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И З В О Д  И З  З А П И С Н И К А 
 

са 12. редовне сједнице Скупштине града Градишка 
одржане 24.02.2022. године 

 
 Сједница је одржана у сали за сједнице Скупштине града Градишка са почетком у 
10.00 часова. 
 
Предсједавао је г. Миленко Павловић, предсједник Скупштине града Градишка. 
 
Скупштина је почела рад са 28 одборника. 
 
Одборници Марко Шукало и Саша Лазић су правдали своје одсуство. Одборник Давор 
Глишић је најавио кашњење на сједницу.  

Поред одборника сједници су присуствовали: градоначелник Зоран Аџић, замјеник 
градоначелника Драгана Илић, начелник Службе градоначелника и начелници одјељења 
Градске управе, као и обрађивачи појединих материјала који су на дневном реду данашње 
сједнице. 

Сједници су присуствовали народни посланици у Народној скупштини Републике 
Српске, Дане Малешевић и Огњен Жмирић и делегат у Вијећу народа Републике Српске 
Славко Дуњић. 

 
Сједницу су пратила средства јавног информисања. Скупштину је директно преносила 
Радио телевизија Градишка, путем званичног you tube канала.  

 
Предсједник је упитао одборнике да ли имају примједбе на Извод из записника са 11. 
редовне сједнице Скупштине града Градишка одржане 28.12.2021. године. Примједби није 
било и констатовано је да је усвојен Извод из записника са 11. редовне сједнице. 
 
Предсједник је упознао присутне да је стигао захтјев за допуну дневног реда од стране 
Градоначелника. Начелник Службе градоначелника Горан Суботић је образложио потребу 
за допуњавањем дневног реда са двије тачке:  

 Приједлог Одлуке о приступању измјени дијела Регулационог плана подручjа 
„Агроиндустријска зона Нова Топола“. 

 Приједлог Рјешења о именовању Савјета за праћење измјена дијела Регулационог 
плана  подручја  „Агроиндустријска зона Нова Топола“.  

Допуна дневног реда је једногласно усвојена након чега је услиједило гласање за дневни 
ред данашње сједнице. Дневни ред је једногласно усвојен након чега је предсједник 
прочитао усвојени Дневни ред за 12. редовно засједање Скупштине града Градишка. 
 

Д Н Е В Н И  Р Е Д 
 

 

1. Извјештај о раду Скупштине града Градишка за 2021. годину. 
- Извјештај о проведеној анкети о задовољству грађана радом Скупштине града 

Градишка у 2021. години. 
 
2. Приједлог Програма рада Градоначелника и Градске управе града Градишка за 

2022. годину. 
 
3. Приједлог Програма мјера за спречавање и сузбијање, елиминацију и 

ерадикацију заразних болести на подручју града Градишка за 2022. годину. 
- Приједлог Програма мјера систематске превентивне дезинсекције и дератизације 

за подручје града Градишка за 2022. годину.  
- Приједлог Плана систематске превентивне дезинсекције и дератизације за 

подручје града Градишка за 2022. годину. 
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4. Процјена угрожености од елементарних непогода и других несрећа града 
Градишка за период 2022-2025. година. 

 
5. Извјештај о реализацији Програма кориштења пољопривредног земљишта на 

подручју града Градишка за 2021. годину. 
 

6. Извјештај о реализацији Политике волонтирања за 2021. годину. 
 

7. Информација о стању у здравству на подручју града за 2021. годину са 
посебним освртом на хигијенско - епидемиолошку ситуацију. 

 
8. Информација о стању пружања услуга ЈЗУ „Болница Градишка“ Градишка. 

 
9. Информација o стању јавне безбједности на подручју града Градишка за 2021. 

годину. 
 

10. Информација о стању безбједности саобраћаја на подручју града Градишка за 
2021. годину. 

 
11. Информација о раду Пореске управе Републике Српске - Подручна јединица 

Градишка за 2021. годину. 
 

12. Информација о резултатима мјерења задовољства грађана јавним услугама.  
 

13. Приједлог Одлуке о приједлогу уписних подручја и мреже школа за основне 
школе са подручја града Градишка. 

 
14. Приједлог Одлуке о усвајању Локалног плана управљања отпадом града 

Градишка за период 2021-2026. година. 
 

15. Приједлог Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о уређењу простора и 
грађевинском земљишту. 
 

16. Приједлог Одлуке о измјени Одлуке о комуналној накнади. 
 

17. Приједлог Одлуке о комуналним таксама. 
 
18. Приједлог Одлуке о приступању пројекту обнове и реконструкције система 

јавне расвјете на подручја града Градишка. 
 
19. Приједлог Одлуке о субвенционисању услуга јавног превоза путника на 

подручју града Градишка. 
 

20. Приједлог  Одлуке о финансирању политичких странака из Буџета града 
Градишка за 2022. годину. 
 

21. Приједлог Одлуке о приступању измјени дијела Регулационог плана подручја 
„Агроиндустријска зона Нова Топола“. 
- Приједлог Рјешења о именовању Савјета за праћење измјена дијела Регулационог 

плана подручја „Агроиндустријска зона Нова Топола“. 
 
22. Приједлози аката из области имовинско-правних односа: 

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

- Одлука о продаји неокретности непосредном погодбом Привредном друштву 
„BERZA-PRODUKT TRADING“ д.о.о. Градишка.  

- Одлука о прихватању понуде Рађеновић Наде из Градишке за куповину непокретности. 
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- Одлука о стављању ван снаге  Одлуке  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. 

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

- Одлука o давању сагласности за промет непокретности. 
- Одлука о приступању продаји непокретности путем лицитације у к.о. Церовљани. 
- Одлука о давању на коришћење пословних простора у својини Града Градишка 

„Развојној агенцији Градишка – РАГА“. 
- Одлука о давању у закуп пословних просторија у својини Града Градишка 

непосредном погодбом КП „Топлана“ а.д. Градишка. 
- Oдлука о давању сагласности за закључење уговора о продаји неизграђеног 

грађевинског земљишта непосредном погодбом са Чекић Срђаном из Градишке. 
 

23. Разрјешења и именовања: 
- Рјешење о именовању Комисије за спровођење јавног надметања за продају 

грађевинског земљишта. 
- Рјешење о разрјешењу в.д. чланова Надзорног одбора ЈП „Радио Градишка“. 
- Рјешење о именовању чланова Надзорног одбора ЈП „Радио телевизија Градишка“ 

Градишка. 
 

24. Одборничка питања. 
 

 
Р А Д  И  З А К Љ У Ч Ц И 

 
АД – 1 

 
Извјештај о раду Скупштине града Градишка за 2021. годину. 

- Извјештај о проведеној анкети о задовољству грађана радом Скупштине града 
Градишка у 2021. години. 

 
Немања Панић секретар Скупштине града дао је уводно образложење. 

 
За расправу није било пријављених. 
 

Секретар је утврдио бројно стање одборника. Гласању је присустовало 28 
одборника и Скупштина је једногласно донијела  

 
О Д Л У К У  

 
о усвајању Извјештаја о раду Скупштине града Градишка за 2021. годину. 

  
(Одлука ће се објавити у „Службеном гласнику града Градишка“). 

 
Секретар је утврдио бројно стање одборника. Гласању је присустовало 28 

одборника и Скупштина је једногласно донијела  
 

З А К Љ У Ч А К 
 

о усвајању Извјештаја о проведеној анкети о задовољству грађана радом 
Скупштине града Градишка у 2021. години. 

  
(Закључак ће се објавити у „Службеном гласнику града Градишка“). 
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АД – 2 
 

Приједлог Програма рада Градоначелника и Градске управе града Градишка за 2022. 
годину. 

 
Начелник Службе градоначелника Горан Суботић дао је уводно образложење. 
 
У расправи су учествовали одборници Зоран Латиновић, Радислав Дончић, Драгиша 
Цвијић. Одборник Дончић је у расправи учествовао и испред Клуба одборника СДС-ПДП.   
 
Завршну ријеч дао је градоначелник Зоран Аџић. 
 
Секретар је утврдио бројно стање одборника. Гласању је присустовало 28 одборника и 
Скупштина је са 24 гласа „за“, без гласова „против“ и уз 4 гласа „уздржан“ донијела  

 
О Д Л У К У 

 
о усвајању Програма рада Градоначелника и Градске управе града Градишка за 

2022. годину. 
 

(Одлука ће се објавити у „Службеном гласнику града Градишка“). 
 

Одборник Давор Глишић сједници присуствује од овог дијела засједања. Ради се са 29 
одборника. 
 

АД – 3 
 

Приједлог Програма мјера за спречавање и сузбијање, елиминацију и ерадикацију 
заразних болести на подручју града Градишка за 2022. годину. 

- Приједлог Програма мјера систематске превентивне дезинсекције и дератизације 
за подручје града Градишка за 2022. годину.  

- Приједлог Плана систематске превентивне дезинсекције и дератизације за 
подручје града Градишка за 2022. годину. 

 
 
Ведран Кнежевић, начелник Одјељења за комуналне и стамбене послове дао је уводно 
образложење. 
 

Предсједник Савјета за здравство и социјалну заштиту Бојан Вујановић је прочитао 
мишљење Савјета: Савјет за здравство и социјалну заштиту Скупштине града Градишка 
на сједници одржаној 21.2.2022. године разматраo је: 
 

1. Приједлог Програма мјера за спречавање и сузбијање, елиминацију и ерадикацију 
заразних болести на подручју града Градишка за 2022. годину. 

 
2. Приједлог Програма мјера систематске превентивне дезинсекције и дератизације 

за подручје града Градишка за 2022. годину.  
 

3. Приједлог Плана систематске превентивне дезинсекције и дератизације за 
подручје града Градишка за 2022. годину. 

 
4. Информација о стању у здравству на подручју града за 2021. годину са посебним 

освртом на хигијенско - епидемиолошку ситуацију. 
 

5. Информација о стању пружања услуга ЈЗУ „Болница Градишка“ Градишка. 
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Савјет је једногласно усвојио мишљење да се предметни акти могу упутити 
Скупштини на разматрање у предложеном тексту. 
 
У расправи су учествовали одборници Сњежана Гвозден и Бранислав Мракић. 
 
 
Приступило се изјашњавању о овој тачки дневног реда. 
 
Приједлог Програма мјера за спречавање и сузбијање, елиминацију и ерадикацију 
заразних болести на подручју града Градишка за 2022. годину 
 
Секретар је утврдио бројно стање одборника. Гласању је присустовало 26 одборника и 
Скупштина је једногласно донијела  

 
П Р О Г Р А М 

 
мјера за спречавање и сузбијање, елиминацију и ерадикацију заразних болести на 

подручју града Градишка за 2022. годину. 
 

(Програм ће се објавити у „Службеном гласнику града Градишка“). 
 

Приједлог Програма мјера систематске превентивне дезинсекције и дератизације за 
подручје града Градишка за 2022. годину.  
 
 
Секретар је утврдио бројно стање одборника. Гласању је присустовало 26 одборника и 
Скупштина је једногласно донијела  

 
П Р О Г Р А М 

 
мјера систематске превентивне дезинсекције и дератизације за подручје града 

Градишка за 2022. годину. 
 

(Програм ће се објавити у „Службеном гласнику града Градишка“). 
 

Приједлог Плана систематске превентивне дезинсекције и дератизације за подручје 
града Градишка за 2022. годину. 
 
Секретар је утврдио бројно стање одборника. Гласању је присустовало 26 одборника и 
Скупштина је једногласно донијела  

 
П Л А Н 

 
мјера систематске превентивне дезинсекције и дератизације за подручје града 

Градишка за 2022. годину. 
 

(План ће се објавити у „Службеном гласнику града Градишка“). 
 

АД – 4 
 

Процјена угрожености од елементарних непогода и других несрећа града Градишка 
за период 2022-2025. година. 

 
Начелник Службе градоначелника Горан Суботић дао је уводно образложење. 
 
Учешће у расправи је узео одборник Зоран Латиновић. 
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Шеф Одсјека цивилне заштите Слободан Кнежевић је дао одговоре на постављена 
питања. 
 

Секретар је утврдио бројно стање одборника. Гласању је присустовало 25 
одборника и Скупштина је једногласно донијела  

 
О Д Л У К У 

 
о усвајању Процјене угрожености од елементарних непогода и других несрећа 

града Градишка за период 2022-2025. година. 
 

(Одлука ће се објавити у „Службеном гласнику града Градишка“). 
 

АД – 5 
 

Извјештај о реализацији Програма кориштења пољопривредног земљишта на 
подручју града Градишка за 2021. годину. 

 
Уводно образложење дао је Горан Мирјанић начелник Одјељења за пољопривреду и 
рурални развој. 
 
У расправи су учествовали одборници Бранислав Мракић и Зоран Латиновић. 
 
Начелник Одјељења за пољопривреду и рурални развој Горан Мирјанић је дао одговоре 
на постављена питања. 
 

Секретар је утврдио бројно стање одборника. Гласању је присустовало 25 
одборника и Скупштина је једногласно донијела  

 
З А К Љ У Ч А К 

 
о усвајању Извјештаја о реализацији Програма кориштења пољопривредног 

земљишта на подручју града Градишка за 2021. годину. 
 

(Закључак ће се објавити у „Службеном гласнику града Градишка“). 
 

 
АД – 6 

 
Извјештај о реализацији Политике волонтирања за 2021. годину. 

 
За расправу није било пријављених. 
 

Секретар је утврдио бројно стање одборника. Гласању је присустовало 25 
одборника и Скупштина је једногласно донијела  

 
З А К Љ У Ч А К 

 
о усвајању Извјештаја о реализацији Политике волонтирања за 2021. годину. 

 
(Закључак ће се објавити у „Службеном гласнику града Градишка“). 
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АД – 7 
 

Информација о стању у здравству на подручју града за 2021. годину са посебним 
освртом на хигијенско - епидемиолошку ситуацију. 

 
У расправи су учествовали одборници Бранислав Мракић, Звјездан Панић, Радислав 
Дончић и Миленко Павловић. Одборник Звјездан Панић је предложио да се у 
амбулантама допусти виталним пензионерима да раде још 1-2 године након остваривања 
права за пензију. 
 
Директор ЈЗУ „Дом здравља“ Градишка, Синиша Аџић је дао одговоре на постављена 
питања, након чега је Звјездан Панић узео учешће у дискусији. 
 

Секретар је утврдио бројно стање одборника. Гласању је присустовало 26 
одборника и Скупштина је једногласно донијела  

 
З А К Љ У Ч А К 

 
о усвајању Информације о стању у здравству на подручју града за 2021. годину са 

посебним освртом на хигијенско - епидемиолошку ситуацију. 
 

(Закључак ће се објавити у „Службеном гласнику града Градишка“). 
 
 

АД – 8 
 

Информација о стању пружања услуга ЈЗУ „Болница Градишка“ Градишка. 

 
За расправу није било пријављених. 
 
Директор ЈЗУ „Болница Градишка“, Рајко Додик је дао одговоре на питања из претходне 
тачке дневног реда и упознао присутне о пружању услуга ЈЗУ „Болница Градишка“. 
 
Информација о стању пружања услуга ЈЗУ „Болница Градишка“ Градишка прима се 
ка знању. 

 
АД – 9 

 
Информација o стању јавне безбједности на подручју града Градишка за 2021. 

годину. 
 

 
Учешће у расправи је узео одборник Радислав Дончић. 
 

 
Информација o стању јавне безбједности на подручју града Градишка за 2021. 
годину прима се ка знању. 

 
АД - 10 

 

Информација о стању безбједности саобраћаја на подручју града Градишка за 2021. 
годину. 

 
У расправи су учествовали одборници Зоран Векић, Миленко Павловић и Драгиша 
Цвијић. Миленко Павловић је предложио да полиција обрати пажњу на паркирања 
аутомобила код семафора и на бициклисте преко пјешачког прелаза. 
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Начелник Полицијске управе Градишка, Бојан Шкорић је дао одговоре на постављена 
питања. 
 
Информација о стању безбједности саобраћаја на подручју града Градишка за 2021. 
годину прима се ка знању. 
 

АД – 11 
 

Информација о раду Пореске управе Републике Српске - Подручна јединица 
Градишка за 2021. годину. 

 
За расправу није било пријављених. 
 
Информација о раду Пореске управе Републике Српске - Подручна јединица 
Градишка за 2021. годину прима се ка знању. 

 
АД – 12 

 
Информација о резултатима мјерења задовољства грађана јавним услугама. 

 
Учешће у расправи је узео одборник Радислав Дончић. 
 
Замјеник градоначелника Драган Илић је дала завршну ријеч. 
 

Секретар је утврдио бројно стање одборника. Гласању су присустовала 24 
одборника и Скупштина је са 20 гласова „за“, без гласова „против“ и уз 4 гласа „уздржан“ 
донијела  

 
З А К Љ У Ч А К 

 
о усвајању Информације о резултатима мјерења задовољства грађана јавним 

услугама. 
 
 

АД – 13 
 

Приједлог Одлуке о приједлогу уписних подручја и мреже школа за основне школе 
са подручја града Градишка. 

 
Уводно образложење дао је Иван Раденовић испред Одјељења за привреду и друштвене 
дјелатности. 
 

Замјеник предсједника Комисије за статутарна питања и прописе Предраг Љубичић је 
прочитао мишљење Комисије: Комисија за статутарна питања и прописе Скупштине града 
Градишка на сједници одржаној 23.2.2022. године разматрала је: 
 
 

1. Приједлог Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о уређењу простора и 
грађевинском земљишту. 

 
2. Приједлог Одлуке о реконструкцији јавне расвјете. 
 
3. Приједлог Одлуке о субвенционисању услуга јавног превоза путника на подручју 

града Градишка. 
 

4. Приједлог Одлуке о приједлогу уписних подручја и мреже школа за основне школе са 
подручја града Градишка. 
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5. Приједлог Одлуке о финансирању политичких странака из Буџета града Градишка за 
2022. годину. 

 
6. Приједлог Одлуке о измјени Одлуке о комуналној накнади. 

 
7. Приједлог Одлуке о комуналним таксама. 
 

Комисија је једногласно усвојила мишљење да се напријед наведени акти у 
погледу усаглашености са позитивним законским прописима, могу упутити Скупштини на 
разматрање у предложеном тексту.  
 

Предсједник Савјета за образовање и културу Јована Кодић је прочитала мишљење 
Савјета: Савјет за образовање и културу Скупштине града Градишка на сједници 
одржаној 21.2.2022. године разматраo је: 

 
1. Приједлог Одлуке о приједлогу уписних подручја и мреже школа за основне школе 

са подручја града  Градишка. 
 

Савјет је једногласно усвојио мишљење да се предметни акт може упутити 
Скупштини на разматрање у предложеном тексту. 
  
За расправу није било пријављених. 
 

Секретар је утврдио бројно стање одборника. Гласању је присустовало 24 
одборника и Скупштина је једногласно донијела  

 
О Д Л У К У 

 
о приједлогу уписних подручја и мреже школа за основне школе са подручја града  

Градишка. 
 

(Одлука ће се објавити у „Службеном гласнику града Градишка“). 
 

АД – 14 
 

Приједлог Одлуке о усвајању Локалног плана управљања отпадом града Градишка 
за период 2021-2026. година. 

 
Ведран Кнежевић, начелник Одјељења за комуналне и стамбене послове дао је уводно 
образложење. 
 
Предсједник Одбора за заштиту животне средине, културног и природног насљеђа 
Предраг Љубичић је прочитао мишљење Одбора: Одбор за заштиту животне средине, 
културног и природног насљеђа Скупштине града Градишка на сједници одржаној 
23.02.2022. године разматраo је: 
 

 
1. Приједлог Одлуке о усвајању Локалног плана управљања отпадом града Градишка за 

период 2021-2026. година. 
 

Одбор је једногласно усвојио мишљење да се предметни акт може упутити 
Скупштини на разматрање у предложеном тексту. 
 
За расправу није било пријављених. 
 

Секретар је утврдио бројно стање одборника. Гласању је присустовало 23 
одборника и Скупштина је једногласно донијела  
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О Д Л У К У 
 

о усвајању Локалног плана управљања отпадом града Градишка за период 2021-
2026. година. 

 
(Одлука ће се објавити у „Службеном гласнику града Градишка“). 

 
АД – 15 

 
Приједлог Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о уређењу простора и 

грађевинском земљишту. 
 

Уводно образложење дао је начелник Одјељења за просторно уређење и грађење Саша 
Суботић. 
 

Замјеник предсједника Комисије за просторно уређење Сњежана Гвозден је прочитала 
мишљење Комисије: Комисија за просторно уређење Скупштине града Градишка на 
сједници одржаној 22.2.2022. године разматрала је: 
 

1. Приједлог Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о уређењу простора и грађењу. 
 

Комисија је једногласно усвојила мишљење да се предметни акт може упутити 
Скупштини на разматрање у предложеном тексту. 
 
Учешће у расправи је узео одборник Зоран Латиновић. 
 
Начелник Одјељења за просторно уређење и грађење Саша Суботић је дао одговоре на 
постављена питања. 
 

Секретар је утврдио бројно стање одборника. Гласању је присустовало 25 
одборника и Скупштина је једногласно донијела  

 
О Д Л У К У 

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

 
(Одлука ће се објавити у „Службеном гласнику града Градишка“). 

 
АД – 16 

 
Приједлог Одлуке о измјени Одлуке о комуналној накнади. 

 
Уводно образложење дао је начелник Одјељења за комуналне и стамбене послове 
Ведран Кнежевић. 
 
За расправу није било пријављених. 
 

Секретар је утврдио бројно стање одборника. Гласању је присустовало 25 
одборника и Скупштина је једногласно донијела  

 
О Д Л У К У 

 
о измјени Одлуке о комуналној накнади. 

 
(Одлука ће се објавити у „Службеном гласнику града Градишка“). 
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АД – 17 
 

Приједлог Одлуке о комуналним таксама. 
 
Уводно образложење дао је начелник Одјељења за комуналне и стамбене послове 
Ведран Кнежевић. 
 
За расправу није било пријављених. 
 

Секретар је утврдио бројно стање одборника. Гласању је присустовало 25 
одборника и Скупштина је једногласно донијела  

 
О Д Л У К У 

 
о комуналним таксама. 

 
(Одлука ће се објавити у „Службеном гласнику града Градишка“). 

 
АД - 18 

 
Приједлог Одлуке о приступању пројекту обнове и реконструкције система јавне 

расвјете на подручја града Градишка. 
 

Уводно образложење дао је начелник Службе градоначелника Горан Суботић. 
 
У расправи су учествовали одборници Зоран Латиновић, Радислав Дончић и Миленко 
Павловић. Одборници Радислав Дончић и Зоран Латиновић су у расправи учествовали 
испред Клуба одборника СДС-ПДП. 
 
Завршну ријеч дао је градоначелник Зоран Аџић. 
 
Одборник Зоран Латиновић је искористио своје право на реплику. 
 

Секретар је утврдио бројно стање одборника. Гласању је присустовало 27 
одборника и Скупштина је једногласно донијела  

 
О Д Л У К У 

 
о приступању пројекту обнове и реконструкције система јавне расвјете на подручја 

града Градишка. 
 

(Одлука ће се објавити у „Службеном гласнику града Градишка“). 
 

АД – 19 
 

Приједлог Одлуке о субвенционисању услуга јавног превоза путника на подручју 
града Градишка 

 
Уводно образложење дао је начелник Одјељења за комуналне и стамбене послове 
Ведран Кнежевић. 
 
За расправу није било пријављених. 
 

Секретар је утврдио бројно стање одборника. Гласању је присустовало 26 
одборника и Скупштина је једногласно донијела  
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О Д Л У К У 
 

о субвенционисању услуга јавног превоза путника на подручју града Градишка. 
 

(Одлука ће се објавити у „Службеном гласнику града Градишка“). 
 
 

АД – 20 
 

Приједлог Одлуке о финансирању политичких странака из Буџета града Градишка 
за 2022. годину. 

 
За расправу није било пријављених. 
 

Секретар је утврдио бројно стање одборника. Гласању је присустовало 26 
одборника и Скупштина је једногласно донијела  

 
О Д Л У К У 

 
о финансирању политичких странака из Буџета града Градишка за 2022. годину. 

 
(Одлука ће се објавити у „Службеном гласнику града Градишка“). 

 
 

АД – 21 
 

Приједлог Одлуке о приступању измјени дијела Регулационог плана подручја 
„Агроиндустријска зона Нова Топола“. 

- Приједлог Рјешења о именовању Савјета за праћење измјена дијела Регулационог 
плана подручја „Агроиндустријска зона Нова Топола“. 

 
За расправу није било пријављених. 

 
Секретар је утврдио бројно стање одборника. Гласању је присустовало 26 

одборника и Скупштина је једногласно донијела  
 

О Д Л У К У 
 

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

 
(Одлука ће се објавити у „Службеном гласнику града Градишка“). 

 
 
- Приједлог Рјешења о именовању Савјета за праћење измјена дијела 

Регулационог плана подручја „Агроиндустријска зона Нова Топола“. 
 
За расправу није било пријављених. 
 

Секретар је утврдио бројно стање одборника. Гласању је присустовало 26 
одборника и Скупштина је једногласно донијела  
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 Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

о именовању Савјета за праћење измјена дијела Регулационог плана подручја 
„Агроиндустријска зона Нова Топола“. 

(Здравка Мацура, Тања Мартић и Жељко Билбија) 
 

(Рјешење ће се објавити у „Службеном гласнику града Градишка“). 
 
 

АД – 22 
 

Приједлози аката из области имовинско-правних односа: 

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

- Одлука о продаји неокретности непосредном погодбом Привредном друштву „BERZA-
PRODUKT TRADING“ д.о.о. Градишка.  

- Одлука о прихватању понуде Рађеновић Наде из Градишке за куповину непокретности. 
- Одлука о стављању ван снаге  Одлуке  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. 

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

- Одлука o давању сагласности за промет непокретности. 
- Одлука о приступању продаји непокретности путем лицитације у к.о. Церовљани. 
- Одлука о давању на коришћење пословних простора у својини Града Градишка 

„Развојној агенцији Градишка – РАГА“. 
- Одлука о давању у закуп пословних просторија у својини Града Градишка непосредном 

погодбом КП „Топлана“ а.д. Градишка. 
- Oдлука о давању сагласности за закључење уговора о продаји неизграђеног 

грађевинског земљишта непосредном погодбом са Чекић Срђаном из Градишке. 
 
Уводно образложење за све алинеје дао је Горан Суботић начелник Службе 
градоначелника.  
 

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

 
За расправу није било пријављених. 

 
Секретар је утврдио бројно стање одборника. Гласању је присустовало 27 

одборника и Скупштина је једногласно донијела  
 

О Д Л У К У 
 

о уступању на коришћење земљишта без накнаде Удружењу ратних војних 
инвалида Oдбрамбено - отаџбинског рата. 

 
(Одлука ће се објавити у „Службеном гласнику града Градишка“). 

 

 Одлука о продаји неокретности непосредном погодбом Привредном 
друштву „BERZA-PRODUKT TRADING“ д.о.о. Градишка.  

 
За расправу није било пријављених. 

 
Секретар је утврдио бројно стање одборника. Гласању је присустовало 27 

одборника и Скупштина је једногласно донијела  
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О Д Л У К У 
 

о продаји неокретности непосредном погодбом Привредном друштву „BERZA-
PRODUKT TRADING“ д.о.о. Градишка. 

 
(Одлука ће се објавити у „Службеном гласнику града Градишка“). 

 

 Одлука о прихватању понуде Рађеновић Наде из Градишке за куповину 
непокретности. 

 
Учешће у расправи је узео одборник Зоран Латиновић. 
 
Начелник Службе градоначелника Горан Суботић је дао одговоре на постављена питања. 
 

Секретар је утврдио бројно стање одборника. Гласању је присустовало 27 
одборника и Скупштина је једногласно донијела  

 
О Д Л У К У 

 
о прихватању понуде Рађеновић Наде из Градишке за куповину непокретности. 

 
(Одлука ће се објавити у „Службеном гласнику града Градишка“). 

 
 

 Одлука о стављању ван снаге Одлуке 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. 

 
За расправу није било пријављених. 

 
Секретар је утврдио бројно стање одборника. Гласању је присустовало 27 

одборника и Скупштина је једногласно донијела  
 

О Д Л У К У 
 

о стављању ван снаге Одлуке 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. 
 

(Одлука ће се објавити у „Службеном гласнику града Градишка“). 
 

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

 
За расправу није било пријављених. 

 
Секретар је утврдио бројно стање одборника. Гласању је присустовало 27 

одборника и Скупштина је једногласно донијела  
 

О Д Л У К У 
 

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

 
(Одлука ће се објавити у „Службеном гласнику града Градишка“). 
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 Одлука o давању сагласности за промет непокретности. 
 

За расправу није било пријављених. 
 
Секретар је утврдио бројно стање одборника. Гласању је присустовало 26 

одборника и Скупштина је једногласно донијела  
 

О Д Л У К У 
 

o давању сагласности за промет непокретности. 
(Дрвас д.о.о. Бања Лука) 

 
(Одлука ће се објавити у „Службеном гласнику града Градишка“). 

 

 Одлука о приступању продаји непокретности путем лицитације у к.о. 
Церовљани. 

 
За расправу није било пријављених. 

 
Секретар је утврдио бројно стање одборника. Гласању је присустовало 26 

одборника и Скупштина је једногласно донијела  
 

О Д Л У К У 
 

Одлука о приступању продаји непокретности путем лицитације у к.о. Церовљани 
 

(Одлука ће се објавити у „Службеном гласнику града Градишка“). 
 
 

 Одлука о давању на коришћење пословних простора у својини Града 
Градишка „Развојној агенцији Градишка – РАГА“. 

 
За расправу није било пријављених. 

 
Секретар је утврдио бројно стање одборника. Гласању је присустовало 26 

одборника и Скупштина је једногласно донијела  
 

О Д Л У К У 
 

о давању на коришћење пословних простора у својини Града Градишка 
„Развојној агенцији Градишка – РАГА“. 

 
(Одлука ће се објавити у „Службеном гласнику града Градишка“). 

 
 

 Одлука о давању у закуп пословних просторија у својини Града 
Градишка непосредном погодбом КП „Топлана“ а.д. Градишка. 

 
За расправу није било пријављених. 

 
Секретар је утврдио бројно стање одборника. Гласању је присустовало 26 

одборника и Скупштина је једногласно донијела  
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О Д Л У К У 
 

Одлука о давању у закуп пословних просторија у својини Града Градишка 
непосредном погодбом КП „Топлана“ а.д. Градишка. 

 
(Одлука ће се објавити у „Службеном гласнику града Градишка“). 

 

 Oдлука о давању сагласности за закључење уговора о продаји 
неизграђеног грађевинског земљишта непосредном погодбом са Чекић 
Срђаном из Градишке. 

 
За расправу није било пријављених. 

 
Секретар је утврдио бројно стање одборника. Гласању је присустовало 26 

одборника и Скупштина је једногласно донијела  
 

О Д Л У К У 
 

Oдлука о давању сагласности за закључење уговора о продаји неизграђеног 
грађевинског земљишта непосредном погодбом са Чекић Срђаном из Градишке. 

 
(Одлука ће се објавити у „Службеном гласнику града Градишка“). 

 
 

АД – 23 
 

Разрјешења и именовања: 
- Рјешење о именовању Комисије за спровођење јавног надметања за продају 

грађевинског земљишта. 
- Рјешење о разрјешењу в.д. чланова Надзорног одбора ЈП „Радио Градишка“. 
- Рјешење о именовање чланова  Надзорног одбора ЈП „Радио телевизија Градишка“ 

Градишка. 
 
 

- Рјешење о именовању Комисије за спровођење јавног надметања за продају 
грађевинског земљишта. 

 
За расправу није било пријављених. 

 
Секретар је утврдио бројно стање одборника. Гласању је присустовало 26 

одборника и Скупштина је једногласно донијела  
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

о именовању Комисије за спровођење јавног надметања за продају грађевинског 
земљишта. 

 
(Рјешење ће се објавити у „Службеном гласнику града Градишка“). 

 
 

- Рјешење о разрјешењу в.д. чланова Надзорног одбора ЈП „Радио Градишка“. 
 
За расправу није било пријављених. 

 
Секретар је утврдио бројно стање одборника. Гласању је присустовало 26 

одборника и Скупштина је са 24 гласа „за“, без гласова „против“ и уз 2 гласа „уздржан“ 
донијела  
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Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

о разрјешењу в.д. чланова Надзорног одбора ЈП „Радио Градишка“. 
 

(Рјешење ће се објавити у „Службеном гласнику града Градишка“). 
 
 

- Рјешење о именовању чланова  Надзорног одбора ЈП „Радио-телевизија 
Градишка“ Градишка. 

 
За расправу није било пријављених. 

 
Секретар је утврдио бројно стање одборника. Гласању је присустовало 26 

одборника и Скупштина је са 23 гласа „за“, без гласова „против“ и уз 3 гласа „уздржан“ 
донијела  

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

о именовању чланова  Надзорног одбора ЈП „Радио-телевизија Градишка“ 
Градишка. 

 
(Рјешење ће се објавити у „Службеном гласнику града Градишка“). 

 
АД – 24 

 
Одборничка питања: 

 
Одборница Милица Шукало је коментарисала одговор на постављена питања.  
 
Градоначелник Зоран Аџић дао је завршну ријеч. 
 
 
Нова питања: 
 
Одборница Сњежана Гвозден  
 
1. „Мјештане Брезик Ламинаца интересује када ће се насути неасфалтирана дионица 

пута дужине од око 600 m и у јако је лошем стању, а спаја асфалтиране дионице пута 
који улази са бањалучке цесте, иде кроз Ерцеге и излази на главну ламиначку цесту 
код Добрића. Конкретно од куће Боројевић Ане до куће Сарајлић Стојана. Потребно је 
насути и банкине комплетне дионице од скретања са бањалучке цесте до Ламинаца“. 
 

2. „На једном од засједања Скупштине прошле године поставила сам одборничко 
питање везано за укључивање Града Градишка у пројекат Фондације „За породицу“ 
под називом „Поносне картице“, односно „Цијена минус за 3+“. У овај пројекат до сада 
су укључене 23 локалне заједнице, а има за циљ пружање трајне помоћи и подршке 
породицама са троје и више дијеце које постају власници поносних картица, уз које 
могу куповати робе и услуге код друштвено одговорних компанија, које им омогућују 
одређене попусте. 
Када ће Град Градишка потписати уговор са поменутом фондацијом и на тај начин 
увелико олакшати тешку материјалну ситуацију већине ових поносних вишечланих 
породица и дати велики допринос пронаталитетним и демографским политикама које 
за циљ имају двије најбитније ствари: 
1. Повећање наталитета 
2. Спречавање одласка комплетних породица у иностранство? 
Искуства локалних заједница укључених у овај пројекат су више него добра.“ 
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Одборница Милица Шукало 
 
1. „Зашто МЗ Душаново, коју окружује велики број села, нема апотеку и неку филијалу 

банке и поште, како грађани тих села не би морали ићи у Нову Тополу? Постоји ли 
могућност да се то ријеши?“ 
 

2. „Да ли постоји могућност реконструкције тзв. Омладинског дома или Дома културе у 
МЗ Турјак? Напомињем да овај објекат годинама није у функцији а пријеко је 
потребан грађанима ове МЗ.“ 

 

Одборница Јована Кодић 
 
1. „Мјештане насеља Сењак занима када је планиран наставак радова на игралишту 

које се налази на Сењаку у улици Надежде Петровић? Наиме, у питању је дјечије 
игралиште коме недостаје кутак за пензионере и родитеље. Постављањем пар клупа 
са столовима, засађивањем дрвећа (које би правило хлад), те исцртавањем шаховске 
плоче са фигурама парк-игралиште би постало заокружена цјелина, а мјештани свих 
генерација задовољни.“ 
 

2. „Иницијатива према надлежном одјељењу. Постоји ли могућност да се натпис Арена 
на спортској дворани замјени ћириличним словима? У задње вријеме се много прича 
о очувању наше културе, насљеђа, обичаја. Па ево почнимо од очувања ћирилице на 
дворани која се налази на улазу у нашу Републику. Иначе, ради се о замјени два 
слова. У крајњем случају назив може бити написан двојезично.“ 

 
Одборник Радислав Дончић 
 

1. „Тражим платне листе за запослене у Градској управи по мјесецима за 2019., 2020. 
и 2021. годину, све уговоре на неодређено, уговоре о привременим и повременим 
пословима.“ 
 

2. „ЈПУ „Лепа Радић“ Градишка. Тражим да ми се достави евиденција о дневном 
присуству на послу од фебруара 2021. до фебруара 2022. године за радницу Зорић 
Љубицу.“ 
 

Одборник Бранислав Мракић 
 
„ПИТАЊЕ ЗА ОПШТИНСКУ УПРАВУ - ПОРОДИЦА ДМИТРОВИЋ 

 

Поднио сам 14.05.2012. године РГП Подручне јединице Градишка захтјев расправљање 
узурпације пута у Доњим Карајзовцима од стране Дуновић Драгише и Дуновић Гојка из 
Карајзоваца. 
 

Првостепени орган подручне јединице Градишка донијела је рјешење бр. 21.18/472-2/12 
од 08.02.2016. године којим се утврђује да су узурпирали пут Дуновићи и истим рјешењем 
је наложено узурпантима да напусте узурпирани пут. 
 

Узурпанти су се жалили другостепеном органу и окружном суду али су добили одбијеницу 
тако да је рјешење постало правоснажно и извршно. 
 

Узурпанти су поднијели захтјев Врховном суду Републике Српске за ванредно 
преиспитивање пресуде Окружног суда у Бања Луци бр. 11.О У 022853 18 од 04.03.2019. 
године. И Врховни суд РС је донио пресуду бр. 11 О У 022853 19 Увп од 10.06.2019. 
године у којем се захтјев одбија као неоснован јер је рјешење подручне јединице 
Градишка од 08.02. 2016. године ПОСТАЛО ПРАВОСНАЖНО И ИЗВРШНО. 
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Онда на сцену ступа предсједник мјесне заједнице Доњи Карајзовци да се обустави 
извршење правоснажног рјешења. 
 

Затим начелник општине упућује захтјев правобранилаштву за одгоду поступања по 
закључку којим је наложено извршење. 
 

У МЕЂУВРЕМЕНУ ЈЕ ОПШТИНА  ПРИЈЕ ТРИ ГОДИНЕ ПРЕСТАЛА ДА ВУЧЕ СМЕЋЕ ОД 
ТРИ КУЋЕ ЗБОГ НЕМОГУЋНОСТИ ПРИЛАЖЕЊА КАМИОНОМ. 
 

У међувремену саобраћајни инспектор издаје рјешење 11.06.2020. године којим налаже 
Одјељењу за стамбено комуналне послове да преко свог извођача на прописан начин 
изврши уклањање живе ограде и дрвећа које се налази у границама некатегорисаног пута 
у Доњим Карајзовцима и даје рок од 20 дана. Које никад није проведено. 
 

Град Градишка тражио је обуставу извршења којим је расправљена узурпација и који је 
окончан на Врховном суду А ПОКРЕЋЕ ДВА СПОРА ПРЕД ОСНОВНОМ СУДОМ 
ГРАДИШКА У РАЗМАКУ ОД ПАР ДАНА САМО ДА СЕ НЕ ИЗВРШИ ПРАВОСНАЖНО 
РЈЕШЕЊЕ. 
 

ЗАШТО ЈЕ У ИНТЕРЕСУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ДА СЕ РЈЕШЕЊЕ КОЈЕ ЈЕ ПРАВОСНАЖНО 
НЕ ПРОВЕДЕ И ДА МЈЕШТАНИ ИМАЈУ НОРМАЛАН ПРИСТУП СВОЈИМ КУЋАМА КАО И 
ОСТАЛИ ГРАЂАНИ?“ 

 
 

Сједница је завршена у 14:51 часова. 
 
 
 
Записник водила Маја Зрнић. 

 
 
 
 

                СЕКРЕТАР                            ПРЕДСЈЕДНИК 
        СКУПШТИНЕ ГРАДА                                                          СКУПШТИНЕ ГРАДА 
 
             Немања Панић                                                                Миленко Павловић 


