
                                РЕПУБЛИКА СРПСКА 
                               ГРАД ГРАДИШКА 
                               СКУПШТИНА ГРАДА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
И З В О Д  ИЗ  З А П И С Н И К А 

 
са 18. редовне сједнице Скупштине града Градишка 

одржане 26.10.2022. године 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Извод из записника са 18. редовне сједнице СГ Градишка одржане 26.10.2022. године. 

 

 

2 

И З В О Д  И З  З А П И С Н И К А 
 

са 18. редовне сједнице Скупштине града Градишка 
одржане 26.10.2022. 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 27 одборника. 
 
Одборници Марко Шукало, Зоран Кецман, Станислав Козминчук и Зоран Векић су 
правдали своје одсуство. Одборник Драгиша Цвијић је најавио кашњење на сједницу. 

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

 
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 17. 
редовне сједнице Скупштине града Градишка одржане 15.09.2022. године. Примједби није 
било и констатовано је да је усвојен Извод из записника са 17. редовне сједнице. 
 
Предсједник је дао на усвајање предложени Дневни ред. Дневни ред је једногласно 
усвојен након чега је предсједавајући прочитао усвојени Дневни ред за 18. редовно 
засједање Скупштине града Градишка. 
 
 

Д Н Е В Н И  Р Е Д 
 

1. Нацрт ребаланса Буџета града Градишка за 2022. годину. 
 

- Нацрт Одлуке о измјени Програма кориштења средстава остварених по основу 
накнада од пољопривредног земљишта у 2022. години. 

- Нацрт Одлуке о измјени Програма подршке пољопривреди за 2022. годину. 
- Нацрт Одлуке о измјени Програма подршке руралном развоју за 2022. годину. 
- Нацрт Одлуке о измјени Програма заједничке комуналне потрошње за 2022. 

годину. 
- Нацрт Одлуке о измјени Програма уређења грађевинског земљишта за 2022. 

годину. 
- Нацрт Одлуке о измјени Програма текућег одржавања и реконструкције локалних 

и некатегорисаних путева за 2022. годину. 
- Нацрт Одлуке о измјенама и допунама Програма социјалне заштите за 2022. 

годину. 
- Нацрт Одлуке о измјени Програма борачко – инвалидске заштите и заштите 

цивилних жртава рата за 2022. годину. 
- Нацрт Одлуке о измјени Програма финансирања спорта на подручју града 

Градишка за 2022. годину. 
 
2. Извјештај о раду Одбора за жалбе. 

 
3. Информација о функционисању мјесних заједница на подручју града Градишка. 

 
4. Информација о стању у области образовања на подручју града у школској 

2021/2022. години.  
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5. Информација о току противградне сезоне у 2022. години. 
 

6. Приједлог Закључка о давању сагласности на цјеновнике јавног превоза лица 
на подручју града Градишка. 
 

7. Приједлог Одлуке о измјени и допуни Одлуке о градским административним 
таксама. 

 
8. Приједлог Одлуке о продаји путничких аутомобила у власништву града 

Градишка. 
 

9. Одлука о утврђивању услова и критеријума за избор и именовање члана 
Управног одбора Јавне установе „Туристичка организација града Градишка“ 
Градишка. 

 
10. Приједлози аката из области имовинско-правних односа: 

 

- Одлука о продаји неизграђеног грађевинског земљишта непосредном погодбом 
Јанковић Дејану из Ровина. 

- Одлука о продаји неизграђеног грађевинског земљишта непосредном погодбом 
Стојиновић Ђури из Ровина. 

- Одлука о продаји непокретности непосредном погодбом Мачкић Зорану из 
Ламинаца. 

- Одлука о неприхватању понуде за куповину непокретности „CASA MUSHROOMS” 
д.о.о. Бања Лука. 

- Одлука о давању сагласности за закључење уговора о продаји неизграђеног 
градског грађевинског земљишта непосредном погодбом са „Градид Инжењеринг“ 
д.о.о. Градишка. 

- Одлука о давању сагласности за закључење уговора о замјени некретнина са 
Басурић Милосавом из Српца. 

- Одлука о давању сагласности за закључење уговора о замјени некретнина са 
Бувач Радованом из Градишке. 

 

11. Разрјешења и именовања: 
 

- Рјешење о разрјешењу вршилаца дужности Одбора за жалбе града Градишка. 
- Рјешење о именовању предсједника и чланова Одбора за жалбе града Градишка. 
- Рјешење о разрјешењу члана Управног одбора Јавне установе „Туристичка 

организација града Градишка“ Градишка. 
- Рјешење о именовању в.д. члана Управног одбора Јавне установе „Туристичка 

организација града Градишка“ Градишка. 
- Рјешење о разрјешењу начелника Одјељења за пољопривреду и рурални развој у 

Градској управи града Градишка. 
- Рјешење о именовању в. д. начелника Одјељења за пољопривреду и рурални 

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

за пољопривреду и рурални развој у Градској управи града Градишка. 
 

12. Одборничка питања. 
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Р А Д  И  З А К Љ У Ч Ц И 

 
 

АД - 1 
 

Нацрт ребаланса Буџета града Градишка за 2022. годину. 
 

- Нацрт Одлуке о измјени Програма кориштења средстава остварених по основу 
накнада од пољопривредног земљишта у 2022. години. 

- Нацрт Одлуке о измјени Програма подршке пољопривреди за 2022. годину. 
- Нацрт Одлуке о измјени Програма подршке руралном развоју за 2022. годину. 
- Нацрт Одлуке о измјени Програма заједничке комуналне потрошње за 2022. 

годину. 
- Нацрт Одлуке о измјени Програма уређења грађевинског земљишта за 2022. 

годину. 
- Нацрт Одлуке о измјени Програма текућег одржавања и реконструкције локалних 

и некатегорисаних путева за 2022. годину. 
- Нацрт Одлуке о измјенама и допунама Програма социјалне заштите за 2022. 

годину. 
- Нацрт Одлуке о измјени Програма борачко – инвалидске заштите и заштите 

цивилних жртава рата за 2022. годину. 
- Нацрт Одлуке о измјени Програма финансирања спорта на подручју града 

Градишка за 2022. 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 24.10.2022. године разматраo је: 
 
1. Нацрт ребаланса Буџета града Градишка за 2022. годину. 
 

Одбор је једногласно усвојио мишљење да се предметни акт може упутити 
Скупштини на разматрање у предложеном тексту. 

 

Учешће у дискусији су узели одборници Зоран Латиновић и Миленко Павловић. 
Приједлога није било. 
 

Секретар је утврдио бројно стање одборника. Гласању је присустовало 27 
одборника и Скупштина је са 22 гласа „за“, без гласова „против“ и уз 5 гласова „уздржан“ 
донијела  

 
З А К Љ У Ч А К 

 
о усвајању Нацрта ребаланса Буџета града Градишка за 2022. годину. 

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

 
АД – 1.1. 

 
Нацрт Одлуке о измјени Програма кориштења средстава остварених по основу 

накнада од пољопривредног земљишта у 2022. години. 
 
Горан Мирјанић начелник Одјељења за пољопривреду и рурални развој дао је уводно 
образложење. 
 
Учешће у расправи је узео одборник Бранислав Мракић. 
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Начелник Одјељења за пољопривреду и рурални развој дао је одговоре на постављена 
питања. 
 

Секретар је утврдио бројно стање одборника. Гласању је присустовало 27 
одборника и Скупштина је са 22 гласа „за“, без гласова „против“ и уз 5 гласова „уздржан“ 
донијела  

 
З А К Љ У Ч А К 

 
о усвајању Нацрта Одлуке о измјенама Програма кориштења средстава остварених 

по основу накнада од пољопривредног земљишта у 2022. години. 
 

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

АД – 1.2. 
 

Нацрт Одлуке о измјени Програма подршке пољопривреди за 2022. годину. 
 
Горан Мирјанић начелник Одјељења за пољопривреду и рурални развој дао је уводно 
образложење. 
 

Учешће у расправи је узео одборник Бранислав Мракић. 
 
Горан Мирјанић начелник Одјељења за пољопривреду и рурални развој дао је одговоре 
на постављена питања. 
 

Секретар је утврдио бројно стање одборника. Гласању је присустовало 26 
одборника и Скупштина је са 22 гласа „за“, без гласова „против“ и уз 4 гласа „уздржан“ 
донијела  

 
З А К Љ У Ч А К 

 
о усвајању Нацрта Одлуке о измјени Програма подршке пољопривреди за 2022. 

годину. 
 

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

АД – 1.3. 
 

Нацрт Одлуке о измјени Програма подршке руралном развоју за 2022. годину. 
 
Горан Мирјанић начелник Одјељења за пољопривреду и рурални развој дао је уводно 
образложење. 
 

За расправу није било пријављених. 
 

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  

З А К Љ У Ч А К 
 

о усвајању Нацрта Одлуке о измјени Програма подршке руралном развоју за 2022. 
годину. 

 
(Закључак ће се објавити у „Службеном гласнику града Градишка“). 
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АД – 1.4. 

 
Нацрт Одлуке о измјени Програма заједничке комуналне потрошње за 2022. годину.  
 
Начелник Одјељења за комуналне и стамбене послове Ведран Кнежевић је дао уводно 
образложење. 
 
За расправу није било пријављених. 
 

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  

З А К Љ У Ч А К 
 

о усвајању Нацрта Одлуке о измјени Програма заједничке комуналне потрошње за 
2022. годину. 

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

 
 

АД – 1.5. 
 

Нацрт Одлуке о измјени Програма уређења грађевинског земљишта за 2022. годину. 
 

 
Начелник Одјељења за просторно уређење и грађење Саша Суботић је дао уводно 
образложење. 

 
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 Нацрта Одлуке о измјени Програма уређења грађевинског земљишта за 

2022. годину. 
 

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

АД – 1.6. 
 
Нацрт Одлуке о измјени Програма текућег одржавања и реконструкције локалних и 

некатегорисаних путева за 2022. годину. 

 
Начелник Одјељења за комуналне и стамбене послове Ведран Кнежевић је дао уводно 
образложење. 
 
Учешће у расправи су узели одборници Радислав Дончић и Бранислав Мракић. Одборник 
Мракић је предложио: „...Тражим да се санирају оштећења на путевима до зиме, тј. у овој 
години, нећу издвајати ниједно мјесто, прођите сами па видите...“ 
 
Ведран Кнежевић начелник Одјељења за комуналне и стамбене послове дао је одговоре 
на постављена питања. 
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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 Нацрта Одлуке о измјени Програма текућег одржавања и реконструкције 

локалних и некатегорисаних путева за 2022. годину. 
 

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

 
АД – 1.7. 

 
Нацрт Одлуке о измјени и допуни Програма социјалне заштите за 2022. годину. 

 
Иван Раденовић в.д. начелника Одјељења за привреду и друштвене дјелатности дао је 
уводно образложење. 

 
Предсједник Савјета за здравство и социјалну заштиту Бојан Вујановић је прочитао 

мишљење Савјета: Савјет за здравство и социјалну заштиту Скупштине града Градишка 
на сједници одржаној 26.10.2022. године разматраo је: 
 
1. Нацрт Одлуке о измјенама и допунама Програма социјалне заштите за 2022. годину. 
 

Савјет је једногласно усвојио мишљење да се предметни акт може упутити 
Скупштини на разматрање у предложеном тексту. 

 
За расправу није било пријављених. 
 

Секретар је утврдио бројно стање одборника. Гласању 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 Нацрта Одлуке о измјени и допуни Програма социјалне заштите за 2022. 
годину. 

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

 
АД – 1.8. 

 
Нацрт Одлуке о измјени Програма борачко – инвалидске заштите и заштите 

цивилних жртава рата за 2022. годину. 
 
Начелник Одјељења за борачко – инвалидску заштиту Дарко Десанчић је дао уводно 
образложење. 
 
Предсједник Одбора за борачка питања Душан Кочић је прочитао мишљење Одбора: 
Одбор за борачка питања Скупштине града Градишка на сједници одржаној 24.10.2022. 
године разматраo је: 

 
1. Нацрт Одлуке о измјени Програма борачко – инвалидске заштите и заштите 

цивилних жртава рата за 2022. годину. 
 
Одбор је једногласно усвојио мишљење да се предметни акт може упутити Скупштини на 
разматрање у предложеном тексту. 
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Учешће у расправи је узео одборник Радислав Дончић. Предложио је да се борачкој 
популацији одвоји више средстава у наредном периоду. 
 
Начелник Одјељења за борачко – инвалидску заштиту Дарко Десанчић је дао одговоре на 
постављена питања. 

 
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 Нацрт Одлуке о измјени Програма борачко – инвалидске заштите и 
заштите цивилних жртава рата за 2022. годину. 

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

 
АД – 1.9. 

 
Нацрт Одлуке о измјени Програма финансирања спорта на подручју града Градишка 

за 2022. годину. 
 

Иван Раденовић в.д. начелника Одјељења за привреду и друштвене дјелатности дао је 
уводно образложење. 
 
Предсједник Савјета за спорт Ново Милановић је прочитао мишљење Савјета: Савјет за 
спорт Скупштине града Градишка на сједници одржаној 24.10.2022. године разматраo је: 

 
1. Нацрт Одлуке о измјени Програма финансирања спорта на подручју града 

Градишка за 2022. годину. 
 
Савјет 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  

З А К Љ У Ч А К 
 

о усвајању Нацрт Одлуке о измјени Програма финансирања спорта на подручју 
града Градишка за 2022. годину. 

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

 
 

АД – 2 
 

Извјештај о раду Одбора за жалбе. 
 

Уводно образложење дао је секретар Скупштине града Немања Панић. 
 
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  
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З А К Љ У Ч А К 
 

о усвајању Извјештаја о раду Одбора за жалбе. 
 

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

АД – 3 
 

Информација о функционисању мјесних заједница на подручју града Градишка. 
 
 

Предсједник Комисије за мјесне заједнице Звјездан Панић је прочитао мишљење 
Комисије: Комисија за мјесне заједнице Скупштине града Градишка на сједници одржаној 
24.10.2022. године разматрала је: 
 

1. Информација о функционисању мјесних заједница на подручју града Градишка.       
                                                                                                                                                      

Комисија је једногласно усвојила мишљење да се предметни акт може упутити 
Скупштини на разматрање у предложеном тексту. 
 
Учешће у расправи су узели одборници: Радислав Дончић, Ђорђо Грујичић, Миленко 
Павловић, Бранислав Мракић, Данка Микић, Драган Благојевић, Саша Лазић, Драгиша 
Цвијић и Бојан Вујановић. Одборник Радислав Дончић је у расправи учествовао и испред 
Клуба одборника СДС-ПДП, те је искористио и своје право на реплику. 
Одборник Ђорђо Грујичић је предложио да „...сва ова одборничка питања која ми 
постављамо овдје да неко ко је надлежан изађе и одговори јавно за овом нашом 
катедром овдје да грађани и мјештани мјесних заједница чују званичне одговоре на 
постављена питања. 
...да се некатегорисани путеви насипају туцаним каменом; насути пет камиона у једној 
сезони него петнаест камиона који практично неће бити ни мјесец дана у функцији. “ 
 
Одборница Данка Микић је навела да у табели треба исправити код МЗ Сењак да има 9 
чланова, одржали су 5 састанака и један збор грађана те да се МЗ Сењак обезбиједе 
канцеларије. 
 
Одборник Драган Благојевић је предложио: У МЗ Грбавци у Трешњицама би требало 
насути пут до куће инвалиду Зорану Шукалу јер кад крену кише он својим колицима не 
може проћи тим путем.  
Друштвени дом у МЗ Грбавци је у јако лошем и трошном стању и није више безбиједан за 
одржавање манифестација. Покренути питање шта да се уради са Домом. Да ли да се 
затвори потпуно или да се покуша санирати колико се буде могло или пошто постоји 
мањи дом, њега опремити, а стари дом потпуно затворити. 
 
Одборник Саша Лазић је рекао да треба извршити исправку у табели гдје пише да у МЗ 
Козинци има 5 чланова, а МЗ Козинци има 7 чланова. 
 

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 функционисању мјесних заједница на подручју града 

Градишка. 
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АД – 4 
 

Информација о стању у области образовања на подручју града у школској 
2021/2022. години. 

 
Предсједник Савјета за образовање и културу Јована Кодић је прочитала мишљење 
Савјета: Савјет за образовање и културу Скупштине града Градишка на сједници 
одржаној 24.10.2022. године разматраo је: 

 
1. Информација о стању у области образовања на подручју града у школској 2021/2022. 

години.     
                                                                                      

Савјет је једногласно усвојио мишљење да се предметни акт може упутити Скупштини на 
разматрање у предложеном тексту. 
 
 
Учешће у расправи је узела одборница Јована Кодић која је навела да у Информацији 
треба да се исправи број освојених специјалних награда, умјесто двије треба да стоји 7 
освојених специјалних награда. 
 

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 стању у области образовања на подручју града у 

школској 2021/2022. години. 
 

АД – 5 
 

Информација о току противградне сезоне у 2022. години. 
 
Учешће у расправи је узео одборник Радислав Дончић. 
 
Игор Марчета испред ЈП „Противградана превентива Републике Српске“ је дао договоре 
на постављена питања. 
 

Информација о току противградне сезоне у 2022. години прима се к знању. 
 

 
АД – 6 

 
Приједлог Закључка о давању сагласности на цјеновнике јавног превоза лица на 

подручју града Градишка. 
 

Уводно образложење дао је начелник Одјељења за комуналне и стамбене послове 
Ведран Кнежевић. 
 
Учешће у расправи је узео одборник Бранислав Мракић. 

 
Начелник Одјељења за комуналне и стамбене послове Ведран Кнежевић и в.д. начелника 
Одјељења за привреду и друштвене дјелатности Иван Раденовић дали су одговоре на 
постављена питања. 
 

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  
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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 – 7 
 

Приједлог Одлуке о измјени и допуни Одлуке о градским административним 
таксама. 

 
Уводно образложење дала је начелник Одјељења за општу управу Божана Глувић и 
поднијела амандман на ову Одлуку који гласи: 
 
„У приједлогу Одлуке о измјени Одлуке о градским административним таксама послије 
члана 1. додаје се члан 2. који гласи: 
 
„                                                                     Члан 2. 
У Одлуци о градским административним таксама у Тарифи градских административних 
такса, тачка III-Таксе из области привреде и предузетништва, тарифни број 3, у подтачки 
г) послије четврте алинеје додају се ријечи: 
Напомена: Такса на рјешење о претварању пољопривредног земљишта у грађевинско 
земљиште у поступцима доношења рјешења о легалности изграђеног објекта се не 
наплаћује.“ 
 
Члан 2. Одлуке о измјени  Одлуке о градским административним таксама постаје члан 3.“ 
 

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 26.10.2022. године разматрала је: 

 
1. Приједлог Одлуке о измјени Одлуке о градским административним таксама. 

 

 

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. Гласало се за Одлуку укључујући 
амандман. Скупштина је једногласно донијела  

 
О Д Л У К У 

 
о измјени и допуни Одлуке о градским административним таксама. 

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

 
АД – 8 

 
Приједлог Одлуке о продаји путничких аутомобила у власништву града Градишка. 

 
Уводно образложење дала је начелник Одјељења за општу управу Божана Глувић. 
 
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  

О Д Л У К У 
 

о продаји путничких аутомобила у власништву града Градишка. 
 

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

АД – 9 
 

Приједлог Одлуке о утврђивању услова и критеријума за избор и именовање члана 
Управног одбора Јавне установе „Туристичка организација града Градишка“ 

Градишка. 
 
Уводно образложење дала је начелник Одјељења за општу управу Божана Глувић. 
 
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 утврђивању услова и критеријума за избор и именовање члана Управног одбора 
Јавне установе „Туристичка организација града Градишка“ Градишка. 

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

 
 

АД – 10 
 

Приједлози аката из области имовинско-правних односа: 

 Одлука о продаји неизграђеног грађевинског земљишта непосредном погодбом 
Јанковић Дејану из Ровина. 

 Одлука о продаји неизграђеног грађевинског земљишта непосредном погодбом 
Стојиновић Ђури из Ровина. 

 Одлука о продаји непокретности непосредном погодбом Мачкић Зорану из Ламинаца. 

 Одлука о неприхватању понуде за куповину непокретности „CASA MUSHROOMS” 
д.о.о. Бања Лука. 

 Одлука о давању сагласности за закључење уговора о продаји неизграђеног градског 
грађевинског земљишта непосредном погодбом са „Градид Инжењеринг“ д.о.о. 
Градишка. 

 Одлука о давању сагласности за закључење уговора о замјени некретнина са Басурић 
Милосавом из Српца. 

 Одлука о давању сагласности за закључење уговора о замјени некретнина са Бувач 
Радованом из Градишке. 

 
 

Уводно образложење дао је Драгутин Ковачевић в.д. начелника Службе градоначелника. 
 
За расправу није било пријављених. 
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 Одлука о продаји неизграђеног грађевинског земљишта непосредном 
погодбом Јанковић Дејану из Ровина. 

 
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 продаји неизграђеног грађевинског земљишта непосредном погодбом Јанковић 
Дејану из Ровина. 

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

 
 

 Одлука о продаји неизграђеног грађевинског земљишта непосредном 
погодбом Стојиновић Ђури из Ровина. 

 
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 продаји неизграђеног грађевинског земљишта непосредном погодбом Стојиновић 
Ђури из Ровина. 

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

 
 

 Одлука о продаји непокретности непосредном погодбом Мачкић Зорану из 
Ламинаца. 

 
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 продаји непокретности непосредном погодбом Мачкић Зорану из Ламинаца. 

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

 

 Одлука о неприхватању понуде за куповину непокретности „CASA 
MUSHROOMS” 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 неприхватању понуде за куповину непокретности „CASA MUSHROOMS” д.о.о. 
Бања Лука. 

  
(Одлука ће се објавити у „Службеном гласнику града Градишка“). 
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 Одлука о давању сагласности за закључење уговора о продаји неизграђеног 
градског грађевинског земљишта непосредном погодбом са „Градид Инжењеринг“ 

д.о.о. Градишка. 
 

Секретар је утврдио бројно стање одборника. Гласању су присустовала 23 одборника и 
Скупштина је са 22 гласа „за“, без гласова „против“ и уз 1 глас „уздржан“ донијела 
 

О Д Л У К У 
 

о давању сагласности за закључење уговора о продаји неизграђеног градског 
грађевинског земљишта непосредном погодбом са „Градид Инжењеринг“ д.о.о. 

Градишка. 
  

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

 Одлука о давању сагласности за закључење уговора о замјени некретнина са 
Басурић Милосавом из Српца. 

 
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 давању сагласности за закључење уговора о замјени некретнина са Басурић 
Милосавом из Српца. 

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

 
 

 Одлука о давању сагласности за закључење уговора о замјени некретнина са 
Бувач Радованом 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 давању сагласности за закључење уговора о замјени некретнина са Бувач 
Радованом из Градишке. 

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

 
АД – 11 

 
Разрјешења и именовања: 

- Рјешење о разрјешењу вршилаца дужности Одбора за жалбе града Градишка. 
- Рјешење о именовању предсједника и чланова Одбора за жалбе града Градишка. 
- Рјешење о разрјешењу члана Управног одбора Јавне установе „Туристичка 

организација града Градишка“ Градишка. 
- Рјешење о именовању в.д. члана Управног одбора Јавне установе „Туристичка 

организација града Градишка“ Градишка. 
- Рјешење о разрјешењу начелника Одјељења за пољопривреду и рурални развој у 

Градској управи града Градишка. 
- Рјешење о именовању в. д. начелника Одјељења за пољопривреду и рурални 

развој у Градској управи града Градишка. 
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- Рјешење о именовању Комисије за примопредају дужности начелника Одјељења 
за пољопривреду и рурални развој у Градској управи града Градишка. 

 
 

- Рјешење о разрјешењу вршилаца дужности Одбора за жалбе града Градишка. 
 

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 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

о разрјешењу вршилаца дужности Одбора за жалбе града Градишка.  
(Жељко Пепић, Обренка Балта и Мирослав Ђукић) 

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

 
 

- Рјешење о именовању предсједника и чланова Одбора за жалбе града 
Градишка. 

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 

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 
именовању предсједника и чланова Одбора за жалбе града Градишка. 

(Жељко Пепић, Обренка Балта и Мирослав Ђукић) 
 

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

- Рјешење о разрјешењу члана Управног одбора Јавне установе „Туристичка 
организација града Градишка“ Градишка. 

 
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 Управног одбора Јавне установе „Туристичка организација 
града Градишка“ Градишка. 

(Слађана Ковачевић) 
 

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

- Рјешење о именовању в.д. члана Управног одбора Јавне установе 
„Туристичка организација града Градишка“ Градишка. 

 
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 именовању в.д. члана Управног одбора Јавне установе „Туристичка организација 
града Градишка“ Градишка. 

(Лана Стијаковић) 
 

(Рјешење ће се објавити у „Службеном гласнику града Градишка“). 
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- Рјешење о разрјешењу начелника Одјељења за пољопривреду и рурални 
развој у Градској управи града Градишка. 

 
Секретар је утврдио бројно стање одборника. Гласању су присустовала 23 одборника и 
Скупштина је са 17 гласова „за“, без гласова „против“ и уз 6 гласоваа „уздржан“ донијела 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

о разрјешењу начелника Одјељења за пољопривреду и рурални развој у Градској 
управи града Градишка. 

(Горан Мирјанић) 
 

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

- Рјешење о именовању в. д. начелника Одјељења за пољопривреду и рурални 
развој у Градској управи града Градишка. 

 
Секретар је утврдио бројно стање одборника. Гласању су присустовала 23 одборника и 
Скупштина је са 17 гласова „за“, без гласова „против“ и уз 6 гласоваа „уздржан“ донијела 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

о именовању в. д. начелника Одјељења за пољопривреду и рурални развој у 
Градској управи града Градишка. 

(Бранко Стојнић) 
 

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

- Рјешење о именовању Комисије за примопредају дужности начелника 
Одјељења за пољопривреду и рурални развој у Градској управи града Градишка. 

 
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 именовању Комисије за примопредају дужности начелника Одјељења за 
пољопривреду и рурални развој у Градској управи града Градишка. 

(Милан Сладојевић, Зоран Тубин, Милутин Мирјанић, Милутин Мисимовић, 
Момчило Гојковић и Азра Хевешевић) 

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

 
Горан Мирјанић се обратио Скупштини и захвалио свима на доброј сарадњи и коректним 
односима. 
Замјеник градоначелника Драгана Илић се захвалила Горану Мирјанићу на преданом 
раду и пожељела му срећу у даљем раду. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Извод из записника са 18. редовне сједнице СГ Градишка одржане 26.10.2022. године. 

 

 

17 

АД – 12 
 

Одборничка питања: 
 
 
Одборник Бојан Вујановић је коментарисао одговор на постављено питање.  
 
Нова питања: 
 

 
Одборник Бранко Страживук 
 

1. Како се већ више од мјесец дана у Вилусима код мотела Атос односно у мајдан иза 
кућа мјештана одлаже отпад од врења воћа/печење ракије или у народу позната као 
„ђибра“. Тражим од надлежног одјељења да наложи фирми „Интегра“ односно 
власнику цистерне, Праштало Синиши из Бања Луке да престане са одлагањем 
отпада, јер се отпад истреса у воду у мајдану. Овим путем напомињем да мјештани 
немају градску воду, већ се снабдијевају водом из земље путем хидрофора. Такође 
мјештанима којих има око педесет смета непријатан мирис који настаје због одлагања 
отпада те изражавају незадовољство те најављују протесте у случају да се одлагање 
отпада не обустави. 

 
На основу наведеног од Одјељења за инспекције тражим: 

 
1. Да забрани именованим даље одлагање отпада. 
2. Да еколошки инспектор изађе на терен и утврди тачност навода те да утврди како 

и када је фирма из Агроиндустијске зоне добила дозволу одлагања отпада у 
Вилусима, јер исти одлаже два мјесеца незаконито. 

3. Да се омогући друга локација за одлагање отпада, у циљу заштите животне 
средине, питке воде и преко педесет мјештана који ту живе. 

 
Одборник Сњежана Гвозден 
 

1. Становнике Градишке интересују да ли постоји могућност рјешавања проблема 
везаних за саобраћај у улици Младена Стојановића, конкретно од малог Тропика 
до улаза на паркиралиште иза Робне куће. Наиме, свједоци смо да се свакодневно 
овдје ствара гужва, да се возила не могу мимоићи, па су грађани присиљени 
возити у рикверц, да би пропустили ауто који долази из супротног смјера, још када 
се ту нађу и камиони који треба да прођу до Тропиковог паркиралишта, да изврше 
истовар робе застој у саобраћају је неминован. 

 
Одборник Томислав Ковачевић 
 

1. Када се планира радити водовод у МЗ Романовци? 
 
 
Сједница је завршена у 11:57 часова. 
 
Записник водила Маја Зрнић. 

 
 

                СЕКРЕТАР                                   ПРЕДСЈЕДНИК 
        СКУПШТИНЕ ГРАДА                                                              СКУПШТИНЕ ГРАДА 
 
             Немања Панић                                                                        Миленко Павловић 


