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1. У В О Д 

 

 Скупштина града Градишка је закључно са октобром мјесецом 2020. године 
одржала пет редовних сједница и једну ванредну сједницу, након чега су услиједили 
локални избори и конституисање новог сазива Скупштине града. Прва редовна-
конститутивна сједница Скупштине града, у новом сазиву, је одржана 29. децембра 2020. 
године. Новоизабрани одборници су дали свечану изјаву и изабрано је ново руководство. 
Скупштина је у извјештајном периоду укупно разматрала 205 тачкака дневног реда. Рад 
Скупштине града током 2020. године 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. Без обзира на отежане услове рада, разматрани и донешени су сви најзначајнији 
акти, битни за функционисање Града и Градске управе. Посебно су значајне, Ванредна 
сједница Скупштине града, из прве половине године, када су усвојене одређене конкретне 
мјере за превазилажење посљедица у привреди, изазваних ширењем вируса Ковид-19 и 
посљедња сједница када је усвојен Буџет града Градишка за 2021. годину, што је нашу 
локалну заједницу ставило у групу свега неколико које су, у законом прописаном периоду, 
донијеле овај документ. 

 

 
2. ОДЛУКЕ КОЈЕ ЈЕ УСВОЈИЛА СКУПШТИНА ГРАДА И ЊИХОВО ПРОВОЂЕЊЕ 

 

 У извјештајном периоду, Скупштина је усвојила 76 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. 

                                                                     Р- реализована; 
                                                                               НР- није реализована; 

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

Р 

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“) 

Р 

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

Р 

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

Р 

24.  Статутарна  Одлука о измјени Статута Јавног предузећа Спортски центар 
„Servitium“ Градишка 

Р 

25.  Одлука о усвајању Акционог плана одрживог управљања енергијом и 
прилагођавања климатским промјенама (SECAP) града Градишка за период 
до 2030. године 

П 

26.  Одлука о приступању измјени дијела Регулационог плана „Нова Топола – 
запад” 

Р 

27.  Одлука о доношењу измјене дијела Регулационог плана подручја зона 2, 7 и 8 
- источни дио градске зоне Градишке – „Градишка - исток“ 

Р 

28.  Одлука о доношењу измјене дијела Регулационог плана подручја зона 2, 7 и 8 
- источни дио градске зоне Градишке – „Градишка - исток“ (локација Сењак) 

Р 

29.  Одлука о умањењу висине закупнине градског грађевинског земљишта 
привредном друштву „Градишка Тржница“ д.о.о. 

Р 

30.  Одлука о давању на коришћење непокретности у својини Града Градишка 
Планинарско спортском друштву „Патрија“ Градишка 

Р 

31.  Одлука о уступању на коришћење земљишта без накнаде Удружењу ратних 
војних инвалида Одбрамбено - отаџбинског рата 

Р 
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32.  Одлука o уступању на коришћење земљишта без накнаде ЈП „Противградна 
превентива Републике Српске“ а.д. Градишка 

Р 

33.  Одлука о давању сагласности на  иницијативу за постављање споменплоче 
погинулим борцима који су сахрањени у грoбљу у  Брестовчини 

Р 

34.  Одлука о економској цијени услуге и износу новчаног учешћа родитеља за 
боравак дјетета у ЈПУ „Лепа Радић“ Градишка 

Р 

35.  Одлуке о измјени Одлуке о оснивању ЈУ „Туристичка организација града 
Градишка“ Градишка 

Р 

36.  Одлуке о измјени Одлуке о оснивању Професионалне ватрогасно - 
спасилачке јединице Градишка 

П 

37.  Одлука о продаји непосредном погодбом грађевинског земљишта 
Привредном друштву „PVA group“ д.о.о. Градишка 

Р 

38.  Одлука о продаји непосредном погодбом неизграђеног грађевинског 
земљишта у оквиру Регулационог плана „Агроиндустријска зона Нова Топола“ 
Привредном друштву „G&Z TREJD – VODOVOD I GRIJANJE“ д.о.о. Нова 
Топола 

Р 

39.  Одлука o давању сагласности за закључење уговора о продаји неизграђеног 
градског грађевинског земљишта непосредном погодбом са „Градид 
Инжењеринг“ д.о.о. Градишка 

Р 

40.  Одлука о давању сагласности за закључење уговора о продаји неизграђеног 
градског грађевинског земљишта непосредном погодбом са Биберић Азром из 
Градишке 

Р 

41.  Одлука о давању сагласности за закључење уговора о продаји неизграђеног 
градског грађевинског земљишта непосредном погодбом са Хатић Златаном 
из Градишке 

РТ 

42.  Одлука о давању сагласности за закључење уговора о замјени некретнина са 
Козић Милорадом, Савић Здравком и Кобаш Смиљком из Градишке 

РТ 

43.  Одлука о давању сагласности за закључење уговора о замјени некретнина са 
Стојићевић Маријом из Козинаца 

Р 

44.  Одлука о неприхватању понуде Гламочак (Цвијана) Саше, из Градишке за 
закључење уговора о продаји грађевинског земљишта непосредном погодбом 

Р 

45.  Одлука о неприхватању понуде Хаџихафизовић Хакије за закључење уговора 
о купопродаји неизграђеног градског грађевинског земљишта, непосредном 
погодбом 

Р 

46.  Одлука о давању сагласности за закључење Уговора о продаји грађевинског 
земљишта непосредном погодбом са „ПРИМА ИСГ“ д.о.о. Градишка, ради 
комплетирања грађевинске парцеле 

Р 

47.  Одлука о субвенционисању услуга јавног превоза путника на подручју града 
Градишка 

П 

48.  Одлука о оснивању Пословне јединице „Кућа Лијевча и Поткозарја“ у ЈУ 
„Туристичка организација града Градишка“ 

Р 

49.  Одлука о приступању измјени дијела Регулационог плана подручја зона  2, 7 и 
8 – источни дио Градске зоне Градишка „Градишка - исток“ (локација 
„Крошња“) 

РТ 

50.  Одлука о приступању изради Регулационог плана „Кружна раскрсница 
Обрадовац“ 

РТ 

51.  Одлука о измјени Одлуке о приступању измјени дијела Регулационог плана 
подручја зона 1, 4 и 5 – западни дио градске зоне Градишке „Градишка - 

РТ 
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запад“ (блок број 19) 

52.  Одлука о приступању измјени Регулационог плана дијела центра Градишке 
(локација „Тржница“) 

РТ 

53.  Одлука  о давању на коришћење пословних простора у својини Града 
Градишка 

Р 

54.  Одлука о давању на коришћење непокретности у својини Града Градишка 
Удружењу грађана „Језеро“ Рогољи 

Р 

55.  Одлука  о давању на коришћење непокретности у својини Града Градишка 
Удружењу жена „Мајка“ Рогољи 

Р 

56.  Одлука о давању у закуп пословних просторија у својини Града Градишка 
непосредном погодбом 

Р 

57.  Одлука о давању сагласности за закључење уговора о продаји некретнина 
између „KASTHOUSE“ д.о.о. Градишка и „N.T.S. SOFT“ д.о.о. Бања Лука 

ВС 

58.  Одлука о прихватању понуде Суботић Далибора из Градишке за куповину 
непокретности 

Р 

59.  Одлука о одређивању матичних подручја П 

60.  Одлука о одређивању одборника за закључивање брака П 

61.  Одлука о кредитном задужењу РТ 

62.  Одлука о давању у закуп пословних просторија ЈП Спортски центар „Servitium“ 
Градишка 

РТ 

63.  Одлука о утврђивању вриједности бода за обрачунавање комуналне накнаде 
за 2021. годину 

П 

64.  Одлука о утврђивању просјечне коначне грађевинске цијене једног квадратног 
метра стамбеног и пословног простора на подручју града Градишка у 2020. 
години 

П 

65.  Одлука о утврђивању пореске стопе за опорезивање непокретности на 
подручју града Градишка за 2021. годину 

П 

66.  Одлука о утврђивању накнаде за уређење градског грађевинског земљишта у 
2021. години 

П 

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

П 

68.  Одлука о доношењу Урбанистичког плана за насељено мјесто Орахова 2019 - 
2039. године 

Р 

69.  Одлука о доношењу измјене дијела Регулационог плана подручjа 
„Агроиндустријска зона Нова Топола“ 

Р 

70.   Одлука о доношењу измјене дијела Регулационог плана „Нова Топола – 
Запад“ (к.ч. бр. 1927/1 и 1929/1 к.о. Нова Топола) 

Р 

71.  Одлука о стављању ван снаге Одлуке о давању сагласности за закључење 
уговора о продаји некретнина између  „KASTHOUSE“ д.о.о. Градишка, као 
продавца и „N.T.S.  SOFT“ д.о.о. Бања Лука као купца 

Р 
 
 
 

72.  Одлукa о давању сагласности за закључење уговора о продаји некретнина 
између  „KASTHOUSE“ д.о.о. Градишка, као продавца и „DRVAS“ д.о.о. Бања 
Лука као купца 

РТ 

73.  Oдлука о продаји непосредном погодбом неизграђеног грађевинског 
земљишта у оквиру Регулационог плана „Агроиндустријска зона Нова Топола“ 
Друштву са ограниченом одговорношћу за производњу, промет и услуге 
„Agrofructus“ Градишка. 

РТ 

74.  Одлука о продаји непосредном погодбом неизграђеног грађевинског 
земљишта у оквиру Регулационог плана „Агроиндустријска зона Нова Топола“ 
привредном друштву „ALU-PVC STOLARIJA TO-MI“ д.о.о. Градишка 

РТ 
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75.  Одлука о давању сагласности за закључење уговора о замјени некретнина са 
Козић Јованом из Козинаца 

РТ 

76.  Одлука о давању сагласности за закључење уговора о замјени некретнина са 
Мркић Славком и Мркић Ранком из Градишке 

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 

Јавни увид 
проведен од 
27.3-27.4.2020. 
године 
Регулациони 
план усвојен 
01.06.2020. 
године 

 
33. сједница 

СГ 
16.9.2020. г. 

Утврђује се Нацрта измјене дијела 
Регулационог плана подручја зона 2, 7 и 8 – 
источни дио градске зоне Градишке 
„Градишка-исток“. 
За провођење поступка јавног увида 
задужује се Одјељење за просторно 
уређење и грађење. 

 
Одјељење за 

просторно 
уређење и 
грађење 

 
 

30 дана 

 
 
 

Реализовано 

Јавни увид 
проведен од 
3.8-3.9.2020. 
године 
Регулациони 
план усвојен 
16.09.2020. 
године 

 
33. сједница 

СГ 
16.9.2020. г. 

Утврђује се Нацрт измјене дијела 
Регулационог плана подручја зона 2, 7 и 8 – 
источни дио градске зоне Градишке 
„Градишка-исток“. 
За провођење поступка јавног увида 
задужује се Одјељење за просторно 
уређење и грађење. 

 
Одјељење за 

просторно 
уређење и 
грађење 

 
 

30 дана 

 
 
 

Реализовано 

Јавни увид 
проведен од 
3.8-3.9.2020. 
године 
Регулациони 
план усвојен 
16.09.2020. 
године 
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4. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА И ИНИЦИЈАТИВЕ 
 

Одборници Скупштине града Градишка, у извјештајном периоду, поставили су, 
писмено, укупно 34 одборничкa питање или иницијативе. На свих 34 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 
 
 

5 

1 
 
 

1 

4 
 
 
5 

29.12.2020. 
године 

именован 
нови састав 
Комисије за 

избор и 
именовања 

2.  Комисија за 
статутарна питања 

и прописе 

5 5 25  

3.  Комисија за 
заштиту људских 

права и представке 
и притужбе грађана 

 
Комисија није имала активности у извјештајном периоду. 

4.  Комисија за 
сарадњу са 

општинама и 
градовима 

 
Комисија није имала активности у извјештајном периоду. 

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 

 
 
5 

 
 

1 

 
 
3 

 

9.  Комисија за мјесне 
заједнице 

Комисија није имала активности у извјештајном периоду. 

10.  Комисија за 
планирање развоја 

града 

5 3 13  

11.  Комисија за 
просторно уређење 

5 6 19  

12.  Одбор за буџет и 
финансије 

5 3 12  
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13.  Одбор за заштиту 
животне средине, 

културног и 
природног  
насљеђа 

 
5 

 
1 

 
4 

 
 

14.  Одбор за борачка 
питања 

5 2 7  

15.   
Етички одбор 

 
Одбор није имао активности у извјештајном периоду. 

16.  Савјет за 
здравство и 

социјалну заштиту 

5 3 10  

17.  Савјет за 
образовање и 

културу 

5 3 9  

18.  Савјет за спорт 5 3 11  

 
 
6. УЧЕШЋЕ ГРАЂАНА 

 
Током 2020. године, одржано је 10 јавних расправа, 8 расправа о актима просторно 

планског уређења и грађења и 2 расправе о Нацрту ребаланса Буџета града Градишка за 
2020. годину и свим пратећим програмима и Нацрту Буџета града Градишка за 2021. годину. 
На расправама је учешће узело преко 200 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.  
 
 
7. КОМУНИКАЦИЈА ОДБОРНИКА СА ГРАЂАНИМА 

 
Одлуком о комуникацији између локалне управе и грађана и усвојеним Планом 

комуникације одборника Скупштине града Градишка са грађанима у 2020. години, 
предвиђени су механизми комуникације и начини њиховог остваривања. Због појаве и 
ширења вируса Ковид-19 планиране активности одборника су сведене на најмању могућу 
мјеру. У складу са мјерама које је доносио Републички штаб за ванредне ситуације и 
договором на Колегијуму Скупштине, како се одборници и грађани не би изложили 
опасности да им здравље буде угрожено, одборници и грађани нису користили предвиђене 
механизме комуникације. Путем МЕГ пројекта град Градишка је, крајем године, добила 
софтвер е-citizen електронски сервис чији је циљ пружање што квалитетнијих и бржих услуга 
грађанима града Градишка. Грађани путем ове платформе, између осталога, могу пратити 
рад Скупштине, постоји могућност и коментарисања материјала који су на дневном реду 
Скупштине те изјашњења грађана о појединим питањима, а све у циљу да утичу на 
доношење одлука. У ситуацији када је непосредна комуникација отежана улога оваквог 
система посебно долази до изражаја па је у наредном периоду неопходно вршити сталну 
промоцију истог. 
 
8. ОБУКА ОДБОРНИКА 
 

Појава и ширење вируса Ковид-19 негативно се одразило и на Програм обуке 
одборника Скупштине града Градишка за 2020. годину. Одборници су присуствовали само 
једној, online обуци одборника, у оквиру МЕГ пројекта на тему: Функција креирања и 
спровођења политика јединица локалне самоуправе и функција одлучивања. Обуци су 
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присуствовали одборници Звјездан Панић, Мирко Писарић, Душан Ристић, Љиљана 
Гвозден, Вујадин Миљић, Марица Бубуљ и Душан Кочић. 
 
 
9. 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. Можемо констатовати и позитиван примјер, да су у години која је била 
изборна, засједања Скупштине пролазила у демократском амбијенту уз уважавање свих 
учесника. Након локалних избора који су одржани у новембру мјесецу, конституисан је и 
нови сазив Скупштине. На истој сједници су усвојени документи предвиђени Програмом 
рада Скупштине града за 2020. годину од чега се посебно истиче Буџет града Градишка за 
2021. годину као кључни документ за функционисање Града и нацрти свих програма који 
прате тај буџет. 
 
 
 
 

Градишка, јануар 2021. године                                                

               

     ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                                                               СКУПШТИНЕ ГРАДА      

 

                                                                                                             Миленко Павловић                                   


