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1. УВОД 
 

У првој половини 2019. године, ступањем на снагу Закона о Граду Градишка и 
добијањем статуса града, Скупштина општине је постала Скупштина града. У складу са 
тим, усвојене су одлуке о конституисању органа Града и формирању Стручне службе 
Скупштине града. Скупштина је током 2019. године одржала девет редовних и једну 
ванредну сједницу и на њима укупно разматрала 272 тачке дневног реда. На дневном 
реду су биле тачке предвиђене Програмом рада Скупштине за 2019. годину, те друга 
питања и акти које је требало усвојити како би се омогућио несметан рад локалне 
самоуправе, али и створиле претпоставке за даљњи развој  града Градишке. Најважнији 
акти које је, у овом периоду, усвојила Скупштина су Одлука о измјенама Статута општине 
Градишка и Одлука о измјенама и допунама Пословника о раду Скупштине општине 
Градишка. Скупштина је, у другој половини године, константно вршила усклађивање 
својих аката са Законом о граду Градишка и Статутом града Градишка. 
 
 
2. ОДЛУКЕ КОЈЕ ЈЕ УСВОЈИЛА СКУПШТИНА ГРАДА И ЊИХОВО ПРОВОЂЕЊЕ 
 

У извјештајном периоду, Скупштина је усвојила 142 одлукe. Највећи број одлука је 
реализован или се без потешкоћа примјењује, реализација једног броја одлука је у току а 
једна одлука није проведене. У табели, која слиједи, дат је списак свих одлука са 
информацијама о њиховој реализацији: 

 

                                                                                  Р- реализована; 
                                                                              НР- није реал.; 
                                                                              П- проводи се; 

                  Н А З И В  О Д Л У К Е                              НП- не проводи се; 
                                                                                             РТ- реализација у току; 

                                                                                                ВС- стављена ван снаге; 

1.  Одлука о усвајању Програма рада Начелника општине и 
Општинске управе општине Градишка за 2019. годину 

РТ 

2.  Одлука о оснивању Форума за безбједност грађана на подручју 
општине Градишка 

Р 

3.  Одлукa о отпису потраживања од КП „Топлана“ а.д. Градишка Р 

4.  Одлукa о прихватању улагања привредног друштва ИЕЕ д.о.о. 
Бања Лука РЈ Градишка у комуналне објекте и уређаје КП 
„Топлана“ а.д. Градишка по уговору број: 02-022-164/13 од 
11.10.2013. године 

Р 

5.  Одлукa о допуни Одлуке о уређењу простора и грађевинском 
земљишту 

П 

6.  Одлукa о измјени и допуни Одлуке о пословним зградама, 
пословним просторијама, друштвеним домовима, гаражама и 
другим непокретностима у својини општине Градишка 

П 

7.  Одлукa о уступању на кориштење земљишта без накнаде 
Удружењу ратних војних инвалида одбрамбено - отаџбинског рата 

Р 

8.  Одлукa о измјени Одлуке о приватизацији државних станова Р 

9.  Одлука о давању сагласности за закључење Уговора о замјени 
градског грађевинског земљишта са привредним друштвом 
„CENTRUM TRADE“ д.о.о. Бањалука,  ради привођења земљишта 
намјени 

Р 
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10.  Одлука о давању сагласности за закључење Уговора о продаји 
грађевинског земљишта непосредном погодбом са Хаџовић 
Хамдом, сином Незира из Барица, општина Живинице, ради 
комплетирања грађевинске парцеле 

РТ 

11.  Одлука о приступању продаји земљишта означеног као к.ч. бр. 
254/2 к.о. Горњи Подградци 

Р 

12.  Одлука о приступању продаји земљишта означеног као к.ч. бр. 
1569/4 к.о. Елезагићи 

Р 

13.  Одлука о прихватању понуде за куповину некретнина од Николић 
Соње 

РТ 

14.  Одлука о стављању ван снаге Одлуке о продаји неизграђеног 
грађевинског земљишта у оквиру Регулационог плана 
„Агроиндустријска зона - Нова Топола“, „MVM ENERGY“  д.о.о. 
Градишка 

Р 

15.  Одлука о измјени Одлуке о продаји грађевинског земљишта у 
оквиру Регулационог плана „Агроиндустријска зона - Нова Топола“ 
број 01-022-143/12 од 19.06.2012. године 

Р 

16.  Одлука о успостављању сарадње општине Градишка са Градском 
општином Палилула (Град Београд, Република Србија) 

Р 

17.  Одлука о усвајању методологије за унапређење рада мјесних 
заједница општине Градишка 

РТ 

18.  Одлука о допуни Одлуке о организовању Јавне установе „Центар 
за социјални рад“ Градишка 

Р 

19.  Одлука о измјенама и допуни Одлуке о комуналној накнади П 

20.  Одлука о измјени и допуни Одлуке о пословним зградама, 
пословним просторијама, друштвеним домовима, гаражама и 
другим непокретностима у својини општине Градишка 

П 

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

П 

22.  Одлука о отпису потраживања по основу закупа изграђеног и 
неизграђеног градског грађевинског земљишта 

Р 

23.  Одлука о отпису потраживања по основу накнаде за кориштење 
комуналних добара од општег интереса 

Р 

24.  Одлука о отпису потраживања по основу прихода од земљишне 
ренте 

Р 

25.  Одлука о приступању измјени дијела Регулационог плана подручја 
зона 1, 4, 5 - Западни дио градске зоне  Градишке „Градишка-
запад“ (Блок број 19) 

РТ 

26.  Одлука о доношењу измјене Просторног плана општине Градишка 
2005 - 2020. година 

Р 

27.  Одлука о давању сагласности за упис заложног права Привредном 
друштву за производњу, трговину и услуге „Lattonedil BiH“ д.о.о. 
Нова Топола, Градишка 

Р 

28.  Одлука о продаји путем лицитације земљишта означеног као к.ч. 
бр. 1569/4 к.о. Елезагићи Ловачком удружењу „Лијевче“, Нова 
Топола 

Р 

29.  Одлука о продаји путем лицитације земљишта означеног као к.ч. 
бр. 254/2 к.о. Горњи Подградци Косановић Мирославу из Градишке 

РТ 

30.  Одлука о конституисању органа Града Градишка Р 
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31.  Одлука о измјенама Статута општине Градишка Р 

32.  Одлука о измјенама и допунама Пословника о раду Скупштине 
општине Градишка 

Р 

33.  Одлука о формирању Стручне службе Скупштине града Р 

34.  Одлука о прихватању Споразума о финансирању и пројекту 
„Прикупљање и третман отпадних вода Градишка“ 

РТ 

35.  Одлука о прихватању Споразума о финансирању и пројекту 
„Прикупљање и третман отпадних вода Градишка фаза 1“ 

РТ 

36.  Одлука о давању сагласности на иницијативу за подизање 
споменика Вељку Чубриловићу 

РТ 

37.  Одлука о додјели јавних признања града Градишка Р 

38.  Одлука о измјени и допунама Одлуке о комуналном реду П 

39.  Одлука о доношењу  измјене дијела Регулационог плана стамбеног 
насеља „Јелшинград 1“ у Градишци 

П 

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

РТ 

41.  Одлука о измјенама Одлуке о уређењу простора и грађевинском 
земљишту 

П 

42.  Одлука о измјени Одлуке о одређивању радног времена продајних 
објеката и других продајних мјеста у којима се обавља трговина на 
мало на подручју општине Градишка 

П 

43.  Одлука о измјени Одлуке о општинским административним таксама П 

44.  Одлука о измјенама Одлуке о мјесним заједницама на подручју 
општине Градишка 

Р 

45.  Одлука о измјени Одлуке о пружању услуга правне помоћи Р 

46.  Одлука о измјенама Одлуке о безбједности саобраћаја на 
путевима општине Градишка 

П 

47.  Одлука о измјенама и допуни Одлуке о комуналним таксама П 

48.  Одлука о измјенама и допунама Одлуке о начину вршења такси 
превоза на подручју општине Градишка 

П 

49.  Одлука о продаји путничких аутомобила у власништву града 
Градишка 

Р 

50.  Одлука о стављању ван снаге подтачке 5) Одлуке о продаји 
неизграђеног грађевинског земљишта у оквиру Регулационог плана 
„Агроиндустријска зона Нова Топола“ путем усменог јавног 
надметања – лицитације 

Р 

51.  Одлука о стављању ван снаге Одлуке о прихватању понуде ПИ 
„Прехрана“ а.д. у стечају, Градишка за куповину некретнина 

Р 

52.  Одлука о стављању ван снаге Одлуке о давању сагласности за 
закључење Уговора о замјени некретнина са Кичић Жељком, сином 
Петра из Градишке 

Р 

53.  Одлука о стављању ван снаге Одлуке о продаји грађевинског 
земљишта путем лицитације 

Р 

54.  Одлука о стављању ван снаге Одлуке о давању сагласности за 
закључење уговора о замјени некретнина Халам Лидија и Сигов 
Александра 

Р 

55.  Одлука о стављању ван снаге Одлуке о прихватању понуде Зарић 
Слободана из Градишке за замјену некретнина 

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

 
Р 

57.  Одлука о продаји неизграђеног грађевинског земљишта у оквиру 
Регулационог плана „Агроиндустријска зона Нова Топола“ 
самосталном предузетнику Љепојевић Данки 

 
Р 

58.  Одлука о одржавању манифестације „Градишка јесен“ Р 

59.  Одлука о оснивању „Туристичке организације града Градишка“ Р 

60.  Одлука о измјени Одлуке о тржничкој дјелатности П 

61.  Одлука о давању сагласности на повећање броја дјеце у 
васпитним групама 

П 

62.  Одлука о давању сагласности на измјене уговора о оснивању ЈП 
„ДЕП-ОТ“ д.о.о. Бања Лука 

Р 

63.  Одлука о именовању мртвозорника за преглед умрлих и 
утврђивање времена и узрока смрти лица умрлих изван 
здравствене установе 

Р 

64.  Одлука о престанку важења Одлуке о одржавању стамбених 
зграда до организовања заједнице етажних власника 

Р 

65.  Oдлука о давању сагласности за закључење Уговора о замјени 
градског грађевинског земљишта са Ковачевић Душаном из 
Градишке, ради привођења земљишта намјени                                                              

          
НР 

66.  Одлука о стављању ван снаге  Одлуке о  продаји неиграђеног 
грађевинског земљишта у оквиру Регулационог плана 
„Агроиндустријска зона Нова Топола“  Привредном друштву 
„KOMING-PRO" д.о.о. Градишка и Одлуке о давању   сагласности 
за продужење рока извршења обавеза 

Р 

67.  Одлукa о приступању продаји грађевинског земљишта путем 
лицитације 

Р 

68.  Одлука о давању сагласности за закључење aнекса уговора са 
Куглашким клубом „Козара” 

Р 

69.  Oдлука о допуни Одлуке о куповини пословног простора од 
„Крајина осигурање“ а.д.  Бања Лука 

РТ 

70.  Одлука о измјенама Одлуке о усвајању Стратегије развоја општине 
Градишка за период 2019 - 2027. година 

 

РТ 

71.  Одлука о учешћу у суфинансирању асфалтирања локалног пута 
Лисковац – Штетић у МЗ Лисковац град Градишка 

Р 

72.  Одлука о измјенама Одлуке о пословним зградама, пословним 
просторијама, друштвеним домовима, гаражама и другим 
непокретностима у својини општине Градишка 

Р 

73.  Одлука о измјенама Одлуке о увођењу субвенција за кориснике 
јавних водних услуга на подручју општине Градишка 

П 

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

П 

75.  
Одлука о измјени Одлуке о комуналним дјелатностима П 

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

П 
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77.  Одлука о измјенама Одлуке о комуналној накнади П 

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

П 

79.  Одлука о измјени Одлуке о проширеним правима из области 
социјалне заштите 

П 

80.  Одлука о измјени Одлуке о организовању Јавне здравствене 
установе „Апотека Градишка“ Градишка 

Р 

81.  Одлука о проглашењу Споменика природе „Лијевчански кнез“ Р 

82.  Одлука о одређивању матичних подручја Р 

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

РТ 

84.  Одлука о давању сагласности за закључење анекса уговора о 
кориштењу некретнина са Фудбалским клубом „Козара“ Градишка 

Р 

85.  Одлука о неприхватању понуде „HELF SWEETS“ д.о.о. Нова 
Топола за куповину непокретности 

Р 

86.  Одлука о давању сагласности за закључење уговора о коришћењу 
дијела пословног простора са ЈУ „Културни центар“ 

Р 

87.  Одлука о привођењу трајној намјени земљишта у обухвату дијела 
Регулационог плана „Излаз на Саву“ 

РТ 

88.  Одлука о давању сагласности за закључење судског поравнања са 
Дамиром Захировићем 

РТ 

89.  Одлука о продаји путем лицитације грађевинског земљишта 
Привредном  друштву „БЕТОН“ д.о.о. Градишка 

Р 

90.  Одлука о продаји путем лицитације грађевинског земљишта 
Друштву са ограниченом одговорношћу за грађевинарство и 
трговину „ГРАДИД - ИНЖЕЊЕРИНГ“ д.о.о. Градишка 

Р 

91.  Одлука о продаји путем лицитације грађевинског земљишта 
Друштву са ограниченом одговорношћу за унутрашњу и вањску 
трговину, производњу и услуге „ROBOT GENERAL TRADING Co“ 
д.о.о. Сарајево 

Р 

92.  Одлука о продаји путем лицитације земљишта означеног као к.ч. 
2475/26 к.о. Градишка – село Поњавић Драженки из Градишке 

Р 

93.  Одлука о усвајању Стратегије развоја локалних путева и улица на 
подручју града Градишка за период 2019 - 2029. година 

РТ 

94.  Одлука о одређивању радног времена угоститељских објеката на 
подручју града Градишка 

П 

95.  
Одлука о приступању изради Регулационог плана „Кеј“ РТ 

96.  Одлука о давању у закуп пословних просторија у својини града 
Градишка 

Р 

97.  Одлука о давању у закуп пословних просторија непосредном 
погодбом у својини града Градишка 

Р 

98.  Одлука о давању на коришћење пословних просторија у својини 
Града Градишка ЈУ „Туристичка организација града Градишка“ 

Р 

99.  Одлука  о давању на коришћење  пословних просторија у својини 
Града Градишка ЈУ „Завичајни музеј“ Градишка“ 

Р 

100. Одлука о давању на коришћење непокретности у својини Града 
Градишка ФK „Козара“ Турјак 

Р 
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101. Одлука о приступању продаји грађевинског земљишта путем 
лицитације 

Р 

102. Одлука о измјени Одлуке о стипендирању студената са подручја 
општине Градишка 

П 

103. Одлука о измјенама Одлуке о условима и начину обављања јавног 
превоза лица и ствари на подручју општине Градишка 

П 

104. Одлука о кредитном задужењу града Градишка П 

105. Одлука о управљању јавним просторима за паркирање моторних 
возила на подручју града Градишка 

П 

106. Одлука о измјенама Одлуке о снабдијевању топлотном енергијом, 
тарифним системима за обрачун топлотне енергије и извршених 
услуга на подручју општине Градишка 

П 

107. Одлука о измјенама Одлуке о висини накнаде за коришћење путног 
земљишта дуж локалних, некатегорисаних путева и улица на 
подручју општине Градишка за кабловске канализације за 
комуникационе каблове и системе 

П 

108. Одлука о измјенама Одлуке о јавном водоводу и канализацији на 
подручју општине Градишка 

П 

109. Одлука о измјенама Одлуке о утврђивању комуналне дјелатности 
од посебног јавног интереса - одржавање стајалишта и намјенских 
саобраћајница за теретна моторна возила 

П 

110. Одлука о измјенама Одлуке о начину плаћања комуналних услуга и 
накнада у систему обједињене наплате на подручју општине 
Градишка 

П 

111. Одлука о измјени и допуни Одлуке о висини закупнине за пословне 
зграде, пословне просторије, друштвене домове, гараже и друге 
непокретности у својини Града Градишка за 2019. годину 

Р 

112. Одлука о приступању града Градишка Споразуму градоначелника 
за климу и енергију и изради Акционог плана за одрживу енергију у 
борбу против климатских промјена SECAP 

Р 

113. Одлука о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање 
једног члана Градске изборне комисије града Градишка 

Р 

114. Одлука о давању на коришћење непокретности у својини Града 
Градишка 

Р 

115. Одлука о давању сагласности за закључење Уговора о замјени 
градског грађевинског земљишта са Топић Феридом, сином Есада 
из Градишке, Гајибина бр. 9, ради привођења земљишта намјени 

РТ 

116. Одлука о продаји непосредном погодбом неизграђеног градског 
грађевинског земљишта Ђурђевић Младену из Градишке 

Р 

117. Одлука о приступању продаји грађевинског земљишта у к.о. Ровине 
путем лицитације 

Р 

118. Oдлука о давању сагласности за закључење уговора о продаји 
грађевинског земљишта непосредном погодбом са „CENTRUM 
TRADE“ д.о.о. Бања Лука ради комплетирања грађевинске парцеле 

Р 

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

П 

120. Одлука о усвајању Омладинске политике града Градишка за 
средњорочни период 2019 - 2023. година 

П 

121. Одлука о усвајању Плана капиталних инвестиција града Градишка 
за период 2019 - 2023. година 

Р 
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122. Одлука о јавним признањима града Градишка Р 

123. Одлука о утврђивању пореске стопе за опорезивање 
непокретности на подручју града Градишка за 2020. годину 

П 

124. Одлука о измјени Одлуке о критеријумима, начину и поступку 
расподјеле средстава невладиним организацијама 

П 

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

П 

126. Одлука о измјени Одлуке о приступању изради Регулационог плана 
„Стадион“ 

РТ 

127. Одлука о куповини некретнина од Дамијањевић Данијела РТ 

128. Одлука о висини закупнине за пословне зграде, пословне 
просторије, друштвене домове, гараже и друге непокретности у 
својини града Градишка за 2020. годину 

П 

129. 
Одлука о фонду стамбених јединица социјалног становања П 

130. Одлука о висини закупнине за станове из фонда социјалног 
становања на подручју града Градишка 

П 

131. Одлука о поступку субвенционисања закупнине за станове из 
фонда социјалног становања на подручју града Градишка 

П 

132. Одлука о давању у закуп пословних просторија у својини града 
Градишка непосредном погодбом ОМШ „Бранко Смиљанић“ 
Градишка 

РТ 

133. Одлука о давању на коришћење пословног простора у својини 
града Градишка ЈУ „Центар за социјални рад“ Градишка 

Р 

134. 
Одлука о оснивању ЈП „Хидро-пут Градишка“ д.о.о. Градишка РТ 

135. Одлука о измјенама Одлуке о платама функционера општине 
Градишка 

РТ 

136. Одлука о измјенама Одлуке о накнадама одборницима Скупштине 
општине Градишка 

Р 

137. Одлука о износу новчане накнаде предсједницима савјета мјесних 
заједница на подручју града Градишка за 2020. годину 

РТ 

138. Одлука о утврђивању висине новчане накнаде члановима 
Надзорног одбора ЈП „Хидро-пут Градишка“ д.о.о. Градишка 

РT 

139. Одлука о приступању измјени дијела Регулационог плана подручја  
Агроиндустријска зона Нова Топола - кружна раскрсница 

РТ 

140. Одлука о давању субвенције ЈЗУ „Болница Градишка“  за доградњу 
објекта болнице 

 
РT 

141. Одлука о продаји непосредном погодбом грађевинског земљишта 
Томић Слободану из Ровина 

Р 

142. Одлука о измјени и допуни Одлуке о продаји грађевинског 
земљишта у оквиру Регулационог плана „Агроиндустријска зона - 
Нова Топола“ број 01-022-143/12 од 19.06. 2012. године 

Р 
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Одлука о давању сагласности за закључење Уговора о замјени градског грађевинског 
земљишта са Ковачевић Душаном из Градишке, ради привођења земљишта намјени  
(„Службени гласника града Градишка“ број 10/19) није реализована из разлога јер је 
начињена грешка приликом уписа власника парцеле, приликом вршења новог премјера. 
Због наведене грешке реализација није могућа. Припремљен је приједлог за стављање 
ван снаге наведене одлуке. 
 
Скупштина је 2019. године усвојила Етички кодекс за изабране одборнике у Скупштини 
града Градишка. У складу са Кодексом, изабрани одборници у Скупштини града треба да 
промовишу етичке принципе и стандарде свог понашања, којих ће се придржавати како би 
у области свог дјеловања мандат остварили у најбољем интересу свих грађана града. 
Како је усвајање Етичког кодекса за изабране одборнике у Скупштини града Градишка 
фактички било само усклађивање, Етичког кодекса за изабране одборнике у Скупштини 
општине Градишка (једногласно усвојен 2017. године) са Законом о Граду Градишка, на 
садржај предложеног Кодекса није било примједби. Након усвајања Кодекса и његовог 
ступања на снагу, као једну од обавеза која је прописана Кодексом, највећи дио одборника 
је потписао Изјаву о прихватању и обавези поштовања Етичког кодекса. Одборници који 
нису потписали Изјаву су: Радислав Дончић, Горан Бјелић, Бранислав Мракић, Мирко 
Самарџија, Љубиша Игумановић и Бобан Мандић. 
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3. РЕАЛИЗАЦИЈА ЗАКЉУЧАКА СКУПШТИНЕ ГРАДА 
 

Сједница 
 

З А К Љ У Ч Ц И 
 

 
НОСИЛАЦ 

 
ВРЕМЕНСКИ 

ОКВИР 

 
РЕАЛИЗАЦИЈА, 

 ЈУН 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА, 
ДЕЦЕМБАР 

 
 
 
 
 
 
 
 

21. сједница 
СО 

22.2.2019. г.  

 
1. Скупштина општине Градишка 

тражи од РЈ „Електродистрибуција 
Градишка“, ЗП „Електрокрајина“ а.д. 
Бања Лука и МX „Електропривреда“ 
Републике Српске а.д. Требиње да 
предузму све мјере и активности у циљу 
побољшања испоруке електричне 
енергије на подручју општине Градишка.  

2. Задужује се Начелник општине 
Градишка да организује састанак са 
представницима РЈ 
„Електродистрибуција Градишка“, ЗП 
„Електрокрајина“ а.д. Бања Лука и МX 
„Електропривреда“ Републике Српске 
а.д. Требиње везано за неодрживо стање 
у области снабдијевања електричном 
енергијом потрошача на подручју 
општине, са посебним акцентом на 
правна лица, а у циљу успостављања 
континуитета у испоруци електричне 
енергије на подручју општине.  

 

 
 
 
 
 
 

Начелник 
општине 

 

 
 
 
 
 
 

нема 

 
 
 
 
 
 
У складу са 
закључком, 
упућен допис 
надлежном 
предузећу, те 
затражен 
састанак са 
руководством. 
Чека се 
одговор. 

 
У новембру 2019. 

достављен одговор: 
 
- да је у току  
реконструкција СН 
мреже на подручју 
Градишке, 
- да је  за  2020. годину  
планиран прелазак на 
20 kV са садашњих 10 
kV водова. 
- да се планира 
измјештање бројила и 
увођење даљинског 
очитања, 
- да је у плану за 2020. 
годину замјена 20 kV 
постројења у ТС 
110/20/10 kV Градишка 
1  
-да се врше  
континуиране санације 
НН мреже и изградња 
нових ТС у сврху 
побољшања                        
снабдјевања  
електричном енергијом 
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22. сједница 
СО 

28.3.2019. г.  

  

Утврђује се Нацрт Регулационог плана 
„Стадион“ (у даљем тексту: Нацрт плана). 
Нацрт плана ће се изложити на јавни 
увид у трајању од тридесет дана.  
За провођење поступка јавног увида 
задужује се Одјељење за просторно 
уређење и грађење. 
 

 
 
 

Одјељење 
за 

просторно 
уређење и 
грађење 

 
 
 
 

30 дана 

 
 
 
 

реализовано 
 
 
 
 

 

 
Одлука о приступању 
изради плана 
измијењена тако да 
је обухват проширен 
те ће се поново 
провести поступак 
јавног увида након 
израде и утврђивања 
нацрта плана. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
22. сједница 

СО 
28.3.2019. г.  

 
Утврђује се Нацрт измјене дијела 
Регулационог плана стамбеног насеља 
„Јелшинград 1“ у Градишци (у даљем 
тексту: Нацрт плана). 
Нацрт плана ће се изложити на јавни 
увид у трајању од тридесет дана.  
За провођење поступка јавног увида 
задужује се Одјељење за просторно 
уређење и грађење. 
  

 
 
 

Одјељење 
за 

просторно 
уређење и 
грађење 

 
 
 
 

30 дана 

 
 
 
 

реализовано 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
/ 
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22. сједница 
СО 

28.3.2019. г. 

 
Скупштина општине Градишка тражи од 
Начелника општине да организује 
састанак са свим ветеринарским 
станицама са подручја општине 
Градишка на тему обиљежавање, 
вакцинације, микрочиповања и 
регистрације паса луталица.  

 

 
 
 

Начелник 
општине 

 

 
 
 

нема 

 
 
 

реализовано 
 

  
 
 
 
/ 

 
 
 
 

24. сједница 
СГ 

30.4.2019. г. 

 
Скупштина града Градишка тражи од 
Министарства здравља и социјалне 
заштите у Влади Републике Српске и 
Завода за медицину рада и спорта 
Републике Српске да се Првостепеној 
комисији за оцјену привремене 
неспособности за рад при ЈЗУ „Дом 
Здравља“ Градишка врате надлежности 
и дозволи да рјешава предмете, у 
поступку за одређивање боловања у 
трајању дужем од 30 дана. 

 

 
 
 
 

Скупштина 
града 

 
 
 
 

нема 

 
 
 
 
Упућени дописи 
надлежним 
институцијама. 

 
 
 
У процедури 
припрема новог 
закона о 
здравственој заштит. 

26. сједница 
СГ 

1.8.2019. г. 

             
Утврђује се Нацрт Регулационог плана 
„Нова Топола – исток“. 

Одјељење 
за 

просторно 
уређење и 
грађење 

 
 

15 дана 

 
 

/ 

Реализација у току.  
Јавни увид окончан. 
У току су одговори на 
примједбе дате за 
вријеме трајања 
јавног увида. 

26. сједница 
СГ 

1.8.2019. г. 

 
Утврђује се Нацрт Регулационог плана 
„Нова Топола – запад“. 

 
 
 

Одјељење 
за 

просторно 
уређење и 
грађење 

 
 

15 дана 

 
 

/ 

Реализација у току. 
Јавни увид окончан. 
У току су одговори на 
примједбе дате за 
вријеме трајања 
јавног увида. 
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28. сједница 
СГ 

14.11.2019. г. 

 
Иницијатива за измјене Закона о 
здравственој заштити 

 
Скупштина 

града 

 
 
/ 

 
 
/ 

Савез општина и 
градова РС 
прихватио 
иницијативу 
Скупштине града. 

30. сједница 
СГ 

24.12.2019. г. 

 
Утврђује се Нацрт Регулационог плана 
„Кеј“. 

Одјељење 
за 

просторно 
уређење и 
грађење 

 
 

30 дана 

 
 
/ 

Реализација у току. 
План је на јавном 
увиду у трајању од 
21.1 до 21.2.2020. г. 

30. сједница 
СГ 

24.12.2019. г. 

 
Утврђује се Нацрт Урбанистичког плана 
за насељено мјесто Орахова 2019 - 2039. 
године. 

Одјељење 
за 

просторно 
уређење и 
грађење 

 
 

30 дана 

 
 
/ 

Реализација у току. 
План је на јавном 
увиду у трајању од 
21.1 до 21.2.2020. г. 
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4. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА И ИНИЦИЈАТИВЕ  
 

Одборници Скупштине су, у периоду од почетка фебруара 2019. године па 
закључно са 30. редовном сједницом Скупштине града, која је одржана 24.12.2019. године, 
писмено поставили укупно 91 одборничкo питањe или иницијативу. На четири питања, од 
којих су три постављена на посљедње двије редовне сједнице Скупштине, још није 
одговорено.  

 

Број одб. питања закључно 
са 30. Скупштином 

Број питања на које није 
одговорено 

Проценат одговорених 
питања 

91 4 95,6 % 

 
 
5. ЕВИДЕНЦИЈА ОДРЖАНИХ САСТАНАКА РАДНИХ ТИЈЕЛА СКУПШТИНЕ 

 

Ред. 
бр. 

Назив радног 
тијела 

 број чланова број сједница укупно присуство напомена 

1. Комисија за избор 
и именовања 

5 2 8  

2. Комисија за 
статутарна питања 

и прописе 

5 13 58  

3. Комисија за 
заштиту људских 

права и представке 
и притужбе грађана 

 
На дневном реду Скупштине града није била тачка коју би 
разматрала ова комисија. 

4. Комисија за 
сарадњу са 

општинама и 
градовима 

5 1 3 

5. Комисија за односе 
са вјерскима 
заједницама 

3 1 3 

6. Комисија за питања 
младих и 

демографију 

5 4 16 

7. Комисија за јавна 
признања 

5 4 15 

8.  
 

Комисија за 
друштвени положај 

жена и 
равноправност 
међу половима 

 
 

 
 
3 

 
 
1 

 
 

2 
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9. Комисија за мјесне 
заједнице 

5 4 13 

10. Комисија за 
планирање развоја 

града 

5 2 8 

11. Комисија за 
просторно уређење 

5 8 27 

12.  
 

Одбор за буџет и 
финансије 

5 
 

7 26 предсједник 
Одбора 
Мирко 
Самарџија 
поднио 
оставку. 

13. Одбор за заштиту 
животне средине, 

културног и 
природног  
насљеђа 

5 3 10 

14. Одбор за борачка 
питања 

5 3 12 

15. Етички одбор 7 2 12 

16. Савјет за 
здравство и 

социјалну заштиту 

5 9 28 1 
иницијатива 

17. Савјет за 
образовање и 

културу 

5 7 22 

18. Савјет за спорт 5 3 11 1 
иницијатива 

 
 
6. УЧЕШЋЕ ГРАЂАНА 
 

Током 2019. године, одржане су усмене јавне расправе о сљедећим актима: Нацрту 
измјене дијела Регулационог плана стамбеног насеља „Јелшинград 1“, Стратегији развоја 
локалних путева и улица на подручју града Градишка 2019-2029. година, Нацрту Буџета 
града Градишка  за 2020. годину и свим пратећим програмима и Нацрту ребаланса Буџета 
општине Градишка за 2019. годину са свим пратећим програмима. На расправама је 
учешће узело преко 160 грађана и представника разних организација. Током извјештајног 
периода грађани нису непосредно тражили доношење одређене одлуке или другог акта 
Скупштине, нити је било грађанских иницијатива упућених Скупштини.  
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7. КОМУНИКАЦИЈА ОДБОРНИКА СА ГРАЂАНИМА 
 
 У складу са Одлуком о комуникацији између локалне управе и грађана („Службени 
гласник општине Градишка“ број 8/17) посланицима у Народној скупштини Републике 
Српске обезбјеђен је простор, према утврђеном распореду, за остваривање непосредне 
комуникације са грађанима. Предвиђени простор за потребе „Сати грађана“ користе и 
одборници Скупштине града Градишка, такође према утврђеном распореду. На званичној 
интернет страници града Градишка је постављена рубрика „Питајте одборника“ на којој 
грађани могу да упуте питања, сугестије и приједлоге одборницима. Као што смо 
констатовали у Извјештају за прву половину 2019. године, коришћење ова три механизма 
је на врло ниском нивоу, грађани још увијек радије користе неформалне контакте са 
представницима законодавне власти и на тај начин најчешће покушавају ријешити 
одређену проблематику. Ова проблематика је присутна и у осталим локалним јединицама 
те је проналажење начина за активније коришћење ових механизама била тема и на 
заједничким савјетовањима у оквиру МЕГ пројекта. У складу са Одлуком и утврђеним 
распоредом, у циљу реализације планираног механизма „Састанци одборника са/у МЗ“, 
одборници су обишли мјесне заједнице и одржали састанке са савјетима мјесних 
заједница и грађанима. На свим састанцима су сачињени записници који су одмах по 
пријему у Стручну службу Скупштине града обрађени и прослијеђени у Службу 
градоначелника. Одговори на питања прослијеђени су одборницима који су присуствовали 
конкретном састанку те представницима савјета те мјесне заједнице из које су питања и 
упућена. Можемо констатовати да је интерес грађана за овај вид комуникације био 
различит од мјесне заједнице до мјесне заједнице, од присуства више десетина грађана 
до присуства само дијела савјета мјесне заједнице али је свакако остварена далеко већа 
комуникација са грађанима него осталим механизмима који су на располагању. 

Присуство одборника на састанцима по мјесним заједницама: 

Oдборник 

Број МЗ 
које је 
требао 
обићи 

Број 
МЗ које 

је 
обишао 

Одборник 

Број МЗ 
које је 
требао 
обићи 

Број 
МЗ које 

је 
обишао 

Одборник 

Број МЗ 
које је 
требао 
обићи 

Број 
МЗ које 

је 
обишао 

Павловић 
Миленко 

4 3 Кецман 
Зоран 

5 3 Десанчић 
Дарко 

6 5 

Панић 
Звјездан 

4 4 Љубичић 
Предраг 

4 3 Дончић 
Радислав 

9 6 

Вујановић 
Бојан 

4 4 Кахрић 
Мехмед 

4 5 Бјелић 
Горан 

9 3 

Сладојевић 
Жељко 

4 1 Кочић 
Душан 

5 6 Мракић 
Бранислав 

7 4 

Ковачевић 
Томислав 

4 3 Дакић 
Мирјана 

6 7 Ћосић 
Оливера 

8 6 

Милановић 
Ново 

5 6 Козминчук 
Станислав 

5 4 Самарџија 
Мирко 

7 3 

Шукало 
Марко 

4 1 Јанковић 
Владимир 

6 0 Игуманови
ћ Љубиша 

8 4 

Ристић 
Душан 

4 6 Благојевић 
Драган 

5 5 Мандић 
Бобан 

6 2 

Бубуљ 
Марица 

5 3 Алексић 
Далибор 

6 3 Миљић 
Вујадин 

6 2 

Писарић 
Мирко 

4 4 Лазић 
Саша 

4 3    

Стојнић 
Вања 

4 3 Гвозден 
Љиљана 

4 6    
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8. ОБУКА ОДБОРНИКА 
 

У складу са Програмом обуке одборника Скупштине града Градишка за 2019. 
годину, који је усвојила Скупштина, током 2019. 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 

Управљање општинском имовином 13.6.2019. 8  
 

1 
 

ПРИСУТНИ ОДБОРНИЦИ: Павловић М. 
Кочић Д. 
Миљић В. 

Десанчић Д. 
Бубуљ М. 
Мракић Б. 

Кахрић М. 
Благојевић Д. 
 

Надлежности и дјелатности јавних 
установа и предузећа 

4.9.2019. 9 
 

1 
 

ПРИСУТНИ ОДБОРНИЦИ: Павловић М. 
Кочић Д. 
Панић З. 

Десанчић Д. 
Бубуљ М. 
Милановић Н. 

Кахрић М. 
Кецман З. 
Миљић В. 

Имплементација одлука са сједница 
Скупштине 

4.9.2019. 9 
 

1 
 

ПРИСУТНИ ОДБОРНИЦИ: Павловић М. 
Кочић Д. 
Панић З. 

Десанчић Д. 
Бубуљ М. 
Милановић Н. 

Кахрић М. 
Кецман З. 
Миљић В. 

Надлежности општине у области 
здравствене заштите 

24.10.2019. 9 
 

1 
 

ПРИСУТНИ ОДБОРНИЦИ: Павловић М. 
Кочић Д. 
Панић З. 

Десанчић Д. 
Бубуљ М. 
Вујановић Б. 

Кахрић М. 
Алексић Д. 
Мракић Б. 

Правни оквир из области заштите 
животне средине 

24.10.2019. 9 
 

1 
 

ПРИСУТНИ ОДБОРНИЦИ: Павловић М. 
Кочић Д. 
Панић З. 

Десанчић Д. 
Бубуљ М. 
Вујановић Б. 

Кахрић М. 
Алексић Д. 
Мракић Б. 

  
Обуке су вршили начелници одјељења, шефови одсјека и службеници Градске управе, 
директор Развојне агенције Градишка (РАГА) те представници ЈЗУ „Дом здравља“ 
Градишка. Обуку на тему Управљање градском имовином су вршили представници фирме 
„Libusoft Cicom“ d.o.o. из Загреба.  
 
 
 
 
 
 
 



18 

 

9. ЗАКЉУЧАК 
 

Скупштина општине је у 2019. години прерасла у Скупштину града и донесена је 
одлука о формирању Стручне службе. Усвојене су допуне Статута, измјене и допуне 
Пословника о раду Скупштине те велики број аката којим је извршено усклађивање 
прописа са Законом о граду Градишка. Поред тога, Скупштина је усвојила више одлука и 
докумената који подстичу даљњи развој нашег града. 
Директним преносом засједања путем радио и видео канала рад Скупштине су могли 
пратити грађани, а у више наврата су дискусије са засједања превођене на знаковни језик, 
све у циљу да доношење најважнијих одлука за град и грађане буде јавно и 
транспарентно односно праћено од стране наших суграђана.  

 
 

Градишка, фебруар 2020. године 

 

 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Миленко Павловић 
 


