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1. У В О Д 

 

 Скупштина града Градишка је у извјештајном периоду, одржала двије редовне 
сједнице и једну ванредну сједницу, те на њима укупно разматрала 73 тачке дневног 
реда. Рад Скупштине града у овом периоду био је отежан због појаве и ширења вируса 
Ковид-19. У новонасталој ситуацији када је првенствено требало заштитити здравље 
људи, али и обезбиједити да сви органи локалне самоуправе функционишу и доносе 
потребне одлуке и мјере, број скупштинских засједања је био нешто мањи у односу на 
претходне године. У складу са тим, све тачке предвиђене Програмом рада Скупштине 
града за 2020. годину нису могле бити разматрене у планираном временском оквиру али 
су ипак, све разматране од стране Скупштине, закључно са сједницом која је одржана у 
јулу мјесецу. Посебно је значајна Ванредна сједница Скупштине града, из овог периода, 
када су усвојене одређене конкретне мјере за превазилажење посљедица у привреди, 
изазваних ширењем вируса Ковид-19. 

 

 

2. ОДЛУКЕ КОЈЕ ЈЕ УСВОЈИЛА СКУПШТИНА ГРАДА И ЊИХОВО ПРОВОЂЕЊЕ 

 

 У првој половини 2020. године, Скупштина је усвојила 25 одлука и већина њих је 
реализована или се проводе док је, за један дио њих, реализација у току. Конкретна 
информација о провођењу сваке одлуке, дата је табеларно како слиједи: 
 

 
 
 

Ред. 
бр. 

 
 
 

Н А З И В   О Д Л У К Е 

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

1.  Одлука о приступању изради Просторног плана града Градишка 
2021 - 2041. године. РТ 

2.  Одлука o привођењу трајној намјени земљишта у обухвату дијела 
Регулационог плана „Излаз на Саву“. РТ 

3.  Одлуке о измјенама и допуни Одлуке о безбједности саобраћаја 
на путевима града Градишка. П 

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

П 

5.  Одлука о стављању ван снаге Одлуке о давању сагласности за 
закључење Уговора о замјени градског грађевинског земљишта са 
Ковачевић Душаном из Градишке, ради привођења земљишта 
намјени. 

Р 

6.  Одлука о неприхватању понуде СЗТР „MMN COMPANY“ с.п. 
Милован Михајловић, са сједиштем у Градишци, за куповину 
непокретности. 

Р 

7.  Одлука о исплати средстава  Земљорадничкој задрузи 
„Градишка“ Градишка  РТ 

8.  Одлука о ослобађању од плаћања закупнине 
Р 

9.  Одлука о умањењу економске цијене услуга Јавне установе за 
предшколско васпитање и образовање дјеце „Лепа Радић“ 
Градишка 

Р 
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10.  Одлука о усвајању Програма кориштења пољопривредног 
земљишта на подручју града Градишка за 2020. годину РТ 

11.  Одлука о одређивању назива улица, тргова и дијелова насељених 
мјеста и обиљежавања зграда бројевима П 

12.  Одлука о давању у закуп пољопривредног земљишта у својини 
града Градишка РТ 

13.  Одлука о приступању изради Урбанистичког плана Градишке 2021 
- 2041. године РТ 

14.  Одлука о доношењу Регулационог плана „Стадион“ 
Р 

15.  Одлука о доношењу Регулационог плана „Кеј“ 
Р 

16.  Одлука о доношењу Регулационог плана „Нова Топола - исток“ 
Р 

17.  Одлука о доношењу Регулационог плана „Нова Топола - запад“ 
Р 

18.  Одлука о кредитном задужењу 
РТ 

19.  Одлука о приступању продаји некретнине путем лицитације 
Р 

20.  Одлука о исплати средстава Спортском друштву „Спортско 
рекреативни центар Сењак“ из Градишке Р 

21.  Одлука о давању сагласности за продужење рока извршења 
обавеза (д.о.о. „Кasthouse“) РТ 

22.  Одлука о повећању основног капитала Јавног предузећа Спортски 
центар „Servitium“ Градишка РТ 

23.  Одлука о измјени Одлуке о организовању и усклађивању аката 
Јавног предузећа Спортски центар „Servitium“ Градишка РТ 

24.  Статутарна  Одлука о измјени Статута Јавног предузећа Спортски 
центар „Servitium“ Градишка РТ 
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3. РЕАЛИЗАЦИЈА ЗАКЉУЧАКА СКУПШТИНЕ 
 
 

Сједница 
 

З А К Љ У Ч Ц И 
 

 
НОСИЛАЦ 

 
ВРЕМЕНСКИ ОКВИР 

 
РЕАЛИЗАЦИЈА 

 
НАПОМЕНА 

 
31. сједница 

СГ 
27.2.2020. 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 
 

 

 
 

УСВОЈЕНА 
ОДЛУКА НА  

32. СЈЕДНИЦИ 
СКУПШТИНЕ 

ГРАДА 
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4. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА И ИНИЦИЈАТИВЕ 
 

Одборници Скупштине града Градишка, у извјештајном периоду, односно, закључно 
са 32. редовном сједницом Скупштине града, која је одржана 29.5. и 1.6.2020. године, 
поставили су, писмено, укупно 21 одборничко питање или иницијативе. На свих 21 је 
одговорено. 

 
 

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 1 4  

2. Комисија за 
статутарна питања 

и прописе 

5 2 10  

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 

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

5. Комисија за односе 
са вјерскима 
заједницама 

3 1 3  

6. Комисија за питања 
младих и 

демографију 

5 2 7  

7. Комисија за јавна 
признања 

5 3 11  

8. Комисија за 
друштвени положај 

жена и 
равноправност 
међу половима 

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

9. Комисија за мјесне 
заједнице 

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

10. Комисија за 
планирање развоја 

града 

5 2 9  

11. Комисија за 
просторно 
уређење. 

5 2 6  

12. Одбор за буџет и 
финансије 

5 1 4  
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13. Одбор за заштиту 
животне средине, 

културног и 
природног  
насљеђа 

 
На дневном реду Скупштине града није била тачка коју би 
разматрао овај одбор. 

14. Одбор за борачка 
питања 

5 1 3  

15.  
Етички одбор 

 
На дневном реду Скупштине града није била тачка коју би 
разматрао овај одбор. 

16. Савјет за 
здравство и 

социјалну заштиту 

5 2 6  

17. Савјет за 
образовање и 

културу 

5 1 3  

18. Савјет за спорт 5 1 4  

 
 
6. ОСТАЛЕ ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ 
 

Због појаве и ширења вируса Ковид-19 планиране активности одборника су сведене 
на најмању могућу мјеру. Скупштинска засједања су одржавана у великој сали Културног 
центра Градишка, уз присуство само одборника и неопходних обрађивача. У складу са 
мјерама које је доносио Републички штаб за ванредне ситуације и договором са Колегијума 
Скупштине, како се одборници и грађани не би изложили опасности да им здравље буде 
угрожено, одборници нису користили предвиђене механизме комуникације са грађанима 
нити је вршена обука одборника у складу са усвојеним Програмом обуке одборника 
Скупштине града Градишка за 2020. годину. 
 
 
7. ЗАКЉУЧАК 
 

Рад Скупштине, у овом периоду, одвијао се у специфичним условима. Међутим, без 
обзира на све негативне посљедице вируса корона и отежан рад Скупштине, Скупштина је 
извршавала задатке из своје надлежности и доносила одлуке битне за привреднике,  
грађане и Град.  
 
 
 

Градишка, јули 2020. године                                                

               

     ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                                                               СКУПШТИНЕ ГРАДА      

 

                                                                                                             Миленко Павловић                                   


