
 

                                   РЕПУБЛИКА СРПСКА 
                                ГРАД ГРАДИШКА 
                                СКУПШТИНА ГРАДА 
 
 
 
 
          
 
 
 
                                                                             Обрађивач: Стручна служба 
                                                                                                  Скупштине града 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

И З В Ј Е Ш Т А Ј 
 

О РАДУ СКУПШТИНЕ ГРАДА ГРАДИШКА 
ЗА 2021. ГОДИНУ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Градишка, јануар 2022. године 
 

 

 

 
 



 

 

1 

 

1. У В О Д 

 

 Скупштина града Градишка је закључно са децембром мјесецом 2021. године 
одржала десет редовних сједница. Скупштина је у извјештајном периоду разматрала 
укупно 260 тачака дневног реда, разматрани су и усвојени 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. Уколико случајно нека тачка није разматрана у 
планираном тромјесечју, била би у дневном реду сједнице Скупштине, одмах у сљедећем 
периоду. 
 
3. ОДЛУКЕ КОЈЕ ЈЕ УСВОЈИЛА СКУПШТИНА ГРАДА И ЊИХОВО ПРОВОЂЕЊЕ 

 

 У извјештајном периоду, Скупштина је усвојила 158 одлука и већина њих је 
реализована или се проводе док је, за један дио њих, реализација у току. Ван снаге су 
стављене три одлуке. Конкретна информација о провођењу сваке одлуке, дата је 
табеларно како слиједи: 
 

 
Ред. 
бр. 

                                                                                         Р- реализована; 
                                                                                                      НР- није реализована; 

                 Н А З И В  О Д Л У К Е                               П- проводи се; 
                                                                                              НП- не проводи се; 

                                                                                                     РТ- реализација у току; 
                                                                                                         ВС – стављена ван снаге. 

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

П 

2.  Одлука о кућном реду у стамбеним зградама П 

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 

П 

6.  Одлука о субвенционисању услуга јавног превоза путника на 
подручју града Градишка за 2021. годину 

П 

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

8.  Одлука о измјенама Одлуке о платама функционера града 
Градишка 

П 

9.  Одлука о усвајању Програма санитарне заштите водоизворишта 
„Жеравица“ за период од 2021. до 2027. године 

Р 

10.  Одлука о давању на коришћење непокретности у својини Града 
Градишка (канцеларија у Дому културе у Н.Тополи) - „Удружењу 
жена жртава рата Републике Српске“ 

Р 

11.  Одлука о давању на коришћење непокретности у својини Града 
Градишка ЈУ „Културни центар“ Градишка 

Р 

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

Р 

13.  Одлука о умањењу висине закупнине градског грађевинског 
земљишта Привредном друштву „Градишка Тржница“ 

Р 
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14.  Одлука о расписивању Јавног конкурса за избор четири члана 
Градске изборне комисије града Градишка 

ВС 

15.  Одлука о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање 
секретара Скупштине града Градишка 

Р 

16.  Одлука о продаји грађевинског земљишта у оквиру Регулационог 
плана „Агроиндустријска зона - Нова Топола“ 

Р 

17.  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 

Р 

18.  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 

Р 

20.  Одлука о успостављању сарадње града Градишка са општином 
Зубин Поток 

Р 

21.  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. 

Р 

22.  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 

Р 

23.  Одлука о давању сагласности за закључење уговора о замјени 
некретнина са Мачкић Невенком из Градишке 

Р 

24.  Одлука о додјели јавних признања града Градишка Р 

25.  Одлука о додјели назива градском стадиону у Градишци Р 

26.  Одлука о измјени Одлуке о субвенционисању услуга јавног превоза 
путника на подручју града Градишка за  2021. годину 

Р 

27.  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). 

РТ 

28.  Одлука о поништавању Одлуке о расписивању Јавног огласа за 
именовање четири члана Градске изборне комисије број: 01-022-
71/21 од 18.02.2021. године 

Р 

29.  Одлука о расписивању Јавног огласа за избор четири члана 
Градске изборне комисије 

Р 

30.  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 

31.  Одлука о продаји  непосредном погодбом  неизграђеног 
грађевинског земљишта у оквиру Регулационог плана 
Агроиндустријска зона НоваТопола, Привредном друштву 
„ТОПЛЕТ“ д.о.о. Нова Топола 

РТ 

32.  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 

 
Р 

33.  Одлука о продаји непосредном погодбом неизграђеног 
грађевинског земљишта у оквиру Регулационог плана 
Агроиндустријска зона Нова Топола, Привредном друштву „АЛУ-

BC 
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МС ПЛАСТ“ д.о.о. Градишка 

34.  Одлука о приступању продаји непокретности путем лицитације Р 

35.  Одлука о кредитном задужењу града Градишка РТ 

36.  Одлука о краткорочном задужењу града Градишка РТ 

37.  Одлука о давању гаранције града Градишка КП „Градска чистоћа“ 
а.д. Градишка 

РТ 

38.  Одлука о мјесним заједницама на подручју града Градишка П 

39.  Одлука o расписивању избора за избор чланова савјета мјесних 
заједница и сазивању збора грађана мјесних заједница на подручју 
града Градишка 

ВС 

40.  Одлука о одређивању висине новчане накнаде за рад 
предсједницима савјета мјесних заједница на подручју града 
Градишка за 2021. годину 

П 

41.  Одлука о умањењу висине закупнине градског грађевинског 
земљишта Привредном друштву „Градишка Тржница“ 

Р 

42.  Одлука о доношењу измјене дијела Регулационог плана подручја 
зона 2,7 и 8–источни дио градске зоне Градишке „Градишка–Исток“ 
(локација „Крошња“) 

Р 

43.  Одлука о доношењу измјене Регулационог плана дијела центра 
Градишке (локација „Тржница“) 

Р 

44.  Одлука о давању сагласности за упис заложног права Р 

45.  Одлука о продаји пословног простора непосредном погодбом Којић 
Дејану из Бања Луке 

Р 

46.  Одлука о продаји земљишта непосредном погодбом Видовић 
Љубомиру из Кукуља 

Р 

47.  Одлука о продаји земљишта непосредном погодбом Кошћо 
Драгану из Котор Вароши 

Р 

48.  Одлука о прихватању понуде Маџар Невенке из Романоваца Р 

 

49.  Одлука о усвајању Плана управљања Спомеником природе 
„Лијевчански кнез“ за период 2021-2031. године 

П 

50.  Одлука о допуни Одлуке о управљању јавним просторима за 
паркирање моторних возилана подручју града Градишка. 

П 

51.  Одлука о успостављању пословне зоне „Привредна зона Нова 
Топола“. 

П 

52.  Одлука o прeнoсу прaвa влaсништвa сoфтвeрa зa пoвeзивaњe бaзa 
мjeрeњa у сврху унaпрeђeњa aутoмaтизaциje вoдoвoднoг систeмa 
Грaдишкa. 

Р 

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

Р 

54.  Одлука о одређивању висине новчане накнаде за рад члановима 
Управног одбораЈавне установе за предшколско васпитање и 
образовање дјеце „Лепа Радић“ Градишка. 

Р 

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

Р 

56.  Одлука о давању сагласности за упис заложног права -хипотеке 
д.o.o. за грађевинарство и промет „Марковићинвест-Р.М.“. 

Р 
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57.  Одлука о о давању сагласности за закључење Уговора о продаји 
неизграђеног градског грађевинског земљишта непосредном 
погодбом сапредузећем „Бетон“ д.о.о. Градишка. 

Р 

58.  Одлука о приступању продаји грађевинског земљишта к.о. Ровине 
путем лицитације. 

Р 

59.  Одлука о утврђивању критеријума за именовање директора и 
управних одбора јавних установа чији је оснивач град Градишка. 

Р 

60.  Одлука о усвајању Акционог плана образовања и запошљавања 
Града Градишка за период 2021-2022. године. 
 

П 

61.  Одлука о приступању Града Градишка Удружењу Локална акциона 
група „Савус“. 

П 

62.  Одлука о стављању ван снаге Одлуке о расписивању избора за 
избор чланова Савјета мјесних заједница и сазивању Збора 
грађана на подручју града Градишка. 

Р 

63.  Одлука о приступању изради Измјене дијела Регулационог плана 
подручја „Агроиндустријска зона Нова Топола“. 

Р 

64.  Одлука о стављању ван снаге Одлуке о продаји непоредном 
погодбом неизграђеног грађевинског земљишта у оквиру 
Регулационог плана „Агроиндустријска зона Нова Топола“ 
Привредном друштву „АЛУ-МС ПЛАСТ“ д.о.о. Градишка. 

Р 

65.  Одлука усвајању Стратегије социјалног становања за период 2022-
2032. година. 

Р 

66.  Одлука о субвенционисању услуга јавног превоза путника на 
подручју града Градишка за период од 01.09.2021. до 31.12.2021. 
године. 

Р 

67.  Одлука о измјени Одлуке о субвенционисању услуга јавног превоза 
путника на подручју града Градишка за 2021. годину. 

Р 

68.  Одлука о измјенама и допунама Одлуке о уређењу простора и 
грађевинском земљишту. 

П 

69.  Одлука о измјени Одлуке о комуналној накнади. П 
70.  Одлука о доношењу измјене дијела Регулационог плана подручја 

зона 1, 4 и 5 - западни дио градске зоне Градишке „Градишка – 
запад“ (блок број 19). 

П 

71.  Одлука о утврђивању стандарда и критеријума за избор и 
именовање директора и чланова управних одбора јавних установа 
чији је оснивач Град Градишка. 

Р 

72.  Одлука о утврђивању стандарда и критеријума за избор и 
именовање чланова Надзорног одбора ЈП „Радио Градишка“ 
Градишка. 

Р 

73.  Одлука о расписивању јавног конкурса за избор и именовање 
чланова Надзорног одбора ЈП „Радио Градишка“ Градишка. 

Р 

74.  Одлука о утврђивању стандарда и критеријума за избор и 
именовање чланова Надзорног одбора ЈП Спортски центар 
„Servitium“ Градишка. 

Р 

75.  Одлука о расписивању јавног конкурса за избор и именовање 
чланова Надзорног одбора ЈП Спортски центар „Servitium“ 
Градишка. 

Р 

76.  Одлука о измјенама Одлуке о промјени облика организовања ОДЈП 
„Радио Градишка“. 

Р 

77.  Oдлука о измјенама Статута ЈП „Радио Градишка“ Градишка. Р 

78.  Одлука о давању у закуп пословног простора у својини Града 
Градишка. 

Р 
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79.  Одлука о давању сагласности за закључење уговора о замјени 
некретнина са Тороман Јовом из Градишке. 

Р 

80.  Одлука о давању сагласности за закључење уговора о замјени  
некретнина са Козић Бранком из Градишке. 

Р 

81.  Одлука о давању сагласности за закључење уговора о замјени 
некретнина са Козић Милом из Градишке. 

Р 

82.  Одлука о давању сагласности за закључење уговора о замјени 
некретнина са Иваштанин Божом из Градишке. 

Р 

83.  Одлука о давању сагласности за закључење уговора о продаји 
неизграђеног градског грађевинског земљишта непосредном 
погодбом са Бојић Владом из Градишке. 

Р 

84.  Одлука о давању сагласности за закључење уговора о продаји 
неизграђеног градског грађевинског земљишта непосредном 
погодбом са Билић Мирзетом из Градишке. 

РТ 

 108. Одлука о давању сагласности за закључење уговора о продаји 
неизграђеног градског грађевинског земљишта непосредном 
погодбом са Туралић Сулејманом и др. из Градишке. 

Р 

109. Одлука о продаји непокретности (станова) путем лицитације. Р 

 110. Одлука о продаји пословног простора непосредном погодбом 
Привредном друштву „GRUBEX RD“ д.о.о. Градишка. 

Р 

111. Одлука о продаји непосредном погодбом грађевинског земљишта 
Бабић Оливеру из Ровина. 

Р 

 112. Одлука о продаји непосредном погодбом грађевинског земљишта 
Бабић Драгославу из Ровина. 

Р 

115. Одлука о измјенама и допунама Програма подршке пољопривреди 
за 2021. годину. 

Р 

116. Одлука о измјенама Програма кориштења средстава остварених по 
основу накнада од пољопривредног земљишта у 2021. годину. 

Р 

117. Одлука о измјени Програма заједничке комуналне потрошње за 
2021. годину. 

Р 

118. Одлука о измјени Програма текућег одржавања и реконструкције  
локалних и некатегорисаних путева за  2021. годину 

Р 

119. Одлука о измјени Програма уређења грађевинског земљишта за 
2021. годину. 

Р 

120. Одлуке о измјени Програма борачко – инвалидске заштите и 
заштите цивилних жртава рата за 2021. годину. 

Р 

121. Одлука о измјени и допуни Програма социјалне заштите за 2021. 
годину. 

Р 

122. Одлука о усвајању Акционог плана родне равноправности на 
подручју града Градишка за период 2021 - 2024. години. 

Р 

123. Одлука о доношењу Регулационог плана „Кружна раскрсница 
Обрадовац“. 

Р 

124. Одлука о приступању изради Регулационог плана „Обилазница –
Чатрњa. 

РТ 

125. Одлука о приступању изради Регулационог плана „Обилазница -
Лисковац“. 

РТ 

126. Oдлука о приступању измјени дијела Регулационог плана подручја 
Центар града „Излаз на Саву“. 

РТ 

127. Одлука о давању на коришћење непокретности (фудбалски терен 
са вјештачком травом) у својини града Градишка ФК „Козара“ 
Градишка. 

Р 

128. Одлука о приступању продаји непокретности путем лицитације Р 
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129. Одлука о давању сагласности за брисање забиљежби ограничења 
„МАРКОВИЋ ИНВЕСТ – Р.М.“ Лакташи. 

Р 

130. Одлука о давању сагласности за закључење уговора о замјени 
некретнина са Стојаковић Даријом из Градишке. 

Р 

131. Одлука о продаји стана путем лицитације Привредном друштву 
„PVA Group“ д.о.о. Градишка. 

Р 

132. Одлука о продаји стана непосредном погодбом Зрнић Анкици из 
Градишкa. 

Р 

133. Одлука о утврђивању вриjeднoсти бoдa зa oбрaчунaвaњe 
кoмунaлнe нaкнaдe у 2022. гoдини. 

П 

134. Одлука о приступању измјени дијела Регулационог плана подручја 
„Агроиндустријска зона Нова Топола“. 

Р 

135. Одлука о давању на коришћење непокретности у својини Града 
Градишка ЈУ „Центар за социјални рад“ Градишка. 

Р 

136. Одлука о забрани отуђивања и стављања под хипотеку. Р 

137. Одлука о продаји непосредном погодбом грађевинског земљишта 
Ранисовић Драгану  из Ровина. 

Р 

138. Одлука о продаји неокретности непосредном погодбом Вељић 
Жарку из Горњих Подградаца. 

Р 

139.  Одлукa о измјени Програма подршке предузетништву за 2021. 
годину. 

Р 

140.  Одлукa о измјени Програма финансирања спорта на подручју града 
Градишка за 2021. годину. 

Р 

141.  Одлукa и измјени Програма заштите од пожара у граду Градишка 
за 2021. годину. 

П 

142.  Одлукa о учешћу у финансирању примарне здравствене заштите 
за пензионере до 65 година старости. 

Р 

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

Р 

144.  Одлука о измјени Одлуке о платама функционера града Градишка. П 
145.  Одлука о исплати једнократне новчане помоћи запосленим у ЈЗУ 

„Дом здравља“ Градишка. 
Р 

146.  Одлука о исплати једнократне новчане помоћи запосленим у ЈУ 
„Болница“ Градишка. 

Р 

147.  Одлука о расписивању избора за избор чланова Савјета мјесних 
заједница и сазивању збора грађана мјесних заједница на подручју 
града Градишка. 
 

РТ 

148.  Одлука о одређивању висине новчане накнаде за рад 
предсједницима савјета мјесних заједница на подручју града 
Градишка за 2022. годину. 

П 

149.  Одлука о утврђивању пореске стопеза опорезивање непокретности 
наподручју града Градишка за 2022. годину. 

Р 

150.  Одлука о утврђивању просјечне коначне грађевинске цијене једног 
квадратног метра стамбеног и пословног простора на подручју 
града Градишка у 2021. години. 

Р 

151.  Одлука о утврђивању накнаде за уређење градског грађевинског 
земљишта у 2022. години. 

П 

152.  Одлука о висини закупнине за пословне зграде, пословне 
просторије, друштвене домове,гараже и друге непокретности у 
својини града Градишка за 2022. годину. 

П 

153.  Одлука о стављању ван снаге Одлуке о давању сагласности за 
закључење уговора о продаји неизграђеног градског грађевинског 
земљишта непосредном погодбом са Ковачевић Иваном. 

Р 
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154.  Одлука о давању сагласности за закључење уговора о замјени 
грађевинског земљишта са Аличевић Расемом из Градишке. 

РТ 

155.  Одлука o давању сагласности за закључење уговора о замјени 
некретнина са Бараћ Драгом и Бараћ Савом из Градишке. 

РТ 

156.  Одлука о исплати једнократне новчане помоћи запосленим у ЈЗУ 
Завод за трансфузијску медицину Републике Српске – Служба 
Градишка. 

Р 

157.  Одлука о исплати једнократне новчане помоћи запосленим у ЗУБ 
Интернационални дијализа центар Бањалука/ПЈ Градишка. 

Р 

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

РТ 
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3. РЕАЛИЗАЦИЈА ЗАКЉУЧАКА СКУПШТИНЕ 
 

СЈЕДНИЦА 

 
З А К Љ У Ч Ц И 

 

 
НОСИЛАЦ 

 
ВРЕМЕНСКИ 

ОКВИР 

 
РЕАЛИЗАЦИЈА 

 
НАПОМЕНА 

 
 
 
 
 
 
 
 

6. сједница СГ 
13.7.2021. г. 

1. Задужује се Градска управа града Градишка да 
поново иницира разговор са пољопривредним 
произвођачима, путем Ресора за пружање 
стручних услуга у пољопривреди при 
Министарству пољопривреде, шумарства и 
водопривреде и ресорног одјељења, и иницира 
формирање специјалистичких задруга на 
простору града Градишка. 
 

2. Задужује се Градска управа да се обрати 
ресорном министарству и Савјету министара 
Босне и Херцеговине и тражи заштиту домаће 
производње, путем потребног процента 
домаћих производа у тржним центрима. 
 

3. Скупштина града Градишка тражи да се убрза 
изградња заливних система у Лијевчу и 
Поткозарју. 

 
 
 
 
 

Одјељење за 
пољопривреду 

и рурални 
развој 

 
 
 
 
 
 

нема 

1. Одјељење је заједно са ресорним 
Министарством организовало округли 
сто на тему оснивања пољопривредних 
задруга. Предавање је на наведену 
тему одржала Проф. др Гордана Роквић 
- савјетник Министра пољопривреде. 
Такође су просуствовали и 
представници ПЗ ,,Агро Јапра„ из Новог 
Града, који су присутне упознали са 
својим искуствима у раду и значају 
оснивања задруга. 
Поред округлог стола организовали смо 
и одлазак једног дијела произвођача у 
наведену загругу. да се конкретно 
упознају са дјелокругом њиховог рада и 
предностима у формирању једне такве 
задруге. 
2. У циљу заштите домаће производње 
упутили смо иницијативе ресорном 
Министарству РС и Министарству 
спољне трговине и економских односа 
БиХ. Од истих смо добили писмене 
одговор у смислу подршке наведеној 
иницијативи. 
3. Што се тиче заливних система 
Одјељење интензивно ради на томе у 
континуитету, тако да се надамо и 
скорој реализацији пројекта. 

 

 
10. сједница СГ 
25.11.2021. г.  

Задужује се Градоначелник и ресорно одјељење 
да се одржи округли сто на тему развој спорта и 
финансирање спорта на подручју града 
Градишке.  

 
Одјељење за 
привреду и 
друштвене 
дјелатности 

 
 
 

30 дана 

 
Реализација закључка 

планирана за први квартал 
2022. године 

. 
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4. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА И ИНИЦИЈАТИВЕ 
 

Одборници Скупштине града Градишка, у извјештајном периоду, поставили су, 
писмено, укупно 68 одборничкa питање или иницијативе. На 64 је одговорено, на 4 питања, 
са 11. редовне сједнице одржане 28.12.2021. године, ће бити одговорено у складу са 
досадашњом праксом. 

 
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 4 15  

2.  Комисија за 
статутарна питања 

и прописе 

5 7 29  

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 

 
5 

 
1 

 

 
5 

 
 

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 

 
 
5 

 
 

2 
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9.  Комисија за мјесне 
заједнице 

5 3 10  

10.  Комисија за 
планирање развоја 

града 

5 2 10  

11.  Комисија за 
просторно уређење 

5 8 28  

12.  Одбор за буџет и 
финансије 

5 8 33  
 

13.  Одбор за заштиту 
животне средине, 

културног и 
природног  насљеђа 

 
5 

 
1 

 
4 
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14.  Одбор за борачка 
питања 

5 5 23  

15.   
Етички одбор 

 
Одбор није имао активности у извјештајном периоду. 

16.  Савјет за 
здравство и 

социјалну заштиту 

5 8 31  

17.  Савјет за 
образовање и 

културу 

5 6 19  

18.  Савјет за спорт 5 5 18  

 
 
6. УЧЕШЋЕ ГРАЂАНА 

 
Током 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. Одржано је 9 јавних расправа, 5 расправа о актима 
просторно планског уређења и грађења и 4 расправе о Нацрту ребаланса Буџета града 
Градишка за 2021. годину и свим пратећим програмима и Нацрту Буџета града Градишка за 
2022. годину. 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. Једна невладина организација се обратила са 
дописом који је одмах прослијеђен надлежном одјељењу а са још једном, која је пратила рад 
Скупштине града Градишка, смо успјешно сарађивали. 
 
 
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 посредну 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. Број питања који су путем ове платформе грађани упутили 
одборницима је мали али ни на тако мали број питања, поједини одборници нису 
одговорили, иако су обавезни да то ураде, у року од седам дана. 
 
 
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; 

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: 
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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. 

- У оквиру Регионалног програма локалне демократије на западном Балкану ReLOaD, 

Савез општина и градова Републике Српске је  3. новембра 2021. године, одржао 

обуку одборника на тему „Транспарента додјела средстава организацијама цивилног 

друштва из општинских буџета“. 

Присуствовали су: Радислав Дончић, Бранислав Мракић, Миленко Павловић, Зоран 

Кецман, Душан Ристић, Јована Кодић, Звјездан Панић, Томислав Ковачевић, Синиша 

Аџић, Душан Кочић, Предраг Љубичић, Милица Шукало, Драган Благојевић, Бојан 

Вујановић, Зоран Векић, Ново Милановић, Весна Глувић-Челић, Тања Пећанац, 

Сњежана Гвозден и Владимир Богојев.  
 
 
9. ЗАКЉУЧАК 
 

Рад Скупштине, у првој половини године, 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. У другој 
половини године рад Скупштине је настављен у Сали за сједнице Скупштине града чиме је 
свакако олакшан рад одборницима као и осталим учесницима. Престанком са радом 
приватног медија, који је преносио сједнице путем видео преноса, засједања су директно 
преношена само путем радио програма.  

На крају, битно је истаћи, Скупштина је током цијеле године, извршавала своје 
надлежности и усвајала акте битне за даљи развој града. 
 
 
 

Градишка, јануар 2022. године                                                

               

     ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                                                               СКУПШТИНЕ ГРАДА      

 

                                                                                                             Миленко Павловић                                   


