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______________________________________________________________________________
С К У П Ш Т И Н А О П Ш Т И Н Е____________________________________________
ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ

Ред.
бр.
1.

НАЗИВ

Број гласника/
страна

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

4.
5.
6.
7.

10/18 страна 24
10/18 страна 39
14/18 страна 1
14/18 страна 9
14/18 страна 12

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
2

Регистар прописа објављених у „Службеном гласнику општине Градишка“ од 2018. до 2011. године

10.
11.
12.
13.

14.

15.
16.
17.

18.

19.
20.
21.

22.

23.
24.
25.
26.
27.
28.

земљишту
Одлука о издавању листа „Градишке новине“
Одлука о измјенама Одлуке о платама функционера општине
Градишка
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
Одлука о усвајању извјештаја о пословању и годишњи обрачун ЈУ

3/18 страна 12
3/18 страна 12
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
6/18 страна 27
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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.

за предшколско васпитање и образовање дјеце „Лепа Радић“
Градишка за 2017. годину
Одлука о критеријумима, условима и начину утврђивања статуса
удружења од интереса за општину Градишка
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

6/18 страна 27
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
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53.
54.
55.

56.

57.

Одлука о давању сагласности за закључење Уговора о замјени
некретнина са „Centrum trade“ д.о.о. Бања Лука
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 22
8/18 страна 23
8/18 страна 23

8/18 страна 24

8/18 страна 24

58.

Одлукa о преносу права својине на згради и земљишту које се користи за 9/18 страна 1
потребе Полицијске управе Градишка

59.

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

60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.

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

9/18 страна 3
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
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72.
73.
74.
75.

Одлука о давању сагласности за закључење уговора о замјени некретнина 10/18 страна 7
са Мирјанић Јеленом из Горњих Подградаца
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.
77.

78.
79.
80.
81.
82.

83.
84.
85.

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

93.

94.

Одлука о снабдијевању топлотном енергијом и тарифним системима за 13/18 страна 29
обрачун топлотне енергије и извршених услуга на подручју општине
Градишка
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
Одлука о доношењу Регулационог плана дијела центра Градишке

13/18 страна 48
Одлуке о доношењу измјене дијела Урбанистичког пројекта 13/18 страна 49

„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

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
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95.

Одлука о продаји путем лицитације земљишта означеног као к.ч. 14/18 страна 100
бр. 1269/3 к.о. Чатрња, Друштву са ограниченом одговорношћу
„SEISO“ Градишка

РЈЕШЕЊА
Ред.
бр.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.

12.
13.

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
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

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

21.

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

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
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22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

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
Рјешење о разрјешењу представника општине Градишка у
Скупштини ЈП „ДЕП-ОТ“ Бања Лука
Рјешење о разрјешењу мртвозорника

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
14/18 страна 121
14/18 страна 117

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

8.
9.
10.
11.

12.

13.

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
Закључак о усвајању Збирног извјештаја Комисије за процјену 8/18 страна 26
штета на поплављеним подручјима општине Градишка током марта
2018. године
Закључак о усвајању Информације о производњи и дистрибуцији 8/18 страна 26
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14.

15.

16.
17.

18.

19.

20.

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

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.
31.
32.

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
10/18 страна 39
Закључак о усвајању Акционог план родне равноправности на
подручју општине Градишка за период 2018-2020. година
10/18 страна 46
Закључак о утврђивању Нацрта измјене дијела Просторног плана
општине Градишка 2005-2020. године
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33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

40.
41.
42.

43.

44.

45.

46.
47.
48.

49.

50.
51.
52.

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

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
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

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

14/18 страна 108
14/18 страна 108
14/18 страна 109
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53.

54.
55.

56.
57.
58.
59.
60.

61.
62.
63.
64.
65.

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

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

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
Правилник о измјени Правилника о додјели једнократне новчане 5/18 страна 16
помоћи за обављање асистиране репродукције-вантјелесне оплодње
Правилник о допуни Правилника о коришћењу средстава која се 5/18 страна 16
признају као трошкови репрезентације
Правилник о трошковима техничког прегледа објеката
6/18 страна 70
Правилник о критеријумима и поступку за додјелу средстава гранта 6/18 страна 72
удружењима од интереса за општину Градишка
Правилник о усклађивању и регистрацији редова вожње
6/18 страна 82
Правилник о поступку додјеле и исплате средстава из Програма подршке 7/18 страна 1

развоју предузетништва у општини Градишка за 2018. годину
17. Правилник о канцеларијском пословању Општинске

управе 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
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20. Правилник о измјенама Правилника о начину и

21.

22.

23.

24.
25.

условима 12/18 страна 6
расподјеле средстава за подршку развоју пољопривреде за 2018.
годину
Правилник о измјенама и допунама Правилника о унутрашњој 13/18 страна 63
организацији и систематизацији радних мјеста Општинске управе
општине Градишка
Правилник о измјени Правилника о додјели једнократне новчане 13/18 страна 67
помоћи за обављање асистиране репродукције - вантјелесне
оплодње
Правилник о измјенама Правилника о унутрашњој организацији и 14/18 страна 123
систематизацији радних мјеста Општинске управе општине
Градишка
14/18 страна 125
Правилник о додјели награда најбољим просвјетним радницима
Правилник о раду Радног тима за израду Плана капиталних 14/18 страна 127
инвестиција

ОДЛУКЕ
Ред.
бр.
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.

9.
10.

11.
12.

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
Одлука о усвајању Прегледа расподјеле финансијских средстава за
1/18 страна 3
спорт у 2018. години
- Преглед расподјеле средстава за спорт у 2018. години
1/18 страна 4
Одлука о попису и образовању Комисије за попис
1/18 страна 6
Одлука о давању сагласности на Правилник о унутрашњој 1/18 страна 7
организацији и систематизацији радних мјеста у ЈУ „Културни
центар“ Градишка
Одлука о давању сагласности на Правилник о платама у ЈУ 1/18 страна 7
„Културни центар“ Градишка
Одлука о давању сагласности на Правилник о унутрашњој 1/18 страна 7
организацији и систематизацији радних мјеста „Развојне агенције
Градишка” Градишка
Одлука о давању сагласности на Правилник о платама у „Развојној 1/18 страна 7
агенцији Градишка” Градишка
Одлука о додјели средстава Фонду солидарности за дијагностику и 1/18 страна 8
лијечење обољења, стања и повреда дјеце у иностранству, у сврху
манифестације „С љубављу храбрим срцима”
Одлука о додјели средстава Удружењу воћара Републике Српске
1/18 страна 8
Одлука о додјели гранта – подршка наталитету (поклон честитка за 1/18 страна 9
новорођено дијете децембар 2017. године)
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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.
35.
36.

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
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
Oдлука о давању сагласности на Правилник о јавним набавкама у ЈУ
за прешколско васпитање и образовање дјеце „Лепа Радић“
Градишка
Одлука о исплати средстава (Православна црква)
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)
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
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“

2/18 страна 1
2/18 страна 80
3/18 страна 19
3/18 страна 20
5/18 страна 17
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

6/18 страна 91

6/18 страна 92
6/18 страна 92
6/18 страна 93

6/18 страна 93
6/18 страна 94
6/18 страна 95
6/18 страна 95
7/18 страна 22
7/18 страна 23
7/18 страна 23
7/18 страна 24
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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.

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

7/18 страна 25

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
Oдлука о додјели гранта - подршка наталитету (поклон честитка за
новорођено дијете за мјесец ЈУН 2018. године)
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

8/18 страна 32
8/18 страна 32

7/18 страна 25
7/18 страна 25
7/18 страна 26

8/18 страна 33
8/18 страна 33

8/18 страна 34

9/18 страна 21
9/18 страна 36
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
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60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.

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)
Одлука о додјели средстава „Развојној агенцији Градишка“трошкови пословања за мјесец ОКТОБАР 2018. године
Одлука о оснивању Оперативно - комуникативног центра општине
Градишка

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
14/18 страна 151
14/18 страна 152

УПУТСТВА
Ред.
бр.
1.

2.
3.

Број
НАЗИВ
гласника/
страна
Упутство о поступању службеника приликом пријема захтјева за 3/18 страна 23
рјешавање у административним поступцима у Општинској управи
Градишка
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

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.
49.

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)
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)
Рјешење о давaњу овлашћења (Стеван Никић - МЗ Крушкик, комунална

5/18 страна 22
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 27
7/18 страна 27
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
7/18 страна 34
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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.
72.
73.
74.
75.
76.

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)

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
Рјешење о именовању Радног тима за израду Стратегије развоја

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 34
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
9/18 страна 38
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77.

78.

79.

80.

81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.

90.
91.
92.

93.
94.

95.
96.
97.

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/
Допунско рјешење (Гојко Ђурић)

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
12/18 страна 58
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98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.

114.
115.
116.
117.
118.

119.

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

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.
Градишка

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.

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/

14/18 страна 154
14/18 страна 154
14/18 страна 155
14/18 страна 155

ОСТАЛИ АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
Ред.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

НАЗИВ

Број гласника/
страна

Оглас о регистрацији ЗЕВ стамбене зграде, улица Видовданска
1/18 страна 12
89, Ламела Л5
Оглас о регистрацији ЗЕВ стамбене зграде у Улици Видовданска
1/18 страна 12
број 5 улаз А
Оглас о промјени лица овлаштених за заступање ЗЕВ стамбене
1/18 страна 13
зграде у Ул. Митрополита Георгија Николајевича број 2-4
Оглас о промјени лица овлаштених за заступање ЗЕВ стамбене
1/18 страна 13
зграде у Ул. Војводе Живојина Мишића број 56, улаз Ц
Статут „Развојне агенције Градишка“ Градишка
2/18 страна 80
Оглас о регистрацији ЗЕВ стамбене зграде у Улици Видовданска
2/18 страна 88
број 28
Оглас о промјени лица овлаштених за заступање ЗЕВ стамбене
2/18 страна 89
зграде у Ул. Видовданска 58/А
Повеља Интерне ревизије општине Градишка
3/18 страна 20
Оглас о регистрацији ЗЕВ зграде у улици др Младена Стојановића
4/18 страна 29
бр. 2
10/18 страна 71
Оглас ЗЕВ у улици Обала војводе Степе „Кеј“ бр.6
Оглас о регистрацији ЗЕВ стамбене зграде у Улици „Руђера
12/18 страна 16
Бошковића“ 1А
Оглас о регистрацији ЗЕВ стамбене зграде Трг светог Ђакона
13/18 страна 93
Авакума 4/5
Правила за управљање ризицима у Општинској управи Градишка
14/18 страна 133

______________________________________________________________________________
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
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________________________________________________________________________________
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.
3.

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
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
објаљених 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

15.
16.
17.
18.
19.

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.
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20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

28.
29.

30.

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Програм заједничке комуналне потрошње за 2018. годину
Програм уређења грађевинског земљишта за 2018. годину
Програм комуналне инфраструктуре за 2018. годину
Програм текућег одржавања и реконструкције локалних и
некатегорисаних путева за 2018. годину
Програм текућег одржавања и реконструкције хидромелиoрационог 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 63.
11/17 страна 68.
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.

Одлука о усвајању Извјештаја о раду Начелника општине и
Општинске управе Градишка за 2016. годину,
Одлука о приступању измјени Просторног плана општине Градишка

1/17 страна 2.
1/17 страна 27.
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2005-2020. године,
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

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

20.

21.
22.
23.

24.
25.
26.
27.

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'',
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 GRIJANjE 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 закњучење
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 додјељено

1/17 страна 28.
1/17 страна 31.
1/17 страна 32.
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.
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28.
29.

30.
31.
32.
33.

34.
35.

36.
37.
38.
39.
40.

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
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“ бро: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

41.
42.

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.

45.
46.
47.

48.
49.
50.

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 К.П. “Водовод” а.д. Градишка,
Одлука о критеријумима за остваривање права на субвенционисање
закупнине на станове из програма непрофитног социјалног

2/17 страна 22.
2/17 страна 22.
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.
27

Регистар прописа објављених у „Службеном гласнику општине Градишка“ од 2018. до 2011. године

51.
52.
53.

54.

55.

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

63.

64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.

становања,
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 утврврђивању 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

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.
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74.
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 измјени Одлуке о уређењу простора и грађевинском земљишту,

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.

7/17 страна 40.
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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бр.10

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
општине Градишка 2005-2020. године

измјени Просторног плана

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 разрешењу 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 разрешењу члана Школског одбора ЈУ „Гимназија“
3/17 страна 34.
Градишка,
Рјешење о
избору члана Школског одбора ЈУ „Гимназија“
3/17 страна 34.
Градишка,
Рјешење о разрешењу члана Школског одбора ЈУ „Средња стручна
3/17 страна 34.
и техничка школа“ Градишка,
Рјешење о избору члана Школског одбора ЈУ „Средња стручна и
3/17 страна 35.
техничка школа“ Градишка,
Рјешење о разрешењу члана Школског одбора ЈУ „Техничка школа“
3/17 страна 35.
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
4/17 страна 37.
у 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.
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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.
94.

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,
Рјешење о разрјешењу в.д. чланова Надзорног одбора ЈП Спортски
центар „Servitium“ 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.
7/17 страна 46.
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95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.

Рјешење о именовању вчланова 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 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.
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.год. и Програм
капиталних инвестиција за период 2016.-2020.год.)
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.

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.

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
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. год.
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 на 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

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

26.

27.

28.
29.

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.

36

Регистар прописа објављених у „Службеном гласнику општине Градишка“ од 2018. до 2011. године

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

заштите и заштите цивилних жртава рата за 2018. годину
Закључак о утврђивању Нацрта Програмa финансирања спорта на
подручју општине Градишка за 2018. годину
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 28.
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.
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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. год.
6.
Правилник о стручном оспособљавању и усавршавању службеника
3/17 страна 37.
и 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.
11. Правилник о пријему у радни однос и стручном оспособљавању
9/17 страна 14.
приправника / волонтера у Општинској управи општине Градишка
12. Правилник о измјенама и допунама Правилника о о начину и
условима расподјеле средстава за подршку развоју пољопривреде и 9/17 страна 16.
за депозите пољопривредних кредита за 2017. годину
13. Правилник о ангажовању радника по уговору о дјелу и повременим и
10/17 страна 30.
привременим пословима у Општинској управи општине Градишка.
14. Правилник о употреби, вођењу евиденција, чувању и уништавању
10/17 страна 31.
пећата и штамбиља Општине Градишка
15. Правилник о провођењу одредаба Закона о заштити личних података
10/17 страна 34.
у Општинској управи општине Градишка
16. Правилник о начину вођења обрасца евиденција о збиркама личних
10/17 страна 40.
података
17. Правилник о начину чувања и посебним мјерама техничке заштите
10/17 страна 44.
личних података
18. План мјера заштите и приступа личним подацима који се обрађују у
10/17 страна 47.
Општинској управи општине Градишка
19. Правилник о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књи- 11/17 стр. 122.
говодственог са стварним стењем имовине и обавеза општине Градишка.
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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.

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,
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

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.
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.
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24.
25.
26.

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

38.
39.
40.

Одлука о рационализацији поступања по захтјевима странака.
Одлука о одређивању просторија намјењених за закључење брака
и утврђивању висине накнаде за посебне услуге
Одлука о давању овлашћења за одобравање овјеравања потпса 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.
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.
Одлука о додјели гранта –подршка наталитету (поклон честитка за
новорођено дијете)
Одлука о висини благајничког максимума за 2018. годину

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.
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 о коришћењу властитог путничког аутомобила за
5.
6/17 страна 123.
службено 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 запосленух
у Општинској управи општине Градишка
Упутство о вршењу финансијског управљања и контрола у
Општинској управу Градишка.

11/17 стр. 136.
11/17 стр. 136.
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РЈЕШЕЊА

Ред.
Број гласника/
НАЗИВ
бр.
страна
Рјешење о именовању Радне групе за провођење Пројекта побо1.
љшања пословног окружења и конкуретности у Општини Градишка 1/17 страна 65.
(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.............................66
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
Рјешење о именовању Комисије за процјену вриједности
13.
1/17 страна 71.
грађевинског земљишта
Рјешење о разрјешењу надзорног органа.
14.
1/17 страна 71.
Правилник о измјенама и допунама Правилника о расподјели
15.
1/17 страна 72.
финансијских средстава за спорт на простору општине Градишка
Преглед расподјеле финансијских средстава за спорт у 2017. години
16.
1/17 страна 73.
Рјешења
о
одобрењу
реалокације
средстава
у
Оперативном
17.
1/17 страна 75финансијском плану за период привременог финансирања 01.0784
31.12.2016.године /24 рјешења/
Рјешење о именовању Привредног савјета општине Градишка,
18.
2/17 страна 52.
Рјешење
о
именовању
чланова
Координационог
тима
за
праћење
19.
2/17 страна 53.
спровођења Програма капиталних инвестиција за период 2016-2020. год.,
20.
21.

22.

23.

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

2/17 страна 54.
2/17 страна 55.

2/17 страна 56.
2/17 страна 57.
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24.
25.
26.
27.

28.

29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

43.

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),
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

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.
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.

44.

Рјешење о именовању Комисије за спровођење јавног конкурса за избор
начелника одјељења и службе у Општинској управи општине Градишка

4/17 страна 56.

45.

Рјешење о давању овлашћења за потписивање управних аката
(Бранко Стојнић)

4/17 страна 57
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46.

47.
48.
49.
50.
51.

52.

53.
54.

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

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
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,

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.
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.
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67.

68.
69.
70.
71.

72.

73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.

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.год.
Рјешење о именовању надзорног органа (Ведран Кнежевић за кров
Клутурног 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)

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.
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.
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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.

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 заједницаодржаног 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.

4.
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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“

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
објаљених 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 ни један 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.
7/16 страна 1.
кнаде по основу кориштења шума и шумског земљишта за 2016. год.
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 мреже са 7/16 страна 3.
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
7.
оквируРегулационог 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. годин
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 201418.
9/16 страна 85.
2034. година.
Одлуке о висини вриједности непокретности по зонама на подручју
19.
општине Градишка за потребе утврђивања пореза на непокретности 9/16 страна 88.
у 2017. години
Одлука о утврђивању пореске стопе за опорезивање непокретности
20.
9/16 страна 92.
на подручју општине Градишка за 2017. годину
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21.

Одлука о измјенама и допунама Одлуке о комуналним таксама

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.
24.
25.
26.

НАЗИВ
Рјешење о именовању Комисије за избор и именовања.
Рјешење о избору предсједника Скупштине општине.
Рјешење о разрешењу предсједника Скупштине општине
Рјешење о избору потпредсједника Скупштине општине
Рјешење о разрешењу потпредсједника Скупштине општине
Рјешење о избору замјеника Начелник општине Градишка
Рјешење о разрешењу замјеника Начелника општине
Рјешење о именовању в.д. секретара Скупштине општине
Рјешење о разрешење 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 разрешењу 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 разрешењу 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
Рјешење о разрешењу в.д. директора ЈЗУ “Дом здравља” Градишка
Рјешење о именовању в.д. директора ЈЗУ “Дом здравља” Градишка
Рјешење о разрешењу в.д. чланова Управног одбора ЈЗУ “Дом

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.
7/16 страна 14.
7/16 страна 14.
7/16 страна 15.
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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.
49.
50.

здравља” Градишка
Рјешење о именовању в.д. чланова Управног одбора ЈЗУ “Дом
здравља” Градишка.
Рјешење о разрешењу в.д. директора ЈЗУ “Апотека Градишка”
Градишка
Рјешење о именовању в.д. директора ЈЗУ “Апотека Градишка”
Градишка
Рјешење о разрешењу в.д. чланова Управног одбора ЈЗУ “Апотека
Градишка” Градишка
Рјешење о именовању в.д. чланова Управног одбора ЈЗУ “Апотека
Градишка” Градишка
Рјешење о разрешењу в.д. директора ЈУ за претшколско васпитање
и образовање дјеце “Лепа Радић” Градишка
Рјешење о именовању в.д. директора ЈУ за претшколско васпитање
и образовање дјеце “Лепа Радић” Градишка
Рјешење о разрешењу в.д. директора ЈУ Центар за социјални рад
Градишка
Рјешење о именовању в.д. директора ЈУ Центар за социјални рад
Градишка
Рјешење о разрешењу 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 разрешењу в.д. чланова Управног одбора ЈУ “Културни
центар” Градишка
Рјешење о именовању в.д. чланова Управног одбора ЈУ “Културни
центар” Градишка
Рјешење о разрешењу в.д. чланова Управног одбора ЈУ “Завичајни
музеј” Градишка
Рјешење о именовању в.д. чланова Управног одбора ЈУ “Завичајни
музеј” Градишка
Рјешење о разрешењу в.д. чланова Надзорног одбора ЈП “Радио
Градишка” Градишка
Рјешење о именовању в.д. чланова Надзорног одбора ЈП “Радио
Градишка” Градишка
Рјешење о разрешењу 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 општинер Градишка
Рјешење о именовању Комисије за сарадњу са општинама и
градовима Скупштине општине Градишка
Рјешење о именовању Комисије за односе са вјерскима заједницама
Скупштине општине Градишка
Рјешење о именовању Комисије за питања младих; Скупштине

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.
7/16 страна 28.
7/16 страна 29.
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51.
52.
53.
54.

55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.

63.
64.

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 Одбор за друштвени надзор, Буџет и
финансије Скупштине општине Градишка
Рјешење о именовању Одбор за заштиту животне средине,
културног и природног наслијеђа Скупштине општине Градишка
Рјешење о именовању Одбора за боачка 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 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.
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НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
ПЛАНОВИ, ПРОГРАМИ, УПУТСТВА

Ред
Број гласника/
.
НАЗИВ
страна
бр.
1.
Правилник о интерним контролама и интерним контролним
1/16 страна 1.
поступцима
2.
Правилник о праћењу реализације оквирних споразума, уговора и
1/16 страна 22.
фактура
3.
Упутство о начину, поступку и контроли наплате општинске
1/16 страна 15.
административне таксе
4.
Оперативни финансијски план општине Градишка за период
2/16 страна 1.
привременог финансирањау I кварталу 2016.године
5.
Правилник о измјенама Правилника о организацији и системати2/16 страна 20.
зацији радних мјеста Општинске управе општине Градишка
6.
Правилник о обрачуну, наплати и контроли наплате непореских
3/16 страна 1.
прихода општине градишка
7.
Оперативни финансијски план општине градишка за период
3/16 страна 10.
привременог финансирања у ii кварталу 2016. године
8.
Правилник о начину и условима расподјеле средстава за подршку
развоју пољопривреде и за депозите пољопривредних кредита у 3/16 страна 29.
првом и другом кварталу 2016. године
9.
Правилник о условима и начину расподјеле средстава по захтјеву
3/16 страна 37.
удружења које дјелују на подручју општине градишка .
10. Оперативни финансијски план привременог финансирања општине
Градишка за период 01.07 31.12.2016. године на основу рјешења
4/16 страна 1.
окружног суда у бања луци о изрицању привремене административне
мјере број11 0 у 019058 16 у од 13.07.2016.године
11. Правилник о садржају и начину вођења регистра обвезника комуна4/16 страна 11.
лне накнаде
12. Правилник о допуни правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Професионалној ватрогасној јединици 4/16 страна 13.
Градишка
13. Програм пријема на рад лица са којима ће се закључити уговор о
стручном оспособљавању ради обављање приправничког стажа у 4/16 страна 13.
општинској управи општине Градишка.
14. Правилник о начину и условима расподјеле средстава за подршку
развоју пољопривреде за преиод од 01.07. до 31.12.2016. године, број 5/16 страна 2.
02-022-204/16 од 20.09.2016. године
Од броја 6/16 су акти Начелника општине Зорана Аџића
15.

Правилник о унутрашњој организацији организацији и систематиза-

6/16 страна 8.
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16.
17.

цији радних мјеста Општинске управе општине Градишка
Колективни уговор за запослене у Општинској управи Општине
Градишка
Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних
мјеста Општинске управе општине Градишка

6/16 страна 62.
8/16 страна 2.

ОДЛУКЕ
Ред
.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.

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

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.
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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.
50.
51.
52.
53.

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
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 34.
3/16 страна 38.
3/16 страна 39.
3/16 страна 39.
3/16 страна 40.
3/16 страна 40.
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
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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.

РЈЕШЕЊА
Ред.
Број гласника/
НАЗИВ
страна
бр.
Рјешење о давању сагласности на Правилник о измјенама и допу1.
нама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији ра 1/16 страна 28.
дних мјеста у ЈУ „Народна библиотека“ Градишка
Рјешењео 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 допуна4.
ма Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији ра- 1/16 страна 32.
дних мјеста у ЈЗУ „Дом здравља“ Градишка
Рјешење о давању сагласности на Одлуку о доношењу Плана о фина5.
нсијском
пословању ЈЗУ “Апотека Градишка“ Градишка за 1/16 страна 33.
2016.годину
Рјешење о давању сагласности на Правилник о измјенама и допу6.
нама 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
8.
БиХ 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
9.
1/16 страна 37.
на подручју општине Градишка
Рјешење о именовању Тима енергетске ефикасности Општине
10.
1/16 страна 38.
Градишка
Рјешење о измјени Рјешења о именовању Тима енергетске ефика11.
1/16 страна 38.
сности Општине Градишка
Рјешење о именовању надзорног органа
12.
1/16 страна 39.
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13.
14.

15.
16.

17.

18.
19.
20.
21.
22.
23.

24.

25.
26.
27.
28.
29.

30.
31.
32.

Рјешења о одобрењу реалокације средстава у буџету општине
Градишка за 2015. годину
Рjeшeњe o имeнoвaњу члaнoвa кoмисиje за израду прелиминарне
ранг листе корисника пројекта „стамбено збрињавање грађана
ромске националности на територији општине Градишка“ (20152016), а везано за имплементацију истоименог пројекта општине
Градишка, који спроводи у сарадњи са мини-старством за људска
права и избјеглице БиХ
Рјешења о одобрењу реалокације средстава у Буџету општине
Градишка за 2015. годину
Рјешење о именовању комисије за за утврђивање испуњености
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 преиод приверменог 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 пољопривр. 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

1/16 страна 40.

2/16 страна 21.

2/16 страна 22.

3/16 страна 29.

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.
56

Регистар прописа објављених у „Службеном гласнику општине Градишка“ од 2018. до 2011. године

33.

34.

35.

36.

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
Рјешења о одобрењу реалокације средстава у оперативном
финансијском плану за преиод приверменог финансирања 01.07 31.12 2016. године

5/16 страна 14.

5/16 страна 14.

5/16 страна 15.

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

5/16 страна 68.
5/16 страна 68.
5/16 страна 68.
9/16 страна 97.

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕЊЕ,
КОМУНАЛНЕ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
Ред
.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

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

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.
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7.

Оглас о регистрацији ЗЕВ стамбене зграде „Видовданска 4 Ламела
Б1“ у Градишци у Улици „Видовданска“ 4

2/16 страна 33.

8.
9.

Оглас о регистрацији ЗЕВ стамбених зграда у Улици „Видовданска“ 4

2/16 страна 33.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

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
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+12/14Градишка
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.

3/16 страна 55.
3/16 страна 55.
3/16 страна 56.
3/16 страна 56.
3/16 страна 56.
3/16 страна 56.
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.
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32.

“Николе Тесле” број 3, улаз А
Оглас о промјени лица овлаштених за заступање ЗЕВ зграде у Ул.
“Видовданска 75”ламела Б

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
објаљених у „Службеном гласнику општине Градишка“ у 2015. години

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
У 2015. ГОДИНИ НИЈЕ ОБЈАВЉЕН НИ ЈЕДАН АКТ СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ ГРАДИШКА

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.

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

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

Одлукао додјели средстава
Одлука о додјели средстава
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 19
6/15 страна 19
6/15 страна 20
6/15 страна 20
6/15 страна 21
7/15 страна 1

РЈЕШЕЊА
Ред.
Број гласника/
НАЗИВ
страна
бр.
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. год.

11.

12.
13.
14.

15.
16.

17.

Рјешење о давању сагласности на увођење партиципације (учешћа
родитеља) за реализацију Програма претшколског 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

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
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18.
19.
20.
21.

22.
23.

24.

Рјешење o имeнoвaњу члaнoвa Координационог тима за израду
Програма капиталних инвестиција
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
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
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ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕЊЕ,
КОМУНАЛНЕ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
Ред
.
бр.
1.

2.
3.
4.
5.
6.

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

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

7.
8.

Оглас o регистрацији ЗЕВ зграде у улиц и Скендера Куленовића број 3Ц

6/15 страна 23

Оглас о промјене лица овлаштених за заступање ЗЕВ у улици Кнеза
Лазара број 46

6/15 страна 23

9.

Оглас о промјене лица овлаштених за заступање Заједнице етажних
власника стамбене зграде у Улици мајора Милана Тепића број15 (Г-7)

7/15 страна 4

ПРИВРЕДНИ САВЈЕТ ОПШТИНЕ ГРАДИШКА

Ред.
бр.

1.

НАЗИВ
Пословник о раду привредног савјета општине Градишка.

Број гласника/
страна
1/15 страна 30

64

Регистар прописа објављених у „Службеном гласнику општине Градишка“ од 2018. до 2011. године

РЕГИСТАР ПРОПИСА
објаљених 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
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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
Скупшти1.
не општине за 2013. годину и раду радних тијела Скупштине
2/14 страна 1
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
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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.

Одлука о куповини земљишта означеног као к.ч. 996 к.о. Ламинци
Сређани
Статут Општине Градишка
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 „Обила-зница 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“
до.о. Церовљани
Одлука o продаји неизграђеног грађевинског земљишта у оквиру

2/14 страна 42
3/14 страна 1
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
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34.
35.
36.
37.
38.

39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

Регулационог плана ''Агроиндустријска зона Нова Топола''
„Lattonedil BiH" д.о.о. Нова Топола, Градишка
Одлука о уређењу простора и грађевинском земљишту
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 1
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
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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.

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
Рјешење о разрешењу 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 разрешењу 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 разрешењу 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 разрешењу 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 разрешењу в.д. директора ЈУ „Завичајни музеј “ Градишка,
Рјешење о именовању в.д. директора ЈУ „Завичајни музеј “ Градишка
Рјешење о разрешењу 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 меновању 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,

Број гласника/
страна
2/14 страна 42
2/14 страна 44
2/14 страна 53
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
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24.

Рјешење о именовању члана Комисије за сарадњу са општинама и
градовима Скупштине општине Градишка

25.

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.
Рјешење о разрешењу
потпредсједника Скупштине општине
Градишка
Рјешење о избору потпредсједника Скупштине општине
Рјешење о разрешењу замјеника Начелника општине
Рјешење о избору замјеника Начелник општине Градишка
Рјешење о разрешењу начелника Одјељења за друштвене
дјелатности
Рјешење о именовању в.д. начелника Одјељења за друштвене
дјелатности
Рјешење о разрешењу 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 разрешењу 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 разрешењу члана школског орбора ОШ „Васа
Чубриловић Градишка
Рјешење о именовању члана школског одбора ОШ „Васа
Чубриловић“ Градишка.
Рјешење о разрешењу члана школског орбора Средње стручне и
техничке школе
Рјешење о именовању члана школског одбора Средње стручне и
техничке школе

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

8/14 страна 34
10/14 страна 49
10/14 страна 49
10/14 страна 49
10/14 страна 50
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
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ЗАКЉУЧЦИ
Ред.
бр.
1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.

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
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 01.01.31.12.2012. 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

Број гласника/
страна
2/14 страна 46

2/14 страна 47
2/14 страна 48
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

71

Регистар прописа објављених у „Службеном гласнику општине Градишка“ од 2018. до 2011. године

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

ОДЛУКЕ
Ред
.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

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

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
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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.
41.

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
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

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
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
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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“ Градиша 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
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

8.
9.

10.
11.
12.

13.

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

20.
21.

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

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
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22.
23.
24.
25.
26.

27.
28.

29.
30.

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 занима
на подручју општине Градишка.
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

33.
34.
35.
36.
37.
38.

39.

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
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
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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.
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
Ред
НАЗИВ
.бр.
1. Пословник о раду Одбора за жалбе Општине Градишка

Број гласника/
страна
5/14 страна 4

КП „ТОПЛАНА а.д. ГРАДИШКА“

Ред
.
бр.
1.

НАЗИВ

Број гласника/
страна

-Одлука о стављању ван снаге Општих и техничких услова за
испоруку топлотне енергије

3/14 страна 103
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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
објаљених 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 хидромелиорационо
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.
Број гласника/
НАЗИВ
бр.
страна
Одлука
о
усвајању
Извјештаја
о
извршењу
Програма
рада
Скупштине
1.
општине за 2012. годину и раду сталних радних тијела Скупштине општине
3/13 страна 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.

у 2012. години.
Одлука о усвајању Извјештаја о раду Начелника општине и Админи3/13 страна 1
стративне службе општине Градишка за 2012. годину.
Одлука о утврђивању вриједности бода за обрачунавање комуналне
3/13 страна 6
накнаде за 2013.год.
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
саКозомора Драгом, син Михајла из Градишке
Одлука о давању сагласности за закључење Уговора о продаји неизграђеног градског грађевинског земљишта непосредном погодбом са ''Градид 3/13 страна 51
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“
Одлука о измјени Одлуке о организовању Јавне установе „Народна
4/13 страна 37
библиотека“ Градишка
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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.

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 текст-.
Одлука 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
Одлука о расписивању јавног позива за повјеравање обављања комуналне
дјелатности производње и испоруке топлотне енергије
Одлука о организовању Професионалне ватрогасне јединице Градишка

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
8/13 страна 19
8/13 страна 20
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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.
83.
84.

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
01.01.2013.- 30.06.2013. 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.
Одлуке о изради Плана омладинске политике за општину Градишка за
средњорочни период
Одлука о расписивању јавног конкурса за избор предсједника и чланове

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
12/13 страна 68
12/13 страна 69
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85.
86.
87.
88.

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 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.
16.

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
Рјешење о именовању Комисије за спровођење јавног надметања за
продају грађевинског земљишта у ''Агроиндустријској зони Нова Топола''

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
3/13 страна 63
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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.
42.

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/
Рјешење о именовању начелника Одјељења за привреду и пољопривреду
/Љубимко Чакаљ/

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
4/13 страна 47
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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.
65.
66.
67.
68.
69.
70.

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)
Рјешење о именовању в.д. директора ЈУ „Центар за социјални рад“
Градишка (Сузана Шормаз)
Рјешење о разрешењу директора ЈЗУ „Дом здравља“ Градишка(Богдан

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
4/13 страна 57
4/13 страна 57
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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.
94.
95.
96.
97.
98.
99.

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
Рјешење о именовању члана Комисија за сарадњу са општинама и
градовима Скупштине општине Градишка
Рјешење о утврђивању права својине на некретнинама у државној својини

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
9/13 страна 15
11/13 страна 40
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100.
101.
102.
103.

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.

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.

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

Број гласника/
страна
1/13 страна 1
1/13 страна 52
2/13 страна 1
2/13 страна 1
2/13 страна 2
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Одлука о одобрењу исплате
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

2/13 страна 2
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
страна
бр.
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

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.

градског насеља Градишка,
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
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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
објаљених 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.

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
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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.

Одлука о усвајању Акционог плана за побољшање енергетске ефика-сноси 1/12-страна 18
општине Градишка
Одлука о комуналним таксама
1/12-страна 19
Одлука о утврђивању Нацрта измјене дијела Регулационог плана подру-чја
1/12-страна 23
зона 2,7 и 8-источни дио градске зоне Градишка ''Градишка-исток''
Одлука о утврђивању критерија за именовање директора ЈЗУ ''Дом
1/12-страна 24
здравља“ Градишка
Одлука измјенама и допунама Одлуке о јавним паркиралиштима на
1/12-страна 25
подручју општине Градишка
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о грађевинском земљишту
1/12-страна 26
Одлука о измјени Одлуке о комуналној накнади
1/12-страна 27
Одлука о измјени Одлуке о платама функционера општине Гради-шка
1/12-страна 27
Одлука о давању сагласности на закључење уговора о продаји неизграђеног градског грађевинског земљишта непосредном погодбом са Шљивар 1/12-страна 28
Дарком з Градишке,
Одлука о давању сагласности за закључење уговора о продаји неизграђеног градског грађевинског земљишта непосредном погодбом са 1/12-страна 28
„Градишка тржница“ а.д. Градишка из Градишке,
Одлука о давању сагласности за закључење уговора о продаји неизграђеног градског грађевинског земљишта непосредном погодбом са Делић 1/12-страна 29
Селимом и Делић Златаном из Градишке,
Одлука о давању сагласности за закључење уговора о замјени некретнина
1/12-страна 30
са Котур Драганом, сином Стојана из Градишке
Одлука о давању сагласности за потписивање уговора
1/12-страна 30
Одлукa о замјени пословних простора између Општине Градишка и
1/12-страна 31
„Крајина осигурање“ а.д. Бања Лука
Одлуке о измјенама и допунама Статута општине Градишка
2/12-страна 1
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. 2/12-страна 1-15
године
-Извјештај о стању дуга и гаранцијама општине Градишка на дан
31.12.2011.године
Одлука о расподјели буџетског суфицита по извршењу Буџета општине
2/12-страна 15
Градишка за 2011. годину
Одлука о додјели јавних признања општине Градишка
2/12-страна 16
Одлука о приватизацији државних станова
2/12-страна 17
Одлука о приступању измјенама дијела Регулационог плана подручја
2/12-страна 17
Центар града ''Излаз на Саву''
Одлука о приступању изради Регулационог плана Пословне зоне „Чатрња“
2/12-страна 18
Одлука о приступању изради Урбанистичког плана Горњих Подградаца
2/12-страна 19
Одлука о приступању изради Урбанистичог плана Нове Тополе
2/12-страна 20
Одлука о приступању измјени дијела Плана парацелације и урбанисти-чкотехничких услова за изградњу пословних садржаја на простору између
2/12-страна 21
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
2/12-страна 22
и управних одбора јавних служби чији је оснивач општина Градишка
Одлука о измјени Одлуке о организовању Јавне установе „Народна
2/12-страна 23
библиотека“ Градишка
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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.

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
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 неизграђе-

2/12-страна 23
2/12-страна 24
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
94

Регистар прописа објављених у „Службеном гласнику општине Градишка“ од 2018. до 2011. године

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.

ног градског грађевинског земљишта непосредном погодбом, са Јејинић
Милорадом, сином Стојана из Градишке,
Одлука о давању сагласности за закључење уговора („Метал“ а.д.)
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 28
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
плата у Јавној установи „Завичајни музеј“ Градишка,

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.

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
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

шка“ за 2012.годину,
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
Рјешење о именовању Комисије за утврђивање испуњености услова за ра-

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
3/12-страна 32
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14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

зврставање 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
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
објаљених 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

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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-Програм социјалне заштите за 2012. годину

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.

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 неизгра-

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
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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.

ђеног градског грађевинског земљишта непосредном погодбом
са Радомир Милошем из Градишке,
Одлука о давању сагласности за закључење уговора са Љубојевић Милом из
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,
Јоцом сином Николе из Градишке
Одлука о стипендирању студената у општини Градишка
Одлука о комуналној накнади – пречишћен текст

1/ 11-страна 33
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
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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.
63.
64.
65.
66.
67.
68.

Одлука о усвајању Извјештаја о извршењу Буџета Општине Градишка за
период 01.01.- 30.06-2011. 2011. године
-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

5/ 11-страна 10
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
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69.
70.
71.
72.
73.
74.

Одлука о измјенама и допунама Одлуке о организовању и промјени досадашњег назива Установе Дом културе „Вељко Чубриловић „ Градишка у
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 91
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.

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 Долина-

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
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13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Бардача'' Бардача Србац.
Рјешење о давању сагласности на Одлуку о разрешењу Данке Којић
дужности члана Управног одбора Јавне установе ''Археолошко-природни
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
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.

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

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
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7.
8.
9.
10.

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
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

7/ 11-страна 3
9/ 11-страна 95
9/ 11-страна 95
9/ 11-страна 95

НАЧЕЛНИК О П Ш Т И Н Е
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.

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

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
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

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 заједнице 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

4/ 11-страна 5
5/ 11-страна 26
5/ 11-страна 26
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.

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“

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
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

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
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 43
2/ 11-страна 44
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.

Број гласника/
страна
Преглед исплата средстава из буџетске резерве за период 01..10. до 1/ 11-страна 44

2.

31.12.2010.године
Измјене Појединачног колективног уговора за запослене у Администра-

НАЗИВ

2/ 11-страна 45
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3.
4.
5.
6.

тивној 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

2/ 11-страна 46
2/ 11-страна 46
4/ 11-страна 6
4/ 11-страна 7

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕЊЕ
Ред.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

НАЗИВ

Број гласника/
страна
1/ 11-страна 45

Оглас о регистрацији Заједнице етажних власника зграде у
Ул.“Видовданска 5“ улаз „Б”
Оглас о регистрацији Заједнице етажних власника зграде у Ул.“Николе
2/ 11-страна 70
Тесле“ бр.3- улаз 2.. 70
Оглас о промјени лица овлаштених за заступање Заједнице етажних
2/ 11-страна 70
власника стамбене зграде у Ул „Видовданска 73/1
Оглас о регистрацији Заједнице етажних власника дијела зграде
4/ 11-страна 6
„Топлана“ улаз 1 у Улици „Војводе Мишића“ бб
Оглас
8/ 11-страна 24
Оглас о регистрацији Заједнице етажних власника зграде у
9/ 11-страна 108
Ул.“Видовданска 15/Б

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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