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1. У В О Д
Скупштина града Градишка је у извјештајном периоду одржала четири редовне
сједнице. Скупштина је разматрала укупно 123 тачке дневног реда, разматрани и усвојени
су сви најзначајнији акти, битни за функционисање Града и Градске управе.

2. РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА РАДА СКУПШТИНЕ ГРАДА
Реализација Програма рада Скупштине града Градишка за 2021. годину се
одвијала планираном динамиком. Из другог тромјесечја је остало још да се разматрају:
Информација о стању у привреди у граду Градишка, у оквиру које ће бити и Извјештај о
реализацији Програма подршке предузетништву, Извјештај о реализацији Програма
социјалне заштите и Извјештај о пословању и годишњи обрачун ЈУ „Центар за социјални
рад“, сви за 2020. годину. Поред ових аката, на првој наредној сједници Скупштине града
ће се разматрати Информација о производњи и дистрибуцији топлотне енергије у систему
централног гријања на подручју града у грејној сезони 2020/2021. година и реализацији
уговора закљученог између Града Градишка и ИЕЕ д.о.о. Бањалука те Информација о
стању противградне превентиве и припремама за сезону 2021. године на подручју града
Градишка.
3. ОДЛУКЕ КОЈЕ ЈЕ УСВОЈИЛА СКУПШТИНА ГРАДА И ЊИХОВО ПРОВОЂЕЊЕ
У извјештајном периоду, Скупштина је усвојила 47 одлука и већина њих је
реализована или се проводе, док је за један дио њих, реализација у току. Једна одлука
стављена је ван снаге. Конкретна информација о провођењу сваке одлуке, дата је
табеларно како слиједи:
Ред.
бр.

НАЗИВ ОДЛУКЕ

Р- реализована;
НР- није реализована;
П- проводи се;
НП- не проводи се;
РТ- реализација у току;
ВС – стављена ван снаге.

П

2.

Одлука о управљању јавним просторима за паркирање моторних
возила на подручју града Градишка
Одлука о кућном реду у стамбеним зградама

3.

Одлука о градским административним таксама

П

4.

Одлука о одборничкој легитимацији

Р

5.

Одлука о финансирању политичких странака из Буџета града
Градишка за 2021. годину
Одлука о субвенционисању услуга јавног превоза путника на
подручју града Градишка за 2021. годину
Одлука о измјенама и допуни Одлуке о комуналним таксама

П

Одлука о измјенама Одлуке о платама функционера града
Градишка
Одлука о усвајању Програма санитарне заштите водоизворишта
„Жеравица“ за период од 2021. до 2027. године
Одлука о давању на коришћење непокретности у својини Града
Градишка (канцеларија у Дому културе у Н.Тополи) - „Удружењу
жена жртава рата Републике Српске“

П

1.

6.
7.
8.
9.
10.

П

П
П

Р
Р
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23.

Одлука о давању на коришћење непокретности у својини Града
Градишка ЈУ „Културни центар“ Градишка
Одлука о економској цијени услуге и износу новчаног учешћа
родитеља за боравак дјетета у ЈПУ „Лепа Радић“ Градишка
Одлука о умањењу висине закупнине градског грађевинског
земљишта Привредном друштву „Градишка Тржница“
Одлука о расписивању Јавног конкурса за избор четири члана
Градске изборне комисије града Градишка
Одлука о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање
секретара Скупштине града Градишка
Одлука о продаји грађевинског земљишта у оквиру Регулационог
плана „Агроиндустријска зона - Нова Топола“
Одлука о продаји непосредном погодбом неизграђеног
грађевинског
земљишта
у
оквиру
Регулационог
плана
„Агроиндустријска зона - Нова Топола“ Друштву са ограниченом
одговорношћу за обављање техничких и сродних услуга, промета
робе и спољнотрговинско пословање „HIT ING“ д.о.о. Бања Лука
Одлука о продаји непосредном погодбом неизграђеног
грађевинског
земљишта
у
оквиру
Регулационог
плана
„Агроиндустријска зона Нова Топола“ Друштву са ограниченом
одговорношћу за производњу и промет „GOLIĆ-TRADE“ Градишка
Одлука о усвајању Ребаланса Буџета града Градишка за 2021.
годину.
Ребаланс Буџета града Градишка за 2021. годину
Одлука о успостављању сарадње града Градишка са општином
Зубин Поток
Одлука о давању сагласности за извођење радова за изградњу
кружне раскрснице на укрштању на улазу у Агроиндустријској зони
у Новој Тополи са магистралним путем М-16, дионица Градишка –
Бања Лука.
Одлука о давању сагласности за извођење радова на кружној
раскрсници на улазу у центар града Градишка и изградњу тротоара
на лијевој страни магистралног пута МI-101 Градишка НоваТопола у мјесној заједници Брестовчина
Одлука о давању сагласности за закључење уговора о замјени
некретнина са Мачкић Невенком из Градишке
Одлука о додјели јавних признања града Градишка

24.

Одлука о додјели назива градском стадиону у Градишци

П

25.

Одлука о измјени Одлуке о субвенционисању услуга јавног превоза
путника на подручју града Градишка за 2021. годину
Одлука о приступању измјени дијела Регулационог плана подручја
зона 2, 7 и 8 - источни дио градске зоне Градишке – „ГРАДИШКА –
ИСТОК“ (угао улица Хиландарска и војводе Путника).
Одлука о поништавању Одлуке о расписивању Јавног огласа за
именовање четири члана Градске изборне комисије број: 01-02271/21 од 18.02.2021. године
Одлука о расписивању Јавног огласа за избор четири члана
Градске изборне комисије
Одлука о продаји
непосредном погодбом неизграђеног
грађевинског
земљишта
у
оквиру
Регулационог
плана
Агроиндустријска зона Нова Топола, Привредном друштву
„БРАНЕЛ-ФИН“ д.о.о. Градишка

Р
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12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.

19.

20.
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22.
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27.

28.
29.
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РТ

33.

Одлука о продаји
непосредном погодбом
неизграђеног
грађевинског
земљишта
у
оквиру
Регулационог
плана
Агроиндустријска зона НоваТопола, Привредном друштву
„ТОПЛЕТ“ д.о.о. Нова Топола
Одлука о продаји непосредном погодбом неизграђеног
грађевинског
земљишта
у
оквиру
Регулационог
плана
Агроиндустријска зона Нова Топола, Друштву за производњу
металних производа „Метал“ а.д. Градишка
Одлука о продаји непосредном погодбом неизграђеног
грађевинског
земљишта
у
оквиру
Регулационог
плана
Агроиндустријска зона Нова Топола, Привредном друштву „АЛУМС ПЛАСТ“ д.о.о. Градишка
Одлука о приступању продаји непокретности путем лицитације

34.

Одлука о кредитном задужењу града Градишка

РТ

35.

Одлука о краткорочном задужењу града Градишка

РТ

36.

Одлука о давању гаранције града Градишка КП „Градска чистоћа“
а.д. Градишка
Одлука о мјесним заједницама на подручју града Градишка

РТ

Одлука o расписивању избора за избор чланова савјета мјесних
заједница и сазивању збора грађана мјесних заједница на подручју
града Градишка
Одлука о одређивању висине новчане накнаде за рад
предсједницима савјета мјесних заједница на подручју града
Градишка за 2021. годину
Одлука о умањењу висине закупнине градског грађевинског
земљишта Привредном друштву „Градишка Тржница“
Одлука о доношењу измјене дијела Регулационог плана подручја
зона 2,7 и 8–источни дио градске зоне Градишке „Градишка–Исток“
(локација „Крошња“)
Одлука о доношењу измјене Регулационог плана дијела центра
Градишке (локација „Тржница“)
Одлука о давању сагласности за упис заложног права

РТ

Одлука о продаји пословног простора непосредном погодбом Којић
Дејану из Бања Луке
Одлука о продаји земљишта непосредном погодбом Видовић
Љубомиру из Кукуља
Одлука о продаји земљишта непосредном погодбом Кошћо
Драгану из Котор Вароши
Одлука о прихватању понуде Маџар Невенке из Романоваца

РТ

30.

31.
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37.
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39.

40.
41.
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3. РЕАЛИЗАЦИЈА ЗАКЉУЧАКА СКУПШТИНЕ ГРАДА
У извјештајном периоду Скупштина није доносила закључке којима би одређеним
субјектима било наложено одређено поступање.
4. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА И ИНИЦИЈАТИВЕ
Одборници Скупштине града Градишка, закључно са 4. редовном сједницом,
поставили су, писмено, укупно 47 одборничких питања или иницијатива. На свих 47 је
одговорено. На 5. редовној сједници постављена су три нова одборничка питања и
покренута је једна иницијатива, на све њих ће бити одговорено у складу са Пословником о
раду.
5. ЕВИДЕНЦИЈА ОДРЖАНИХ САСТАНАКА РАДНИХ ТИЈЕЛА СКУПШТИНЕ
Ред.
бр.

Назив радног
тијела

1.

број чланова

број сједница

укупно присуство

5

2

9

5

3

13

напомена

Комисија за избор
и именовања
2.

Комисија за
статутарна питања
и прописе

3.

Комисија за
заштиту људских
права и представке
и притужбе грађана

4.

Комисија за
сарадњу са
општинама и
градовима

Комисија није имала активности у извјештајном
периоду.

5

1

4

5.

Комисија за односе
са вјерскима
заједницама

3

1

2

6.

Комисија за
питања младих и
демографију

5

2

9

7.

Комисија за јавна
признања

5

2

8

8.

Комисија за
друштвени положај
жена и
равноправност
међу половима

Комисија није имала активности у извјештајном
периоду.

9.

Комисија за мјесне
заједнице

5

1

4

10.

Комисија за
планирање развоја
града

5

1

5

5

11.

Комисија за
просторно уређење

5

3

12

12.

Одбор за буџет и
финансије

5

4

18

13.

Одбор за заштиту
животне средине,
културног и
природног
насљеђа

5

1

4

5

2

8

14.

Одбор за борачка
питања

15.
Етички одбор

Одбор није имао активности у извјештајном
периоду.

16.

Савјет за
здравство и
социјалну заштиту

5

3

12

17.

Савјет за
образовање и
културу

5

2

7

18.

Савјет за спорт

5

1

3

6. УЧЕШЋЕ ГРАЂАНА
Током првих шест мјесеци 2021. године, одржавање јавних расправа је прилагођено
ситуацији везаној за вирус Ковид 19, па су грађани и заинтересовани субјекти позивани да
електронским путем доставе своје приједлоге и сугестије. Усмене јавне расправе су
одржаване по питању просторно планске документације и на њима је учешће узело око 40
особа.
7. КОМУНИКАЦИЈА ОДБОРНИКА СА ГРАЂАНИМА
Одлуком о комуникацији између локалне управе и грађана и усвојеним Планом
комуникације одборника Скупштине града Градишка са грађанима у 2021. години,
предвиђени су механизми комуникације и начини њиховог остваривања. Због појаве и
ширења вируса Ковид-19 Планом је акценат стављен на непосредну комуникацију
одборника са грађанима али више је него очито да су грађани научили на непосредну и
неформалну комуникацију са својим изабраним представницима. У складу са Планом,
Стручна служба је са Градском управом радила на медијској кампањи како би се платформа
еЦитизен, која омогућава више видова комуникације, приближила грађанима и потакнули их
на њено интензивније коришћење. У сљедећем извјештајном периоду је потребно сагледати
ефекте те кампање.
8. ОБУКА ОДБОРНИКА
Појава и ширење вируса Ковид-19 негативно се одразило и на Програм обуке
одборника Скупштине града Градишка за 2021. годину.
- Одборници су имали прилику присуствовати двјема online обукама, у оквиру МЕГ
пројекта на теме: Основни елементи локалне самоуправе; Надлежности Скупштине;
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-

-

Буџетски планови и извјештаји; Стратегија развоја; Одборничка питања; Јавна
предузећа; Праћење реализације донесених политика ЈЛС; Надлежности Скупштине
у оквиру функције одлучивања и Програм рада Скупштине; Извјештавање о раду;
Радна тијела Скупштине; Професионално усавршавање одборника, обавезе и
одговорности; Комуникација са грађанима. Тим обукама су присуствовали одборници:
Миленко Павловић, Звјездан Панић, Душан Ристић, Зоран Кецман, Данка Микић,
Бранко Страживук, Страхиња Јуришић, Душан Кочић, Весна Глувић Челић, Јована
Кодић, Сњежана Гвозден, Драган Благојевић, Милица Шукало и Зоран Векић.
Такође, у оквиру МЕГ пројекта, одржана је online обука за одборнице на тему:
Интеграција родне равноправности у рад јединица локалне самоуправе.
Присуствовале су: Данка Микић, Јована Кодић, Милица Шукало, Сњежана Гвозден,
Тања Пећанац и Весна Глувић Челић.
У периоду 22-24. јуна, у сарадњи са Развојном агенцијом Градишка – РАГА
организована је обука на тему: Међународне организације, донаторска средства, ЕУ
фондови и екстерни начини финансирања локалне заједнице. Обука је одржана у три
термина у просторијама РАГА-е па су се одборници имали прилику, поред обуке,
ближе упознати са радом саме Агенције. Одборници који су присуствовали су: Ново
Милановић, Звјездан Панић, Бранко Страживук, Душан Ристић, Давор Глишић, Душан
Кочић, Предраг Љубичић, Ђорђо Грубешић, Зоран Векић, Весна Глувић Челић,
Сњежана Гвозден, Данка Микић, Милица Шукало, Јована Кодић, Тања Пећанац,
Владимир Богојев и Бојан Вујановић.

9. ЗАКЉУЧАК
Рад Скупштине, у овом периоду, и даље се одвијао у специфичним условима.
Одржавање сједница у Великој сали ЈУ „Културни центар“ Градишка омогућавало је
засједања у складу са одлукама надлежних органа у циљу заштите од корона вируса али је
рад одборника био отежан јер простор није намјенски за такав вид сједница. И поред
настојања да се одржавање сједница врати у салу Скупштине града, заједнички је два пута
ипак одлучено да се то пролонгира док епидемиолошка ситуација не буде повољнија.
Одржавање сједница у Сали за сједнице Скупштине града ће свакако олакшати рад
одборницима као и осталим учесницима.
Без обзира на отежане услове рада, Скупштина града је извршавала своје надлежности и
усвајала акте битне за даљни развој града.

Градишка, јули 2021. године
ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Миленко Павловић
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