
 

Поука о правном средству: Против 
овог рјешења не може се уложити жалба, 
али се може покренути управни спор 
подношењем тужбе Окружном суду 
Бања Лука у року од 30 дана од дана 
 

Број: 01-111-225/22 
Датум: 26.10.2022. године 
Градишка 

  ПРЕДСЈЕДНИК 
  СКУПШТИНЕ ГРАДА 

  Миленко Павловић с.р. 
 
 
 
 

На основу члана 39. став (2) тачка 
21) и члана 82. став (2) Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 
61/21), чл. 55. и  56. Закона о 
службеницима и намјештеницима у 
органима јединице локалне самоуправе 
(„Службени гласник  Републике Српске“, 
број 97/16), чл. 36. став (2) тачка 23) и 87. 
Статута града Градишка („Службени 
гласник града Градишка“, бр. 4/17 и 5/19) 
Скупштина града Градишка на сједници 
одржаној дана 26.10.2022. године 
донијела је 

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 
о разрјешењу начелника Одјељења 

за пољопривреду и рурални развој у 
Градској управи града Градишка 

 
 
1. Горан Мирјанић, доктор 
пољопривредних наука из Градишке, 
разрјешава се дужности начелника 
Одјељења за пољопривреду и рурални 
развој у Градској управи града Градишка 
са даном 26.10.2022. године.  
 
2. Разрјешење  из претходне тачке врши 
се због подношења оставке у писменој 
форми. 
  
3. Рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 

 
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 
Скупштина града Градишка је на 
редовној сједници од 22.04.2021. године, 
именовала Горана Мирјанића из 
Градишке на дужност начелника 
Одјељења за пољопривреду и рурални 
развој у Градској управи града Градишка 
на период трајања мандата сазива 
скупштине који га је изабрао. 
 
Дана 05.10.2022. године именовани је 
Скупштини града поднио оставку у 
писменој форми. Као разлоге за оставку 
навео је своје обавезе као хонораног 
предавача на Пољопривредном 
факултету Универзитета у Бањој Луци и 
немогућност да исте усклади са 
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обавезама на радном мјесту начелника 
Одјељења, те је затражио да буде 
разрјешен наведене дужности. 
 
Имајући у виду наведено ријешено је као 
у диспозитиву. 
 
ПРАВНА ПОУКА: Против овог рјешења 
може се уложити жалба, Одбору за 
жалбе града Градишка у року од 15 дана 
од дана пријема рјешења.  

 
Број: 01-111-226/22 
Датум: 26.10.2022. године 
Градишка 

  ПРЕДСЈЕДНИК 
  СКУПШТИНЕ ГРАДА 

  Миленко Павловић с.р. 
__________________________________ 

 
На основу члана 39. став (2) тачка 

21) и члана 82. став (2) Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 
61/21), члана 55. став (4) Закона о 
службеницима и намјештеницима у 
органима јединице локалне самоуправе 
(„Службени гласник Републике Српске“, 
број 97/16), чл. 36. став (2) тачка 23) и 87. 
Статута града Градишка („Службени 
гласник града Градишка“, бр. 4/17 и 5/19) 
Скупштина града Градишка на сједници 
одржаној дана 26.10.2022. године 
донијела је 

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 
о именовању в. д. начелника 

Одјељења за пољопривреду и 
рурални развој 

у Градској управи града Градишка 
 
 

1. Бранко Стојнић, дипломирани 
инжењер пољопривреде за 
економику из Градишке, именује се за 
вршиоца дужности начелника Одјељења 
за пољопривреду и рурални развој у 
Градској управи града Градишка са 
даном 27.10.2022. године.  
 
2. Именовање из претходне тачке врши 
се  на период  до окончања поступка 
именовања руководећег службеника 
путем јавног конкурса у складу са 

законом, а најдуже за период од 90 дана 
од дана именовања. 
  
3. Рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 

 
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 
Скупштина града Градишка је на 
редовној сједници од 26.10.2022. године, 
разрјешила др Горана Мирјанића из 
Градишке дужности начелника 
Одјељења за пољопривреду и рурални 
развој у Градској управи града Градишка 
због подношења оставке у писменој 
форми. 
 
Имајући у виду наведено потребно је у 
складу са чланом 55. став (4) Закона о 
службеницима и намјештеницима у 
органима јединице локалне самоуправе 
именовати вршиоца дужности 
начелника Одјељења за пољопривреду 
и рурални развој до окончања поступка 
именовања руководећег службеника 
путем јавног конкурса у складу са 
законом, а најдуже за период од 90 дана. 
 
Будући да Бранко Стојнић испуњава 
опште и посебне услове за именовање 
прописане законом, на приједлог 
градоначелника ријешено је као у 
диспозитиву. 
 
ПРАВНА ПОУКА: Против овог рјешења  
може се уложити жалба, Одбору за 
жалбе града Градишка у року од 15 дана 
од дана пријема рјешења.  

 
Број: 01-111-227/22 
Датум: 26.10.2022. године 
Градишка 

  ПРЕДСЈЕДНИК 
  СКУПШТИНЕ ГРАДА 

  Миленко Павловић с.р. 
__________________________________ 

 
На основу члана 48. Закона о 

локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 97/16, 
36/19 и 61/21) и члана 51. Статута града 
Градишка („Службени гласник града 
Градишка“, бр. 4/17 и 5/19), Скупштина 
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града Градишка на сједници одржаној 
дана 26.10.2022. године д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

о именовању Комисије за 
примопредају дужности начелника 

Одјељења за пољопривреду и 
рурални развој у Градској управи 

града Градишка 
 
 
1. Именује се Комисија за примопредају 
дужности између досадашњег 
начелника Одјељења за пољопривреду 
и рурални развој у Градској управи града 
Градишка Горана Мирјанића и 
именованог в. д. начелника Одјељења 
Бранка Стојнића (у даљем тексту: 
Комисија) у саставу: 

 
- Милан Сладојевић, предсједник, 
- Зоран Тубин, замјеник предсједника, 
 
- Милутин Мирјанић, члан, 
- Милутин Мисимовић, замјеник члана, 
 
- Момчило Гојковић, члан, 
- Азра Хевешевић, замјеник члана. 
 
2. Задатак Комисије је да присуствује 
примопредаји дужности између лица из 
тачке 1. Рјешења и састави Записник о 
примопредаји дужности. Записник 
потписују: 
- лице које предаје дужност, 
- лице које прима дужност и 
- чланови Комисије. 

3. О извршењу овог рјешења стараће се 
градоначелник и именована комисија. 
 
4. Рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 
Број: 01-111-228/22 
Датум: 26.10.2022. године 
Градишка 

  ПРЕДСЈЕДНИК 
  СКУПШТИНЕ ГРАДА 

  Миленко Павловић с.р. 
 
 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
__________________________________
__________________________________ 
 

На основу члана 23. став (2) 
Закона о заштити и спасавању у 
ванредним ситуацијама („Службени 
гласник Републике Српске“, број 121/12 
и 46/17) и члана 88. Статута града 
Градишка („Службени гласник града 
Градишка“, бр. 4/17, 5/19), 
градоначелник града Градишка, доноси   

 
О Д Л У К У 

 
о одређивању привредних друштава 
и других правних лица од значаја за 
заштиту и спасавање у ванредним 

ситуацијама на подручју града 
Градишка 

 
I 

 

Овом oдлуком Градоначелник града 
Градишка одређује установе, привредна 
друштва и друга правна лица на 
подручју града Градишка, која су 
обавезна поступати у складу са чланом 
23. Закона о заштити и спасавању у 
ванредним ситуацијама („Службени 
гласник Републике Српске“, број 121/12 
и 46/17). 
 

II 
 

Сходно тачки I ове oдлуке одређују се 
слиједеће установе, привредна друштва 
и друга правна лица: 
 
1. ЈЗУ „Дом здравља“ Градишка, 
2. Професионална ватрогасна јединица 
Градишка, 
3. РЈ „Електродистрибуција“ Градишка, 
4. КП „Градска чистоћа“ а.д  Градишка, 
5. КП „Водовод“ а.д Градишка, 
6. ЈПШ „Шуме Републике Српске“ ШГ 
Градишка, 
7. ЈУ „Воде Српске“, Канцеларија за 
поплавно подручје Градишка, 
8. ЈП „Радио телевизија Градишка“ 
Градишка, 
9. Ронилачки клуб „Свети Никола“ 
Градишка,  
10. ОО Црвени крст Градишка, 
11. „Ман-Коп “ д.о.о. Градишка, 
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12. „Трготурс - Илинчић“ д.о.о. Градишка, 
13. „Мандић“ д.о.о. Градишка, 
14. „Самарџија“ д.о.о Градишка, 
ветеринарска амбуланта. 
15. Горска служба спашавања Градишка  
 

III 
 

Установе, привредна друштва и друга 
правна лица из тачке  II ове oдлуке 
дужна су да : 
 

- израђују Процјену угрожености од 
елементарне непогоде и друге 
несреће, 

- израђују План заштите и спасавања 
од елементарне непогоде и друге 
несреће, 

- организују заштиту и спасавање од 
процијењених опасности, 

- припремају и учествују у извршавању 
задатака заштите и спасавања од 
елемента-рне непогоде и друге 
несреће, 

- обезбјеђују услове и средства за 
спровођење заштите и спасавања 
запослених и примјењују мјере и 
задатке заштите и спасавања, 

- формирају, обучавају и опремају 
јединице и тимове заштите и 
спасавања и исте ангажују за 
извршавање задатака заштите и 
спашавања самостално и на захтјев 
надлежног органа Града и 
Републике, 

- успостављају и одржавају систем 
обавјештавања и узбуњивања 
становништва, 

- учествују у обуци и вјежбама у складу 
са годишњим Планом обуке 
оспособљавања Штаба за ванредне 
ситуације, јединица и тимова 
Цивилне заштите и повјереника за 
заштиту и спасавање у јединици 
локалне самоуправе. 

 
IV 

 

Руководиоци установа, привредних 
друштава и других правних лица 
одговорни су за спровођење наведених 
мјера заштите и спасавања из тачке  III 
ове oдлуке. 
 
 
 

V 
 

Даном ступања на снагу ове одлуке 
престаје да важи Одлука о одређивању 
привредних друштава и других правних 
лица од значаја за заштиту и спасавање 
у ванредним ситуацијама на подручју 
општине Градишка. („Службени гласник 
општине Градишка“ бр.3/19). 
 

VI 
 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном 
гласнику града Градишка“.  
 
Број: 02-022-208/22 
Датум: 6.10.2022. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

__________________________________ 
 

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

О  Д  Л  У  К  У 

 
о додјели гранта-подршка наталитету 

(поклон честитка за новорођено 
дијете) 

 
I 
 

Овом одлуком се утврђује расподјела 
новчаних средстава са буџетске 
позиције 416100 -дознаке грађанима које 
се исплаћују из буџета града-подршка 
наталитету (поклон че-ститка за 
новорођено дијете, у укупном износу од 
6.800,00 КМ (словима:шестхиља-
осамсто  и 00/100КМ). 
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II  
 

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

III 
 

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

IV 
 

О извршењу ове одлуке стараће се 
Одјељење за финансије. 
 

V 
 

Ова одлука ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у“ гласнику 
града Градишка“. 
 
Број: 02-022-209/22 
Датум: 7.10.2022. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

__________________________________ 
 

На основу члана 22. став (1) тачка 
б) подтачка 7. и члана 44. Закона о 
заштити и спасавању у ванредним 
ситуацијама („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 121/12 и 46/17 ), 
члана 82. став (3) Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19, 
61/21) и члана 88. Статута града 
Градишка („Службени гласник града 
Градишка“, бр. 4/17 и 5/19), 
градоначелник, д о н о с и 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е  
 

о именовању Градског штаба  
за ванредне ситуације града 

Градишка 
  

1. Именује се Градски штаб за ванредне 
ситуације града Градишка (у даљем 
тексту: Штаб), у сљедећем саставу: 

 
1) Зоран Аџић, градоначелник, 
Командант Штаба, 
2) Драгана Илић, замјеник 
градоначелника, замјеник Команданта 
Штаба, 
3) Слободан Кнежевић, шеф Одсјека 
Цивилне заштите, начелник Штаба, 
4) Горан Стојаковић, Професионална 
ватрогасна јединица, члан, 
5) Јовица Шуман, ЈП „Воде Српске“, 
члан, 
6) Синиша Аџић, ЈЗУ „Дом 
здравља“ Градишка, члан, 
7) Рајко Додик, ЈЗУ Болница Градишка, 
члан, 
8) Свјетлана Ковачевић, ЈЗУ „Апотека 
Градишка“ Градишка, члан, 
9) Иван Раденовић,Одјељење за 
привреду и друштвене дјелатности,члан, 
10) Мирослав Деспотовић, Одјељење за 
инспекције, члан, 
11) Бранко Стојнић, Одјељење за 
пољопривреду и рурални развој, члан, 
12) Ведран Кнежевић, Одјељење за 
комуналне и стамбене послове, члан,  
13) Бојан Шкорић, Полицијска управа 
Градишка, члан, 
14) Мишо Чагљевић, Р.Ј. 
„Електродистрибуција“ Градишка, члан, 
15) Сандро Зеничанин, КП „Водовод“ а.д. 
Градишка, члан, 
16) Борко Девић, „Црвени 
крст“ Градишка, члан, 
17) Рената Обрадовић Поповић, КП 
„Градска чистоћа“ а.д. Градишка, члан. 
 
2. Административно-стручне послове за 
потребе Штаба обавља Одсјек цивилне 
заштите у оквиру Службе 
градоначелника Градске управе града 
Градишка. 
 

3. Штаб обавља послове дефинисане 
Одлуком о организацији и 
функционисању цивилне заштите и 
Законом о заштити и спасавању у 
ванредним ситуацијама. 
 

4. О извршењу овог рјешења стараће се 
Служба градоначелника. 
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5. Доношењем овог рјешења ставља се 
ван снаге Рјешење о именовању 
Градског штаба за ванредне ситуације 
града Градишка („Службени гласник 
града Градишка“ број 14/21 и 1/22). 
 

6. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка”. 
 
Број: 02-022-209/22 
Датум: 7.10.2022. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

__________________________________ 
 

На основу члана 49. став (3) тачка 
б) Закона о заштити и спасавању у 
ванредним ситуацијама („Службени 
гласник Републике Српске“ број 121/12 и 
46/17), члана 59. став (1), тачка 10)  
Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Спске“ 
број 97/16, 36/19 и 61/21), и члана 88. 
Статута града Градишке („Службени 
гласник града Градишка“ број 4/17 и 
5/19), градоначелник града Градишка, 
доноси 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

о именовању повјереника Цивилне 
заштите града Градишка 

 
1. Именују се повјереници Цивилне 
заштите града Градишка у саставу: 
1) Злојутро Ранко, предсједник МЗ 
Бистрица, 
2) Бјелић Горан, предсједник МЗ Бок 
Јанковац, 
3) Бенцуз Љубиша, предсједник МЗ 
Брестовчина, 
4) Грбић Илија, предсједник МЗ 
Врбашка, 
5) Даниловић Далибор, предсједник МЗ 
Гашница, 
6) Панић Звјездан, предсједник МЗ 
Горњи Подградци, 
7) Шмитран Ненад, предсједник МЗ 
Грбавци, 
8) Лазић Зоран, предсједник МЗ 
Драгељи, 
9) Павић Наташа, предсједник МЗ Доња 
Долина, 

10) Лазић Саша, предсједник МЗ 
Козинци, 
11) Бајић Ненад, предсједник МЗ 
Лужани, 
12) Којић Мирко, предсједник МЗ 
Машићи, 
13) Пауковић Синиша, предсједник МЗ 
Нова Топола, 
14) Смиљанић Драгиша, предсједник МЗ 
Ново Село, 
15) Хевешевић Мурис, предсједник МЗ 
Орахова 
16) Микић Данка, предсједник МЗ Сењак, 
17) Валентић Стефан, предсједник МЗ 
Мачковац , 
18) Стојнић Споменко, предсједник МЗ 
Кијевци, 
 

2. Именовани повјереници Цивилне 
заштите одговорни су за спровођење 
мјера којима се обезбјеђује учешће 
грађана у спровођењу самозаштите као 
и мјера заштите и спасавања те 
активности које се спроводе у акцијама 
заштите и спасавања људи и 
материјалних добара на територији МЗ 
којом предсједава. 
3. Повјеренике Цивилне заштите на 
подручју града Градишка мобилизира 
Градоначелник у случају непосредне 
опасности, ванредног стања те појаве 
елементарне несреће или друге врсте 
несрећа на подручју града Градишка или 
територији МЗ која је угрожена и исти су 
дужни одзвати се позиву. 

 
4. Повјереници Цивилне заштите 
обављају и друге послове дефинисане 
Законом о заштити и спасавању у 
ванредним ситуацијама. 
 

5. Даном ступања на снагу овог рјешења 
престаје да важи Рјешење о именовању 
повјереника Цивилне заштите општине 
Градишка („Службени гласник општине 
Градишка“, број 13/18). 

 

6. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 
Број: 02-111-217/22 
Датум: 6.10.2022. године 
Градишка 

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

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању Комисије за рјешавање 

захтјева физичких лица за текуће 
помоћи 

 
 
I 

Именује се Комисија за рјешавање 
захтјева физичких лица за текуће 
помоћи (у даљем тексту: Комисија) у 
саставу:  

 
1. Др Бојан Вујановић, ЈЗУ 
„Болница“ Градишка, предсједник, 
2. Иван Раденовић, Одјељење за 
привреду и друштвене дјелатности, члан 
и 
3. Стана Балабан, ЈУ „Центар за 
социјални рад“, члан. 

 
II 

Комисија се именује при Центру за 
социјални рад, Градишка на период од 
четири године, а има задатак да само у 
изузетно тешким случајевима, доноси 
рјешење о одобравању исплата по 
захтјеву физичких лица за текуће 
помоћи. 

 
III 

На основи рјешења Комисије, Центар за 
социјални рад врши исплате, а у оквиру 
буџетом предвиђених средстава за ове 
намјене. 
 

IV 
Ступањем на снагу овог Рјешења 
ставља се ван снаге Рјешење о 
именовањуКомисије за рјешавање 
захтјева физичких лица за текуће 
помоћи број: 02-111-449/21 од 
03.12.2021. године. 

 
 
 
 

V 
Ово Рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављено у 
„Службеном гласнику града Градишка“. 
 
Број: 02-111-215/22 
Датум: 6.10.2022. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

__________________________________ 
 

На основу чл. 59. и 82. Закона о 
локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“ број: 97/16, 
36/19 и 61/21) и чланова 68. и 88. 
Статута града Градишка („Службени 
гласник града Градишка“ бр.04/17 и 
05/19), градоначелник града Градишка 
доноси: 
 

РЈЕШЕЊЕ 
 

о именовању Тима за провођење 
истраживања о приуштивости 

водних услуга код корисника водних 
услуга у граду Градишка 

 
1) Овим рјешењем именују се чланови 

Тима за провођење истражвања о 
приуштивости водних услуга код 
корисника водних услуга у граду 
Градишка у оквиру пројекта 
„Општинског околишног управљања 
– МЕГ 2“, (у даљем тексту: „МЕГ 2“), 
у сљедећем саставу: 

 
1. Верица Вујат, Град 

Градишка, вођа тима; 

2. Зоран Радуловић, Град 

Градишка, сарадник за рад са 

корисницима СОН-а; 

3. Јелена Бајић, Град 

Градишка, анкетар 1; 

4. Јована Благојевић, Град 

Градишка, анкетар 2; 

5. Данијела Љољић, Град 

Градишка, координатор МЕГ 

2 пројекта, 

6. Сандро Зеничанин, КП 

„Водовод“ а.д. Градишка, 

члан тима, 
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7. Бранко Страживук, КП 

„Водовод“ а.д. Градишка, 

члан тима.  

 
2) Именовани ће на истраживању 

приуштивости водних услуга радити 
до 31.11.2022. године 

 
3) Именовани из тачке 1) овог рјешења 

су дужни да додјељене послове 
обављају стручно, савјесно и 
квалитетно, те да о обављеном 
послу извјештавају градоначелника. 

 
4) Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављено у 
„Службеном гласнику града 
Градишка“. 

 
Број: 02-111-221/22 
Датум: 18.10.2022. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

__________________________________ 
 

На основу члана 59. Закона о 
локалној самоуправи („Службени 
гласник Републие Српске“, број: 97/16, 
36/19 и 61/21) и члана 88. Статута града 
Градишка („Службени гласник града 
Градишка“, број: 4/17 и 5/19), 
градоначелник града Градишка доноси: 
 

РЈЕШЕЊЕ 
 

о именовању ментора у оквиру 
пројекта под називом „Пројекат 

општинског околишног управљања 
(МЕG II) 

 

1) Овим Рјешењем именује се Данијела 
Љољић координатор пројекта „Пројекат 
општинског околишног управљања 
„(МЕГ II)“ у граду Градишка за ментора 
општини Челинац и граду Лакташи током 
трајања друге фазе пројекта; 

2) Именована ће бити ментор наведеним 
јединицама локалне самоуправе у 
пројекту „МЕГ II“ 48 мјесеци, рачунајући 
од дана имплементације пројекта; 

3) Именована из тачке 1) овог Рјешења 
је дужна да дођељене послове обавља 
стручно, савјесно и квалитетно, те да о 
обављеном послу извјештава 
Градоначелника; 

4) Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављено у 
„Службеном гласнику града Градишка“. 

 
Број: 02-111-241/22 
Датум: 24.10.2022. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

__________________________________ 
 
На основу члана 15. Правилника 

о поступку давања у закуп 
пољопривредног земљишта у својини 
Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске„ бр: 47/12, 65/15, 
45/16 и 115/18) и члана 88. Статута града 
Градишка („Службени гласник града 
Градишка“, број: 4/17 и 5/19) 
Градоначелник д о н о с и 

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 
о именовању Комисије за давање у 
закуп пољопривредног земљишта у 

својини Републике Српске на 
подручју града Градишка, путем 

прибављања писаних понуда 

 
Члан 1. 

 
Именује се Комисија за давање у закуп 
пољопривредног земљишта у својини 
Републике Српске на подручју града 
Градишка, путем прибављања писаних 
понуда (у даљем тексту: Комисија) у 
саставу: 
 
1. Стојнић Бранко дипл.инж.пољ., члан 

2. Тубин Зоран  дипл.инж.пољ., члан 

3. Марковић Зорица дилп.правник, члан 

4. Пећанин Ивана дипл.инж.геодезије, 
члан 

5. Кесић Александар дипл.инж.пољ., 
члан 

6. Мирјанић Милутин дипл.инж.пољ., 
члан и 

7. Нинић Мирко геометар, члан 
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8. Грујичић Недељко геометар, замјеник 
члана и 

9. Мисимовић Милутин, дипл.инж.пољ., 
замјеник члана 
 

Члан 2. 
 
Задаци Комисије из претходног члана су 
да : 
 
1) разматра достављене писмене 
понуде, односно пријаве и утврђује да ли 
су поднесене благовремено, 
2) утврђује да ли су уз писмену понуду 
достављени сви тражени докази о 
испуњавању услова из јавног огласа, 
3) одбацује све неблаговремене и 
непотпуне писмене понуде, односно 
пријаве, 
4) прије избора најповољнијег понуђача 
може тражити стручно мишљење из 
одговарајућих области и вршити 
контролу и провјеру достављених 
доказа понуђача, 
5) у складу са критеријумима из јавног 
огласа, утврђује листу са најповољнијим 
понудама, 
6) на основу листе из тачке 5. овог члана 
обавјештава све понуђаче и 
градоначелника о резултатима давања у 
закуп пољопривредног земљишта,  
7) по формирању коначне листе 
најповољнијих понуда за давање у закуп 
пољопривредног земљишта у својини 
Републике, обавјештава све понуђаче о 
коначним резултатима давање у закуп 
пољопривредног земљишта, 
8) учествује у припреми одлука о додјели 
пољопривредног земљишта у својини 
Републике Српске путем закупа и 

9) уводи закупопримце у посјед 
пољопривредног земљишта након 
закључења уговора о закупу. 
 

Члан 3. 
 
О извршењу овог рјешења стараће се 
Одјељење за пољопривреду и рурални 
развој. 
 
 
 
 
 
 

Члан 4. 
 
Ово Рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавит ће се у „Службеном 
гласнику града Градишка„. 

 
Број: 02-111-244/22 
Датум: 24.10.2022. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

__________________________________ 
 

О Г Л А С 
 
 
Одјељење за комуналне и стамбене 
послове, Града Градишка, на основу 
рјешења број 05-372-134/22 од 
24.10.2022. године, извршило је у 
регистарском листу број 30/07 упис 
промјене лица овлаштених за заступање 
Заједнице етажних власника стамбене 
зграде у улици Михајла Пупина 5-7, са 
сљедећим подацима:  

-лица овлашћена за заступање и 
представљање заједнице су:  
Мајсторовић Драгана, Вујановић Бојан, 
Бабић Зора и Ђуричић Мирјана 

 
-брише се име ранијег овлаштеног лица 
и то: 
Ђурђевић Душан и Бабић Саво 

 
Број: 05-372-134/22 
Датум: 24.10.2022. године 
Градишка 
 
ПО ОВЛАШТЕЊУ ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА 
Ведран Кнежевић с.р. 
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