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И З В О Д  И З  З А П И С Н И К А 
 

са 13. редовне сједнице Скупштине града Градишка 
одржане 24.03.2022. 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 25 одборника. 
 
Одборници Синиша Аџић, Марко Шукало, Страхиња Јуришић, Драган Благојевић и 
Владимир Јанковић су правдали своје одсуство. Одборник Драгиша Цвијић није правдао 
одсуство са сједнице.  

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 потпредсједник Народне скупштине Републике Српске 
Денис Шулић и народни посланик у Народној скупштини Републике Српске, Дане 
Малешевић. 

 
Сједницу су пратила средства јавног информисања. Скупштину је директно преносила 
Радио телевизија Градишка путем Мтел-а канал 97 и Блиц нет-а канал 56.  

 
Предсједник је упитао одборнике да ли имају примједбе на Извод из записника са 12. 
редовне сједнице Скупштине града Градишка одржане 24.02.2022. године. Примједби није 
било и констатовано је да је усвојен Извод из записника са 12. редовне сједнице. 
 
Предсједник је упознао присутне да предлагач скида 19. тачку дневног реда, а то је 
Приједлог Закључка о давању сагласности на цјеновнике јавног превоза лица на подручју 
града Градишка. Начелник Службе градоначелника Горан Суботић је образложио зашто 
се поменута тачка скида са дневног реда. Рекао је да поједини превозници нису 
благовремено доставили своје цјеновнике те да надлежно одјељење није имало довољно 
времена да размотри достављене материјале и упути их Скупштини. 
 
Предсједник је упознао одборнике да се Скупштини жели обратити Милош Јагодић 
предсједник Удружења пенионера града Градишка. Једногласно је усвојено да се г. 
Јагодић може обратти Скупштини. 
 
Предсједник је дао на усвајање предложени дневни ред. Дневни ред је једногласно 
усвојен након чега је предсједник прочитао усвојени Дневни ред за 13. редовно засједање 
Скупштине града Градишка. 
 
Одборник Драгиша Цвијић сједници присуствује од овог дијела засједања. Ради се са 26 
одборника. 
 

Д Н Е В Н И  Р Е Д 
 

 

1. Програм кориштења пољопривредног земљишта на подручју града Градишка 
за 2022. годину.                             
 

2. Извјештај о раду Форума за безбједност грађана на подручју града Градишка 
за 2021. годину. 
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3. Извјештај о реализацији Омладинске политике и положају и статусу младих за 
2021. годину.     
                     

4. Информација о социјалној ситуацији на подручју града за 2021. годину. 
- Општа социјална ситуација на подручју града. 
- Материјални, здравствени и социјални положај пензионера на подручју града. 
- Проблем наркоманије, осталих облика зависности и полно преносивих болести код  

  младих на подручју града.  
   

5. Информација о стању у области водоснабдијевања и одвођењу отпадних вода 
на подручју града Градишка за 2021. годину.                               
 

6. Информација о управљању чврстим отпадом на подручју града Градишка за 
2021. годину.     
                          

7. Информација о стању у јавном путничком превозу и такси превозу на подручју 
града Градишка за 2021. годину.                           

 
8. Информација о противпожарној заштити на подручју града Градишка за 2021. 

годину. 
 

9. Информација о погребној дјелатности на подручју града Градишка за 2021. 
годину. 

 
10. Информација о стању у области ветеринарскe дјелатности, са посебним 

освртом на кретања заразних и паразитских болести животиња на подручју 
града Градишка у 2021. години. 
    

11. Информација о стању снабдијевања електричном енергијом на подручју града 
Градишка за 2021. годину.                                               
 

12. Информација о стању у области поштанског саобраћаја на подручју града 
Градишка за 2021. годину.                                         

                                                                             
13. Информација о раду Републичке управе за геодетске и имовинско - правне 

послове, Подручна јединица Градишка за 2021. годину.                                             
 

14. Информација о раду Правобранилаштва Републике Српске - сједиште 
замјеника Бања Лука за 2021. годину.                                                           
 

15. Приједлог Одлуке о доношењу Регулационог плана „Метал“. 
 

16. Приједлог Одлуке о доношењу измјене дијела Регулационог плана подручја 
зона 2, 7 и 8 – источни дио градске зоне Градишке „Градишка-исток“ (угао 
улица Хиландарска и војводе Путника). 

 
17. Приједлог Одлуке о приступању пројекту енергетске ефикасности на јавним 

објектима по ESCO моделу финансирања на подручју града Градишка. 
 

18. Приједлог Одлуке о допуни Одлуке о одређивању матичних подручја. 

  Приједлог Одлуке о допуни Одлуке о одређивању назива улица, тргова и 
дијелова насељених мјеста и обиљежавања зграда бројевима. 

 
19. Приједлози аката из области имовинско – правних односа: 

  Одлука о продаји непосредном погодбом неизграђеног грађевинског земљишта у 
оквиру Регулационог плана „Агроиндустријска зона Нова Топола“ Привредном 
друштву „REET TECHNOLOGIES“ д.о.о. Бања Лука. 
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  Одлука о продаји непосредном погодбом неизграђеног грађевинског земљишта у 
оквиру Регулационог плана „Агроиндустријска зона Нова Топола“ Привредном 
друштву „ISKRA TELA L“ д.о.о. Лакташи. 

  Одлука о продаји непокретности непосредном погодбом Кутлача Момчилу из 
Церовљана. 
 

20. Одборничка питања. 
 

 
Р А Д  И  З А К Љ У Ч Ц И 

 
АД – 1 

 
Програм кориштења пољопривредног земљишта на подручју града Градишка за 

2022. годину. 

 
Горан Мирјанић начелник Одјељења за пољопривреду и рурални развој дао је уводно 
образложење. 

 
Учешће у расправи су узели одборници Бранислав Мракић, Зоран Латиновић и Радислав 
Дончић. 
 
Завршну ријеч дао је градоначелник Зоран Аџић. 
 

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

 
П Р О Г Р А М 

 
кориштења пољопривредног земљишта на подручју града Градишка за 2022. 

годину. 
  

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

АД – 2 
 

Извјештај о раду Форума за безбједност грађана на подручју града Градишка за 
2021. годину. 

 
За расправу није било пријављених. 
 

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

 
З А КА Љ У Ч А К 

 
о усвајању Извјештаја о раду Форума за безбједност грађана на подручју града 

Градишка за 2021. годину. 
 

(Закључак ће се објавити у „Службеном гласнику града Градишка“). 
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АД – 3 
 

Извјештај о реализацији Омладинске политике и положају и статусу младих за 2021. 
годину. 

 
Предсједник Комисије за питања младих и демографију Душан Ристић је прочитао 
мишљење Комисије: Комисија за питања младих и демографију Скупштине града 
Градишка на сједници одржаној 21.03.2022. године разматрала је: 

 
1. Извјештај о реализацији Омладинске политике и положају и статусу младих за 2021. 

годину.     
                     

2.   Информацију о социјалној ситуацији на подручју града за 2021. годину. 
 

Комисија је једногласно усвојила мишљење да се предметни акти могу упутити 
Скупштини на разматрање у предложеном тексту. 
 
У расправи су учествовали одборници Радислав Дончић, Душан Ристић и Зоран 
Латиновић. 
 
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 Извјештаја о реализацији Омладинске политике и положају и статусу 

младих за 2021. годину. 
 

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

Потпредсједник Народне скупштине Републике Српске Денис Шулић се обратио 
Скупштини. 
 

АД – 4 
 

Информација о социјалној ситуацији на подручју града за 2021. годину. 
- Општа социјална ситуација на подручју града. 

- Материјални, здравствени и социјални положај пензионера на подручју града. 
- Проблем наркоманије, осталих облика зависности и полно преносивих болести код 

младих на подручју града. 
 

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 21.03.2022. године разматраo је: 
 

1. Информацију о социјалној ситуацији на подручју града за 2021. годину. 
 

2.   Информацију о стању у области ветеринарскe дјелатности, са посебним освртом на 
кретања заразних и паразитских болести животиња на подручју града Градишка у 
2021. години.                                                                                                       

 
Савјет је једногласно усвојио мишљење да се предметни акти могу упутити 

Скупштини на разматрање у предложеном тексту. 
 
Учешће у расправи су узели одборници Давор Глишић, Радислав Дончић, Бранислав 
Мракић, Сњежана Гвозден, Бојан Вујановић, Драгиша Цвијић, Томислав Ковачевић, 
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Милица Шукало, Ђорђо Грујичић и Зоран Латиновић. Одборник Радислав Дончић је у 
расправи учествовао и испред Клуба одборника СДС-ПДП.  
Одборница Сњежана Гвозден је предложила увођење и реализацију мјере 
суфинансирања боравка дјеце у приватним дјечијим вртићима за самохране родитеље. 
 
Милош Јагодић предсједник Удружења пензионера се обратио Скупштини. 
 
Завршну ријеч дао је градоначелник Зоран Аџић. 
 
Одборник Зоран Латиновић је искористио своје право на реплику. 
 

Секретар је утврдио бројно стање одборника. Скупштина је једногласно донијела  
 

З А К Љ У Ч А К 
 

о усвајању Информације о социјалној ситуацији на подручју града за 2021. годину. 
 

 
АД – 5 

 
Информација о стању у области водоснабдијевања и одвођењу отпадних вода на 

подручју града Градишка за 2021. годину. 
 
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 
21.03.2022. године разматрао је: 

 
1. Информацију о стању у области водоснабдијевања и одвођењу отпадних вода на 

подручју града Градишка за 2021. годину.                               
 

2. Информацију о управљању чврстим отпадом на подручју града Градишка за 2021. 
годину.     
                     

Одбор је једногласно усвојио мишљење да се предметни акти могу упутити 
Скупштини на разматрање у предложеном тексту. 
 
У расправи је учествовао одборник Радислав Дончић. 
 
Директор КП „Водовод“ Сандро Зеничанин је дао одговоре на постављена питања. 
 

Секретар је утврдио бројно стање одборника. Скупштина је једногласно донијела  
 

З А К Љ У Ч А К 
 

о усвајању Информације о стању у области водоснабдијевања и одвођењу 
отпадних вода на подручју града Градишка за 2021. годину. 

 
 

АД – 6 
 

Информација о управљању чврстим отпадом на подручју града Градишка за 2021. 
годину. 

 
За расправу није било пријављених. 
 

Секретар је утврдио бројно стање одборника. Скупштина је једногласно донијела  
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З А К Љ У Ч А К 
 

о усвајању Информације о управљању чврстим отпадом на подручју града 
Градишка за 2021. годину. 

 
 

АД – 7 
 

Информација о стању у јавном путничком превозу и такси превозу на подручју 
града Градишка за 2021. годину. 

 
За расправу није било пријављених. 
 

Секретар је утврдио бројно стање одборника. Скупштина је једногласно донијела  
 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

о усвајању Информације о стању у јавном путничком превозу и такси превозу на 
подручју града Градишка за 2021. годину. 

 
 

АД – 8 
 

Информација о противпожарној заштити на подручју града Градишка за 2021. 
годину. 

 
За расправу није било пријављених. 
 

Секретар је утврдио бројно стање одборника. Скупштина је једногласно донијела  
 

З А К Љ У Ч А К 
 

о усвајању Информације о противпожарној заштити на подручју града Градишка за 
2021. годину. 

 
АД – 9 

 
Информација о погребној дјелатности на подручју града Градишка за 2021. годину. 

 
 
Замјеник предсједика Комисије за односе са вјерским заједницама Станислав Козминчук 
је прочитао мишљење Комисије: Комисија за односе са вјерским заједницама Скупштине 
града Градишка на сједници одржаној 22.03.2022. године разматрала је: 
 

1. Информацију о погребној дјелатности на подручју града Градишка за 2021. годину. 
 
Комисија је једногласно усвојила мишљење да се предметни акт може упутити 

Скупштини на разматрање у предложеном тексту. 
 
За расправу није било пријављених. 
 

Секретар је утврдио бројно стање одборника. Скупштина је једногласно донијела  
 

З А К Љ У Ч А К 
 

о усвајању Информације о погребној дјелатности на подручју града Градишка за 
2021. годину. 
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АД - 10 
 

Информација о стању у области ветеринарскe дјелатности, са посебним освртом на 
кретања заразних и паразитских болести животиња на подручју града Градишка у 

2021. години. 
 
За расправу није било пријављених. 
 

Секретар је утврдио бројно стање одборника. Скупштина је једногласно донијела  
 

З А К Љ У Ч А К 
 

о усвајању Информације о стању у области ветеринарскe дјелатности, са посебним 
освртом на кретања заразних и паразитских болести животиња на подручју града 

Градишка у 2021. години. 
 

АД – 11 
 

Информација о стању снабдијевања електричном енергијом на подручју града 
Градишка за 2021. годину. 

 
У расправи су учествовали одборници Радислав Дончић, Звјездан Панић и Бранислав 
Мракић. Одборник Звјездан Панић је прочитао закључке Клуба одборника СНСД-а.  
 

1. Систем снабдијевања електричном енергијом на подручју града Градишка је у 
изузетно лошем стању, а што се огледа у сљедећем: 

 
- Изузетно компликован и дуготрајан поступак прикључења нових потрошача. 

Процес траје и по неколико мјесеци. 
- Стање нисконапонске мреже на терену је у катастрофалном стању 

(прекиди у снабдијевању, лоше стање стубова итд.). 
- Приликом искључења потрошача са мреже, због дуга, након измирења обавеза, 

нереално је дуг период поновног прикључења, које траје и по неколико дана. 
 

2. Позивамо надлежне органе да предузму одговарајуће мјере у циљу рјешавања 
потреба свих потрошача. 

 
Предсједник је прочитао закључке Клуба одборника СНСД-а. Одборници су сагласни да 
се овакав закључак пошаље надлежним органима. 
 
Овај закључак ће се доставити Мјешовитом Холдингу „Електропривреда“ Републике 
Српске акционарско друштво Требиње и Влади Републике Српске. 
 
Мишо Чагљевић координатор ТЈ Градишка, Србац и Лакташи дао је одговоре на 
постављена питања. 
 
Информација о стању снабдијевања електричном енергијом на подручју града 
Градишка за 2021. годину се прима ка знању. 
 

АД – 12 
 

Информација о стању у области поштанског саобраћаја на подручју града Градишка 
за 2021. годину. 

 
За расправу није било пријављених. 
 
Информација о стању у области поштанског саобраћаја на подручју града Градишка 
за 2021. годину се прима ка знању. 
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АД – 13 
 

Информација о раду Републичке управе за геодетске и имовинско - правне 
послове, Подручна јединица Градишка за 2021. годину. 

 
За расправу није било пријављених. 
 
Информација о раду Републичке управе за геодетске и имовинско - правне 
послове, Подручна јединица Градишка за 2021. годину се прима ка знању. 

 
АД – 14 

 

Информација о раду Правобранилаштва Републике Српске - сједиште замјеника 
Бања Лука за 2021. годину. 

 
Милан Ракита испред Правобранилаштва Републике Српске је дао уводно образложење. 
 
За расправу није било пријављених. 
 
Информација о раду Правобранилаштва Републике Српске - сједиште замјеника 
Бања Лука за 2021. годину се прима ка знању. 

 
АД – 15 

 
Приједлог Одлуке о доношењу Регулационог плана „Метал“. 

 
Замјеник предсједника Комисије за просторно уређење Сњежана Гвозден је прочитала 

мишљење Комисије: Комисија за просторно уређење Скупштине града Градишка на 
сједници одржаној 21.03.2022. године разматрала је: 

 
1. Приједлог Одлуке о доношењу Регулационог плана „Метал“. 

 
Комисија је једногласно усвојила мишљење да се предметни акт може упутити 

Скупштини на разматрање у предложеном тексту. 
 
Драгомир Бајић испред „АЦС СТУДИО“ Бања Лука је извршио презентацију Регулационог 
плана „Метал“. 
 
За расправу није било пријављених. 
 

Секретар је утврдио бројно стање одборника. Скупштина је једногласно донијела  
 

О Д Л У К У 
 

о доношењу Регулационог плана „Метал“. 
 

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

АД – 16 
 

Приједлог Одлуке о доношењу измјене дијела Регулационог плана подручја зона 2, 
7 и 8 – источни дио градске зоне Градишке „Градишка-исток“ (угао улица 

Хиландарска и војводе Путника). 
 
  

Предраг Јованић испред „АЦС СТУДИО“ Бања Лука је извршио презентацију измјене 
дијела Регулационог плана подручја зона 2, 7 и 8 – источни дио градске зоне Градишке 
„Градишка-исток“ (угао улица Хиландарска и војводе Путника). 
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За расправу није било пријављених. 
 

Секретар је утврдио бројно стање одборника. Скупштина је једногласно донијела  
 

О Д Л У К У 
 

о доношењу измјене дијела Регулационог плана подручја зона 2, 7 и 8 – источни дио 
градске зоне Градишке „Градишка-исток“ (угао улица Хиландарска и војводе 

Путника). 
 

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

АД – 17 
 

Приједлог Одлуке о приступању пројекту енергетске ефикасности на јавним 
објектима по ESCO моделу финансирања на подручју града Градишка. 

 
Уводно образложење дала је Данијела Љољић начелник Одјељења за развој и 
међународне пројекте. 
 
За расправу није било пријављених. 
 

Секретар је утврдио бројно стање одборника. Скупштина је једногласно донијела  
 

О Д Л У К У 
 

о приступању пројекту енергетске ефикасности на јавним објектима по ESCO 
моделу финансирања на подручју града Градишка. 

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

 
АД - 18 

 
Приједлог Одлуке о допуни Одлуке о одређивању матичних подручја. 

  Приједлог Одлуке о допуни Одлуке о одређивању назива улица, тргова и 
дијелова насељених мјеста и обиљежавања зграда бројевима. 

 
Уводно образложење дао је начелник Службе градоначелника Горан Суботић. 
 
За расправу није било пријављених. 
 
Секретар је утврдио бројно стање одборника. Скупштина је једногласно донијела  

 
О Д Л У К У 

 
о допуни Одлуке о одређивању матичних подручја. 

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

 
Секретар је утврдио бројно стање одборника. Скупштина је једногласно донијела  

 
О Д Л У К У 

 
о допуни Одлуке о одређивању назива улица, тргова и дијелова насељених мјеста 

и обиљежавања зграда бројевима. 
 

(Одлука ће се објавити у „Службеном гласнику града Градишка“). 
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АД – 19 
 

Приједлози аката из области имовинско – правних односа: 

  Одлука о продаји непосредном погодбом неизграђеног грађевинског земљишта у 
оквиру Регулационог плана „Агроиндустријска зона Нова Топола“ Привредном друштву 
„REET TECHNOLOGIES“ д.о.о. Бања Лука. 

  Одлука о продаји непосредном погодбом неизграђеног грађевинског земљишта у 
оквиру Регулационог плана „Агроиндустријска зона Нова Топола“ Привредном друштву 
„ISKRA TELA L“ д.о.о. Лакташи. 

  Одлука о продаји непокретности непосредном погодбом Кутлача Момчилу из 
Церовљана. 

 
Уводно образложење дао је начелник Службе градоначелника Горан Суботић. 
 

- Одлука о продаји непосредном погодбом неизграђеног грађевинског 
земљишта у оквиру Регулационог плана „Агроиндустријска зона Нова 

Топола“ Привредном друштву „REET TECHNOLOGIES“ д.о.о. Бања Лука. 
 
За расправу није било пријављених. 
 

Секретар је утврдио бројно стање одборника. Скупштина је једногласно донијела  
 

О Д Л У К У 
 

о продаји непосредном погодбом неизграђеног грађевинског земљишта у оквиру 
Регулационог плана „Агроиндустријска зона Нова Топола“ Привредном друштву 

„REET TECHNOLOGIES“ д.о.о. Бања Лука. 
 

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

- Одлука о продаји непосредном погодбом неизграђеног грађевинског 
земљишта у оквиру Регулационог плана „Агроиндустријска зона Нова 

Топола“ Привредном друштву „ISKRA TELA L“ д.о.о. Лакташи. 
 

За расправу није било пријављених. 
 

Секретар је утврдио бројно стање одборника. Скупштина је једногласно донијела  
 

О Д Л У К У 
 

о продаји непосредном погодбом неизграђеног грађевинског земљишта у оквиру 
Регулационог плана „Агроиндустријска зона Нова Топола“ Привредном друштву 

„ISKRA TELA L“ д.о.о. Лакташи. 
 

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

- Одлука о продаји непокретности непосредном погодбом Кутлача Момчилу из 
Церовљана. 

 
За расправу није било пријављених. 
 

Секретар је утврдио бројно стање одборника. Скупштина је једногласно донијела  
 

О Д Л У К У 
 

о продаји непокретности непосредном погодбом Кутлача Момчилу из Церовљана. 
 

(Одлука ће се објавити у „Службеном гласнику града Градишка“). 
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АД – 20 

 
Одборничка питања: 

 
Одборник Радислав Дончић је писменим путем обавијестио Скупштину града да повлачи 
питање са претходне сједнице, а везано за ЈПУ „Лепа Радић“. 
 
Није било коментара одговора на постављена питања.  
 
Нова питања: 
 
Одборница Сњежана Гвозден  
 
1. „Становнике неколико старих зграда, лоцираних иза стамбено-пословне зграде Мост 

интересује да ли постоји могућност да се уреди и асфалтира паркинг простор у склопу 
тих зграда, јер је садашње стање поменуте локације изузетно лоше, те се због рупа и 
неравне површине тај простор не може адекватно искористити, па се јавља мањак 
паркинг мјеста.“ 

 
 
Одборник Ђорђо Грујичић 
 
1. „Поново покрећем питање изградње канцеларије и просторије мјесне заједнице у 

Жеравици с обзиром да у мјесној заједници не постоји, а ради се о једној од већих 
мјесних заједница из приградског насеља.“ 

 
 

Предсједник је обавијестио одборнике да ће се наредна 14. сједница одржити прије Дана 
града те да ће се распоред сједења бити враћен на редослијед и распоред сједења прије 
пандемије Ковид 19. 
 
 
Сједница је завршена у 14:36 часова. 
 
 
 
Записник водила Маја Зрнић. 

 
 
 
 

                СЕКРЕТАР                            ПРЕДСЈЕДНИК 
        СКУПШТИНЕ ГРАДА                                                          СКУПШТИНЕ ГРАДА 
 
             Немања Панић                                                                Миленко Павловић 


