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1. У В О Д 

 

Скупштина општине Градишка током 2018. године одржала је осам редовних и 
једну ванредну сједницу и на њима укупно разматрала 198 тачака дневног реда. На 
дневном реду су биле тачке предвиђене Програмом рада Скупштине општине Градишка 
за 2018. годину те друга питања и акти које је требало усвојити како би се омогућио 
несматан рад локалне самоуправе, али и створиле претпоставке за даљњи развој. 
Програм рада Скупштине општине Градишка за 2018. годину се, по својој структури, доста 
разликовао од програма који су усвајани ранијих година и показала се исправним одлука, 
да се он припреми на начин који ће допринијети да се поједине области посебно 
разматрају. Прецизније су одређени обрађивачи те су периоди разматрања усклађени са 
стварним временом, када поједина питања реално могу да се разматрају на Скупштини.  

 

 

2. ОДЛУКЕ КОЈЕ ЈЕ УСВОЈИЛА СКУПШТИНА ОПШТИНЕ И ЊИХОВО ПРОВОЂЕЊЕ 

 

У извјештајном периоду, Скупштина је усвојила 119 одлука. Највећи број одлука је 
реализован или се без потешкоћа примјењује, док је реализација једног броја одлука у 
току. Двије одлуке нису реализоване због околности које не зависе од Општинске управе 
општине Градишка. У табели, која слиједи, дат је списак свих одлука са информацијама о 
њиховој реализацији: 
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бр. 

 
 
 
 

Н А З И В 

Р - 
реализована; 
НР - није реал.; 
П - проводи 
се; 
НП - не 
проводи се; 
РТ - 
реализација у 
току; 

1.  Одлука о изради Стратегије развоја општине Градишка за период 
2018 - 2027. године 

Р 

2.  Одлука о комуналним таксама П 

3.  Одлука о висини закупнине за пословне зграде, пословне 
просторије, друштвене домове гараже и друге непокретности у 
својини општине Градишка 

Р 

4.  Одлука о приступању измјени дијела Урбанистичког плана 
Градишка 2005 - 2020. године 

НР 

5.  Одлука о приступању измјени дијела Регулационог плана 
подручја 1, 4 и 5 - западни дио градске зоне Градишка - 
„Градишка запад“ 

НР 

6.   Одлука о приступању измјени дијела Регулационог плана подручја 
зона 2, 7 и 8 - источни дио градске зоне Градишка „Градишка -
исток“ 

Р 

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

П 

8.  Одлука о издавању листа „Градишке новине“ Р 

9.  Одлука о измјенама Одлуке о платама функционера општине 
Градишка 

Р 

10.  Одлука о одређивању накнаде за рад члановима Управног 
одбора „Развојна агенција Градишка“ Градишка 

П 



 

 

3 

 

11.  Одлука о измјени и допуни Одлуке о продаји грађевинског 
земљишта у оквиру Регулационог плана „Агроиндустријска зона 
Нова Топола“ 

Р 

12.  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 

Р 

13.  Одлука о условима и начину обављања јавног превоза лица и 
ствари на подручју општине Градишка 

П 

14.  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 

РТ 

15.  Одлука о одређивању висине новчане накнаде за рад 
предсједницима савјета мјесних заједница на подручју општине 
Градишка за 2018. годину 

П 

16.  Одлука о одобравању исплате средстава за обнову храма 
Покрова Пресвете Богородице 

Р 

17.  Одлука о расписивању Јавног конкурса за избор предсједника и 
чланова Одбора за жалбе Општине Градишка 

Р 

18.  Одлука o продаји неизграђеног грађевинског земљишта у оквиру 
Регулационог плана „Агроиндустријска зона Нова Топола“ 
Привредном друштву „ELLA TEXTILE“ д.о.о.  Градишка, Нова 
Топола 

Р 

19.  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 

Р 

20.  Одлука о издвајању средстава за повећање основног капитала 
Јавног предузећа Спортски центар „Servitium“ Градишка 

Р 

21.  Одлука о усвајању извјештаја о извршењу Буџета oпштине 
Градишка за 2017. годину 

Р 

22.  Одлука о критеријумима, условима и начину утврђивања статуса 
удружења од интереса за општину Градишка 

Р 

23.  Одлука о успостављању сарадње општине Градишка са градом 
Montesilvano (Италија) 

Р 

24.  Одлука о проглашењу почасног грађанина општине Градишка Р 

25.  Одлука о додјели јавних  признања општине Градишка Р 

26.  Одлука о пружању услуга правне помоћи П 

27.  Одлука о измјени Одлуке о комуналним дјелатностима Р 

28.  Одлука о приступању измјени дијела Урбанистичког пројекта 
„Мањуреви-стадион-топлана“ на подручју блока 10а у Градишци 

Р 

29.  Одлука о давању сагласности за продужење рока извршења 
обавеза 

Р 

30.  Одлука о усвајању Извјештаја о пословању и годишњег обрачуна 
ЈУ „Културни центар“ за 2017. годину 

Р 

31.  Одлука о усвајању Извјештаја о пословању и годишњег обрачуна 
ЈУ „Народна библиотека“ за 2017. годину 

Р 

32.  Одлука о усвајању Извјештаја о пословању и годишњег обрачуна 
ЈУ „Завичајни музеј“ за 2017. годину 

Р 

33.  Одлука о усвајању Извјештаја о пословању и годишњег обрачуна 
ЈУ „Туристичка организација општине Градишка“ за 2017. годину 
 

Р 

34.  Одлука о усвајању Извјештаја о пословању и годишњег обрачуна 
ЈП „Радио Градишка“ за 2017. годину 

Р 
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35.  Одлука  о управљању, грађењу, реконструкцији, одржавању и 
заштити локалних и некатегорисаних путева, улица у насељу и 
путних објеката на подручју општине Градишка 

П 

36.  Одлука о измјени Одлуке о изради  Стратегије развоја општине 
Градишка за период 2018 – 2027. године 

Р 

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

П 

38.  Одлука о приступању изради Урбанистичког плана за насељено 
мјесто Орахова 2019 - 2039. године 

РТ 

39.  Одлуке о доношењу измјене дијела Регулационог плана подручја 
зона 2, 7 и 8 источни дио градске зоне Градишка – „Градишка 
исток“ 

Р 

40.  Одлука о приступању измјени дијела Регулационог плана  
стамбеног насеља „Јелшинград 1“ у Градишци 

РТ 

41.  Одлука о измјенама Одлуке о комуналној накнади П 

42.  Одлука о  допуни Одлуке о начину плаћања комуналних услуга и 
накнада у Систему обједињене наплате на подручју општине 
Градишка 

П 

43.  Одлука о давању стана у закуп P 

44.  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 

Р 

45.  Одлука о додјели средстава за потребе рјешавања имовинско - 
правних односа ради изградње манастира у Кијевцима 

P 

46.  Одлука о давању сагласности за закључење Уговора о замјени 
некретнина са „Centrum trade“ д.о.о. Бања Лука 

РТ 

47.  Одлука о давању сагласности за упис заложног права - хипотеке 
Друштву са ограниченом одговорношћу „КГХ пројектовање“ 

Р 

48.  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 

Р 

49.  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 

Р 

50.  Одлука о стављању ван снаге Одлуке о продаји неизграђеног 
грађевинског земљишта у оквиру Регулационог плана 
„Агроиндустријска зона Нова Топола“ Здравственој установи 
Апотеке „Профарм“ Градишка 

Р 

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

P 

52.    Одлукa о куповини пословног простора од „Крајина осигурања“ 
а.д. Бања Лука 

РT 

53.  Одлукa о давању сагласности за закључење судског поравнања 
између општине Градишка и „Крајина осигурања“ а.д. Бања Лука 

P 

54.  Одлукa о давању сагласности за упис заложног права - хипотеке 
Друштву са ограниченом одговорношћу за грађевинарство и 
промет „МАРКОВИЋ ИНВЕСТ - Р.М.“ Лакташи 

P 

55.  Одлука о утврђивању статуса удружења од интереса за општину 
Градишка 

Р 

56.  Одлука о  допуни Одлуке о комуналној накнади П 

57.  Одлука о измјени Програма борачко - инвалидске заштите за Р 
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2018. годину 

58.  Одлука о давању сагласности за закључење Уговора о продаји 
неизграђеног градског грађевинског земљишта непосредном 
погодбом са ГП „Артинг Инвест“ д.о.о. Градишка 

Р 

59.  Одлука о давању сагласности за закључење Уговора о продаји 
неизграђеног градског грађевинског земљишта непосредном 
погодбом са ГП „Артинг Инвест“ д.о.о. Градишка 

Р 

60.  Одлука о давању сагласности за закључење Уговора о продаји 
неизграђеног градског грађевинског земљишта непосредном 
погодбом са „Berza - Produkt Trading“ д.о.о. Градишка 

Р 

61.  Одлука о давању сагласности за закључење уговора о замјени 
некретнина са Српском православном црквеном општином у 
Врбашкој 

Р 

62.  Одлука о продаји неизграђеног грађевинског земљишта у оквиру 
Регулационог плана „Агроиндустријска зона Нова Топола“ 
Привредном друштву „МИЛЕНКОВАЦ“ д.о.о. Градишка 

Р 

63.  Одлука о давању сагласности за закључење уговора о замјени 
некретнина са Мирјанић Јеленом из Горњих Подградаца 

Р 

64.  Одлука о изради Основе заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта општина Градишка 

РТ 

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

П 

66.  Одлука о утврђивању мјерила и критеријума за одређивање 
локалних путева и улица у насељима на подручју општине 
Градишка 

П 

67.  Одлука о субвенцијама трошкова легализације објеката П 

68.  Одлука о доношењу Регулационог плана дијела центра Градишке Р 

69.  Одлуке о доношењу измјене дијела Урбанистичког пројекта 
„Мањуреви - стадион - Tоплана“, на подручју блока 10/А 

Р 

70.  Одлуке о давању сагласности на повећање броја дјеце у 
васпитним групама 

Р 

71.  Одлука о продаји неизграђеног грађевинског земљишта у оквиру 
Регулационопг плана „Агроиндустријска зона Нова Топола“ 
Привредном друштву „ESINTEC INTERNACIONAL“ д.о.о. 
Градишка 

Р 

72.  Одлука о приступању продаји земљишта  01-022-454/18 Р 

73.  Одлука о продаји непокретности 01-022-452/18 Р 

74.  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 

Р 

75.  Одлука о усвајању Акционог плана енергетске ефикасности у 
општини Градишка за период 2016 – 2018. година 

П 

76.  Одлука о оснивању ЈУ „Градско позориште Градишка“ РТ 

77.  Одлука о разврставању локалних путева и улица у насељима на 
подручју општине Градишка 

П 

78.  Одлука  о отпису потраживања КП „Топлана“ Градишка Р 

79.  Одлука о набавци путничких аутомобила за потребе Општинске 
управе Градишка 

РТ 

80.  Одлука о измјени Одлуке о пословним зградама, пословним 
просторијама, друштвеним домовима, гаражама и другим 
непокретностима у својини општине Градишка о приступању 
продаји земљишта 

П 

81.  Одлука Одлука о продаји путем лицитације земљишта означеног Р 
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као к.ч. бр. 2111/16 к.о. Горњи Подградци,  Ђурић Ђури из Горњих 
Подградаца 

82.  Одлука о продаји путем лицитације земљишта означеног као к.ч. 
бр. 2475/25 к.о. Градишка село, Гвозден Зорану из Градишке 

РТ 

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

РТ 

84.  Одлука о усвајању ребаланса Буџета општине Градишка за 2018. 
годину 

Р 

85.  Одлука о извршењу ребаланса Буџета општине Градишка за 
2018. годину 

Р 

86.  Одлука о измјенама Програма заједничке комуналне потрошње за 
2018. годину 

Р 

87.  Одлука о измјенама Програма уређења грађевинског земљишта 
за 2018. годину 

Р 

88.  Одлука о измјенама Програма комуналне инфраструктуре за 
2018. годину 

Р 

89.  Одлука о измјенама Програма текућег одржавања и 
реконструкције локалних и  некатегорисаних  путева за 2018. 
годину 

Р 

90.  Одлука о измјенама Програма текућег одржавања и 
реконструкције хидромелиорационог система за 2018. годину 

Р 

91.  Одлука о измјенама Програма подршке развоју пољопривреде за 
2018. годину 

Р 

92.  Одлука о измјенама Програма подршке развоју предузетништвa у 
општини Градишка за 2018. годину 

Р 

93.  Одлука о измјенама Плана кориштења средстава остварених од 
концесионе накнаде за 2018. годину 

Р 

94.  Одлука о измјенама Програма коришћења средстава од накнада 
за промјену намјене пољопривредног земљишта у 
непољопривредне сврхе и средстава од закупнине земљишта у 
својини Републике Српске за 2018. годину 

Р 

95.  Одлука о измјенама Плана утрошка средстава остварених од 
накнаде по основу кориштења шума и шумског земљишта на 
простору општине Градишка за 2018. годину 

Р 

96.  Одлука о измјенама Програма социјалне заштите за 2018. годину Р 

97.  Одлука о измјенама Програма финансирања спорта на подручју 
општине Градишка за 2018. годину 

Р 

98.  Одлука о измјенама Програма борачко – инвалидске заштите и 
заштите цивилних жртава рата за 2018. годину 

Р 

99.  Одлука о измјенама Програма заштите од пожара у општини 
Градишка за 2018. годину 

Р 

100. Одлука о усвајању Стратегије развоја општине Градишка за 
период 2019 – 2027. година 

Р 

101. Одлука о усвајању Буџета општине Градишка за 2019. годину Р 

102. Одлука о извршењу Буџета општине Градишка за 2019. годину Р 

103. Одлука о утврђивању вриједности бода за обрачунавање 
комуналне накнаде за 2019. годину 

П 

104. Одлука о утврђивању просјечне коначне грађевинске цијене 
једног квадратног метра стамбеног и пословног простора на 
подручју општине Градишка у 2018. години 

П 

105. Одлука о утврђивању накнаде за уређење градског грађевинског 
земљишта у 2019. години 

П 

106. Одлука о усвајању Програма заштите од пожара у општини 
Градишка за 2019. годину 

РТ 
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107. Одлука о усвајању Плана капиталних инвестиција у општини 
Градишка за период 2019 – 2023. година 

Р 

108. Одлука о учешћу у финансирању примарне здравствене заштите 
за пензионере до 65 година старости 

Р 

109. Одлука о утврђивању пореске стопе за опорезивање 
непокретности на подручју општине Градишка за 2019. годину 

Р 

110. Одлука о висини закупнине за пословне зграде, пословне 
просторије, друштвене домове, гараже и друге непокретности у 
својини општине Градишка за 2019. годину 

П 

111. Одлука о предаји на управљање коришћење и одржавање 
постројења за пречишћавање отпадних вода Комуналном 
предузећу „Водовод“ а. д. Градишка 

П 

112. Одлука о допунама одлуке о увођењу субвенција за кориснике 
јавних водних услуга на подручју општине Градишка 

П 

113. Одлука о допуни Одлуке о комуналним дјелатностима П 

114. Одлука о измјени Одлуке о платама функционера Р 

115. Одлука о утврђивању висине новчане накнаде за рад 
предсједника савјета мјесних заједница на подручју општине 
Градишка за 2019. годину 

П 

116. Одлука о одређивању висине новчане накнаде за рад члановима 
Управног одбора ЈУ „Градско позориште Градишка“ Градишка 

П 

117. Одлука о давању сагласности за закључење Уговора о замјени 
градског грађевинског земљишта са Привредним друштвом 
„ГРАДИШКА ТРЖНИЦА“ а.д. Градишка, ради привођења 
земљишта намјени 

РТ 

118. Одлука о расписивању јавног конкурса за избор члана Одбора за 
жалбе општине Градишка 

П 

119. Одлука о измјенама Одлуке о методологији прикључења и 
искључења корисника на водоводну и канализациону мрежу и 
припадајући тарифни систем 

П 
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3. РЕАЛИЗАЦИЈА ЗАКЉУЧАКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
 

Сједница 
 

З А К Љ У Ч Ц И 
 

 
НОСИЛАЦ 

 
ВРЕМЕНСКИ ОКВИР 

 
РЕАЛИЗАЦИЈА, 

ЈУН 

 
РЕАЛИЗАЦИЈА, 

ДЕЦЕМБАР 

 
 
 

13. сједница 
СО-е 

22.2.2018.г.  

Скупштина општине тражи  од 
Начелника општине и КП „Градска чистоћа“ 
а.д. Градишка да испитају могућност да се у 
оквиру овог предузећа формира одјељење 
или радна јединица која би управљала и 
одржавала сва гробља која су у власништву 
Општине, сходно члану 6. Закона о гробљима 
и погребној дјелатности („Службени гласник 
Републике Српске“ број: 31/13 и 6/14) 

 
Начелник 
општине 

 
и 
 

КП „Градска 
чистоћа“ 

 

 
 
 

нема 

 
Начелник општине и 
директор КП „Градска 
чистоћа“ траже 
рјешење у складу са 
правном регулативом. 

Закључак није 
реализован у 
2018. години. 

Реорганизацијом 
и 

систематизацијом 
радних мјеста у 

КП “Градска 
чистоћа“ стварају 
се претпоставке 
за реализацију 

Закључка.  

 
 
 

13. сједница 
СО-е 

22.2.2018.г.  

 

Скупштина општине Градишка тражи  од 
Начелника општине да предузме неопходне  
активности пред надлежним органима и ЗП 
„Електрокрајина“ а.д. Бања Лука  у циљу 
побољшања испоруке електричне енергије на 
подручју општине Градишка. 

 
 
 

Начелник 
општине 

 
 
 
 

нема 

Начелник општине 
упутио допис према 
ЗП „Електрокрајина“ 
а.д. Бања Лука и 
упознао их са 
закључком Скупштине 
те тражио да се 
предузму све 
неопходне мјере у  
циљу побољшања 
испоруке електричне 
енергије на подручју 
општине Градишка. 

 
 
 
 

Реализација 
закључка  је у 

току 

 
 

13. сједница 
СО-е 

22.2.2018.г.  

    1. Скупштина општине Градишка констатује 
да недостатак санитетског возила у ЈЗУ 
Болници Градишка отежава рад овој установи 
и може довести у питање  и адекватно 
пружање услуга пацијентима Дома здравља, 
који истовремено врши услуге превоза 

 
 
 

Начелник 
општине 

 
 
 

нема 

 
Проводе се активности 
са надлежним 
институцијама у циљу 
набавке наведеног 
возила. 

 
 

Реализација 
Закључка је  у 

току 
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пацијената за Болницу Градишка. 

  

   2.  Скупштина  тражи од Начелника 
општине да  покуша  путем надлежних 
институција обезбједити санитетско возило за 
Болницу Градишка. 

 
 
 
 
 
 

 
 

13. сједница 
СО-е 

22.2.2018.г.  

Скупштина општине задужују  
Начелника општине и начелника Одјељења 
за комуналне и стамбене послове  Општинске 
управе да код управе привредног друштва 
„Тржница“ а.д Градишка иницирају смањење 
мјесечних закупнина корисницима штандова 
и тезги. 

Начелник 
општине 

и 
начелник 

Одјељења за 
комуналне и 

стамбене 
послове  

 
 
 

нема 

 

„Тржница“ а.д. 
Градишка, ни након 
више захтјева није се 
огласила о наведеној 
иницијативи. 

 
Градишка 

тржница и поред 
низа иницијатива 

није смањила 
цијене закупнине 

 
 

14. сједница 
СО-е 

29.3.2018.г.  

1. Утврђује се Нацрт Одлуке о 
измјенама и допунама Одлуке о уређењу 
простора и грађевинском земљишту. 

2. Нацрт Одлуке из претходне тачке  
упућује се на јавну расправу у трајању од 15 
дана од дана утврђивања нацрта. 

3. За провођење јавне расправе 
задужује се Начелник општине Градишка.  

 

 
 
 

Начелник 
општине 

 
 
 

Јавна расправа у 
трајању од 15 дана 

 
Реализовано. 
Проведен поступак 
јавне расправе у 
периоду од 29.4 до 
14.5.2018. године. 
Извјештај о проведеној 
јавној расправи је 
достављен СО уз 
приједлог Одлуке. 

 
 
 
 
 
 

Реализовано 

 
 

15. сједница 
СО-е 

20.4.2018.г.  

       Закључак о утврђивању Нацрта измјене 
дијела Регулационог плана подручја зона 2,7 
и 8 - источни дио градске зоне Градишка - 
„Градишка - Исток“. 
  Утврђује се Нацрт измјене дијела  
Регулационог плана подручја зона 2,7 и 8 - 
источни дио градске зоне Градишка - 
„Градишка - Исток“ (у даљем тексту: Нацрт 
плана). 

  
 
 

Јавни увид у трајању 
од 30 дана 

 
 
 
Јавни увид проведен у 
периоду од 11.5 до 11. 
6. 2018. године.  

 
 
 
 

Реализовано  
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       Нацрт плана ће се изложити на јавни 
увид у трајању од тридесет дана.  

 
 
 
 
 

16. сједница 
СО-е 

14.6.2018.г. 

 

1. Скупштина општине задужује 
Начелника општине да код предузећа ИЕЕ 
д.о.о Бања Лука, ПЈ„Топлана“ Градишка 
иницира да се уредним платишама рачуна за 
њихову услугу омогући попуст од 5%. 

 
2. Скупштина општине задужује 

Начелника општине да код ИЕЕ д.о.о Бања 
Лука, ПЈ „Топлана“ Градишка иницира да 
Предузеће закључи уговор са неком од 
банака како би корисници њихових услуга 
рачуне могли плаћати без банкарске 
провизије.  

 
 
 
 
 
 

Начелник 
општине 

 
 
 
 
 
 

нема 

 
У складу са закључком 
Привредном друштву 
„ИЕЕ“ упућена је 
иницијатива за 
увођење попуста у 
висини од 5%. Упућена 
је и  иницијатива да 
привредно друштво 
закључи уговор са 
неком од пословних 
банака . 

 
 
 
 

Привредно 
друштво „ИЕЕ“ 

није прихватило 
иницијативу 

 
 

16. сједница 
СО-е 

14.6.2018.г. 

Скупштина општине задужује 
Начелника општине да у циљу заштите шума 
и животне средине покрене активности око 
спречавања реализације уговора о концесији 
за експлаорацију техничког грађевинског 
камена-дијабаза на локалитету „Вучјак“ ПЈ 
„Козара – Врбашка“.  

 
 

Начелник 
општине 

  
 
У току су активности у 
циљу реализације 
наведеног закључка. 

 
 

реализација 
Закључка је  у 

току 

 
 
 

16. сједница 
СО-е 

14.6.2018.г. 

Закључак о утврђивању Нацрта 
измјене дијела Урбанистичког пројекта - 
„Мањуреви-стадион-топлана“ на подручју 
блока 10а у Градишци. 

Утврђује се Нацрт измјене дијела 
Урбанистичког пројекта - „Мањуреви-стадион-
топлана“ на подручју блока 10а у Градишци. 
Нацрт Урбанистичког пројекта ће се изложити 
на јавни увид у трајању од тридесет дана.  

  
 
 
 

Јавни увид у трајању 
од 30 дана 

 
Јавни увид ће трајати 
од 10.7 до 10.8 .2018. 
године. 
О времену трајања 
јавног увида јавност 
обавјештена путем 
медија. 

 
 
 
 

Реализовано 
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4. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА И ИНИЦИЈАТИВЕ 
 

Одборници Скупштине општине Градишка, у периоду од почетка фебруара 2018. 
године па закључно са 20. редовном сједницом Скупштине општине, која је одржана 
27.12.2018. године, поставили су писмено укупно 79 одборничких питања или иницијатива. 
На 7 питањa, којa су постављена на последњој сједници Скупштине, одговор ће бити дат на 
наредној сједници Скупштине односно у складу са Пословником о раду Скупштине општине 
Градишка.  

 

Број одб. питања закључно 
са 19. Скупштином 

Број питања на које је 
одговорено 

Проценат одговорених 
питања 

72 72 100 % 

Број одб. питања закључно 
са 20. Скупштином 

Број питања на које је 
одговорено 

Проценат одговорених 
питања 

79 72 91.14 % 

 
 

5. ЕВИДЕНЦИЈА ОДРЖАНИХ САСТАНАКА РАДНИХ ТИЈЕЛА СКУПШТИНЕ 
 
 
К О М И С И Ј Е 
 
1. КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊА 

 број чланова број сједница укупно присуство напомена 

5 3 12  

 
      2. КОМИСИЈА ЗА СТАТУТАРНА ПИТАЊА И ПРОПИСЕ 

 број чланова број сједница укупно присуство напомена 

5 10 41  

 
      3. КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЉУДСКИХ ПРАВА И ПРЕДСТАВКЕ И ПРИТУЖБЕ ГРАЂАНА 

Током извјештајног периода није било представки и притужби које би разматрала ова 
комисија. 
 

      4. КОМИСИЈА ЗА САРАДЊУ СА ОПШТИНАМА И ГРАДОВИМА 

 број чланова број сједница укупно присуство напомена 

5 1 4  

 
      5. КОМИСИЈА ЗА ОДНОСЕ СА ВЈЕРСКИМА ЗАЈЕДНИЦАМА 

 број чланова број сједница укупно присуство напомена 

3 1 2  

 
      6. КОМИСИЈА ЗА ПИТАЊА МЛАДИХ И ДЕМОГРАФИЈУ 

 број чланова број сједница укупно присуство напомена 

5 3 12 2 иницијативе 

 
7. КОМИСИЈА ЗА ЈАВНА ПРИЗНАЊА 

 број чланова број сједница укупно присуство напомена 

5 3 12  
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 8. КОМИСИЈА ЗА ДРУШТВЕНИ ПОЛОЖАЈ ЖЕНА И РАВНОПРАВНОСТ МЕЂУ   
          ПОЛОВИМА 

 број чланова број сједница укупно присуство напомена 

3 4 9 2 иницијативе 

 
 
      9. КОМИСИЈА ЗА МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

број чланова број сједница укупно присуство напомена 

5 2 6  

 
      10. КОМИСИЈА ЗА ПЛАНИРАЊЕ ОПШТИНСКОГ РАЗВОЈА  

 број чланова број сједница укупно присуство напомена 

5 4 17  

 
      11. КОМИСИЈА ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ. 

 број чланова број сједница укупно присуство напомена 

5 9 36  

 
 
О Д Б О Р И 
 

     1. ОДБОР ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ 

 број чланова број сједница укупно присуство напомена 

5 7 31  

 
     2. ОДБОР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, КУЛТУРНОГ И ПРИРОДНОГ  НАСЉЕЂА 

 број чланова број сједница укупно присуство напомена 

5 1 3  

 
       3. ОДБОР ЗА БОРАЧКА ПИТАЊА  

 број чланова број сједница укупно присуство напомена 

5 2 8  

 
       4. ЕТИЧКИ ОДБОР 

Пред Одбором нису покретани процеси из његове надлежности. 
 
 
 С А В Ј Е Т И 
 
1. САВЈЕТ ЗА ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ 

 број чланова број сједница укупно присуство напомена 

5 6 25 1 иницијатива 

 
2. САВЈЕТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И КУЛТУРУ  

 број чланова број сједница укупно присуство напомена 

5 7 25 2 иницијативе 
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3. САВЈЕТ ЗА СПОРТ 

 број чланова број сједница укупно присуство напомена 

5 4 14  

 
 
6. УЧЕШЋЕ ГРАЂАНА 
 

Током 2018. године, одржано је 10 усмених јавних расправа на којима је учешће узело 
преко 150 грађана и представника разних организација. Током извјештајног периода грађани 
нису непосредно тражили доношење неке одлуке или другог акта Скупштине, нити је било 
грађанских иницијатива упућених Скупштини.  
 
 
7. КОМУНИКАЦИЈА ОДБОРНИКА СА ГРАЂАНИМА 
 
 Користећи механизме комуникације, предвиђене Одлуком о комуникацији између 
локалне управе и грађана („Службени гласник општине Градишка“ број 8/17), одборници 
Скупштине општине Градишка, остваривали су директну комуникацију са заинтересованим 
грађанима, у посебно предвиђеном простору за ту намјену. Грађани нису показали 
претјерану заинтересованост за овај вид комуникације са својим представницима у 
законодавном органу наше општине. Посланицима у Народној скупштини Републике Српске 
и Парламентарној скупштини Босне и Херцеговине овај  простор је такође, према утврђеном 
распореду, био на располагању за остваривање непосредне комуникације са грађанима. На 
званичној интернет страници општине Градишка је постављена рубрика „Питајте 
одборника“, путем које грађани могу да упуте питања, сугестије и приједлоге одборницима. 
Посматрајући други дио 2018. године, можемо констатовати да су поједини грађани 
препознали ову могућност, као прилику за добијање потребних информација, али и средство 
за кандидовање одређених потреба, чију реализацију предлажу. Током извјештајног, 
периода у складу са Одлуком и утврђеним распоредом, у циљу реализације планираног 
механизма „Састанци одборника са/у МЗ“, одборници су обилазили мјесне заједнице и 
одржавали састанке са савјетима мјесних заједница и грађанима. Скупштина општине је, као 
посебну тачку дневног реда, разматрала Информацију о обиласку мјесних заједница од 
стране одборника. Сачињени записници са тих састанака, су послужили као основа за 
припрему информације. 
 
8. ОБУКА ОДБОРНИКА 
 

У складу са Програмом обуке одборника Скупштине општине Градишка за 2018. 
годину, који је усвојила Скупштина, током 2018. године су реализоване планиране обуке. У 
табели су дати називи области из којих су вршене обуке те друге важније информације: 
 

 
НАЗИВ ТЕМЕ 

ДАТУМ 
ОДРЖАВАЊА 

БРОЈ 
ПРИСУТНИХ 
ОДБОРНИКА 

БРОЈ 
ПРИСУТНИХ 

ЖЕНА 

Правни оквир за локалну самоуправу 23.3.2018. 13 3 

Права и обавезе одборника 23.3.2018. 13 3 

Одговорно заступање интереса 
грађана, комуникација са грађанима 

23.5.2018. 14 2 

Правни оквир финансирања локалне 
самоуправе  

14.11.2018. 11 1 

Правни оквир у области локалног 
развоја 

14.11.2018. 11 1 
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ЕУ фондови и екстерни начини 
финансирања локалне заједнице 

25.12.2018. 14 1 

  
Обуке су вршили начелници одјељења Општинске управе општине Градишка, шефови 
одсјека у Управи те директор Развојне агенције Градишка.  
Одборници су имали прилику присуствовати и обукама (радионицама) које су организоване 
у склопу МЕГ пројекта. 
 
 
9. ЗАКЉУЧАК 
 

Рад Скупштине општине Градишка током 2018. године одвијао се у демократском 
амбијенту. На последњој сједници, дио скупштинског засједања, о најважнијим питањима, је 
у телевизијском преносу превођен на знаковни језик, први пут у Републици Српској, када су у 
питању локални парламенти те је омогућено лицима која користе овај језик да прате 
сједницу и добију врло важне информације. На овај начин, Скупштина је приближена и 
грађанима који, до сада, нису имали могућност да прате парламентарни живот наше 
општине и процес доношења најважнијих одлука за локалну заједницу.   
 
 
 
 

Градишка, јануар 2019. године                                                

               

        ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                                                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ      
                                                                                                                Миленко Павловић                                  


