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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

 

На основу члана 133. а у вези са 

чланом 51. став 3. Пословника о раду Ску-

пштине општине Градишка („Службени 

гласник општине Градишка“ број 6/17), након 

разматрања Извјештаја о извршењу Програма 

рада Скупштине општине и раду  радних 
тијела Скупштине општине Градишка за 

период јануар.јуни 2017. године, Скупштина 

општине Градишка на 9 .редовној сједници 
одржаној 25.09.2017. године, донијела је 

сљедећу 

 

О Д Л У К У 

 

I 

Усваја се Извјештај о извршењу Про-

грама рада Скупштине општине и раду  

радних тијела Скупштине општине Градишка 

за период јануар-јуни 2017. године. 

 

II 

Одлука ће се објавити у „Службеном 

гласнику општине Градишка“ 

 

Број:01-022-325/17 

Датум:25.09.2017.године 

Г р а д и ш к а        

                                        ПРЕДСЈЕДНИК 

                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                   Миленко Павловић с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

На основу чланова 39-49. Закона о 

буџетском систему Републике Српске („Слу-

жбени гласник Републике Српске“, број 

121/12, 52/14, 103/15, 15/16) и чланова 36. и 

87.  Статута општине Градишка („Службени 

гласник општине Градишка“, број 4/17), а 
након разматрања Извјештаја о извршењу 

Буџета општине Градишка за период 01.01 - 

30.06.2017. године, Скупштина општине Гра-

дишка на 9. редовној сједници одржаној дана 

25.09.2017. године,  д о н о с и    
 

О  Д  Л  У  К  У 

о усвајању Извјештаја о извршењу  Буџета 

општине Градишка  за период 

  01.01 - 30.06.2017. године 
 

Члан 1. 

Скупштина општине Градишка усваја 

Извјештај о извршењу Буџета општине Гра-

дишка  за период 01.01- 30.06.2017. године. 
 

Члан 2. 

Саставни дио ове одлуке је Извјештај 

о извршењу Буџета општине Градишка  за 

период 01.01- 30.06.2017. године. 
 

Члан 3. 
Ова Одлука ступа на снагу осам дана 

након објављивања „Службеном гласнику 

општине Градишка“. 
 

Број:01-022-326/17 

Датум:25.09.2017.године 

Градишка                       ПРЕДСЈЕДНИК  

                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                       Миленко Павловић с.р. 
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 (2) Захтјев из става 1. овог члана 

може се поднијети након завршетка гријне 
сезоне а најкасније до 15. јула текуће године. 
 

                                                                                                          

IX ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

                           

Члан 43. 
 (1) Потрошач који користи топлотну 

енергију, а није закључио  уговор о испоруци 
топлотне енергије, може наставити користити 

топлотну енергију  уз обавезу да закључи  

уговор о испоруци топлотне енергије у року 
утвређеном овим Општим условима. 

 (2) Рок за закључење уговора о испо-

руци топлотне енергије  из претходног става 
је 30.09.2019. године. 
   

Члан 44. 
 Обавезује се давалац комуналне услу-

ге  да изради нови цјеновник са тарифним 

моделима и исти достави на  сагласност Ску-
пштини општине у року од 15  дана од дана 

ступања на снагу ових Општих услова, а 

најкасније до почетка гријне сезоне  
2017/2018. 

 

Члан 45. 
 Давалац услуге и општина Градишка 

предузеће потребне кораке како би се у пери-

оду од три године од ступања на снагу ових 
општих услова извшило мјерење  произве-

дене  и потрошене топлотне енергије, како би 

се на основу  добијених података могло при-
ступити изради тарифног модела који ће 

услугу производње и испоруке толотне ене-

ргије учинити доступном још већем броју 

корисника.  
 

Члан 46. 
 (1) Техничке услове из члана 6. дава-

лац услуге ће  донијети у року од три мјесеца 

од ступања на снагу ових Општих услова. 
 (2) Методологију прикључења и 

искључења потрошача са система даљинског 

гријања давалац услуга ће израдити и доста-
вити на сагласност Скупштини општине у 

року од 30 дана од дана ступања на снагу 

ових Општих услова. 
 

Члан 47. 
          Ови општи услови ступају на снагу 
осмог дана од  дана објављивања у „Службе-

ном гласнику општине Градишка“. 
 

Број: 01-022-330/17                                                                    

Дана:25.09.2017.године                                                    
Г р а д и ш к а                ПРЕДСЈЕДНИК     

                               СКУПШТИНЕ OПШТИНЕ 

                                 Миленко Павловић  с.р.                                                                                   

На основу члана 6. Закона о кому-

налним дјелатностима (''Службени гласник 
Републике Српске'', број 124/11), члана 18. 

Закона о локалној самоуправи (''Службени 

гласник Републике Српске'', број 97/16), 

члана 30. став 1. Одлуке о комуналним 
дјелатностима (''Службени гласник општине 

Градишка'', брoj 3/13), члана 28. Уговора о 

пружању јавних водних услуга број: 02-370-
257/17 од 26. 05. 2017. године,  те чл. 36. и 87. 

Статута општине Градишка (''Службени 

гласник општине Градишка'', брoj 4/17), 
Скупштина општине Градишка на сједници 

одржаној дана 25.09.2017. године доноси 

 

О Д Л У К У 

 

о увођењу субвенција за кориснике 

јавних водних услуга на подручју општине 

градишка 

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 

Овом одлуком врши се увођење су-
бвенција за поједине кориснике јавних во-

дних услуга, уређују  питања утврђивања 

категорија корисника субвенција, услови и 

поступак за остварење права на субвенцију, 
начин обезбјеђења финансијских средстава за 

субвенцио-нисање јавних водних услуга, 

количина субвенционсане испоручене питке 
воде и одведене отпадне воде из домаћинства,  

као и сва друга питања од значаја за субве-

нционисање јавних водних услуга на 
подручју општине Градишка.             
 

Члан 2. 
Јавне водне услуге у смислу ове одлу-

ке представљају производњу, транспорт и 

испоруку питке воде корисницима путем 
јавне водоводне мреже као и одвођење отпа-

дних вода из домаћинства путем јавне кана-

лизационе мреже. 
 

 

II ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ 
 

(Корисници субвениција) 
 

Члан 3. 

Право на субвенцију јавних водних 

услуга на подручју општине Градишка имају 
корисници сталне новчане помоћи којима je 

то право  признато у поступку код ЈУ Центар  

за социјални рад Градишка, а сходно Закону о 
социјалној заштити. 
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(Количина субвенционисане питке воде и 

одведене отпадне воде) 
 

Члан 4. 
(1) Корисницима субвенције из 

претходног члана одабрава се субвенција од 3 

m
3 
 питке воде и одвођење 3 m

3
 отпадних вода 

по члану домаћинства. 
(2) Разлику утрошка воде између 

одобрене субвенције у смислу става 1. овог 

члана и потрошене воде на мјесечном нивоу 
корисник субвенције плаћа по цјеновнику 

који утврди Комунално предузеће „Водовод“ 

а.д. Градишка ( у даљем тесту: Комунално 
предузеће).   
 

 

III ПОСТУПАК ЗА ОСТВАРИВАЊЕ  

      ПРАВА НА СУБВЕНЦИЈУ 
 

Члан 5. 
(1) Поступак за остваривање права на 

субвенционисање јавних водних услуга по-

креће лице из члана 3. ове одлуке подноше-
њем писаног захтјева ЈУ Центар за социјални 

рад Градишка. Уз  затјев се доставља кућна 

листа и наводи   шифра потрошача, под којом 
се исти води   у јединственој бази потрошача 

Комуналног предузећа.                                                           

(2) ЈУ Центар за социјални рад 

Градишка доноси рјешење којим утврђује да 
се подносилац захтјева налази у стању 

социјалне потребе и да му се признаје право 

на субвенцију дијела трошкова комуналних 
услуга водоснабдјевања и одводње отпадних 

вода.  

(3) Рјешењем из става 2. овог члана се 

утврђује број чланова домаћинства подно-
сиоца захтјева и количина воде и отпадних 

вода која се субвенционира. 

(4)  Рјешење којим се утврђује право 
на субвенционисање јавних водних услуга ЈУ 

Центар за социјални рад  доноси за период од 

највише једне године и доставља: подно-
сиоцу захтјева, Одсјеку за систем  обједи-

њене наплате у Општинској  управи Општине 

и Комуналном предузећу. 

(5) Наплата субвенција врши се на 
мјесечном нивоу по рачунима корисника 

субвенција. 

(6) Уколико подносилац захтјева не 
испуњава услове за признавање статуса лица 

које се налази у стању социјалне потребе ЈУ 

Центар за социјални рад ће донијети рјешење 
којим се одбија захтјев за субвенцију. 
 

 

 

 

 

 

IV ДУЖНОСТ ОБАВЈЕШТАВАЊА И  

     ДОСТАВА ПОДАТАКА 
                                                              

Члан 6. 

(1) Корисници субвенције јавних 

водних услуга дужни су ЈУ Центар за соци-
јални рад и Комунално предузеће извјшта-

вати о свим промјенама које утичу на оства-

ривање права на субвенцију јавних водних 
услуга у року од осам дана од дана настале 

промјене.  

(2) Комунално предузеће може уко-
лико оцјени за потребно у свако вријеме од 

Центра за социјални рад затражити  податке 

о томе да ли поједини корисник још увијек 

испуњава услове за субвенционисање јавних 
водних услуга. 
 

 

V ПРЕСТАНАК ПРАВА НА  

    СУБВЕНЦИОНСАЊЕ 
 

Члан 7. 

(1) Уколико корисник субвенције без 

оправданог разлога не достави податке о 
промјенама које утичу на остваривање права 

на субвенционисање јавних водних услуга у 

смислу члана 6. став 1. ове одлуке, губи пра-

во на субвенцију и дужан је вратити износ 
субвенције  од времена настанка неприја-

вљене промјене. 

(2) Право на субвенцију у смислу ове 
одлуке у сваком случају престаје губитком 

статуса из члана 3. Одлуке. 
 

 

VI ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА  

     ОДОБРЕЊЕ СУБВЕНЦИЈА 
 

Члан 8. 

(1) Финансијска средства за субве-

нционисање јавних водних услуга на подру-
чју општине Градишка обезбјеђују се у Буџе-

ту Општине. 

(2) Средства из става 1. овог члана не 
могу се умањивати Ребаласом буџета. 

(3) Висину средстава потребних за 

субвенционисање јавних водних услуга 

утврђује општина Градишка на основу пода-
така о броју лица која могу остварити право 

на субвенцију у смислу члана 3. ове одлуке. 

(4) Податке из претходног става 
Општини доставља ЈУ  Центар за социјални 

рад Градишка. 
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VII ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
                                               

Члан 9. 
Ова одлука сутпа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Градишка“, а примјењиваће се од 

01.01.2018. године. 
 

Број:01-022-331/17                                                                     

Дана:25.09.2017.године                                                      
Градишка   

                                         ПРЕДСЈЕДНИК     

                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                   Миленко Павловић с.р.                

 

 
 

 
 

 

 

На основу члана  9. Став 3. Закона о 

комналној полицији (''Службени гласник 
Републике Српске'', број 28/13), чл. 36. и 87. 

Статута Општине Градишка (''Службени 

гласник Општине Градишка'', брoj 4/17), 
Скупштина општине Градишка на сједници 

одржаној дана 25.09.2017.године  донијела је 

                   

О Д Л У К У 

 

о измјенама и допунама Одлуке о 

комуналном реду 

 

Члан 1. 

У Одлуци о комуналном реду („Слу-

жбени гласник општине Градишка“, број 
11/13)  у члану 25.  ријечи  "из члана 49" 

замјењују се ријечима "из члана 23". 
 

Члан 2. 

Члан 29.  мјења се и  гласи: 
 

"Члан 29. 

            (1) Правна лица, предузетници и фи-
зичка лица као и други имаоци и произвођачи 

комуналног отпада из домаћинства или 

отпада који по својој природи и својствима 
одговара отпаду из домаћинства, дужни су 

набавити посуде за одлагање отпада и закљу-

чити уговор о одвозу отпада са правним 
лицем коме је општина повјерила вршење 

комуналне дјелатности збрињавања отпада из 

стамбених и пословних простора. 

            (2) Одредба претходног става односи 
се и на све власнике, новоизграђених ста-

мбених објектата и новоотворених пословних 

простора." 
 

Члан 3. 

У члану 31. иза става (1) додају се 
нови ставови (2) и (3)  који гласе: 

 "(2) Послове одвожења комуналног 

отпада који по својој природи и својствима 

одговара отпаду из домаћинства  на подручју 
општине Градишка врши искључиво правно 

лице одређено Одлуком о комуналним дјела-

тностима („Службени гласник општине Гра-
дишка“, број  3/13). 

         (3) Послове из става 2. овог члана не 

могу самостално вршити физичка и правна 
лица имаоци комуналног отпада, нити за исте 

могу ангажовати друга правна лица." 

 

Члан 4. 
Иза члана 33. додаје се нови члан 33а 

који гласи: 

"Члан 33 а. 
            Забрањено је спаљивати, затрпавати 

или на други неприкладан начин уништавати 

комунални отпад те га депоновати изван 
посуда за депоновање отпада и на другим за 

то непредвиђеним мјестима."  
  

Члан 5. 

            У члану 36. ријечи: "Одлуци о поста-

вљању привремених објеката" замјењују се 
ријечима:  "Одлуци о грађевинском земљи-

шту и уређењу простора". 
 

  Члан 6. 

            У члану 48. став 3. иза ријечи: "фасаду 
пословног простора" брише се тачка и додају 

ријечи: "као и на тротоар испред пословног 

простора." 
 

Члан 7. 

У члану 50. број "35" замјењује се 
бројем "48". 
 

Члан 8. 

           У члану 65. иза ријечи: "власници" 

додају се ријечи: "или корисници". 
 

Члан 9. 
У члану 66. став 2. мијења се и гласи:  

„(2) Садржај септичке јаме депонује 

на за то одређену локацију и не смије се 

истакати у водотоке, одводне канале изгра-
ђене за потребе одбране од поплава, као и 

друге јавне и приватне површине." 
 

Члан 10. 

            У члану 67. став 1.брише се, досада-
шњи ставови 2, 3 и 4 постају ставови 1, 2 и 3.                        
 

Члан 11. 

У члану 101. у ставу 1. иза тачке х) 

додају се нове тачке ц), ч) и џ) које гласе: 


