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Број: 02-012-1- 688/19 
Датум: 04. 12. 2019. године 
 
 

 СКУПШТИНА ГРАДА  ГРАДИШКА          
      - ОВДЈЕ - 

 
 

ПРЕДМЕТ: Извјештај о проведеној јавној расправи 
 
 
 Скупштина града Градишка на 28. редовној сједници, која је одржана  дана 14. 
11. 2019. године, утврдила је нацрте сљедећих аката и исте упутила у јавну расправу у 
трајању од 15 дана: 
 

 

1. Нацрт Програма рада Скупштине града Градишка за 2020. годину. 
2. Нацрт Буџета града Градишка за 2020. годину. 
3. Нацрт Плана утрошка средстава остварених од накнаде по основу кориште-

ња шума и шумског земљишта на простору града Градишка за 2020. годину. 
4. Нацрт Плана кориштења средстава остварених од концесионе накнаде за 

2020. годину. 
5. Нацрт Програма кориштења средстава остварених по основу накнада од 

пољопривредног земљишта у 2020. години. 
6. Нацрт Програма подршке развоју пољопривреде у граду Градишка за 2020. 

годину. 
7. Нацрт Програма подстицаја за развој предузетништва у граду Градишка за 

2020. годину. 
8. Нацрт Програма подстицаја за новоосноване привредне субјекте града 

Градишка за 2020 годину. 
9. Нацрт Програма заједничке комуналне потрошње за 2020. годину. 
10. Нацрт Програма уређења грађевинског земљишта за 2020. годину. 
11. Нацрт Програма текућег одржавања и реконструкције локалних и 

некатегорисаних путева за 2020. годину. 
12. Нацрт Програма текућег одржавања и реконструкције хидромелиорационог 

система за 2020. годину. 
13. Нацрт Програма социјалне заштите за 2020. годину. 
14. Нацрт Програма борачко – инвалидске заштите и заштите цивилних жртава 

рата за 2020. годину. 
15. Нацрт Програма финансирања спорта на подручју града Градишка за 2020. 

годину.  
16. Нацрт Програма заштите од пожара у граду Градишка за 2020. годину. 

 
 За провођење јавне расправе по нацрту Програма рада Скупштине града 
Градишка задужена је Стручна служба Скупштине града, а све остале нацрте 
Градоначелник града Градишка. 

У складу са  чл. 68. и 133. Статута града Градишка (''Службени гласник града 
Градишка'', бр. 4/17 и 5/19) Градоначелник је  донио Програм јавне расправе те је иста 
обављена на сљедећи начин: 

-објављивањем свих аката на званичној интернет страници града Градишка, 
www.gradgradiska.com и достављањем нацрта у писаном облику на Инфо-пулту 
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Градске управе Градишка, како би сви заинтересовни грађани, корисници буџетских 
средстава, привредници, удружења и др., могли своје сугестије и приједлоге везане за 
утврђене нацрте доставити у писаном облику.   

- усменим јавним расправама са корисницима буџетских средстава (јавним 
установама, средњим школама, удружењима и организацијама, мјесним заједницама и 
другим заинтересованим грађанима). 

 
 
А) Писмено су достављени сљедећи приједлози: 

 
 

1.Градска изборна комисија Градишка 
 
Предлаже да се повећа ставка  планирана за Локалне изборе 2020. године у складу са 
дописом ЦИК-а Б и Х  којим је сугерисано да се средства за накнаде бирачким 
одборима значајно повећају, јер су изборне комисије за изборе 2018. године имале 
проблеме због великог броја одустајања чланства у бирачком одбору, између осталог и 
због ниске накнаде. 
Финансијским Планом Градске изборне комисије града Градишка за 2020. годину 
планирана су потребна средства у износу од 195.349,80 КМ за накнаде и материјалне 
трошкове ГИК-а, накнаде и материјалне трошкове бирачких одбора, трошкове инфо-
рмисања, накнаде повремено ангажованим извршиоцима и непредвиђеним трошко-
вима у висини од 3%. 
Приједлог је прихваћен и ставка за Локалне изборе за 2020. годину је повећана за 
120.000 КМ, односно повећана је са 50.000 КМ на 170.000 КМ. 
  
 2. Савјет МЗ Обрадовац, КУД „Але Обић“ Градишка и УГ „Одржив повратак“ 
Градишка  
Заједничким приједлогом траже да се наставе активности на изградњи друштвеног 
дома у насељу Липовача које је у саставу МЗ Обрадовац. Тврде да  постоји земљиште 
за наведени друштвени дом, те да су претходно рјешавани имовинско-правни односи и 
да су исти ријешени. 
 
Наведени приједлог је уврштен у Стратегију развоја града Градишка за период 
2019-2027. година и пројекат ће се реализовати у складу са наведеним. Документи 
који су предмет јавне расправе не регулишу инвестиоционе активности на начин 
да конкретно наводе друштвене домове који ће се градити у 2020. години.  
 
 3. Удружење ампутираца „Удас“ Градишка 
 
Предлаже повећање буџетске ставке са 12.000 КМ на 14.400 КМ. 

Приједлог се не прихвата. Повећање наведене ставке тражило би 
корекцију и других буџетских ставки за одређена УГ осјетљивих категорија. 
 
 4. Удружење воћара Републике Српске 
 
Предлаже да се код израде Буџета за 2020. годину за пољопривреду на име ставке за 
воћарство уврсти пдстицај за набавку бокс палета, за подизање нових воћних засада и 
субвенционирање премије за осигурање засада воћа. 
Приједлогом Прoгрaма пoдршкe рaзвojу пoљoприврeдe за 2020. годину повећана 
су средства за 10% у односу на нацрт Програма тако да  се умјесто 200.000 КМ 
предлаже 220.000 КМ.  
  
  5. Градска борачка организација Градишка 
 
Сагласна је са нацртом Буџета по питању Програма борачко-инвалидске заштите и 
гранта за Борачку организацију. Тражи додатна средства којим би се трајно и системски 
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рјешавали проблеми борачких категорија, односно за трајно стамбено збрињавање 
стамбено најугроженијих припадника борачке популације. Након израде социјалне 
карте у сарадњи са Центром за социјални рад Градишка била би им потребна средства 
у износу од 50.000 КМ. 
Прихвата се да се средства у Програму борачко-инвалидске заштите за 2020. 
годину повећају  за 10.000 КМ у односу на предложени износ у нацрту Програма. 
На тај начин ће се створити услови за почетак реализације програма стамбеног 
збрињавања најугроженијих припадника борачке попиулације. 
 
 6. Општинска организација породица погинулих и заробљених бораца и 
несталих цивила Републике Српске Градишка 
 
Захтјева  повећање буџетске ставке са 38.000 КМ на 42.000 КМ. 
Приједлог се не прихвата. Повећање наведене ставке тражило би корекцију и 
других буџетских ставки за одређена УГ осјетљивих категорија. 
 
 7. Савјет МЗ Сењак  
 
Доставио Програм рада за 2020. годину у којем је наведено шта је потребно урадити по 
питању простора за савјет МЗ, комуналне инфраструктуре и безбједности саобраћаја у 
наведеној МЗ. Исти приједлог је изнешен и на усменој јавној расправи и у овом 
извјештају се представља у цјелости. 
Већина  тражених пројеката је обухваћена Стратегиојом развоја Града, Планом 
капиталних инвестиција и годишњим програмима рада који произилазе из Буџета 
Града за 2020. годину. 

 
По свим наведеним приједлозима даће се одговори у писаном облику и 
доставити на адресе подносиоца. 
 
 
 Б) Електронском поштом су достављени слиједећи приједлози: 
 
 

1. Грчић Димитрије, члан ШК „Козара“ Градишка 
 
 
Детаљно образлаже активности шаховског клуба, значајан допринос за развој клуба 
који је дао предсједник Клуба Владимир Суботић и тражи да се повећају финсијаска 
давања за наведени шаховски клуб у 2020. години. 
Финасирање Шаховског клуба „Козара“ вршиће се у складу са Програмом 
финансирања спорта на подручју Града и средствима планираним за те намјене.  
 

В) Усмена јавна расправа  
 

 Усмена јавна расправа са  представницима  јавних установа корисника 
буџетских средстава   (Центар за социјални рад, ЈПУ „Лепа Радић“, Завичајни музеј, 
Културни центар, Народна библиотека, Туристичка организација, Развојна агенција, 
Градско позориште  и средње школе)  одржана је у понедјељак 25.11. 2019. године у 
просторијама Градске управе Градишка (сала 47) са почетком у 10,00 часова. 
 
 Усмена јавна расправа са представницима осталих корисника буџетских 
средстава (корисници грантова из области борачко-инвалидске заштите, друштвених 
дјелатности и привреде и пољопривреде) одржана је у понедјељак  25.11.2019. године 
у просторијама Градске  управе Градишка (сала за сједнице Скупштине града) са 
почетком у 13,00 часова. 

  Усмена јавна расправа са представницима савјета мјесних заједница и 
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заинтересованим грађанима са подручја градских и приградских мјесних заједница (Бок 
Јанковац, Мачковац, Брестовчина, Дубраве, Жеравица, Козинци, Крушкик, Лисковац, 
Ново Село, Долина, Обрадовац, Сењак, Текија, Центар, Церовљани, и Чатрња) 
одржана је у уторак  26.11.2019. године у сали за сједнице Скупштине града 
Градишка, са почетком у 19,00 часова. 

   Усмена јавна расправа са представницима савјета мјесних заједница и 
заинтере-сованим грађанима са подручја Лијевча (Берек, Вакуф, Вилуси, Горњи 
Карајзовци, Горња Јурковица, Доњи Карајзовци, Елезагићи, Јурковица, Кочићево, 
Крајишник, Ламинци Брезици, Ламинци, Машићи, Миљевићи, Нова Топола, Стара 
Топола, Петрово Село, Ровине, Рогољи, Романовци, Сеферовци и Трошељи) одржана 
је у сриједу  27.11. 2019. године у простору Основне школе „Петар Кочић“ у Новој 
Тополи са почетком у 19,00 часова. 

  Усмена јавна расправа са представницима савјета мјесних заједница и 
заинтересованим грађанима са подручја Поткозарја (Бистрица, Врбашка, Гашница, 
Горњи Подргадци, Грбавци, Доњи Подградци, Драгељи, Јабланица, Јазовац, Кијевци, 
Лужани, Милошево Брдо, Орахова, Совјак, Требовљани, Турјак, Мичије  и Цимироти) 
одржана је  у четвртак  28.11.2019. године у простору Дома културе у Горњим 
Подградцима са почетком у 19,00 часова. 

  Испред Градске управе Градишка усменим јавним расправама 
присуствовали су: Градоначелник Зоран Аџић, начелник Одјељења за финансије 
Синиша Аџић, шефица Одсјека за Буџет Татјана Бјеловук, начелник Одјељења за 
комуналне и стамбене послове Бранислав Савић, начелник Одјељења за друштвене 
дјелатности Давор Глишић, начелник Одјељења за борачко-инвалидску заштиту 
Радомир Пјанић,  начелник Одјељења  за привреду и пољопривреду Бранко Стојнић,  
начелника Службе Градоначелника  Горан Суботић, шеф одсјека за привреду  Данило 
Шобот и шеф Одсјека за пољопривреду Зоран Тубин. 

Анализом Извода из записника са одржаних усмених јавних расправа утврђено је 
да су учесници у јавним расправама предложили како слиједи: 

25.11. 2019. год.,   сала 47  ГРАДСКЕ  УПРАВЕ ГРАДИШКА - 10,00 САТИ 
 

Представници  јавних установа корисника буџетских средстава   (Центар за 
социјални рад, ЈПУ „Лепа Радић“, Завичајни музеј, Културни центар, Народна библио-
тека, Туристичка организација, Развојна агенција и средње школе)   

 
 

Директор ЈУ „Центар за социјални рад Градишка Раде Цумбо и  Директо-
рица ЈУ „Народна библиотека“ Градишка Сњежана Миљковић су се захвалили на 
планираним средствима за наведене установе  у 2020.години. 

В.д. директора ЈУ „Туристичка организација града Градишка“ Милош Вуји-
нић је истакао да је Установа тражила 180.000 КМ, а Нацртом Буџета планирано је  
170.000 КМ и да није сигуран да ће то бити довољно за реализацију свих манифе-
стација. 

 

Директор Техничке школе Градишка Владо Томић затражио је да се ставка 
„издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију“ (конто 511200) са 
планираних 2.000,00 повећа на 5.000,00 КМ. 

 

Градоначелник Зоран Аџић одговорио је да се недостајућа средства 
покушају изнаћи уштедама, истакавши да ће Градска управа као и увијек помоћи 
да се изнађе рјешење и за тај дио средстава. 
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Начелник Одјељења за финансије Синиша Аџић подсјетио је присутне да је 
Министарство финансија Републике Српске доставило своје мишљење на нацрт 
Буџета за 2020. годину с препоруком да се у конто 412000 „Расходи по основу 
коришћења роба и услуга“ планира на ниже. Додајући да је то градска управа већ 
учинла, позвао је представнике јавних установа да поштујући наведену препоруку и 
испитају могућности смањења ове ставке. 

 
 
25.11.2019. год. САЛА ЗА СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА ГРАДИШКА-  13,00 САТИ 
 
Представници осталих корисника буџетских средстава (корисници грантова из области 
борачко-инвалидске заштите, друштвених дјелатности и привреде и пољопривреде)  
 
 

 Драгица Матковић, Организација породица погинулих и несталих бораца 
рекла је да би требало извршити прерасподјелу средстава за финансирање борачко-
инвалидске заштите у 2020.години за неких 50.000,00 КМ. Додала је да се задњих 
неколико година за Организацију породица погинулих издвајају иста средства,  
затраживши да се мало више уважава ова организација. 
 

Милован Гагић, Борачка организација Градишка, изразио је задовољство са 
оним што Борачка организација треба добити у 2020.години. Затражио је да се сре-
дства за борачко-инвалидску заштиту повећају за 12% како би се коначно системски и 
трајно рјешавали проблеми борачких  категорија. Он је уаказао на неке пројекте са 
Центром за социјални рад на стамбеном збрињавању неколико породица, те подсјетио 
да је Одбор за борачка питања Скупштине града усвојио мишљење да би, уколико 
постоје финансијске могућности, требало покушати наћи додатна средства за Програм 
борачко – инвалидске заштите и заштите цивилних жртава рата за 2020. годину, за 
помоћ борцима и сразмјерно повећање средстава другим организацијама. 

 
Градоначелник Зоран Аџић изразио је разумјевање за потребе свих организа-

ција проистеклих из ратова на овим просторима, поготово оних које су произашле из 
посљедњег Одбрамбено-отаџбинског рата. Он је изнио податке о повећању издвајања 
за борачко-инвалидску заштиту задњих неколико година завршавајући са 2020.годином 
у којој су издвајања за борачке категорије у односу на 2019.повећана за више од 18%. 
Нагласио је да из ових средстава не жели да прави споменике, како је то некад било, 
те у вези с тим додао да ће се правити и спомен-соба али не од новца намјењеног за 
борачке категорије. Град се никад није оглушио  на  захтјеве ових организација  и у 
складу са својим могућностима помаже и мимо ових 273.000 КМ, рекао је затражиши 
разумјевање јер тренутно нема простора да се изнађе ових 12%. 

  

Остоја Поповић, Удружење пензионера Градишка, рекао је да је повећање за 
10%, односно на 90.000,00 КМ изузетно значајно за најбројнију популацију у овом граду. 
Додајући да су сви субјекти покривени и да нико није оштећен, он се захвалио 
Градоначелнику на свему што чини за невладин сектор, посебно за пензионере.  
 

      Саша Касагић, Удружење „ДУГА“ захвалио се Градоначелнику што је овом 
удружењу, како је рекао „дао вјетар у леђа“ приликом његовог оснивања и што и данас 
даје сталну подршку раду удружења. Затражио је да се за незнатни дио средстава 
повећају издвајања за ово удружење, уколико постоје могућности за то. 
 

Приједлог је прихваћен и средства за УГ „Дуга“ се у Буџету Града за 2020. 
повећавају са 12.000 КМ предложених у Нацрту на 14.4000 КМ у приједлогу Буџета 
Града. 

 

Гдин Јово Зељковић -Савез инвалида рада, рекао је да  Градишка за већину 
невладиних организација издваја највише у Републици Српској па и у БиХ.  Рекавши 
„да нема образа“ да тражи више, он се заложио са повећање средстава глувим и 
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наглувим, слијепим и слабовидним и ампутирцима. Истакао је да је врло битна редо-
вна исплата средстава, те  нагласио да су градишка удружења, поготово инвалидна,  
једна од најактивнијих у Републици Српској. 

 

Тонко Јанковић, Удружење Црногораца „Луча“ захвалио се Градоначелнику 
на сензибилитету за мањинске групе и што средства за ово удружење нису смањивана, 
додаvши да је врло битно да је исплата транши редовна. Упитао је за које намјене је 
планирано повећање ставке“ остале помоћи непрофитним организацијама“? 
 

Начелник Одјељења за друштвене дјелатности  Давор Глишић одговорио је 
да је то повећање намјењено за хитне интервенције на објектима установа и орга-
низација. 
 

Гђа Љубинка Радонић Злојутро-Удружење глувих и наглувих рекла је да 
средства за ово удружење нису велика али да су њима значајна за покривање редо-
вних трошкова, те је изразила наду да ће им се вратити некадашњи проценат издва-
јања и дати подршка њиховим пројектима. Захвалила се на подршци организације 
„Семинара знаковног језика“.  

 

Александар Машић, Удружење Рома, рекао је да град за ово удружење 
издваја у складу са својим могућностима и да су они на томе захвални.  Он је истакао 
да ово удружење не пролази у поројектима које расписује градска управа, те да је мала 
финансијска помоћ за обиљежавање значајних датума ромске популације. У вези с 
пољедњим додао је да се нико није одазвао на обиљежавање Дана Рома, те је уз 
позив да се увеличају скупови ове популације, нагласио да је у Градишци највише 
запослених Рома у градским институцијама и приватним фирмама и да ову чињеницу 
истиче на свим скуповима у земљи и иностранству. 

 
Градоначелник Зоран Аџић одговорио је да се град труди да има разумјевање 

за све мањине. Рекао је да за Дан Рома није био у Градишци али да су представници 
Градске управе присуствовали овој манифестацији. Додјела средстава треба да буде 
транспарентна и отворена без обзира да ли је за куће или храну и пиће, рекао је 
додајући да ће дати подршку организацији манифестација, али да се исплате морају 
вршити транспарентно и на законом прописан начин. 

Расправу је завршио изразивши захвалност на сарадњи и на активности коју 
проводе у својим организацијама јер je то од великог значаја за све грађане. 
 
 

26.11.2019. год, САЛА ЗА СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА ГРАДИШКА- 19,00 САТИ 
 

Представници савјета мјесних заједница и заинтересовани грађани са подручја 
градских и приградских мјесних заједница (Бок Јанковац, Мачковац, Брестовчина, 
Дубраве, Жеравица, Козинци, Крушкик, Лисковац, Ново Село, Долина, Обрадовац, 
Сењак, Текија, Центар, Церовљани, и Чатрња). 
 

Игор Павић-МЗ Козинци-изнио је сљедеће приједлоге: 
1. Реконструкција нисконапонске електро мреже, 
2. Наставак пресвлачења пута од фирме „САН“ до краја села Греда, 
3. Рјешавање имовинско-правних односа за јавне површине око  дома МЗ и 

стадиона, те стављање дома у употребу, 
4. Расвјета за села Греда и Ново Насеље ( бивша Орубица), 
5. Наставак изградње водоводне мреже за Греду и Гостињу, 
6. Наставак изградње пута Греда (раскрсница од куће Зорана Вујановића према 

Ламинцима. Пут спаја Ламинце, Ново Село и Козинце), 
7. Изградња кружног тока код Рацине, 
8. Рјешавање оборинских вода – проблем тротоара од Рацине до Илинчића, 
9. Рјешавање оборинских вода и чишћење канала дуж главних и споредних 

путева у мјесној заједници, 
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10. Продужетак тротоара од фирме „Клама-пром“ до стадиона у Козинцима, 
11. Наставак реконструкције пута Гостиња-Качавенде који спаја двије мјесне 

заједнице, 
12. Рјешавање ( асфалтирање) пута од дома према Берлинцу, врло важно за 

превоз ђака, 
13. Изградња дјечијих игралишта на двије локације, 
14. Рјешавање канализације, 
15. Уређење јавних површина (набавка канти за смеће и садња цвијећа) 
 
Везано за рјешавање имовинско-правних односа око дома он је рекао да се у 

међувремену појавио страни инвеститор који је изразио жељу да својим средствима 
изврши реконструкцију крова на дому. 

У току расправе око статуса мјесних заједница, рекао је да је један од учесника у 
пројекту UNDP „Јачање улоге мјесних заједница“ и да има сазнања да је ова 
организација послала захтјев да се мјесним заједницама врати статус правног лица. 

 
Милена Врховац, МЗ Козинци, најавила је да ће о Буџету града за наредну 

годину више говорити као привредник на Привредном савјету чији је члан. Поздравила 
је овакав начин расправљања о буџету града јер он мора бити транспарентан и 
доступан свима, а савјети мјесних заједница заједно са грађанима на својим 
састанцима треба да размотре овај буџет и укључе се у његово креирање. Упитала је 
на који начин ће град финансирати мјесне заједнице и да ли је накнада предсједницим 
савјета мјесних заједница довољна за рад мјесних заједница? Даље, да ли мјесна 
заједница може конкуристати на неке пројекте града, упитала је издвајајући у вези с 
тим ставку за реконструкцију објеката. Рекла је да као привредник плаћа порезе и да 
тражи правичну расподјелу-да се бар пола враћа грађанима и привредницима. Овај 
буџет, судећи по планираним издвајањима за социјалну заштиту и средствима која се 
планирају Одјељењу за привреду, није развојни него је социјални. У Козинцима ради 
360 људи и за њих мора бити урађена инфраструктура, рекла је истичићу да су до сада 
рађени мали инфраструктурни пројекти, те да треба учинити више на стварању 
повољног амбијента за грађане и привреднике. Питајући се на који начин мјесна 
заједница може одржавати своје јавне површине  истакла је да свакој мјесној заједници 
треба пребацити одређена средства с којима ће она самостално располагати и 
правдати њихов утрошак. У вези с тим издвојила је средства за борачко-инвалидску 
заштиту која би се могла подјелити мјесним заједницама како би самостално 
одржавала споменике и користила у друге сврхе за ове категорије. Истакла је да се 
врло мало издваја за противпожарну заштиту, подсјећајући на недавни пожар у једној 
фирми у Козинцима која је запошљавала доста радника. 

 
 Горан Перић- МЗ Мачковац, рекао је да на овим јавним расправама само 
троше вријеме јер након ни једне расправе у приједлозима буџета никад ништа није 
промјењено.  

Он је издвојио проблеме мјесне заједнице: 
- чишћење одводних канала-кренуло се добро, али је након тога настао хаос и 

за само 20 дана поново су зарасли,  
- реконструкција насипа-затворени прелази преко њих и људи не могу до својих 

њива;  
-превоз ђака-путеви су толоко лоши да се не може по њима возити и прево-

зници ће највјероватније одустати;  
-имовинско правни односи - књижење путева на терену је проблем свих 

приобалних мјесних заједница;  
-категоризација путева-коначно урадити и одредити приоритете и рокове како би 

мјесна заједница знала годину у којој ће доћи на ред. 
Истакао је да је МЗ имала инфраструктуру коју је сама изградила, неко ју је 

уништио,  јер  је на том подручју вршена експлотација шљунка, а мјесна заједница није 
добила ниште од концесије осим уништених путева. Истиче да накнада коју 
предсједници савјета добијају не може им бити за гориво и телефон. 
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 Младен Радовић- МЗ Чатрња, као највећи проблем ове мјесне заједнице 
истакао је дионицу пута према ауто-путу, који за собом вуче друге проблеме. Како се 
почело са наплатом путарине пут према Новој Тополи постао је пребукиран, нема 
расвјете и саобраћање по њему постало је опасно нарочито зими. Изнио је примједбу 
што ова мјесна заједница није уврштена у План  утрошка средстава остварених од 
накнаде по основу кориштења шума и шумског земљишта, те је истакао врло добру 
сарадњу са начелником Одјељења за комуналне и стамбене послове Браниславом 
Савићем. 
 
 Ђуро Субашић-МЗ Текија, рекао је да се представници савјета мјесних 
заједница исцрпљују на овим расправама а не знају коликим буџетом располажу, 
додавши да би, кад би знао колико пара има на располагању његова мјесна заједница, 
сазвао савјет мјесне заједнице и одредио приоритете. Мјесне заједнице су 
деградиране, предсједници савјета имају одговорност а немају моћ да било шта учине. 
Истакао је да би волио видјети извјештај колико је која мјесна заједница добила 
средстава и шта је у свакој мјесној заједници рађено, изразивши убјеђење да би се из 
истог видјеле разлике. 
 Изнио је неколико проблема ове МЗ: 

- паркинг у Савској улици,  
- наплата таксе за теретна моторна возила, 
- регулисање градског саобраћаја, тачније  стајалишта код Дома здравља на 
начин да  се забрани кретање аутобусима или да се стајалиште прошири или 
направи на неком другом мјесту, 
- продаја робе на тротоару испред Зелене пијаце –забранити и премјестити у 
круг пијаце гдје има доста слободних мјеста. 

  

 Истиче да би требало разговарати са власницима неколико значајних предузећа која 
су приватизована, по питању  реактивирања истих.  

 

 Момчило Перић, МЗ Долина  истиче  је да је највећи проблем ове мјесне 
заједнице пут, који треба детаљније и темељитије урадити, а не само крпити. Иза тога 
је детаљна реконструкција дома, улична расвјета и каналска мрежа о којој се много 
прича и која ће, како је рекао, ваљда једном доћи на ред.  

 

Гђа Милена Врховац је предложила  да се с наслова Града према 
Министарству управе и локалне самоуправе покрене иницијатива  за измјену Закона о 
локалној самоуправи којом би се мјесним заједницама вратио статус правног лица. 

 

Гордана Бошњак, МЗ Текија, допунила је захтјеве ове мјесне заједнице, 
рекавши да је ова мјесна заједница у самом центру града, а недостаје јој 

- расвјета, 
- канализација код КП „Водовод“, 
- асфалтирање улица Јерусалемске и Београдске. 

 

Данка Микић - МЗ Сењак, поднијела је иницијативу за рјешавање сљедећих 
проблема у МЗ Сењак и у писаном облику: 

• Канцеларија МЗ Сењак (МЗ Сењак је највећа мјесна заједница у Граду 

Градишка, а нема своје просторије и услове за рад. Желимо  да то стање  промијенимо и 
да заједнички ријешимо наведени проблем како би несметано могли обављати своје 
активности.  Молимо Градску управу да испита могућност код градње будућег 
стамбено-пословног објекта на подручју МЗ Сењак да се у истом планира набавка 
простора за потребе МЗ Сењак.). 

• Комуналне  инфраструктуре  и то: 
1. Црпне станице „КЕЈ“ и препумпних станица П1 (Електродистрибуција), 

П2 (Крошња) и Савског насипа  у Градишци да се информишу грађани о укупном 
стању када  је у питању одбрана од поплава. 

2. Набавка једног градског пречистача ( јер вода која се улијева у ријеку Саву 
није пречишћена, није доведена на ниво хигијенско безбједне воде која се улијева у 
ријеку Саву.)   
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3. Санација путне инфраструктуре у неколико улица, гдје су исте у лоши-
јем стању и  изградња нових саобраћајница гдје је дошло до насељавања стано-
вништва 

a) Улица Толстојева (асвалтирање улице)  
b) Улица Петра Мећаве (асвалтирање улице)) 
c) Улица  Саве Тривића (асвалтирање улице)  
d) Улица Стеве Гајића (асвалтирање улице) 
e) Улица Богдана Глигића (асвалтирање улице) 
f) Улица 16. Крајишке бригаде реконструкција улице, постављање сливника 

за одводњу оборинских вода, изградња тротоара и бициклистичке стазе)  
g) Улица  Септембар 91 (реконструкција улице, постављање сливника за 

одводњу оборинских вода, изградња тротоара) 
h) Улица Солунских добровољаца (асвалтирање, изградњу водоводне 

мреже и канализације постављање шахтова и сливника за одводњу оборинских вода 
и расвјете)  

4. Асфалтирање или популарно крпљење(оштећеног слоја асфалтираних 
улица, коловоза и тротоара). Ул. 16.крајишке бригаде, Ул. Петра Пеције (дио), Ул. Хила-
ндарске, Ул. Меше Селимовића, Ул. Иве Андрића, Ул. Видовданска, Ул. Милоша 
Црњанског и др.  

5. Изградња паркинга и уређење прилаза стамбеној  згради – Циганчица 
(асфалтирање и обиљежавање паркинг простора  за станаре зграде, јер кад су велике 
падавине станари морају да газе по води и блату како би ушли у зграду)  

6. Измјештање препумпне станице П2 ( Крошња) из урбане зоне Крошња.              
(урађена је пројектно техничка документација за то насеље и планирана је урбана зона 
Крошња) 

7. Изградња водоводне и канализационе мрежена подручју МЗ гдје је по 
важећем урбанистичком плану предвиђена изградња стамбених и пословних објеката. 

8. План одвожње комуналног отпада Градске чистоће на подручју МЗ. 
            (На подручју МЗ Сењак велики проблем представља комунални отпад. Више 

расправа се водило по том питању и мишљења смо да би се у насељу гдје су 
индивидуални објеки (куће) требале вратити канте за одлагање отпада или да се 
обиљеже и избетонирају мјеста за постављање контејнера. Мислимо да сви 
требамо дати свој допринос како би очували животну средину, те збрињавање 
отпада рјешили на најквалитетнији начин. То је једно питање које је заиста 
потребно у наредном периоду сви заједно да рјешимо. 

• Безбједност саобраћаја на путевима града Градишка 
1. Наручити пројекат комплетно за град свих улица гдје се требају поставити 

лежећи полицајци или вибро траке. 
2. Непрописно паркирање возила (Паркирање возила по тротоарима и 

улицама гдје није означен паркинг). 
 

Гдин Горан Перић рекао је да Козинци имају 20 привредних субјеката и да би 
им онда требало вратити дио средстава, као и МЗ Мачковац која од концесије нема 
ништа. Путеви се граде у граду, а у Мачковцу је срушен пут. 

 

Одговоре су дали начелници одјељења Синиша Аџић и Бранислав Савић:  
Синиша Аџић изразио је разумјевање за све изнешене захтјеве и упућене 

критике. Градска управа је ограничена у креирању буџета, рекао је додавши да је 
¾ буџета условљено вишим правним актима. Буџет јесте социјални јер се више 
од 4,5 милона КМ издваја за те сврхе, међутим сва та издвајања прописана су 
законом. Градска управа би била срећна  кад би мјесне заједнице имале својство 
правног лица, јер је много  лакше само пребацити паре него тражити добављача. 
Рекао је да ће управа бити на услузи свим мјесним заједницама и да ће се 
трудити да најбоље располаже буџетом у складу са свим програмима које усвоји 
Скупштина града, међутим тешко је постићи да све мјесне заједнице буду 
равноправно заступљене. 
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На иницијативу гђе Врховац рекао је да измјена кровних закона тешко иде, 
истакавши у вези с тим да Градска управа већ три године тражи да порез на 
непокретности убиру локалне заједнице, а не Пореска управа Републике Српске, 
јер је то 100%-тни приход града. Такође је подсјетио да је на посљедњој сједници 
Скупштине града Градишка покренута иницијатива за измјену Закона о здра-
вственој заштити, међутим на Савезу општина и градова све локалне заједнице 
нису биле јединствене. 

Бранислав Савић одговорио је да Град не може утицати на насип и на пут у 
Чатрњи јер је то у надлежности ЈУ „Воде Српске“, односно ЈП  „Путеви Репу-
блике Српске“.  Локална заједница се обраћа републичким органима на исти 
начин као што се мјесне заједнице обраћају градској управи, али не треба рећи да 
од тога нема ништа него тражити начина да се уради. 
 
 

27.11. 2019. ГОД, ОСНОВНА ШКОЛА „ПЕТАР КОЧИЋ“  НОВА ТОПОЛА- 19,00 САТИ 
  

Представници савјета мјесних заједница и заинтересовани грађани са подручја 
Лијевча (Берек, Вакуф, Вилуси, Горњи Карајзовци, Горња Јурковица, Доњи Карајзовци, 
Елезагићи, Јурковица, Кочићево, Крајишник, Ламинци Брезици, Ламинци, Машићи, 
Миљевићи, Нова Топола, Стара Топола, Петрово Село, Ровине, Рогољи, Романовци, 
Сеферовци и Трошељи).  
 

Бранка Шкрбић-МЗ Сеферовци, рекла је да је овој мјесној заједници потребна: 
1. обнова старе дионица пута, 
2. расвјета, 
3. адаптација дома, превасходно санитарног чвора, 
4. завршетак фудбалског стадиона 

 

Жељка Деспотовић- МЗ Кочићево, за ову МЗ предложила је: 
            - адаптацију школе, 

- асфалтирање макадамских путева, 
- изградњу водовода, 
- адаптацију дјечијег игралишта и 

            - изградњу расвјете. 
 

Славко Васиљевић- МЗ Рогољи, истичући да ове мјесне заједнице нема у, 
како је ракао, асфалтирању изнио је сљедеће потребе ове мјесне заједнице: 

1. реконструкцију нисконапонске мреже - у вези с наведеним додао је да су се 
обратили Електродистрибуцији али да још нису добили одговор, 

2. изградњу водовода, 
3. изградњу расвјете и 
4. асфалтирање путева. 
 

 Драго Вујић, МЗ Ровине, рекао је да је пуно проблематике која се не рјешава и 

да због тога чланови савјета ове мјесне заједнице нису хтјели доћи на овај скуп јер се 
ништа не рјешава. Овој мјесној заједници треба: 

1. асфалтирање путева, 
2. рјешавање пјешачких стаза, 
3. расвјету, 
4. опремање дома, 
5. изградњу спортских терена - МЗ заслужује бар мањи терен у виду дјечијег 

игралишта, 
6. одлагање крупног комуналног отпада - наћи локацију да се заштите мајдани. 
Истакао је да треба урадити пројекте који још увијек нису урађени, а постоје 

захтјеви да се ураде. 

Он је указао на уговор са Министарством за избјегла и расељена лица око кори-
штења дома за смјештај избјеглица, те је истичући да су већ три просторије закључане 
и да пропадају, нагласио да овим жели скренути пажњу представницима Градске 
управе да тај уговор имају у виду. 
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Ранко Љубојевић, МЗ Јазовац, захвалио се на асфалтирању дионице пута која 
је урађена ове године, те је додајући да би било добро да се идуће године уради још, 
реконструкцију нисконапонске мреже издвојио као један од приоритета ове мјесне 
заједнице. 

 
Бојан Живковић, МЗ Елезагићи, превоз ђака, поготово  од првог до четвртог 

разреда, издвојио је као приоритан проблем који треба хитно рјешавати. 
Од инфраструктурних проблема издвојио је: 
1. реконструкцију дома, - дом је у катастрофалном стању и треба наћи трајно 

рјешење за његову адаптацију. Рјешавати дио по дио да би се након 4-5 
година потпуно реконструисао и служио сврхи, 

2. асфалтирање путева - нешто је рађено заједно са МЗ Берек, али је остало 
још 15 км неасфалтираних путева, 

3. каналску мрежу - очишћено је око 0,5 км, треба наставити даље јер се 
годинама ништа није радило, 

4. реконструкцију електро мреже - посебно је критичан засеок Гавриловићи. 
Поднешен је захтјев на који је одговорено да ће се радити кад се стекну 
услови, 

5. измјештање далековода који иде преко стадиона ФК Полет- за сад имају 
привремену дозволу за кориштење стадиона, али у случају преласка у виши 
ранг овај стадион се неће моћи користити, 

6. изградњу расвјете од почетка до кафеа МБ - око 700 метара није саставље-
но а фрекфенција саобраћања возила и пјешака на овом дијелу је велика и 

7. шљунчење путева- као редовна дјелатност сваке године. 

 

Бранка Бабић, МЗ Ламинци Брезици, издвојила је сљедеће проблеме ове МЗ: 
1. адаптацију школе,  
2. асфалтирање улица и 
3. изградњу расвјете. 
 

Драган Ћоралић, МЗ Ламинци Брезици, уз поновно истицање потребе за 
асфалтирањем улица и рјешавањем расвјете у МЗ Ламинци Брезици, нагласио је 
потребу рјешавања имовинско-правних односа везаних за објекат старе школе. Наиме, 
објекат школе води се на ресорном министарству, а земљиште је у власништву Града. 
Почели су нешто радити али се појавио проблем документације, те би требало рјешити 
имовинско-правне односе на начин да се објекат старе школе врати у власништво 
града Градишка. 

 

Милорад Лалош, МЗ Горња Јурковица указао је на потребу адаптације 700 м 
асфалта и наставак асфалтирања прикључака  који воде у засеоке, те на реконстру-
кцију дома на којем је због прокишњавања почео да отпада плафон. 

 

Драгиша Цвјетковић, Удружење узгајивача свиња, истичући мјесто и значај 
пољопривредне производње за Градишку и уопште за Републику Српску, уз оцјену да је 
стање у свињогојству катастровално, предложио је да се за ову грану издвоји 50-70.000 
КМ, а да се ако треба сљедећих неколико година не даје ништа. Истакао је да су им 
ова средства неопходна за обнову генетског материјала јер је он тренутно лош, а без 
квалита нема ни продаје. 

 

 Предсједавајући Синиша Аџић закључио је расправу, рекавши да ће се сви 
приједлози анализирати, а рјешавање ће се вршити одређеном динамиком у 
складу са Стратегијом развоја Града, Планом капиталних инвестиција, Буџетом и 
програмима који се усвајају уз Буџет. Тражено није могуће ријешити у једној 
години.  
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28.11.2019. ГОДИНЕ,   ДОМ КУЛТУРЕ У ГОРЊИМ ПОДГРАДЦИМА - 19,00 САТИ  

Представници савјета мјесних заједница и заинтересовани грађани са подручја 
Поткозарја (Бистрица, Врбашка, Гашница, Горњи Подргадци, Грбавци, Доњи Подгра-
дци, Драгељи, Јабланица, Јазовац, Кијевци, Лужани, Милошево Брдо, Орахова, Совјак, 
Требовљани, Турјак, Мичије  и Цимироти) 
 

1. Илија Грбић, предсједник савјета МЗ Врбашка  
           Уз напомену да је утрошком средстава од дрвних сортимената пут у 
Крајчиновцима у дужини од 1.000 метара ушао као један од праваца који ће се радити 
жели да каже да би умјесто у једној цјелини асфалтирање требало урадити у два 
правца по пола од укупне дужине. Разлог јесте то што се засеок Крајчиновци састоји од 
двије цјелине па би било нелогично један асфалтирати а други оставити без истог. 

Такођер је питао да ли би се властитим учешћем мјештана  и средствима града 
могло асфалтирати још дионица у мјесној заједници? 
            Одговор на питања је дао Бранислав Савић на начин да ће се у наредном 
периоду размотрити његови приједлози и видјети може ли се шта урадити по том 
питању. 
 

2. Љубомир Солдат- предсједник савјета МЗ Совјак  
          Захвалио се на досадашњем ангажману и разумијевању Градске управе за 
проблеме у његовој мјесној заједници и истакао да су веома задовољни радовима на 
асфалтирању путних праваца као и довођењем водоводне мреже градског водовода. 
         Затражио је да се у наредном периоду изнађе могућност за 300 метара 
асфалтирања једног дијела пута који води према кући погинулог борца у Отаџбинском 
рату, уз напомену да ту још постоји домаћинстава која су изостала из досадашњих 
инфраструктурних радова. Захтјева да се чишћење снијега продужи до зграде старе 
школе, као и да се пошљунчи путни правац према Кречанама. 
         Одговор на његово излагање је дао Бранислав Савић на начин да је наредни 
временски период простор за договарање око истакнутих захтјева. 
 

3. Ненад Бајић - предсједник савјета МЗ Лужани  
              Уз захвалност што је одобрено асфалтирање у дужини од 300 метара пута 
према Цимиротима наглашава да се за у будуће мора повести посебна пажња 
макадамском путу према Церовљанима који води преко ауто-пута те да га треба 
уредити а евентуално једним дијелом и асфалтирати барем у дужини од 300 метара, а 
остало пошљунчити.. Као разлог наводи да је скорим увођењем наплате путарине и 
нарочито цијене путарине тај путни правац постао фреквентан те се њиме користе сви 
запослени у Агро индустријској зони као и други који раде у Лакташима. Такођер пут је 
постао сада већ уобичајен и устаљен правац кориштења за одлазак према Новој 
Тополи или даље. 
 Поред наведеног, предлаже да се у организацији Друштвеног центра Градске управе, а 
под покровитељством Градоначелника организују спортска такмичења мјесних 
заједница. Предлаже да се та активност уврсти у дан мјесних заједница који је 
устоличен ове године као трајна категорија. 
            Његово излагање није тражило конкретне одговоре те је само примљено к 
знању као такво и наглашено да ће се размотрити. 
 

4. Небојша Баврлић -  предсједник савјета МЗ Требовљани  
         Захвалио се Градској управи поводом чињенице да су нацртом Буџета предви-
ђена већа издвајања средстава за мјесне заједнице чиме се исказује добар слух према 
проблемима који притискају мјесне заједнице и становништво у њима. 

Затражио је да се у Буџет уврсти спајање асфалтираног пута кроз његово мјесто 
јер је на једном мјесту направљен прекид у дужини од 1.300 метара.Такођер је 
затражио и редовно одржавање банкина поред асфалтираних дионица. 

Истакао је да Друштвени дом такођер изискује средства за санацију, као и 
изналажење начина за рјешавање социјалних категорија мјештана. 
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Одговор му је дао Бранислав  Савић по свим тачкама. 
 

5. Жељко Мајданац - предједник савјета МЗ Кијевци  
           Истакао је проблем завршетка пута према манастиришту и  реконструкцију 
објекта старе школе.  
Одговор је дао Бранислав Савић у смислу образложења докле се стигло са 
започетом реализацијом путног правца према манастиришту.  За санацију зграде 
основне школе да се бе обрати писменим путем. 
 

6. Миленко Јањанин - предсједник савјета МЗ Цимироти  
           Истакао је значај изразито лошег квалитета пута према цркви у дужини од 900 
метара и да га треба што хитније поправити. 
 

Одговор је дао Бранислав Савић уз констатацију да је упознат са тим 
проблемом и да ће се у што скоријем периоду покушати изнаћи начин да се пут реко-
нструише. 
 

7. Љубомир Даниловић - предсједник савјета МЗ Милошево Брдо  
           Истиче проблем градње моста као и асфалтирање птног правца Требољани- 
Милошево Брдо. 
 

Одговор дао Бранислав  Савић у смислу да је пројекат за градњу моста готов 
и да ће се приступити изградњи на прољеће. За наведени путни правац је истакао 
недостатак финасијских средстава и немогућност радова у садашњем временском 
периоду.  
 

8. Далибор Даниловић - потпредсједник савјета МЗ Гашница  
          Тражи да се хитно освјетли расвјетом аутобуска станица на магистралном путу 
према Козарској Дубици из разлога што је велика фреквенција миграната тим дијелом, 
те се мјештани осјећају несигурним и небезбједним када ту стоје  а нарочито дјеца која 
иду у основну и средњу школу. 
 

Одговор је дао Бранислав Савић у смислу да ће се то питање ријешити у 
наредном периоду. 
 

9. Доњи Подградци - представник мјесне заједнице 
           Замолио је да се у Буџет за наредну годину уврсте два сеоска пута за 
асфалтирање и то засеок Поповићи у дужини од 300 метара и засеок Барајиша 1.100 
метара. 

Захтјев је примљен к знању. 
 

10. Мурис Хевешевић - предсједник савјета МЗ Орахова  
             У осврту на приједлог Буџета констатовао је да су средства предвиђена за 
пољопривреду веома малог износа и као таква недостатна. Социјална давања упркос 
благом повећању не задовољавају потребе становништва. Пита шта је са земљиштем у 
центру села које се води на Задрузи и да ли је то не некин начин окончано из разлога 
што се ту налази рушевина објекта који ствара веома ружну слику о самом мјесту, те би 
било добро да се то сруши и одвезе а простор уреди. Такођер се осврнуо и на почетак 
изградње водовода.  
 

Одговор на постављена питања дао је Бранислав Савић. 
 

Јавна расправа је закључена. У име Градске управе на доласку и учећшћу 
присутнима се  захвалио Синиша Аџић.  

Приједлози истакнути у јавној расправи ће се ријешити у наредној години, 
уколико су исти предвиђени Стратегијом развоја Града, Буџетом и програмима 
који се усвајају уз Буџет Града за 2020. годину. Немогуће је све захтјеве ријешити 
у једној години. 
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 Г)  Расправа одборника Скупштине града на сједници 14. 11. 2019. године 
 
 
У расправи по нацрту Буџета и програмима који се усвајају уз Буџет Града за 

2020. годину су учествовали одборници: Мирко Самарџија, Горан Бјелић, Љиљана 
Гвозден, Далибор Алексић, Љубиша Игумановић, Радислав Дончић, Миленко Павло-
вић, Бојан Вујановић, Станислав Кузминчук, Саша Лазић, Звјездан Панић, Томислав 
Ковачевић, Мирјана Дакић, Бранислав Мракић, Жељко Сладојевић, Ново Миловано-
вић, Љубиша Игумановић, Драган Благојевић, Оливера Ћосић и Мирко Писарић. 

 
Током расправе исткнуто је низ констатација, већи број одборника је 

подржао предложене нацрте докумената и захвалио се Градоначелнику и 
Градској управи на предложеним документима (без конкретних приједлога), а на 
одређена постављена питања дати су одговору по закључењу расправе по свакој 
тачки дневног реда. 

 
Одборница Љиљана Гвозден, везано за Нацрт Буџета, је тражила  да се 

вриједност поклон честитке коју Градоначелник упућује брачним паровима који су 
добили свако новорођено дијете повећа. 
Приједлог је прихватљив у оквиру планираних средстава за наведене намјене за 
2020. годину. 

 
Одборница Мирјана Дакић по Нацрту  Плана утрошка средстава остваре-

них од накнаде по основу кориштења шума и шумског земљишта на простору 
града Градишка за 2020. годину је истакла  да дио пута Дукићи и Бабићи гдје је 
неколико пута указивала због 900 m пута да се састави, јер ниједан аутопревозник неће 
да иде тим дијелом пута и врши превоз  дјеце. Напомиње да дјеца иду у основну школу 
у Вилусе, те је  мишљења да има 14 ђака и да сваки дан неко од родитеља је обавезан 
по њих 5-6 да вози у школу и да их враћа. Тражи да наведени пут уђе у приорутет. 

Наведени пут ће се настојати ријешити зависно од прилива средстава у 
Буџет, првенствено имајући у виду превоз ђака у школу.  
 
Учесници јавне расправе евидентирани су на прописаном стандардизованом  обрасцу 
ГГО 7.2.1. који садржи: име и презиме учесника, организацију у којој је ангажован, 
контакт телефон, e-mail  и потпис. Из наведених образаца је закључено да је на 
усменим јавним расправама учесвовало    94  учесника  и то 72 мушкарца и 22 жене. 
Одборници Скупштине града, учесници у јавној расправи, евидентирани су кроз Извод 
из Записника са сједнице Скупштине града од 14.11.2019. године 
 

 
                                                                                                  ГРАДОНАЧЕЛНИК 

                                                         Зоран Аџић  

 


