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И З В О Д  И З  З А П И С Н И К А 
 

са 16. редовне сједнице Скупштине града Градишка 
одржане 26.07.2022. године 

 
 Сједница је одржана у сали за сједнице Скупштине града Градишка са почетком у 
09.00 часова. 
 
Предсједавао је г. Миленко Павловић, предсједник Скупштине града Градишка. 
 
Скупштина је почела рад са 25 одборника. 
 
Одборници Марко Шукало, Зоран Кецман, Станислав Козминчук, Владимир Јанковић и 
Весна Глувић-Челић су правдали своје одсуство. Одборник Драгиша Цвијић 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 делегату у Вијећу народа Републике Српске Славко 
Дуњић и народни посланици Дане Малешевић и Огњен Жмирић. 

 
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 15. 
редовне сједнице Скупштине града Градишка одржане 26.05.2022. године. Примједби није 
било и констатовано је да је усвојен Извод из записника са 15. редовне сједнице. 
 
Предсједавајући је упознао присутне да је стигао захтјев за допуну Дневног реда тачкама 
Приједлог Одлуке о допуни Одлуке о висини закупнине за пословне зграде, пословне 
просторије, друштвене домове, гараже и друге непокретности у својини града Градишка за 
2022. годину и Приједлог Одлуке о субвенционисању цијене комуналне услуге. Начелник 
Службе градоначелника Горан Суботић је образложио потребу за допуном дневног реда.  
Допуна дневног реда је једногласно усвојена. Дневни ред је једногласно усвојен након 
чега је предсједавајући прочитао усвојени Дневни ред за 16. редовно засједање 
Скупштине града Градишка. 
 

Д Н Е В Н И  Р Е Д 
 

1. Извјештај о раду Скупштине града Градишка за период јануар - јуни 2022. 
године. 

 
2. Извјештај о раду Одјељења за инспекције за период јануар - јуни 2022. године.  

 

3. Извјештај о раду Јавне установе за предшколско васпитање и образовање 
дјеце „Лепа Радић“ Градишка за радну (школску) 2021/2022. годину. 
- Програм рада Јавне установе за предшколско васпитање и образовање дјеце 

„Лепа Радић“  Градишка за радну (школску) 2022/2023. годину. 
 

4. Информација о стању у привреди на подручју града Градишка за 2021. годину. 
 

5. Информације о пословању градских јавних установа из области културе за 
период јануар - јуни 2022. године: 

- ЈУ „Културни центар“ Градишка. 
- ЈУ „Завичајни музеј“ Градишка. 
- ЈУ „Градско позориште Градишка“ Градишка. 
- ЈУ „Народна библиотека“ Градишка. 
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6. Информације о пословању градских јавних установа из области здравства и 
социјалне заштите за период јануар - јуни 2022. године: 

- ЈЗУ „Дом здравља“ Градишка. 

- ЈЗУ „Апотека Градишка“ Градишка. 
- ЈУ „Центар за социјални рад“ Градишка. 

 
7. Информација о пословању ЈУ „Туристичка организација града Градишка“ за 

период јануар - јуни 2022. године. 
 

8. Информација о пословању „Развојна агенција Градишка - РАГА“ за период 
јануар - јуни 2022. године. 
 

9. Информације о пословању јавних предузећа чији је оснивач Град, за период 
јануар - јуни 2022. године: 

- ЈП „Радио телевизија Градишка“ Градишка. 

- ЈП СЦ „Servitium“ Градишка. 
 

10. Информације о пословању градских комуналних предузећа, за период јануар - 
јуни 2022. године: 

- КП „Водовод“ а.д. Градишка. 
- КП „Градска чистоћа“ а.д. Градишка. 
- КП „Топлана“ а.д. Градишка. 

 
11. Информација о стању у области спорта на подручју града Градишка за 

такмичарску сезону 2021/2022. годину. 
 
12. Информација о стању у области информативне дјелатности на подручју града 

за 2021. годину. 
 

13. Информација о статусу и положају националних мањина на подручју града за 
2021. годину. 
 

14. Информација о стању објеката и мјерама заштите од поплава на подручју града 
Градишка. 

 
15. Информација о стању у стамбеној области за 2021. годину. 

 
16. Визија развоја мјесних заједница у Граду Градишка. 

 
17. Приједлог Локалног акционог плана за реинтеграцију БХ држављана који се 

враћају по основу споразума о реадмисији на подручје града Градишка за 
период 2022-2025. година. 

 
18. Приједлог Одлуке о усвајању основе заштите, уређења и коришћења 

пољопривредног земљишта града Градишка. 
 

19. Приједлог Одлуке о давању сагласности на повећање броја дјеце у васпитним 
групама. 

 
20. Приједлог Одлуке о допуни Одлуке о безбједности саобраћаја на путевима 

града Градишка. 
 

21. Приједлог Одлуке о допуни Одлуке о висини закупнине за пословне зграде, 
пословне просторије, друштвене домове, гараже и друге непокретности у 
својини града Градишка за 2022. годину. 

22. Приједлог Одлуке о субвенционисању цијене комуналне услуге. 
 



Извод из записника са 16. редовне сједнице СГ Градишка одржане 26.07.2022. године 

 

 

4 

23. Приједлог Одлуке о расписивању Јавног конкурса за избор предсједника и 
чланова Одбора за жалбе Града Градишка. 

 

24. Приједлог Одлуке о расподјели добити ЈП СЦ „Servitium“ Градишка. 
 

25. Приједлог Одлуке о усвајању измјене дијела Регулационог плана подручја зона 
1, 4 и 5 – Западни дио градске зоне Градишке „Градишка запад“ – БЛОК 
СТАНДАРД. 
 

26. Приједлог Одлуке о доношењу измјене дијела Регулационог плана подручја 
Центар града „Излаз на Саву”. 

 
27. Мишљење о основаности доношења допуне Одлуке о утврђивању општег 

интереса од стране Владе Републике Српске за потпуну експропријацију 
непокретности ради изградње кружне раскрснице у к.о. Нова Топола. 

 
28. Приједлози аката из области имовинско-правних односа: 

- Одлука о продаји неокретности непосредном погодбом Голић Игору из Градишке.  
- Одлука о приступању продаји непокретности путем лицитације. 
- Одлука о прихватању понуде Шобота Недељка и Милошевић Биљане из Градишке 

за куповину непокретности. 
- Одлука о давању сагласности на закључени споразум о куповини локалне 

водоводне инфраструктуре у селу Козара. 
- Одлука о давању сагласности за закључење уговора о продаји некретнина између 

„ДРВАС“ д.о.о. Бања Лука и „BEKS WOOD“ д.о.о. Градишка. 
- Одлука o давању на коришћење непокретности у својини Града Градишка 

Удружењу грађана „Актив жена Кочићево“. 
- Одлука о давању на коришћење пословних простора у својини града Градишка 

Удружењу „Мост“ и Удружењу Карате клуб „Соко“. 
- Одлука о уступању на коришћење пословних простора и покретних ствари у 

својини града Градишка Развојној агенцији Градишка. 
- Одлука о давању на коришћење пословног простора у својини града Градишка 

Горској служби спасавања Градишка. 
- Одлука о уступању возила на кориштење Горској служби спасавања Градишка. 

 
29. Разрјешења и именовања: 

- Рјешење о разрјешењу в.д. члана Управног одбора ЈЗУ „Дом здравља“ Градишка. 
- Рјешење о именовању члана Управног одбора ЈЗУ „Дом здравља“ Градишка. 
- Рјешење о разрјешењу члана Школског одбора ОШ „Козарска дјеца“ Градишка. 
- Рјешење о избору члана Школског одбора ОШ „Козарска дјеца“ Градишка. 
- Рјешење о престанку мандата Одбора за жалбе града Градишка. 
- Рјешење о именовању в.д. чланова Одбора за жалбе града Градишка. 
- Рјешење о именовању Комисије за спровођење јавног конкурса за избор 

предсједника и чланова Одбора за жалбе. 
- Рјешење о разрјешењу начелника Службе градоначелника у Градској управи града 

Градишка. 
- Рјешење о именовању в.д. начелника Службе градоначелника у Градској управи 

града Градишка. 
- Рјешење о разрјешењу начелника Одјељења за привреду и друштвене 

дјелатности у Градској управи града Градишка. 
- Рјешење о именовању в.д. начелника Одјељења за привреду и друштвене 

дјелатности у Градској управи града Градишка. 
- Рјешење о именовању Комисије за примопредају дужности начелника Службе 

градоначелника у Градској управи града Градишка. 
- Рјешење о именовању Комисије за примопредају дужности начелника Одјељења 

за привреду и друштвене дјелатности у Градској управи града Градишка. 
 

30. Одборничка питања. 
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Одборник Драгиша Цвијић присуствује сједници од овог дијела засједања. Ради се са 26 
одборника. 
 

Р А Д  И  З А К Љ У Ч Ц И 

 
АД – 1 

 
Извјештај о раду Скупштине града Градишка за период јануар - јуни 2022. године. 

 
Секретар Скупштине града Немања Панић дао је уводно образложење. 

 
Учешће у расправи су узели одборници Милица Шукало и Радислав Дончић. Одборница 
Шукало је предложила да се промијене постојећи термини за комуникацију одборника са 
грађанима и термини јавних расправа. Одборник Дончић је предложио да се у Извјештај 
уврсте и амандмани које је предлагала опозиција. 
 
Одговоре на питања дао је секретар Скупштине града Немања Панић. 
 
Предсједник Скупштине је дао одговоре везано за амандмане. 
 

Секретар је утврдио бројно стање одборника. Гласању је присустовало 25 
одборника и Скупштина је са 21 глас „за“, без гласова „против“ и уз 4 гласа „уздржан“ 
донијела  

 
О Д Л У К У 

 
о усвајању Извјештаја о раду Скупштине града Градишка за период јануар - јуни 

2022. године. 
 

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

АД – 2 
 

Извјештај о раду Одјељења за инспекције за период јануар - јуни 2022. године. 
 

За расправу није било пријављених. 
 

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

 
З А К Љ У Ч А К 

 
о усвајању Извјештаја о раду Одјељења за инспекције за период јануар - јуни 2022. 

године. 
 

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

АД – 3 
 

Извјештај о раду Јавне установе за предшколско васпитање и образовање дјеце 
„Лепа Радић“ Градишка за радну (школску) 2021/2022. годину. 

- Програм рада Јавне установе за предшколско васпитање и образовање дјеце 
„Лепа Радић“  Градишка за радну (школску) 2022/2023. годину. 

 
Предсједник Савјета за образовање и културу Јована Кодић је прочитала мишљење 
Савјета: Савјет за образовање и културу Скупштине града Градишка на сједници 
одржаној 22.7.2022. године разматраo је: 
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1. Извјештај о раду Јавне установе за предшколско васпитање и образовање дјеце „Лепа 

Радић“ Градишка за радну (школску) 2021/2022. годину. 
 

2. Програм рада Јавне установе за предшколско васпитање и образовање дјеце „Лепа 
Радић“ Градишка за радну (школску) 2022/2023. годину. 

      
3. Информација о пословању градских јавних установа из области културе за период 

јануар-јуни 2022. године: 
- ЈУ „Културни центар“ Градишка. 
- ЈУ „Завичајни музеј“ Градишка. 
- ЈУ „Градско позориште Градишка“ Градишка. 
- ЈУ „Народна библиотека“ Градишка. 

 
4. Приједлог Одлуке о давању сагласности на повећање броја дјеце у васпитним 

групама. 
 

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. Скупштина је једногласно донијела  

 
З А К Љ У Ч А К 

 
о усвајању Извјештаја о раду Јавне установе за предшколско васпитање и 

образовање дјеце „Лепа Радић“ Градишка за радну (школску) 2021/2022. годину. 
 

(Закључак ће се објавити у „Службеном гласнику града Градишка“). 
 
За расправу није било пријављених. 
 
- Програм рада Јавне установе за предшколско васпитање и образовање дјеце 

„Лепа Радић“  Градишка за радну (школску) 2022/2023. годину. 
 
За расправу није било пријављених. 
 
Секретар је утврдио бројно стање одборника. Скупштина је једногласно донијела  

 
О Д Л У К У 

 
о давању сагласности на Програм рада Јавне установе за предшколско васпитање 
и образовање дјеце „Лепа Радић“  Градишка за радну (школску) 2022/2023. годину. 

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

 
АД – 4 

 
Информација о стању у привреди на подручју града Градишка за 2021. годину. 

 
У расправи су учествовали одборници Зоран Латиновић, Милица Шукало, Миленко 
Павловић и Драгиша Цвијић. Одборник Зоран Латиновић је у расправи учествовао и 
испред Клуба одборника СДС-ПДП. 
 
Начелник Одјељења за привреду и друштвене дјелатности Драгутин Ковачевић је дао 
одговоре на постављена питања. 
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Завршну ријеч дао је градоначелник Зоран Аџић. 
 

Секретар је утврдио бројно стање одборника. Скупштина је једногласно донијела  
 

З А К Љ У Ч А К 
 

о усвајању Информације о стању у привреди на подручју града Градишка за 2021. 
годину. 

 
АД – 5 

 
Информације о пословању градских јавних установа из области културе за период 

јануар - јуни 2022. године: 
- ЈУ „Културни центар“ Градишка. 
- ЈУ „Завичајни музеј“ Градишка. 
- ЈУ „Градско позориште Градишка“ Градишка. 
- ЈУ „Народна библиотека“ Градишка. 

 
За расправу није било пријављених за све четири алинеје. 
 
 

Секретар је утврдио бројно стање одборника. Скупштина је једногласно донијела  
 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

о усвајању Информације о пословању ЈУ „Културни центар“ Градишка за период 
јануар - јуни 2022. године. 

 
 

Секретар је утврдио бројно стање одборника. Гласању је присустовало 25 
одборника и Скупштина је са 22 гласа „за“, без гласова „против“ и уз 3 гласа „уздржан“ 
донијела  

 
З А К Љ У Ч А К 

 
о усвајању Информације о пословању ЈУ „Завичајни музеј“ Градишка за период 

јануар - јуни 2022. године. 
 
 

Секретар је утврдио бројно стање одборника. Гласању је присустовало 25 
одборника и Скупштина је са 22 гласа „за“, без гласова „против“ и уз 3 гласа „уздржан“ 
донијела  

 
З А К Љ У Ч А К 

 
о усвајању Информације о пословању ЈУ „Градско позориште Градишка“ Градишка 

за период јануар - јуни 2022. године. 
 
 

Секретар је утврдио бројно стање одборника. Гласању је присустовало 25 
одборника и Скупштина је са 22 гласа „за“, без гласова „против“ и уз 3 гласа „уздржан“ 
донијела  

 
З А К Љ У Ч А К 

 
о усвајању Информације о пословању ЈУ „Народна библиотека“ Градишка за 

период јануар - јуни 2022. године. 
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АД – 6 
 

Информације о пословању градских јавних установа из области здравства и 
социјалне заштите за период јануар - јуни 2022. године: 

- ЈЗУ „Дом здравља“ Градишка. 
- ЈЗУ „Апотека Градишка“ Градишка. 
- ЈУ „Центар за социјални рад“ Градишка. 

 

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 22.7.2022. године разматраo је: 
 
1. Информација о пословању градских јавних установа из области здравства и 

социјалне заштите за период јануар-јуни 2022. године: 
- ЈЗУ „Дом здравља“ Градишка. 
- ЈЗУ Апотека Градишка“ Градишка. 
- ЈУ „Центар за социјални рад“ Градишка. 

 
Савјет је једногласно усвојио мишљење да се предметни акти могу упутити 

Скупштини на разматрање у предложеном тексту. 
 
- ЈЗУ „Дом здравља“ Градишка. 
 

Учешће у расправи је узео одборник Зоран Латиновић. 
 
Директор ЈЗУ „Дом здравља“ Синиша Аџић је дао одговоре на постављена питања. 
 

Секретар је утврдио бројно стање одборника. Гласању је присустовало 26 
одборника и Скупштина је са 20 гласова „за“, без гласова „против“ и уз 6 гласова 
„уздржан“ донијела  

 
З А К Љ У Ч А К 

 
о усвајању Информације о пословању ЈЗУ „Дом здравља“ Градишка за период 

јануар - јуни 2022. године. 
 
 

- ЈЗУ „Апотека Градишка“ Градишка. 
 
Учешће у расправи су узели одборници Милица Шукало, Бојан Вујановић, Томислав 
Ковачевић, Радислав Дончић и Миленко Павловић. 
 
Директорица ЈЗУ „Апотека Градишка“ Свјетлана Ковачевић је дала 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 усвајању Информације о пословању ЈЗУ „Апотека Градишка“ Градишка за период 
јануар - јуни 2022. године. 

 
 

- ЈУ „Центар за социјални рад“ 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 19 гласова „за“, без гласова „против“ и уз 4 гласа „уздржан“ 
донијела  
 

З А К Љ У Ч А К 
 

о усвајању Информације о пословању ЈУ „Центар за социјални рад“ Градишка за 
период јануар - јуни 2022. године. 

 
 

АД – 7 
 

Информација о пословању ЈУ „Туристичка организација града Градишка“ за период 
јануар - јуни 2022. године. 

 
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 Информације о пословању ЈУ „Туристичка организација града 

Градишка“ за период јануар - јуни 2022. године. 
 

АД – 8 
 

Информација о пословању „Развојна агенција Градишка - РАГА“ за период јануар - 
јуни 2022. године. 

 
За расправу није било пријављених. 
 

Секретар је утврдио бројно стање одборника. Гласању је присустовало 25 
одборника и Скупштина је са 20 гласова „за“, без гласова „против“ и уз 5 гласова 
„уздржан“ донијела  

 
З А К Љ У Ч А К 

 
о усвајању Информације о пословању „Развојна агенција Градишка - РАГА“ за 

период јануар - јуни 2022. године. 
 
 

АД – 9 
 

Информације о пословању јавних предузећа чији је оснивач Град, за период јануар 
- јуни 2022. године: 

- ЈП „Радио телевизија Градишка“ Градишка. 

- ЈП СЦ „Servitium“ Градишка. 
 
За расправу није било пријављених по обе алинеје. 
 

- ЈП „Радио телевизија Градишка“ Градишка. 
 

 
За расправу није било пријављених. 
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Секретар је утврдио бројно стање одборника. Гласању је присустовало 25 
одборника и Скупштина је са 20 гласова „за“, без гласова „против“ и уз 5 гласова 
„уздржан“ донијела  

 
З А К Љ У Ч А К 

 
о усвајању Информације о пословању ЈП „Радио телевизија Градишка“ за период 

јануар - јуни 2022. године. 
 
 

- ЈП СЦ „Servitium“ Градишка. 
 

Предсједник Савјета за спорт Ново Милановић је прочитао мишљење Савјета: Савјет 
за спорт Скупштине града Градишка на сједници одржаној 22.7.2022. године разматраo је: 
 

1. Информација о пословању јавног предузећа чији је оснивач Град, за период јануар - 
јуни 2022. године: 

- ЈП СЦ „Servitium“ Градишка. 

 
2. Информација о стању у области спорта на подручју града Градишка за такмичарску 

сезону 2021/2022. 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 је присустовало 25 
одборника и Скупштина је са 20 гласова „за“, без гласова „против“ и уз 5 гласова 
„уздржан“ донијела  

 
З А К Љ У Ч А К 

 
о усвајању Информације о пословању ЈП СЦ „Servitium“  

за период јануар - јуни 2022. године. 
 

 
АД - 10 

 

Информације о пословању градских комуналних предузећа, за период јануар - јуни 
2022. године: 

- КП „Водовод“ а.д. Градишка. 
- КП „Градска чистоћа“ а.д. Градишка. 
- КП „Топлана“ а.д. Градишка. 

 
- КП „Водовод“ а.д. Градишка. 

 
 
Учешће у расправи су узели одборници Радислав Дончић и Бојан Вујановић. 
 
Завршну ријеч дао је градоначелник Зоран Аџић. 
 
Одборник Радислав Дончић је искористио своје право на реплику. 
 

Секретар је утврдио бројно стање одборника. Гласању је присустовало 26 
одборника и Скупштина је са 21 глас „за“, без гласова „против“ и уз 5 гласова „уздржан“ 
донијела  

 



Извод из записника са 16. редовне сједнице СГ Градишка одржане 26.07.2022. године 

 

 

11 

З А К Љ У Ч А К 
 

о усвајању Информације о пословању КП „Водовод“ а.д. Градишка  
за период јануар - јуни 2022. године. 

 
 

- КП „Градска чистоћа“ а.д. Градишка. 
 
За расправу није било пријављених. 
 
Завршну ријеч дао је градоначелник Зоран Аџић. 
 

Секретар је утврдио бројно стање одборника. Гласању је присустовало 26 
одборника и Скупштина је са 21 глас „за“, без гласова „против“ и уз 5 гласова „уздржан“ 
донијела  

 
З А К Љ У Ч А К 

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

за период јануар - јуни 2022. године. 
 
 

- КП „Топлана“ а.д. Градишка. 
 
За расправу није било пријављених. 
 

Секретар је утврдио бројно стање одборника. Гласању је присустовало 25 
одборника и Скупштина је са 19 гласова „за“, без гласова „против“ и уз 6 гласова 
„уздржан“ донијела  

 
З А К Љ У Ч А К 

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

за период јануар - јуни 2022. године. 
 
 

АД – 11 
 

Информација о стању у области спорта на подручју града Градишка за такмичарску 
сезону 2021/2022. годину. 

 
Учешће у расправи су узели одборници Бранислав Мракић, Бојан Вујановић, Зоран Векић, 
Сњежана Гвозден, Радислав Дончић и Ђорђо Грујичић. Одборник Векић је предложио да 
се састанак за спорт који је већ раније договорен, направи у наредном периоду, а свакако 
прије доношења Буџета за 2023. годину и да се закључци са тог састанка ставе на дневни 
ред Скупштине тј. у Стратегију развоја. 
Одборница Гвозден је предложила да се крене у реализацију мјере из Акционог плана 
родне равноправности тј. повећати финансирање женских спортских клубова, поготово 
оних који остварују изузетне резултате као што је ЖКК „Козара“. 
 
Начелник Одјељења за привреду и друштвене дјелатности Драгутин Ковачевић је дао 
одговоре на постављена питања. 
 

Секретар је утврдио бројно стање одборника. Гласању је присустовао 21 одборник 
и Скупштина је са 18 гласова „за“, без гласова „против“ и уз 3 гласа „уздржан“ донијела  

 
З А К Љ У Ч А К 
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о усвајању Информације о стању у области спорта на подручју града Градишка за 
такмичарску сезону 2021/2022. годину. 

 
 

АД – 12 
 

Информација о стању у области информативне дјелатности на подручју града за 
2021. годину. 

 
За расправу није било пријављених. 
 

Секретар је утврдио бројно стање одборника. Гласању су присустовала 22 
одборника и Скупштина је са 18 гласова „за“, без гласова „против“ и уз 4 гласа „уздржан“ 
донијела 

З А К Љ У Ч А К 
 

о усвајању Информације о стању у области информативне дјелатности на подручју 
града за 2021. годину. 

 
АД – 13 

 

Информација о статусу и положају националних мањина на подручју града за 2021. 
годину. 

 
За расправу није било пријављених. 
 

Секретар је утврдио бројно стање одборника. Гласању су присустовала 22 
одборника и Скупштина је са 18 гласова „за“, без гласова „против“ и уз 4 гласа „уздржан“ 
донијела 

З А К Љ У Ч А К 
 

о усвајању Информације о статусу и положају националних мањина на подручју 
града за 2021. годину. 

 
 

АД – 14 
 

Информација о стању објеката и мјерама заштите од поплава на подручју града 
Градишка. 

 
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 Информације о стању објеката и мјерама заштите од поплава на 
подручју града Градишка. 

 
 

АД – 15 
 

Информација о стању у стамбеној области за 2021. годину. 
 

За расправу није било пријављених. 
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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 Информације о стању у стамбеној области за 2021. годину. 
 

АД – 16 
 

Визија развоја мјесних заједница у Граду Градишка. 
 

Предсједник Комисије за мјесне заједнице Звјездан Панић је прочитао мишљење 
Комисије: Комисија за мјесне заједнице Скупштине града Градишка на сједници одржаној 
26.7.2022. године разматрала је: 
 
1. Визија развоја мјесних заједница у Граду Градишка. 

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

О Д Л У К У 
 

о усвајању документа „Визија развоја мјесних заједница у Граду Градишка“. 
 

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

АД – 17 
 

Приједлог Локалног акционог плана за реинтеграцију БХ држављана који се враћају 
по основу споразума о реадмисији на подручје града Градишка за период 2022-2025. 

година. 
 
Уводно образложење дао је начелник Одјељења за привреду и друштвене дјелатности 
Драгутин Ковачевић. 
 
За расправу није било пријављених. 
 

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 

О Д Л У К У 
 

о усвајању Локалног акционог плана за реинтеграцију БХ држављана који се 
враћају по основу споразума о реадмисији на подручје града Градишка за период 

2022-2025. година. 
 

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

АД - 18 

 
Приједлог Одлуке о усвајању Основе заштите, уређења и коришћења 

пољопривредног земљишта града Градишка. 
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Уводно образложење дао је начелник Одјељења за пољопривреду и рурални развој 
Горан Мирјанић. 
 
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  

 
О Д Л У К У 

 
о усвајању Основе заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта 

града Градишка. 
 

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

АД – 19 
 

Приједлог Одлуке о давању сагласности на повећање броја дјеце у васпитним 
групама. 

 
За расправу није било пријављених. 
 
Секретар је утврдио бројно стање одборника. Скупштина је једногласно донијела  

 
О Д Л У К У 

 
о давању сагласности на повећање броја дјеце у васпитним групама. 

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

 
АД – 20 

 
Приједлог Одлуке о допуни Одлуке о безбједности саобраћаја на путевима града 

Градишка. 
 
Уводно образложење дала је Здравка Мацура испред Одјељења за комуналне и стамбене 
послове. 
 
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 безбједности саобраћаја на путевима града Градишка. 

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

 
 

АД – 21 
 
Приједлог Одлуке о допуни Одлуке о висини закупнине за пословне зграде, 

пословне просторије, друштвене домове, гараже и друге непокретности у својини 
града Градишка за 2022. годину. 

 
За расправу није било пријављених. 
 
Секретар је утврдио бројно стање одборника. Скупштина је једногласно донијела  
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О Д Л У К У 

 
о допуни Одлуке о висини закупнине за пословне зграде, пословне просторије, 

друштвене домове, гараже и друге непокретности у својини града Градишка за 2022. 
годину. 

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

 
 

АД – 22 
 

Приједлог Одлуке о субвенционисању цијене комуналне услуге. 
 
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  
 

О Д Л У К У 
 

о субвенционисању цијене комуналне услуге. 
 

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

АД – 23 
 

Приједлог Одлуке о расписивању Јавног конкурса за избор предсједника и чланова 
Одбора за жалбе Града Градишка. 

 
За расправу није било пријављених. 
 
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  

 
О Д Л У К У 

 
о расписивању Јавног конкурса за избор предсједника и чланова Одбора за жалбе 

Града Градишка. 
 

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

АД – 24 
 

Приједлог Одлуке о расподјели добити ЈП СЦ „Servitium“ Градишка. 
 

За расправу није било пријављених. 
 
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  

 
О Д Л У К У 

 
о расподјели добити ЈП СЦ „Servitium“ Градишка. 

 
(Одлука ће се објавити у „Службеном гласнику града Градишка“). 
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АД – 25 
 

Приједлог Одлуке о усвајању измјене дијела Регулационог плана подручја зона 1, 4 
и 5 – Западни дио градске зоне Градишке „Градишка запад“ – БЛОК СТАНДАРД. 

 
Замјеник предсједника Комисије за просторно уређење Сњежана Гвозден је прочитала 

мишљење Комисије: Комисија за просторно уређење Скупштине града Градишка на 
сједници одржаној 25.7.2022. године разматрала је: 

 
1. Приједлог Одлуке о усвајању измјене дијела Регулационог плана подручја зона 1, 4 и 

5 – Западни дио градске зоне Градишке „Градишка запад“ – БЛОК СТАНДАРД. 
 

2. Приједлог Одлуке о доношењу измјене дијела Регулационог плана подручја 
Центар града „Излаз на Саву“. 
 

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

Замјеник предсједника Комисије за Статутарна питања и прописе Предраг Љубичић је 
прочитао мишљење Комисије: Комисија за Статутарна питања и прописе Скупштине 
града Градишка на сједницама одржаним 22.7.2022. и 26.7.2022. године разматрала је: 
 

Д Н Е В Н И   Р Е Д 
 

1. Приједлог Одлуке о усвајању основе заштите, уређења и коришћења пољопривредног 
земљишта града Градишка. 

 
2. Приједлог Одлуке о давању сагласности на повећање броја дјеце у васпитним 

групама. 
 

3. Приједлог Одлуке о допуни Одлуке о безбједности саобраћаја на путевима града 
Градишка. 

  
4. Приједлог Одлуке о расписивању Јавног конкурса за избор предсједника и чланова 

Одбора за жалбе Града Градишка. 
 

5. Приједлог Одлуке о расподјели добити ЈП СЦ „Servitium“ Градишка. 
 

6. Приједлог Одлуке о усвајању измјене дијела Регулационог плана подручја зона 1, 4 и 
5 – Западни дио градске зоне Градишке „Градишка запад“ – БЛОК СТАНДАРД. 

 
7. Приједлог Одлуке о доношењу измјене дијела Регулационог плана подручја 

Центар града „Излаз на Саву“. 
   

 

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

 
Презентацију Плана извршила је Наташа Мандић испред Института за грађевинарство 
„ИГ“ Бања Лука. 
 
За расправу није било пријављених. 
 
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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О Д Л У К У 
 

о усвајању измјене дијела Регулационог плана подручја зона 1, 4 и 5 – Западни дио 
градске зоне Градишке „Градишка запад“ – БЛОК СТАНДАРД. 

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

 
АД – 26 

 
Приједлог Одлуке о доношењу измјене дијела Регулационог плана подручја Центар 

града „Излаз на Саву”. 
 

Презентацију Плана је извршила Наташа Војводић из фирме „Routing“ д.о.о. Бања Лука. 
 
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  

 
О Д Л У К У 

 
о доношењу измјене дијела Регулационог плана подручја Центар града  

„Излаз на Саву”. 
 

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

АД – 27 
 

Мишљење о основаности доношења допуне Одлуке о утврђивању општег интереса 
од стране Владе Републике Српске за потпуну експропријацију непокретности ради 

изградње кружне раскрснице у к.о. Нова Топола. 
 

Уводно образложење дао је начелник Службе градоначелника Горан Суботић. 
 

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  

 
М И Ш Љ Е Њ Е 

 
о основаности доношења допуне Одлуке о утврђивању општег интереса од стране 
Владе Републике Српске за потпуну експропријацију непокретности ради изградње 

кружне раскрснице у к.о. Нова Топола. 
 

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

З А К Љ У Ч А К 
 

о усвајању Мишљења о основаности доношења допуне Одлуке о утврђивању 
општег интереса од стране Владе Републике Српске за потпуну експропријацију 

непокретности ради изградње кружне раскрснице у к.о. Нова Топола. 
 

(Закључак ће се објавити у „Службеном гласнику града Градишка“). 
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АД – 28 
 

Приједлози аката из области имовинско-правних односа: 

 Одлука о продаји неокретности непосредном погодбом Голић Игору из 
Градишке.  

 Одлука о приступању продаји непокретности путем лицитације. 

 Одлука о прихватању понуде Шобота Недељка и Милошевић Биљане из 
Градишке за куповину непокретности. 

 Одлука о давању сагласности на закључени споразум о куповини локалне 
водоводне инфраструктуре у селу Козара. 

 Одлука о давању сагласности за закључење уговора о продаји некретнина 
између „ДРВАС“ д.о.о. Бања Лука и „BEKS WOOD“ д.о.о. Градишка. 

 Одлука o давању на коришћење непокретности у својини Града Градишка 
Удружењу грађана „Актив жена Кочићево“. 

 Одлука о давању на коришћење пословних простора у својини града 
Градишка Удружењу „Мост“ и Удружењу Карате клуб „Соко“. 

 Одлука о уступању на коришћење пословних простора и покретних ствари у 
својини града Градишка Развојној агенцији Градишка. 

 Одлука о уступању возила на кориштење Горској служби спасавања 
Градишка. 

 
 

Уводно образложење дао је Горан Суботић начелник Службе градоначелника. 
 
За расправу није било пријављених. 
 

 Одлука о продаји неокретности непосредном погодбом Голић Игору из 
Градишке. 

 
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 продаји неокретности непосредном погодбом Голић Игору из Градишке. 
 

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

 Одлука о приступању продаји непокретности путем лицитације. 
 

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 приступању продаји непокретности путем лицитације. 
 

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

 Одлука о прихватању понуде Шобота Недељка и Милошевић Биљане из 
Градишке за куповину непокретности. 

 
 

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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О Д Л У К У 
 

о прихватању понуде Шобота Недељка и Милошевић Биљане из Градишке за 
куповину непокретности. 

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

 

 Одлука о давању сагласности на закључени споразум о куповини локалне 
водоводне инфраструктуре у селу Козара. 

 
Учешће у расправи је узео одборник Драгиша Цвијић. 

 
Секретар је утврдио бројно стање одборника. Гласању је присустовало 25 одборника и 
Скупштина је са 21 глас „за“, без гласова „против“ и уз 4 гласа „уздржан“ донијела  
 

О Д Л У К У 
 

о давању сагласности на закључени споразум о куповини локалне водоводне 
инфраструктуре у селу Козара. 

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

 

 Одлука о давању сагласности за закључење уговора о продаји некретнина 
између „ДРВАС“ д.о.о. Бања Лука и „BEKS WOOD“ д.о.о. Градишка. 

 
Секретар је утврдио бројно стање одборника. Гласању је присустовало 26 одборника и 
Скупштина је са 21 глас „за“, без гласова „против“ и уз 5 гласова „уздржан“ донијела  
 

О Д Л У К У 
 

о давању сагласности за закључење уговора о продаји некретнина између „ДРВАС“ 
д.о.о. Бања Лука и „BEKS WOOD“ д.о.о. Градишка. 

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

 
 

 Одлука o давању на коришћење непокретности у својини Града Градишка 
Удружењу грађана „Актив жена Кочићево“. 

 
Секретар је утврдио бројно стање одборника. Скупштина је једногласно донијела  
 

О Д Л У К У 
 

o давању на коришћење непокретности у својини Града Градишка Удружењу 
грађана „Актив жена Кочићево“. 

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

 
 

 Одлука о давању на коришћење пословних простора у својини града Градишка 
Удружењу „Мост“ и Удружењу Карате клуб „Соко“. 

 
Секретар је утврдио бројно стање одборника. Скупштина је једногласно донијела  
 
 
 
 



Извод из записника са 16. редовне сједнице СГ Градишка одржане 26.07.2022. године 

 

 

20 

О Д Л У К У 
 

о давању на коришћење пословних простора у својини града Градишка Удружењу 
„Мост“ и Удружењу Карате клуб „Соко“. 

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

 
 

 Одлука о уступању на коришћење пословних простора и покретних ствари у 
својини града Градишка Развојној агенцији Градишка. 

 
Секретар је утврдио бројно стање одборника. Скупштина је једногласно донијела  
 

О Д Л У К У 
 

о уступању на коришћење пословних простора и покретних ствари у својини града 
Градишка Развојној агенцији Градишка. 

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

 
 

 Одлука о уступању возила на кориштење Горској служби спасавања Градишка. 
 

Секретар је утврдио бројно стање одборника. Скупштина је једногласно донијела  
 

О Д Л У К У 
 

о уступању возила на кориштење Горској служби спасавања Градишка. 
  

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

АД – 29 
 

Разрјешења и именовања: 

- Рјешење о разрјешењу в.д. члана Управног одбора ЈЗУ „Дом здравља“ Градишка. 
- Рјешење о именовању члана Управног одбора ЈЗУ „Дом здравља“ Градишка. 
- Рјешење о разрјешењу члана Школског одбора ОШ „Козарска дјеца“ Градишка. 
- Рјешење о избору члана Школског одбора ОШ „Козарска дјеца“ Градишка. 
- Рјешење о престанку мандата Одбора за жалбе града Градишка. 
- Рјешење о именовању в.д. чланова Одбора за жалбе града Градишка. 
- Рјешење о именовању Комисије за спровођење јавног конкурса за избор предсједника 

и чланова Одбора за жалбе. 
- Рјешење о разрјешењу начелника Службе градоначелника у Градској управи града 

Градишка. 
- Рјешење о именовању в.д. начелника Службе градоначелника у Градској управи града 

Градишка. 
- Рјешење о разрјешењу начелника Одјељења за привреду и друштвене дјелатности у 

Градској управи града Градишка. 
- Рјешење о именовању в.д. начелника Одјељења за привреду и друштвене 

дјелатности у Градској управи града Градишка. 
- Рјешење о именовању Комисије за примопредају дужности начелника Службе 

градоначелника у Градској управи града Градишка. 
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- Рјешење о разрјешењу в.д. члана Управног одбора ЈЗУ „Дом здравља“ 
Градишка. 

 
Секретар је утврдио бројно стање одборника. Гласању је присустовало 26 одборника и 
Скупштина је са 21 глас „за“, без гласова „против“ и уз 5 гласова „уздржан“ донијела  
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

о разрјешењу в.д. члана Управног одбора ЈЗУ „Дом здравља“ Градишка.  
(Далибор Бороја) 

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

 
 

- Рјешење о именовању члана Управног одбора ЈЗУ „Дом здравља“ Градишка. 
 

Секретар је утврдио бројно стање одборника. Гласању је присустовало 26 одборника и 
Скупштина је са 20 гласова „за“, без гласова „против“ и уз 6 гласова „уздржан“ донијела  
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

о именовању члана Управног одбора ЈЗУ „Дом здравља“ Градишка. 
(Далибор Бороја) 

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

 
 

- Рјешење о разрјешењу члана Школског одбора ОШ „Козарска дјеца“ Градишка. 
 

Секретар је утврдио бројно стање одборника. Гласању је присустовало 26 одборника и 
Скупштина је са 21 глас „за“, без гласова „против“ и уз 5 гласова „уздржан“ донијела  
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

о разрјешењу члана Школског одбора ОШ „Козарска дјеца“ Градишка. 
(Александра Модринић) 

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

 
 

- Рјешење о избору члана Школског одбора ОШ „Козарска дјеца“ Градишка. 
 

Секретар је утврдио бројно стање одборника. Гласању је присустовало 26 одборника и 
Скупштина је са 21 глас „за“, без гласова „против“ и уз 5 гласова „уздржан“ донијела  
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

о избору члана Школског одбора ОШ „Козарска дјеца“ Градишка. 
(Теодора Голуб) 

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

 
- Рјешење о престанку мандата Одбора за жалбе града Градишка. 

 
Секретар је утврдио бројно стање одборника. Гласању је присустовало 26 одборника и 
Скупштина је са 21 глас „за“, без гласова „против“ и уз 5 гласова „уздржан“ донијела  
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Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

о престанку мандата Одбора за жалбе града Градишка. 
(Жељко Пепић, Мирослав Ђукић и Обренка Балта) 

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

 
 

- Рјешење о именовању в.д. чланова Одбора за жалбе града Градишка. 
 

Секретар је утврдио бројно стање одборника. Гласању је присустовало 26 одборника и 
Скупштина је са 21 глас „за“, без гласова „против“ и уз 5 гласова „уздржан“ донијела  
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

о именовању в.д. чланова Одбора за жалбе града Градишка. 
(Жељко Пепић, Мирослав Ђукић и Обренка Балта) 

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

 
 

- Рјешење о именовању Комисије за спровођење јавног конкурса за избор 
предсједника и чланова Одбора за жалбе. 

 
Секретар је утврдио бројно стање одборника. Гласању је присустовало 26 одборника и 
Скупштина је са 21 глас „за“, без гласова „против“ и уз 5 гласова „уздржан“ донијела  
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

о именовању в.д. чланова Одбора за жалбе града Градишка. 
(Владо Сладојевић, Дарио Лацковић, Миодраг Ђукић, Биљана Радичић и Немања 

Вукелић) 
 

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

- Рјешење о разрјешењу начелника Службе градоначелника у Градској управи 
града Градишка. 

 
Секретар је утврдио бројно стање одборника. Гласању је присустовало 26 одборника и 
Скупштина је са 21 глас „за“, без гласова „против“ и уз 5 гласова „уздржан“ донијела  
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

о разрјешењу начелника Службе градоначелника у Градској управи града Градишка. 
(Горан Суботић) 

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

 
Горан Суботић се обратио Скупштини. 
 
Градоначелник Зоран Аџић се обратио Скупштини поводом одласка Горана Суботића из 
Градске управе. Захвалио се на преданом раду и доброј сарадњи и пожелио му успјех у 
даљем раду. 
Предсједник Скупштине се такође захвалио Горану Суботићу на коректној сарадњи и 
пожелио му успјех. 
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- Рјешење о разрјешењу начелника Одјељења за привреду и друштвене 
дјелатности у Градској управи града Градишка. 

 
Секретар је утврдио бројно стање одборника. Гласању је присустовало 26 одборника и 
Скупштина је са 21 глас „за“, без гласова „против“ и уз 5 гласова „уздржан“ донијела  
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

о разрјешењу начелника Одјељења за привреду и друштвене дјелатности у 
Градској управи града Градишка. 

(Драгутин Ковачевић) 
 

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

- Рјешење о именовању в.д. начелника Службе градоначелника у Градској управи 
града Градишка. 

 
Секретар је утврдио бројно стање одборника. Гласању је присустовало 26 одборника и 
Скупштина је са 21 глас „за“, без гласова „против“ и уз 5 гласова „уздржан“ донијела  
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

о именовању в.д. начелника Службе градоначелника  
у Градској управи града Градишка. 

(Драгутин Ковачевић) 
 

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

- Рјешење о именовању в.д. начелника Одјељења за привреду и друштвене 
дјелатности у Градској управи града Градишка. 

 
Секретар је утврдио бројно стање одборника. Гласању је присустовало 26 одборника и 
Скупштина је са 21 глас „за“, без гласова „против“ и уз 5 гласова „уздржан“ донијела  
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

о именовању в.д. начелника Службе градоначелника  
у Градској управи града Градишка. 

(Иван Раденовић) 
 

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

- Рјешење о именовању Комисије за примопредају дужности начелника Службе 
градоначелника у Градској управи града Градишка. 

 
Секретар је утврдио бројно стање одборника. Гласању је присустовало 26 одборника и 
Скупштина је са 21 глас „за“, без гласова „против“ и уз 5 гласова „уздржан“ донијела  
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

о именовању Комисије за примопредају дужности начелника Службе 
градоначелника у Градској управи града Градишка. 

(Зорица Марковић, Вања Сладојевић, Тијана Алексић, Савка Попић, Немања 
Вукелић и Мирјана Илинчић). 

 
(Рјешење ће се објавити у „Службеном гласнику града Градишка“). 
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АД – 30 
 

Одборничка питања: 
 
 
Одборник Звјездан Панић је коментарисао одговор на постављено питање.  
 
Нова питања: 
 
Одборник Зоран Латиновић испред Клуба одборника СДС-ПДП је предложио да се Бокови 
ставе на списак манифестација од републичког значаја. 
Одобрници су једногласно усвојил закључак о усвајању иницијативе. 

 
Одборник Зоран Латиновић 
 
1. Становници дијела МЗ Романовци, чије куће се налазе на ширем обухвату новоизграђене 

фарме за тов свиња „Тулумовић“ већ дуже вријеме се жале надлежним органима због 
несносног смрада који се шири са ове фарме, посебно у љетним мјесецима. С тим у вези, 
постављам одборничко питање: -Да ли наведена фарма има употребну дозволу и ко је исту 
издао? Да ли је вршен инспекцијски надзор рада фирме, у погледу провођења прописаних 
технолошких поступака и мјера и да ли се те мјере у пракси проводе? Да ли је наложено 
провођење додатних мјера у циљу смањења емисије непријатних мириса са фарме и да ли се 
те мјере проводе? 

 
Одборник Звјездан Панић 

 
 

1. Тражим од Градске управе тј. од Одјељења за борачко-инвалидску заштиту да се за следећу 
годину уврсти у Буџет и трајно ријеши системско одржавање спомен обиљежја, а не као до 
сад само кад је полагање вијенаца. 

 
Одборник Сњежана Гвозден 
 
 

1. Да ли ће се приликом провођења реконструкције комплетне расвјете и преласка на лед 
расвјету, моћи извршити проширење постојеће мреже јавне расвјете у Ламинцима 
Сређанима, идуђи од центра поред адвентистичке цркве, са сљедећег раскршћа, на 
десном краку пута (постоје бетонски стубови). 
 

2. Питање упућено је Удружењу пензионера: 
 

Наше пензионере интересује којим прописом су прописани  критеријуми за остваривање 
права пензионера за набавку огрјева јер пензионери упозоравају на одређене 
нелогичности. На примјер у једном домаћинству, то право су остварили оба пензионера 
(муж и жена), а у другом домаћинству ни један од два пензионера. 

 
Одборник Милица Шукало 
 

1. На основу информације ЈЗУ „Апотека“ Градишка, молим вас да ми доставите списак 
запослених у овој установи по било ком облику радног односа? 

Исти тражим због приједлога смањења броја радника у истој, а који је наведен као једно од 
рјешења текућег проблема? 

 
 
Сједница је завршена у 14:28 часова. 

 
Записник водила Маја Зрнић. 

 
 

                СЕКРЕТАР                            ПРЕДСЈЕДНИК 
        СКУПШТИНЕ ГРАДА                                                                 СКУПШТИНЕ ГРАДА 
 
             Немања Панић                                                                         Миленко Павловић 


