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И З В О Д  И З  З А П И С Н И К А 
 

са 14. редовне сједнице Скупштине града Градишка 
одржане 18.04.2022. године 

 
 Сједница је одржана у сали за сједнице Скупштине града Градишка са почетком у 
09.00 часова. 
 
Предсједавао је г. Синиша Аџић, потпредсједник Скупштине града Градишка. 
 
Скупштина је почела рад са 25 одборника. 
 
Одборници Миленко Павловић, Марко Шукало, Драгиша Цвијић, Драган Благојевић и 
Милица Шукало су правдали своје одсуство.  

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 је присуствовао делегат у Вијећу народа Републике Српске Славко 
Дуњић. 

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

 
Предсједавајући је упитао одборнике да ли имају примједбе на Извод из записника са 13. 
редовне сједнице Скупштине града Градишка одржане 24.03.2022. године. Примједби није 
било и констатовано је да је усвојен Извод из записника са 13. редовне сједнице. 
 
 
Предсједавајући је упознао присутне да је стигао захтјев за допуну Дневног реда. 
Начелник Службе градоначелника Горан Суботић је образложио потребу за допуном 
дневног реда.  Допуна дневно реда једногласно усвојена. Дневни ред је једногласно 
усвојен након чега је предсједавајући прочитао усвојени Дневни ред за 14. редовно 
засједање Скупштине града Градишка. 
 
 

Д Н Е В Н И  Р Е Д 
 

 

1. Извјештај о извршењу Буџета града Градишка за 2021. годину. 
 

2. Извјештај о реализацији Плана утрошка средстава остварених од накнаде по 
основу кориштења шума и шумског земљишта на простору града Градишка за 
2021. годину. 
 

3. Извјештај о реализацији Плана кориштења средстава остварених од 
концесионе накнаде за 2021. годину. 

 

4. Извјештај о реализацији Програма заједничке комуналне потрошње за 2021. 
годину. 

 

5. Извјештај о реализацији Програма уређења градског и осталог грађевинског 
земљишта за 2021. годину. 

 

6. Извјештај о реализацији Програма текућег одржавања и реконструкције 
локалних и некатегорисаних путева за 2021. годину. 

 

7. Извјештај о реализацији Програма текућег одржавања хидромелиoрационог 
система за 2021. годину. 
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8. Извјештај о реализацији Програма кориштења средстава остварених по основу 
накнада од  пољопривредног земљишта у 2021. години. 

 

9. Извјештај о реализацији Програма подршке  пољопривреди за 2021. годину. 
 

10. Извјештај о реализацији Програма подршке предузетништву за 2021. годину. 
 

11. Извјештај о реализацији Програма социјалне заштите за 2021. годину. 
 

12. Извјештај о реализацији Програма борачко-инвалидске заштите и заштите 
циви-лних жртава рата за 2021. годину. 

 

13. Извјештај непрофитних организација о кориштењу средстава Буџета Града и 
стању у области невладиног сектора за 2021. годину. 
 

14. Извјештај о пословању и годишњи обрачун ЈЗУ „Дом здравља“ Градишка за 
2021. годину. 

 

15. Извјештај о пословању и годишњи обрачун ЈЗУ „Апотека Градишка“ Градишка 
за 2021. годину. 

 

16. Извјештај о пословању и годишњи обрачун ЈУ „Центар за социјални рад“ 
Градишка за 2021. годину. 

 

17. Извјештај о пословању и годишњи обрачун ЈУ „Туристичка организација града 
Градишка“ за 2021. годину. 

 

18. Извјештај о пословању и годишњи обрачун ЈП „Радио телевизија Градишка“ за 
2021. годину. 
 

19. Информација о пословању КП „Водовод“ а.д. Градишка за 2021. годину. 
 

20. Информација о пословању КП „Топлана“ а.д. Градишка за  2021. годину. 
21. Информација о пословању КП „Градска чистоћа“ а.д. Градишка за 2021. годину. 

 

22. Информација о пословању „ДЕП-ОТ“ Бања Лука за 2021. годину. 
 

23. Информација о организовању и функционисању цивилне заштите на подручју 
града Градишка за 2021. годину. 

 

24. Информација о стању противградне превентиве и припремама за сезону 2022. 
године на подручју града Градишка. 

 

25. Приједлози одлука о додјели јавних  признања града Градишка, 
 

26. Приједлог Одлуке о измјени и допуни Одлуке о организовању пословања ЈУ за 
предшколско образовање и васпитање дјеце „Лепа Радић“ Градишка. 

 

27. Приједлог Одлуке о организовању Јавне установе „Културни центар“ п.о. 
Градишка. 

 

28. Приједлог Одлуке о прихватању улагања привредног друштва „IEE Technology“ 
д.о.о. Бањалука, ПЈ „Еко топлана“ Градишка у комуналне објекте и уређаје КП 
„Топлана“ а.д. Градишка по уговору број: 02-022-164/13 од 11.10.2013. године, 

 

29. Приједлог Одлуке о набавци путничких аутомобила за потребе Градске управе 
Градишка 

 

30. Приједлог Одлуке о приступању измјени дијела Урбанистичког пројекта 
„Мањуреви-стадион-Топлана“ 

- Рјешење о именовању Савјета за праћење измјена дијела Урбанистичког пројекта 
„Мањуреви-Стадион-Топлана“  
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31. Приједлог Закључка о давању сагласности на цјеновнике јавног превоза лица 
на подручју града Градишка, 

 

32. Приједлози аката из области имовинско-правних односа: 
- Одлука о давању у закуп непокретности у својини Града Градишка непосредном погодбом 

Удружењу грађана "Шаховски клуб Лисковац", 
- Одлука о давању сагласности за куповину непокретности ½ дијела у својини ЗЗ 

„Поткозарје’’ Романовци са п.о.- у стечају, 
- Одлука о давању сагласности за закључење уговора о замјени некретнина са Грабовић 

Душаном из Градишке 
 

33. Приједлог Одлуке о утврђивању услова и критеријума за избор и именовање 
члана управног одбора Јавне здравствене установе "Дом Здравља" Градишка 

 

34. Разрјешења и именовања: 
- Рјешење о разрјешењу члана УО ЈЗУ "Дом здравља" Градишка (Прим. др. Славко Дуњић) 
- Рјешење о именовању в. д. члана УО ЈЗУ "Дом здравља" Градишка (дип. ек. Далибор 

Бороја), 
- Рјешење о разрјешењу члана Школског одбора ЈУ „Техничка школа“ Градишка (Јована 

Малетић, проф. српског језика и књижевности)) 
- Рјешење о избору члана Школског одбора ЈУ „Техничка школа“ Градишка (Дарко Врховац, 

дипл. економиста) 
 

35. Одборничка питања 
 

 
 

Р А Д  И  З А К Љ У Ч Ц И 

 
АД – 1 

 
Извјештај о извршењу Буџета града Градишка за 2021. годину. 

 
Никола Мумало начелник Одјељења за финансије дао је уводно образложење. 
 

Замјеник предсједника Одбора за буџет и финансије Синиша Аџић је прочитао 
мишљење Одбора: Одбор за буџет и финансије Скупштине града Градишка на сједници 
одржаној 14.4.2022. године разматраo је: 
 

1. Извјештај о извршењу Буџета града Градишка за 2021. годину. 
 

2.  Извјештај непрофитних организација о кориштењу средстава Буџета Града и стању у 
области невладиног сектора за 2021. годину. 

 
Одбор је једногласно усвојио мишљење да се предметни акти могу упутити 

Скупштини на разматрање у предложеном тексту. 
 

Учешће у расправи су узели одборници Зоран Латиновић, Радислав Дончић и Томислав 
Ковачевић. 
 
Завршну ријеч дао је градоначелник Зоран Аџић. 
 
Одборник Зоран Латиновић је искористио своје право на реплику. 
 

Секретар је утврдио бројно стање одборника. Гласању су присустовала 28 
одборника и Скупштина је са 24 гласа „за“, без гласова „против“ и уз 4 гласа „уздржан“ 
донијела  
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О Д Л У К А 
 

о извршењу Буџета града Градишка за 2021. годину. 
 

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

АД – 2 
 

Извјештај о реализацији Плана утрошка средстава остварених од накнаде по 
основу кориштења шума и шумског земљишта на простору града Градишка за 

2021. годину. 
 

 
За расправу није било пријављених. 
 

Секретар је утврдио бројно стање одборника. Гласању су присустовала 24 
одборника и Скупштина је са 21 глас „за“, без гласова „против“ и уз 3 гласа „уздржан“ 
донијела  

 
З А К Љ У Ч А К 

 
о усвајању Извјештаја о реализацији Плана утрошка средстава остварених од 
накнаде по основу кориштења шума и шумског земљишта на простору града 

Градишка за 2021. годину. 
 

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

АД – 3 
 

Извјештај о реализацији Плана кориштења средстава остварених од 
концесионе накнаде за 2021. годину. 

 
 
За расправу није било пријављених. 
 

Секретар је утврдио бројно стање одборника. Гласању су присустовала 24 
одборника и Скупштина је са 21 глас „за“, без гласова „против“ и уз 3 гласа „уздржан“ 
донијела  

 
З А К Љ У Ч А К 

 
о усвајању Извјештаја о реализацији Плана кориштења средстава остварених од 

концесионе накнаде за 2021. годину. 
 

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

АД – 4 
 

Извјештај о реализацији Програма заједничке комуналне потрошње за 2021. 
годину. 

 
За расправу није било пријављених. 
 

Секретар је утврдио бројно стање одборника. Гласању су присустовала 24 
одборника и Скупштина је са 21 глас „за“, без гласова „против“ и уз 3 гласа „уздржан“ 
донијела  
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З А К Љ У Ч А К 
 

о усвајању Извјештаја о реализацији Програма заједничке комуналне потрошње за 
2021. годину. 

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

 
АД – 5 

 
Извјештај о реализацији Програма уређења градског и осталог грађевинског 

земљишта за 2021. годину. 
 

Предсједник Комисије за просторно уређење Владимир Јанковић је прочитао 
мишљење Комисије: Комисија за просторно уређење Скупштине града Градишка на 
сједници одржаној 14.4.2022. године разматрала је: 

 
1. Извјештај о реализацији Програма уређења градског и осталог грађевинског 

земљишта за 2021. годину. 
 

2. Приједлог Одлуке о приступању измјени дијела Урбанистичког пројекта „Мањуреви-
стадион-Топлана“. 

 
Комисија је једногласно усвојила мишљење да се предметни акти могу упутити 

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

Секретар је утврдио бројно стање одборника. Гласању су присустовала 24 
одборника и Скупштина је са 21 глас „за“, без гласова „против“ и уз 3 гласа „уздржан“ 
донијела  

 
З А К Љ У Ч А К 

 
о усвајању Извјештаја о реализацији Програма уређења градског и осталог 

грађевинског земљишта за 2021. годину. 
 

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

 
АД – 6 

 
Извјештај о реализацији Програма текућег одржавања и реконструкције 

локалних и некатегорисаних путева за 2021. годину. 
 

 
У расправи су учествовали одборници Бранислав Мракић, Радислав Дончић. Одборник 
Радислав Дончић је у расправи учествовао и испред Клуба одборника СДС-ПДП.  
Одборник Звјездан Панић је искористио своје право на реплику. 
 
Начелник Одјељења за комуналне и стамбене послове Ведран Кнежевић је дао одговоре 
на постављена питања. 
 

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  
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З А К Љ У Ч А К 
 

о усвајању Извјештаја о реализацији Програма текућег одржавања и реконструкције 
локалних и некатегорисаних путева за 2021. годину. 

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

 
АД – 7 

 
Извјештај о реализацији Програма текућег одржавања хидромелиoрационог 

система за 2021. годину. 
 
Учешће у расправи је узео одборник Радислав Дончић. 
 

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 Извјештаја о реализацији Програма текућег одржавања 

хидромелиoрационог система за 2021. годину. 
 

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

АД – 8 
 

Извјештај о реализацији Програма кориштења средстава остварених по основу 
накнада од пољопривредног земљишта у 2021. години. 

 
За расправу није било пријављених. 
 

Секретар је утврдио бројно стање одборника. Гласању су присустовала 23 
одборника и Скупштина је са 20 гласова „за“, без гласова „против“ и уз 3 гласа „уздржан“ 
донијела  

З А К Љ У Ч А К 
 

о усвајању Извјештаја о реализацији Програма кориштења средстава остварених по 
основу накнада од пољопривредног земљишта у 2021. години. 

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

 
АД – 9 

 
Извјештај о реализацији Програма подршке пољопривреди за 2021. годину. 

 
Учешће у рапсрави је учествовао одборник Бранислав Мракић. 
 
Одговоре на постављена питања је дао налечник Одјељења за пољопривреду и рурални 
развој Горан Мирјанић. 
 

Секретар је утврдио бројно стање одборника. Гласању су присустовала 22 
одборника и Скупштина је са 19 гласова „за“, без гласова „против“ и уз 4 гласа „уздржан“ 
донијела  
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З А К Љ У Ч А К 
 

о усвајању Извјештаја о реализацији Програма подршке пољопривреди за 2021. 
годину. 

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

 
АД - 10 

 

Извјештај о реализацији Програма подршке предузетништву за 2021. годину. 
 
За расправу није било пријављених. 
 

Секретар је утврдио бројно стање одборника. Гласању су присустовала 23 
одборника и Скупштина је са 19 гласова „за“, без гласова „против“ и уз 4 гласа „уздржан“ 
донијела  

З А К Љ У Ч А К 
 

о усвајању Извјештаја о реализацији Програма подршке предузетништву за 2021. 
годину. 

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

 
АД – 11 

 
Извјештај о реализацији Програма социјалне заштите за 2021. годину. 

  
 
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 15.4.2022. године разматраo је: 
 

1. Извјештај о реализацији Програма социјалне заштите за 2021. годину. 
 

2. Извјештај о пословању и годишњи обрачун ЈЗУ „Дом здравља“ Градишка за 2021. 
годину. 

 
3. Извјештај о пословању и годишњи обрачун ЈЗУ „Апотека Градишка“ Градишка за 

2021. годину. 
 

4. Извјештај о пословању и годишњи обрачун ЈУ „Центар за социјални рад“ Градишка 
за 2021. годину 

 
Савјет је једногласно усвојио мишљење да се предметни акти могу упутити 

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

Секретар је утврдио бројно стање одборника. Гласању су присустовала 22 
одборника и Скупштина је са 19 гласова „за“, без гласова „против“ и уз 3 гласа „уздржан“ 
донијела  

З А К Љ У Ч А К 
 

о усвајању Извјештаја о реализацији Програма социјалне заштите за 2021. годину. 
 

(Закључак ће се објавити у „Службеном гласнику града Градишка“). 
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АД – 12 
 

Извјештај о реализацији Програма борачко-инвалидске заштите и заштите 
цивилних жртава рата за 2021. годину. 

 
Предсједник Одбора за борачка питања Душан Кочић је прочитао мишљење Одбора: 

Одбор за борачка питања Скупштине града Градишка на сједници одржаној 14.4.2022. 
године разматраo је: 
 

 
1. Извјештај о реализацији Програма борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних 

жртава рата за 2021. годину. 
 

Одбор је једногласно усвојио мишљење да се предметни акт може упутити 
Скупштини на разматрање у предложеном тексту. 
 
Учешће у расправи је узео одборник Радислав Дончић. 
 
Секретар је утврдио бројно стање одборника. Гласању је присустовало 22 одборника и 
Скупштина је са 19 гласова „за“, без гласова „против“ и уз 3 гласа „уздржан“ донијела  

 
З А К Љ У Ч А К 

 
о усвајању Извјештаја о реализацији Програма борачко-инвалидске заштите и 

заштите цивилних жртава рата за 2021. годину. 
 

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

АД – 13 
 

Извјештај непрофитних организација о кориштењу средстава Буџета Града и 
стању у области невладиног сектора за 2021. годину. 

 
 
За расправу није било пријављених. 
 
Секретар је утврдио бројно стање одборника. Гласању је присустовало 22 одборника и 
Скупштина је са 19 гласова „за“, без гласова „против“ и уз 3 гласа „уздржан“ донијела  

 
З А К Љ У Ч А К 

 
о усвајању Извјештаја непрофитних организација о кориштењу средстава Буџета 

Града и стању у области невладиног сектора за 2021. годину. 
 

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

 
АД – 14 

 

Извјештај о пословању и годишњи обрачун ЈЗУ „Дом здравља“ Градишка за 
2021. годину. 

 
У расправи су учествовали одборници Весна Глувић-Челић, Радислав Дончић, Саша 
Лазић, Зоран Латиновић, Бојан Вујановић, Бранислав Мракић, Зоран Векић. Одборници 
Радислав Дончић и Бојан Вујановић су у расправи учествовали и испред својих клубова 
одборника. Своје право на реплику искористили су одборници Весна Глувић-Челић и 
Саша Лазић. 
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Делегат у Вијећу народа Републике Српске је искористио сввоје право да се обрати 
скупштини. 
 
Директор ЈЗУ „Дом здравља“ Синиша Аџић је дао одговоре на постављена питања. 
 
Секретар је утврдио бројно стање одборника. Гласању је присустовало 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 Извјештаја о пословању и годишњи обрачун ЈЗУ „Дом здравља“ 

Градишка за 2021. годину. 
 

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

 
АД – 15 

 
Извјештај о пословању и годишњи обрачун ЈЗУ „Апотека Градишка“ Градишка 

за 2021. годину. 
 

Скупштини је представљен промотивни спот ЈЗУ „Апотека Градишка“. 
 
Учешће у расправи је узео одборник Зоран Латиновић. 
 
Секретар је утврдио бројно стање одборника. Гласању су присустовала 23 одборника и 
Скупштина је са 20 гласова „за“, без гласова „против“ и уз 3 гласа „уздржан“ донијела  

 
З А К Љ У Ч А К 

 
о усвајању Извјештаја о пословању и годишњи обрачун ЈЗУ „Апотека Градишка“ 

Градишка за 2021. годину. 
 

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

АД – 16 
 

Извјештај о пословању и годишњи обрачун ЈУ „Центар за социјални рад“ 
Градишка за 2021. годину. 

 
 

За расправу није било пријављених. 
 
Секретар је утврдио бројно стање одборника. Гласању су присустовала 23 одборника и 
Скупштина је са 20 гласова „за“, без гласова „против“ и уз 3 гласа „уздржан“ донијела  

 
З А К Љ У Ч А К 

 
о усвајању Извјештаја о пословању и годишњег обрачуна ЈУ „Центар за социјални 

рад“ Градишка за 2021. годину. 
 

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

Извјештај о пословању и годишњи обрачун ЈУ „Туристичка организација града 
Градишка“ за 2021. годину. 

 
У расправи су учествовали одборници Бранислав Мракић, Бојан Вујановић и Зоран 
Латиновић. 
 
Директор ЈУ „Туристичка организација града Градишка“ Валентина Перић се обратила 
скупштини. 
 

Секретар је утврдио бројно стање одборника. Скупштина је једногласно донијела  
 

З А К Љ У Ч А К 
 

о усвајању Извјештаја о пословању и годишњег обрачуна ЈУ „Туристичка 
организација града Градишка“ за 2021. годину. 

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

 
АД - 18 

 
Извјештај о пословању и годишњи обрачун ЈП „Радио телевизија Градишка“ за 

2021. годину. 
 
За расправу није било пријављених. 
 
Секретар је утврдио бројно стање одборника. Гласању су присустовала 24 одборника и 
Скупштина је са 21 глас „за“, без гласова „против“ и уз 3 гласа „уздржан“ донијела  

 
З А К Љ У Ч А К 

 
о усвајању Извјештаја о пословању и годишњег обрачуна ЈП „Радио телевизија 

Градишка“ за 2021. годину. 
 

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

АД – 19 
 

Информација о пословању КП „Водовод“ а.д. Градишка за 2021. годину. 
 

За расправу није било пријављених. 
 
Секретар је утврдио бројно стање одборника. Гласању су присустовала 24 одборника и 
Скупштина је са 21 глас „за“, без гласова „против“ и уз 3 гласа „уздржан“ донијела  

 
З А К Љ У Ч А К 

 
о усвајању Информације о пословању КП „Водовод“ а.д. Градишка за 2021. годину. 

 
 

АД – 20 
 

Информација о пословању КП „Топлана“ а.д. Градишка за 2021. годину. 
 

За расправу није било пријављених. 
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Секретар је утврдио бројно стање одборника. Гласању су присустовала 24 одборника и 
Скупштина је са 21 глас „за“, без гласова „против“ и уз 3 гласа „уздржан“ донијела  

 
З А К Љ У Ч А К 

 
о усвајању Информације о пословању КП „Топлана“ а.д. Градишка за 2021. годину. 

 
 

АД – 21 
 
Информација о пословању КП „Градска чистоћа“ а.д. Градишка за 2021. годину. 

 
За расправу није било пријављених. 
 
Секретар је утврдио бројно стање одборника. Гласању су присустовала 24 одборника и 
Скупштина је са 21 глас „за“, без гласова „против“ и уз 3 гласа „уздржан“ донијела  

 
З А К Љ У Ч А К 

 
о усвајању Информације о пословању КП „Градска чистоћа“ а.д. Градишка за 2021. 

годину. 
 
 

АД – 22 
 

Информација о пословању „ДЕП-ОТ“ Бања Лука за 2021. годину. 
 

Учешће у расправи је узео одборник Зоран Латиновић. 
 
Директор ЈП „ДЕП-ОТ“ Ново Грујић се обратио скупштини. 
 
Информација о пословању „ДЕП-ОТ“ Бања Лука за 2021. годину се прима ка знању. 

 
 

АД – 23 
 
Информација о организовању и функционисању цивилне заштите на подручју 

града Градишка за 2021. годину. 
 
 

За расправу није било пријављених. 
 
Секретар је утврдио бројно стање одборника. Гласању су присустовала 24 одборника и 
Скупштина је са 21 глас „за“, без гласова „против“ и уз 3 гласа „уздржан“ донијела  

 
З А К Љ У Ч А К 

 
о усвајању Информације о организовању и функционисању цивилне заштите на 

подручју града Градишка за 2021. годину. 
 

АД – 24 
 
Информација о стању противградне превентиве и припремама за сезону 2022. 

године на подручју града Градишка. 
 

За расправу није било пријављених. 
 
Информација о стању противградне превентиве и припремама за сезону 2022. 
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године на подручју града Градишка се прима ка знању. 
 

АД – 25 
 

Приједлози одлука о додјели јавних признања града Градишка 
- Одлука о додјели Повеље Почасни грађанин града Градишка Александру Вучићу 

Предсједнику Републике Србије 
- Одлука о додјели јавних признања града Градишка 

 
Предсједник Комисије за јавна признања Томислав Ковачевић је прочитао мишљење 
Комисије: Комисија за јавна признања Скупштине града Градишка на сједници одржаној 
15.4.2022. године је утврдила Приједлог Одлуке о додјели јавних признања града 
Градишка. Комисија је разматрала Приједлог Одлуке о додјели Повеље Почасни грађанин 
града Градишка Александру Вучићу Предсједнику Републике Србије. Комисија за јавна 
признања у потпуности подржава приједлог Градоначелника да се највише јавно 
признање Повеља – Почасни грађанин града Градишка додијели Александру Вучићу 
предсједнику Републике Србије. 

 
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 18.4.2022. године разматрала је: 

 

 
1. Приједлоге одлука о додјели јавних  признања града Градишка. 
 

2. Приједлог Одлуке о организовању пословања ЈУ за предшколско образовање и 
васпитање дјеце „Лепа Радић“ Градишка. 

 
3. Приједлог Одлуке о организовању Јавне установе „Културни центар“ п.о. Градишка. 

 
4. Приједлог Одлуке о прихватању улагања привредног друштва „IEE Technology“ д.о.о. 

Бањалука, ПЈ „Еко топлана“ Градишка у комуналне објекте и уређаје КП „Топлана“ а.д. 
Градишка по уговору број: 02-022-164/13 од 11.10.2013. године. 

 
5. Приједлог Одлуке о набавци путничких аутомобила за потребе Градске управе 

Градишка. 
 

6. Приједлог Одлуке о приступању измјени дијела Урбанистичког пројекта „Мањуреви-
стадион-Топлана“. 

 

Комисија је једногласно усвојила мишљење, да се предметни акти  могу упутити 
Скупштини града на разматрање у предложеном тексту.  
 

- Одлука о додјели Повеље Почасни грађанин града Градишка Александру 
Вучићу Предсједнику Републике Србије 

За расправу није било пријављених. 
 

Секретар је утврдио бројно стање одборника. Скупштина је једногласно донијела  
 

О Д Л У К У 
 

о додјели Повеље Почасни грађанин града Градишка Александру Вучићу 
Предсједнику Републике Србије. 

 
(Одлука ће се објавити у „Службеном гласнику града Градишка“). 
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- Одлука о додјели јавних признања града Градишка 

 
За расправу није било пријављених. 
 

Секретар је утврдио бројно стање одборника. Скупштина је једногласно донијела  
 

О Д Л У К У 
 

о додјели јавних признања града Градишка. 
 

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

АД – 26 
 
Приједлог Одлуке о измјени и допуни Одлуке о организовању пословања ЈУ за 

предшколско образовање и васпитање дјеце „Лепа Радић“ Градишка. 
 

За расправу није било пријављених. 
 

Секретар је утврдио бројно стање одборника. Скупштина је једногласно донијела  
 

О Д Л У К У 
 

о измјени и допуни Одлуке о организовању пословања ЈУ за предшколско 
образовање и васпитање дјеце „Лепа Радић“ Градишка. 

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

 
 

АД – 27 
 

Приједлог Одлуке о организовању Јавне установе „Културни центар“ п.о. 
Градишка. 

 
Учешће у расправи је узео одборник Бранислав Мракић. 

 
Замјеник градоначелника Драган Илић је дала одговоре на постављена питања. 
 
Одборник Бранислав Мракић је искористио своје право на реплику. 
 

Секретар је утврдио бројно стање одборника. Скупштина је једногласно донијела  
 

О Д Л У К У 
 

о организовању Јавне установе „Културни центар“ п.о. Градишка. 
 

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

АД – 28 
 
Приједлог Одлуке о прихватању улагања привредног друштва „IEE Technology“ 
д.о.о. Бањалука, ПЈ „Еко топлана“ Градишка у комуналне објекте и уређаје КП 
„Топлана“ а.д. Градишка по уговору број: 02-022-164/13 од 11.10.2013. године. 

 
За расправу није било пријављених. 
 



Извод из записника са 14. редовне сједнице СГ Градишка одржане 18.04.2022. године 

 

 

15 

Секретар је утврдио бројно стање одборника. Скупштина је једногласно донијела  
 

О Д Л У К У 
 

о прихватању улагања привредног друштва „IEE Technology“ д.о.о. Бањалука, ПЈ 
„Еко топлана“ Градишка у комуналне објекте и уређаје КП „Топлана“ а.д. Градишка 

по уговору број: 02-022-164/13 од 11.10.2013. године. 
 

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

АД – 29 
 
Приједлог Одлуке о набавци путничких аутомобила за потребе Градске управе 

Градишка. 
 
Уводно образложење дао је Горан Суботић начелник Службе градоначелника. 

 
У расправи су учествовали одборници Зоран Латиновић и Сњежана Гвозден. 
 

Секретар је утврдио бројно стање одборника. Гласању су присустовала 24 одборника и 
Скупштина је са 21 глас „за“, без гласова „против“ и уз 3 гласа „уздржан“ донијела  

 
О Д Л У К У 

 
о набавци путничких аутомобила за потребе Градске управе Градишка. 
 

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

 
АД – 30 

 
Приједлог Одлуке о приступању измјени дијела Урбанистичког пројекта 

„Мањуреви-стадион-Топлана“ 
- Рјешење о именовању Савјета за праћење измјена дијела Урбанистичког пројекта 

„Мањуреви-Стадион-Топлана“  
 
За расправу није било пријављених. 
 

Секретар је утврдио бројно стање одборника. Скупштина је једногласно донијела  
 

О Д Л У К У 
 

о приступању измјени дијела Урбанистичког пројекта „Мањуреви-стадион-Топлана“ 
 

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

- Рјешење о именовању Савјета за праћење измјена дијела Урбанистичког пројекта 
„Мањуреви-Стадион-Топлана“  

 
Секретар је утврдио бројно стање одборника. Скупштина је једногласно донијела  

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 
о именовању Савјета за праћење измјена дијела Урбанистичког пројекта 

„Мањуреви-Стадион-Топлана“ 
 

(Рјешење ће се објавити у „Службеном гласнику града Градишка“). 
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АД – 31 

 
Приједлог Закључка о давању сагласности на цјеновнике јавног превоза лица 

на подручју града Градишка. 
 
Начелник Одјељења за комуналне и стамбене послове Ведран Кнежевић је дао 
уводно образложење. 
 
Учешће у расправи је узео одборник Бранислав Мракић. 
 
Замјеник градоначелника Драгана Илић је дала одговоре на постављена питања. 
 
Начелник Одјељења за комуналне и стамбене послове Ведран Кнежевић је дао 
одговоре на постављена питања. 
 

Секретар је утврдио бројно стање одборника. Гласању су присустовала 23 одборника и 
Скупштина је са 20 гласова „за“, без гласова „против“ и уз 3 гласа „уздржан“ донијела  

 
З А К Љ У Ч А К 

 
о давању сагласности на цјеновнике јавног превоза лица на подручју града 

Градишка. 
 

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

 
АД – 32 

 
Приједлози аката из области имовинско-правних односа: 

- Одлука о давању у закуп непокретности у својини Града Градишка непосредном погодбом 
Удружењу грађана "Шаховски клуб Лисковац", 

- Одлука о давању сагласности за куповину непокретности ½ дијела у својини ЗЗ 
„Поткозарје’’ Романовци са п.о.- у стечају, 

- Одлука о давању сагласности за закључење уговора о замјени некретнина са Грабовић 
Душаном из Градишке 

 
Уводно образложење дао је начелник Службе градоначелника Горан Суботић. 

 
За расправу није било пријављених. 
 
Све три одлуке су једногласно усвојене. 
 
- Одлука о давању у закуп непокретности у својини Града Градишка 

непосредном погодбом Удружењу грађана "Шаховски клуб Лисковац", 
- Одлука о давању сагласности за куповину непокретности ½ дијела у 

својини ЗЗ „Поткозарје’’ Романовци са п.о.- у стечају, 
- Одлука о давању сагласности за закључење уговора о замјени некретнина 

са Грабовић Душаном из Градишке 
 

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

АД – 33 
 

Приједлог Одлуке о утврђивању услова и критеријума за избор и именовање члана 
управног одбора Јавне здравствене установе „Дом здравља“ Градишка 

 
За расправу није било пријављених. 
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Секретар је утврдио бројно стање одборника. Гласању су присустовала 23 одборника и Скупштина 
је са 20 гласова „за“, без гласова „против“ и уз 3 гласа „уздржан“ донијела  

 
О Д Л У К У 

 
о утврђивању услова и критеријума за избор и именовање члана управног одбора Јавне 

здравствене установе „Дом здравља“ Градишка. 
 

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

АД – 34 
 

Разрјешења и именовања: 
 

- Рјешење о разрјешењу члана УО ЈЗУ "Дом здравља" Градишка (Прим. др. Славко Дуњић) 
- Рјешење о именовању в. д. члана УО ЈЗУ "Дом здравља" Градишка (дип. ек. Далибор 

Бороја), 
- Рјешење о разрјешењу члана Школског одбора ЈУ „Техничка школа“ Градишка (Јована 

Малетић, проф. српског језика и књижевности) 
- Рјешење о избору члана Школског одбора ЈУ „Техничка школа“ Градишка (Дарко Врховац, 

дипл. економиста) 
 

- Рјешење о разрјешењу члана УО ЈЗУ „Дом здравља“ Градишка (Прим. др. Славко 
Дуњић) 
 
За распараву није било пријављених. 
 

Секретар је утврдио бројно стање одборника. Гласању су присустовала 23 одборника и Скупштина 
је са 20 гласова „за“, без гласова „против“ и уз 3 гласа „уздржан“ донијела  

 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е  
 

о разрјешењу члана УО ЈЗУ "Дом здравља" Градишка (Прим. др. Славко Дуњић). 
 

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

- Рјешење о именовању в. д. члана УО ЈЗУ „Дом здравља“ Градишка (дип. ек. Далибор 
Бороја), 
 
За распараву није било пријављених. 
 

Секретар је утврдио бројно стање одборника. Гласању су присустовала 23 одборника и Скупштина 
је са 18 гласова „за“, без гласова „против“ и уз 5 гласова „уздржан“ донијела  

 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е  
 

о именовању в. д. члана УО ЈЗУ „Дом здравља“ Градишка (дип. ек. Далибор Бороја) 
 

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

- Рјешење о разрјешењу члана Школског одбора ЈУ „Техничка школа“ Градишка 
(Јована Малетић, проф. српског језика и књижевности) 

 
Секретар је утврдио бројно стање одборника. Гласању су присустовала 23 одборника и Скупштина 
је са 20 гласова „за“, без гласова „против“ и уз 3 гласа „уздржан“ донијела 
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Р Ј Е Ш Е Њ Е  
 

о разрјешењу члана Школског одбора ЈУ „Техничка школа“ Градишка (Јована 
Малетић, проф. српског језика и књижевности) 

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

 
 

- Рјешење о избору члана Школског одбора ЈУ „Техничка школа“ Градишка (Дарко 
Врховац, дипл. економиста) 

 
Секретар је утврдио бројно стање одборника. Гласању су присустовала 23 одборника и Скупштина 
је са 20 гласова „за“, без гласова „против“ и уз 3 гласа „уздржан“ донијела 

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е  

 
о избору члана Школског одбора ЈУ „Техничка школа“ Градишка (Дарко Врховац, 

дипл. економиста) 
 

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

АД – 35 
 

Одборничка питања: 
 
 
Није било коментара одговора на постављена питања.  
 
Нова питања: 
 
Одборник Ђорђо Грујичић 
 
1. Након одговора надлежног одјељења да је упознато са проблемом изградње канцеларије МЗ и 

просторије  још једном понављам да постоје просторије које треба адаптирати и оспособити за  
потребе МЗ. 

 
2. Улица Мирослава Антића на свега 1км од центра града налази се у катастрофалном стању гдје 

се не ради о рупама на путу него о провалији на путу на коју сам неколико пута скретао пажњу 
уназад пар мјесеци међутим нема рјешења.   

 
Тражим хитан састанак надлежних са званичним органима МЗ поводом рјешавања ових питања. 
 
 
Сједница је завршена у 14:55 часова. 
 
 
 
Записник водила Маја Зрнић. 

 
 
 

                СЕКРЕТАР               ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ 
        СКУПШТИНЕ ГРАДА                                                          СКУПШТИНЕ ГРАДА 
 

             Немања Панић                                                                    Синиша Аџић 


