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И З В О Д  И З  З А П И С Н И К А 
 

са 19. редовне сједнице Скупштине града Градишка 
одржане 24.11.2022. 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 21 одборникoм. 
 
Одборници Бранислав Мракић, Зоран Векић, Страхиња Јуришић, Драгиша Цвијић, Тања 
Пећанац, Ђорђо Грујичић, Марко Шукало и Владимир Јанковић су правдали своје 
одсуство. Одборник Зоран Кецман је најавио кашњење на сједницу. 
 
Радислав Дончић је поднио оставку на мјесто одборника  јер је добио мандат као народни 
посланик у Народној Скупштини Републике Српске. Сљедећи на листи ПДП-а Драгомир 
Радонић до овог дана није добио сертификат. 
 

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. 

 
Сједници су присуствовали народни посланици Радислав Дончић и Денис Шулић. 
 
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 18. 
редовне сједнице Скупштине града Градишка одржане 26.10.2022. године. Примједби није 
било и констатовано је да је усвојен Извод из записника са 18. редовне сједнице. 
 
Предсједник је дао на усвајање предложени Дневни ред. Дневни ред је једногласно 
усвојен након чега је предсједавајући прочитао усвојени Дневни ред за 19. редовно 
засједање Скупштине града Градишка. 
 
 

Д Н Е В Н И  Р Е Д 
 

1. Нацрт Програма рада Скупштине града Градишка за 2023. годину.    
 

2. Приједлог ребаланса Буџета града Градишка за 2022. годину. 
 

 Приједлог Одлуке о усвајању ребаланса Буџета града Градишка за 2022. годину. 

 Приједлог Одлуке о извршењу ребаланса Буџета града Градишка за 2022. годину. 

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

 Приједлог Одлуке о измјени Програма подршке пољопривреди за 2022. годину. 

 Приједлог Одлуке о измјени Програма подршке руралном развоју за 2022. годину. 

 Приједлог Одлуке о измјени Програма заједничке комуналне потрошње за 2022. 
годину. 

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

 Приједлог Одлуке о измјени Програма текућег одржавања и реконструкције 
локалних и некатегорисаних путева за 2022. годину. 
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- Приједлог Одлуке о измјенaма и допунама Програма социјалне заштите за 2022. 
годину. 

- Приједлог Одлуке о измјени Програма борачко-инвалидске заштите и заштите 
цивилних жртава рата за 2022. годину. 

- Приједлог Одлуке о измјени Програма финансирања спорта на подручју града 
Градишка за 2022. годину. 
 

3. Нацрт Буџета града Градишка за 2023. годину.                                          
                                     

4. Нацрт Плана утрошка средстава остварених од накнаде по основу кориштења 
шума и шумског земљишта на простору града Градишка за 2023. годину.   

 

5. Нацрт Плана кориштења средстава остварених од концесионе накнаде за 2023. 
годину.      
 

6. Нацрт Програма кориштења средстава остварених по основу накнада од 
пољопривредног земљишта у 2023. години.   

 

7. Нацрт Програма подршке пољопривреди за 2023. годину.   
    

8. Нацрт Програма подршке руралном развоју за 2023. годину.  
 

9. Нацрт Програма подршке предузетништву за 2023. годину.  
 

10. Нацрт Програма заједничке комуналне потрошње за 2023. годину.  
 

11. Нацрт Програма уређења грађевинског земљишта за 2023. годину.  
 

12. Нацрт Програма текућег одржавања и реконструкције локалних и 
некатегорисаних путева за 2023. годину.  

 

13. Нацрт Програма текућег одржавања и реконструкције хидромелиoрационог 
система за 2023. годину.                                                                                    

 
14. Нацрт Програма социјалне заштите за 2023. годину.                                 

 
15. Нацрт Програма борачко – инвалидске заштите и заштите цивилних жртава 

рата за 2023. годину.                                                                                               
 

16. Нацрт Програма финансирања спорта на подручју града Градишка за 2023. 
годину. 
 

17. Извјештај о реализацији Уговора о пружању јавних водних услуга на подручју 
града Градишка за период 01.01.2021 – 31.12.2021. године. 
 

18. Приједлог Одлуке о утврђивању статуса удружења од интереса за град 
Градишка. 
 

19. Приједлог Одлуке о измјени Одлуке о стипендирању студената на подручју 
града Градишка. 
 

20. Приједлог Одлуке о измјени Програма кориштења пољопривредног земљишта 
на подручју града Градишка за 2022. годину. 

 

21.  Приједлог Одлуке о утврђивању вриjeднoсти бoдa зa oбрaчунaвaњe 
кoмунaлнe нaкнaдe у 2023. гoдини. 

 



Извод из записника са 19. редовне сједнице СГ Градишка одржане 24.11.2022. године. 

 

 

4 

22. Приједлог Одлуке о висини закупнине за пословне зграде, пословне 
просторије, друштвене домове, гараже и друге непокретности у својини града 
Градишка за 2023. годину. 
 

23. Приједлог Одлуке о приступању измјени дијела Регулационог плана „Кеј“. 
 

24. Приједлог Одлуке о приступању измјени дијела Регулационог плана подручја 
центра града „Излаз на Саву“. 
 

25. Приједлог Закључка о давању сагласности на усаглашени текст Стратегије 
развоја града Градишка 2021-2027. година. 

 
26. Нацрти аката из области имовинско-правни односа: 

- Одлука о прихватању понуде. 
- Одлука о давању сагласности за закључење уговора о продаји неизграђеног 

грађевинског земљишта непосредном погодбом са Чикић Млађеном из Градишке. 
- Одлука о продаји непосредном погодбом неизграђеног грађевинског земљишта у 

оквиру Регулационог плана „Агроиндустријска зона Нова Топола“ Друштву  са 
ограниченом одговорношћу „Conversio BH“ Сарајево. 
 

27. Разрјешења и именовања: 
- Рјешење о именовању Савјета за праћење израде Просторног плана града 

Градишка 2021-2041. године и Урбанистичког плана Градишке 2021-2041. године. 
- Рјешење о именовању Савјета за праћење израде измјене дијела Регулационог 

плана „Кеј“ и измјене дијела Регулационог плана „Излаз на Саву“. 
- Рјешење о разрјешењу директора Јавне установе „Градско позориште Градишка“ 

Градишка. 
- Рјешење о именовању вршиоца дужности Јавне установе „Градско позориште 

Градишка“ Градишка. 
 

28. Одборничка питања. 
 

 
 

Р А Д  И  З А К Љ У Ч Ц И 
 
 

АД - 1 
 

Нацрт Програма рада Скупштине града Градишка за 2023. годину. 
 

Уводно образложење дао је секретар Скупштине града Немања Панић. 
 

Учешће у дискусији је узела одборница Милица Шукало истакла је да су материјали за 
сједнице Скупштине града преобимни и да 7 дана није довољно да се одборници 
припреме за сједнице квалитетно. Предложила је да се уведе тематска, посебна сједница 
на којој би се разматрао Буџет и све што је везано за исти.  
Других приједлога није било. 
 

Секретар је утврдио бројно стање одборника. Гласању је присустовао 21 одборник 
и Скупштина је једногласно са 21 глас „за“ донијела  

 
З А К Љ У Ч А К 

 
о усвајању Нацрта Програма рада Скупштине града Градишка за 2023. годину. 

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

Приједлог ребаланса Буџета града Градишка за 2022. годину. 
 

 Приједлог Одлуке о усвајању ребаланса Буџета града Градишка за 2022. годину. 

 Приједлог Одлуке о извршењу ребаланса Буџета града Градишка за 2022. годину. 

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

 Приједлог Одлуке о измјени Програма подршке пољопривреди за 2022. годину. 

 Приједлог Одлуке о измјени Програма подршке руралном развоју за 2022. годину. 

 Приједлог Одлуке о измјени Програма заједничке комуналне потрошње за 2022. 
годину. 

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

 Приједлог Одлуке о измјени Програма текућег одржавања и реконструкције 
локалних и некатегорисаних путева за 2022. годину. 

 Приједлог Одлуке о измјенама и допунама Програма социјалне заштите за 2022. 
годину. 

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

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

 
Замјеник предсједника Одбора за буџет и финансије Синиша Аџић је прочитао 

мишљење Одбора: Одбор за буџет и финансије Скупштине града Градишка на сједници 
одржаној 22.11.2022. године разматраo је: 
 
1. Приједлог ребаланса Буџета града Градишка за 2022. годину. 

 
2. Нацрт Буџета града Градишка за 2023. годину.   
            

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

 
 
Замјеник предсједника Комисије за просторно уређење Сњежана Гвозден је прочитала 

мишљење Комисије: Комисија за просторно уређење Скупштине града Градишка на 
сједници одржаној 22.11.2022. године разматрала је: 

 
1. Приједлог Одлуке о измјени Програма уређења грађевинског земљишта за 2022. 

годину. 
 

2. Приједлог Одлуке о приступању измјени дијела Регулационог плана „Кеј“. 
 
3. Приједлог Одлуке о приступању измјени дијела Регулационог плана подручја центра 

града „Излаз на Саву“. 
 

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

 
Дискусије за све алинеје су се водиле обједиљено. 

 
Учешће у дискусији су узели одборници Зоран Латиновић, Томислав Ковачевић и Милица 
Шукало.  
 

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

о усвајању ребаланса Буџета града Градишка за 2023. годину. 
 

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

АД – 2.2. 
 

Приједлог Одлуке о извршењу ребаланса Буџета града Градишка за 2022. годину. 
 

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

 
О Д Л У К У 

 
о извршењу ребаланса Буџета града Градишка за 2023. годину. 

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

 
АД – 2.3. 

 
Приједлог Одлуке о измјени Програма кориштења средстава остварених по основу 

накнада од пољопривредног земљишта у 2022. години. 
 

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

 
О Д Л У К У 

 
о измјени Програма кориштења средстава остварених по основу накнада од 

пољопривредног земљишта у 2022. години. 
 

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

АД – 2.4. 
 

Приједлог Одлуке о измјени Програма подршке пољопривреди за 2022. годину. 
 

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

 
О Д Л У К У 

 
о измјени Програма подршке пољопривреди за 2022. годину. 

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

 
АД – 2.5. 

 
Приједлог Одлуке о измјени Програма подршке руралном развоју за 2022. годину. 

 
Секретар је утврдио бројно стање одборника. Гласању је присустовао 21 одборник 

и Скупштина је са 18 гласова „за“, без гласова „против“ и уз 3 гласова „уздржан“ донијела  
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О Д Л У К У 
 

о измјени Програма подршке руралном развоју за 2022. годину. 
 

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

АД – 2.6. 
 

Приједлог Одлуке о измјени Програма заједничке комуналне потрошње за 2022. 
годину. 

 
Секретар је утврдио бројно стање одборника. Гласању је присустовао 21 одборник 

и Скупштина је са 18 гласова „за“, без гласова „против“ и уз 3 гласова „уздржан“ донијела  
 

О Д Л У К У 
 

о измјени Програма заједничке комуналне потрошње за 2022. годину. 
 

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

АД – 2.7. 
 

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

 
Секретар је утврдио бројно стање одборника. Гласању је присустовао 21 одборник 

и Скупштина је са 18 гласова „за“, без гласова „против“ и уз 3 гласова „уздржан“ донијела  
 

О Д Л У К У 
 

о измјени Програма уређења грађевинског земљишта за 2022. годину. 
 

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

АД – 2.8. 
 

Приједлог Одлуке о измјени Програма текућег одржавања и реконструкције 
локалних и некатегорисаних путева за 2022. годину. 

 
Секретар је утврдио бројно стање одборника. Гласању је присустовао 21 одборник 

и Скупштина је са 18 гласова „за“, без гласова „против“ и уз 3 гласова „уздржан“ донијела  
 

О Д Л У К У 
 

о измјени Програма текућег одржавања и реконструкције локалних и 
некатегорисаних путева за 2022. годину. 

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

 
АД – 2.9. 

 
Приједлог Одлуке о измјенама и допунама Програма социјалне заштите за 2022. 

годину. 
 

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

 
 



Извод из записника са 19. редовне сједнице СГ Градишка одржане 24.11.2022. године. 

 

 

8 

О Д Л У К У 
 

о измјенама и допунама Програма социјалне заштите за 2022. годину. 
 

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

АД – 2.10. 
 

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

 
Секретар је утврдио бројно стање одборника. Гласању је присустовао 21 одборник 

и Скупштина је са 18 гласова „за“, без гласова „против“ и уз 3 гласова „уздржан“ донијела  
 

О Д Л У К У 
 

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

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

 
 

АД – 2.11. 
 

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

 
Секретар је утврдио бројно стање одборника. Гласању је присустовао 21 одборник 

и Скупштина је са 18 гласова „за“, без гласова „против“ и уз 3 гласова „уздржан“ донијела  
 

О Д Л У К У 
 

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

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

 
 

АД - 3 
 

Нацрт Буџета града Градишка за 2023. годину. 
 

Никола Мумало начелник Одјељења за финансије дао је уводно образложење. 
 
Одборник Зоран Кецман сједници присуствује од овог дијела засједања. Ради се са 22 
одборника. 
 
Учешће у дискусији су узели одборници Зоран Латиновић, Давор Глишић и Миленко 
Павловић.  
Одборник Латиновић је предложио да се грађанима препусти да одаберу своје 
представнике у савјетима мјесних заједница и да се њихови приједлози уваже. 
Одборник Павловић је предложио да у табели гдје је приказана функционална 
расходовна страна сем што се врши кроз индекс упоређивање са претходним годинама 
да се направи и једна колона у којој ће бити садржани и проценти учешћа одређених 
функционалних расхода у укупним расходима.  
Других приједлога није било. 
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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 Нацрта Буџета града Градишка за 2023. годину. 

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

 
АД – 4 

 
Нацрт Плана утрошка средстава остварених од накнаде по основу кориштења шума 

и шумског земљишта на простору града Градишка за 2023. годину. 
 
Ведран Кнежевић начелник Одјељења за комуналне и стамбене послове дао је уводно 
образложење. 
 
Учешће у расправи су узели одборници Сњежана Гвозден, Зоран Латиновић, Бојан 
Вујановић, Милица Шукало, Станислав Козминчук и Томислав Ковачевић. 
Одборница Гвозден је предложила да се више пажње мора посветити градским улицама 
које су више од 20, 30 година остале неуређене, чак и неасфалтиране. Конкретно улица 
Саве Тривића која пролази кроз насеље у непосредној близини ТЦ Робот, а паралелна је 
са Видовданском улицом. Улица је остала незавршена, неасфалтирана, неуређена и у 
њој стрше изнад површине макадама унапријед изграђени шахтови који праве проблем 
јер су у висини око 30 цм, па мјештани буквално морају возити слалом да би дошли до 
својих кућа.     
Других приједлога није било. 
 
Замјеник градоначелника Драгана Илић дала је завршну ријеч. 
 

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

 
З А К Љ У Ч А К 

 
о усвајању Нацрта Плана утрошка средстава остварених од накнаде по основу 

кориштења шума и шумског земљишта на простору града Градишка за 2023. годину. 
 

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

АД – 5 
 

Нацрт Плана кориштења средстава остварених од концесионе накнаде за 2023. 
годину. 

      
Ведран Кнежевић начелник Одјељења за комуналне и стамбене послове дао је уводно 
образложење. 
 
Учешће у расправи је узео одборник Зоран Латиновић. 
 

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  
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З А К Љ У Ч А К 
 

о усвајању Нацрта Плана кориштења средстава остварених од концесионе накнаде 
за 2023. годину. 

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

 
 

АД – 6 
 

Нацрт Програма кориштења средстава остварених по основу накнада од 
пољопривредног земљишта у 2023. години. 

 
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 Нацрта Програма кориштења средстава остварених по основу накнада 
од пољопривредног земљишта у 2023. години. 

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

 
АД – 7 

 
Нацрт Програма подршке пољопривреди за 2023. годину. 

 
Уводно образложење дао је в. д. начелника Одјељења за пољопривреду и рурални развој 
Бранко Стојнић. 
 
У расправи су учествовали одборници Милица Шукало, Миленко Павловић и Душан 

Кочић. 
 

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

 
З А К Љ У Ч А К 

 
о усвајању Нацрта Програма подршке пољопривреди за 2023. годину. 

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

 
 

АД – 8 
 

Нацрт Програма подршке руралном развоју за 2023. годину. 
 

 
Уводно образложење дао је в. д. начелника Одјељења за пољопривреду и рурални развој 
Бранко Стојнић. 

 
У расправи су учествовали одборници Зоран Латиновић и Сњежана Гвозден. 
Одборница Гвозден је предложила да се малим пољопривредним произвођачима помогне 
кроз неки јавни позив и да их суфинансирамо у почетку неке 2-3 године како би стали на 
ноге и онда наравно јављали се на остале јавне позиве гдје је услов да буду регистровани 
као пољопривредна газдинства.  
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Других приједлога није било. 
 
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 Нацрта Програма подршке руралном развоју за 2023. годину. 

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

 
 

АД – 9 
 

Нацрт Програма подршке предузетништву за 2023. годину. 

 
Уводно образложење дао је в. д. начелника Одјељења за привреду и друштвене 
дјелатности Иван Раденовић. 
 
За расправу није било пријављених. 
 

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

 
З А К Љ У Ч А К 

 
о усвајању Нацрта Програма подршке предузетништву за 2023. годину. 

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

 
 

АД – 10 
 

Нацрт Програма заједничке комуналне потрошње за 2023. годину. 
 

За расправу није било пријављених. 
 

Секретар је утврдио бројно стање одборника. Гласању је присустовало 20 
одборника и Скупштина је са 18 гласова „за“, без гласова „против“ и уз 2 гласа „уздржан“ 
донијела  

З А К Љ У Ч А К 
 

о усвајању Нацрта Програма заједничке комуналне потрошње за 2023. годину. 
 

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

АД – 11 
 

Нацрт Програма уређења грађевинског земљишта за 2023. годину. 
 
За расправу није било пријављених. 
 

Секретар је утврдио бројно стање одборника. Гласању је присустовало 20 
одборника и Скупштина је са 18 гласова „за“, без гласова „против“ и уз 2 гласа „уздржан“ 
донијела  
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З А К Љ У Ч А К 
 

о усвајању Нацрта Програма уређења грађевинског земљишта за 2023. годину. 
 

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

АД – 12 
 

Нацрт Програма текућег одржавања и реконструкције локалних и некатегорисаних 
путева за 2023. годину. 

 
За расправу није било пријављених. 
 

Секретар је утврдио бројно стање одборника. Гласању је присустовало 20 
одборника и Скупштина је са 18 гласова „за“, без гласова „против“ и уз 2 гласа „уздржан“ 
донијела  

З А К Љ У Ч А К 
 

о усвајању Нацрта Програма текућег одржавања и реконструкције локалних и 
некатегорисаних путева за 2023. годину. 

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

 
 

АД – 13 
 

Нацрт Програма текућег одржавања и реконструкције хидромелиoрационог система 
за 2023. годину. 

 
За расправу није било пријављених. 
 

Секретар је утврдио бројно стање одборника. Гласању је присустовало 20 
одборника и Скупштина је са 18 гласова „за“, без гласова „против“ и уз 2 гласа „уздржан“ 
донијела  

З А К Љ У Ч А К 
 

о усвајању Нацрта Програма текућег одржавања и реконструкције 
хидромелиoрационог система за 2023. годину. 

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

 
АД – 14 

 
Нацрт Програма социјалне заштите за 2023. годину. 

 
 

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

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 22.11.2022. године разматраo је: 
 

1. Нацрт Програма социјалне заштите за 2023. годину.          
 

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

Секретар је утврдио бројно стање одборника. Гласању је присустовало 20 
одборник и Скупштина је са 18 гласова „за“, без гласова „против“ и уз 2 гласа „уздржан“ 
донијела  

 
З А К Љ У Ч А К 

 
о усвајању Нацрта Програма социјалне заштите за 2023. годину. 

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

 
АД – 15 

 
Нацрт Програма борачко – инвалидске заштите и заштите цивилних жртава рата за 

2023. годину. 
 

Предсједника Одбора за борачка питања Душан Кочић је прочитао мишљење Одбора: 
Одбор за борачка питања Скупштине града Градишка на сједници одржаној 22.11.2022. 
године разматраo је: 

 
1. Нацрт Програма борачко – инвалидске заштите и заштите цивилних жртава рата 

за 2023. годину. 
 

Одбор је једногласно усвојио мишљење да се предметни акт може упутити на 
разматрање уз захтјев да се у Приједлогу Програма борачко – инвалидске заштите и 
заштите цивилних жртава рата за 2023. годину изнађу финансијска средства за повећање 
издвајања за надлежно одјељење, у складу са захтјевом четири организације, како би се 
уједно извршила расподјела средстава у самом Програму. 
Тражено повећање средстава се темељи на инфлацији и повећању буџета Града.  
   
За расправу није било пријављених. 
 

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

 
З А К Љ У Ч А К 

 
о усвајању Нацрта Програма борачко – инвалидске заштите и заштите цивилних 

жртава рата за 2023. годину. 
 

(Закључак ће се објавити у „Службеном гласнику града Градишка“). 
 
Своје право да се обрати Скупштини искористио је народни посланик Радислав Дончић. 
 

АД – 16 
 

Нацрт Програма финансирања спорта на подручју града Градишка за 2023. годину. 
 

Предсједник Савјета за спорт Ново Милановић је прочитао мишљење Савјета: 
Савјет за спорт Скупштине града Градишка на сједници одржаној 22.11.2022. године 
разматраo је: 

 
1. Нацрт Програма финансирања спорта на подручју града Градишка за 2023. годину. 

 
Савјет је једногласно усвојила мишљење да се предметни акт може упутити 

Скупштини на разматрање у предложеном тексту. 
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Учешће у расправи је узео одборник Ново Милановић. 
 

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

З А К Љ У Ч А К 
 

о усвајању Нацрта Програма финансирања спорта на подручју града Градишка за 
2023. годину. 

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

 
 

АД – 17 
 

Извјештај о реализацији Уговора о пружању јавних водних услуга на подручју града 
Градишка за период 01.01.2021 – 31.12.2021. године. 

 

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

 
Секретар је утврдио бројно стање одборника. Гласању је присустовао 21 одборник 

и Скупштина је са 18 гласова „за“, без гласова „против“ и уз 3 гласова „уздржан“ донијела  
 

З А К Љ У Ч А К 
 

о усвајању Извјештаја о реализацији Уговора о пружању јавних водних услуга на 
подручју града Градишка за период 01.01.2021 – 31.12.2021. године. 

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

 
Своје право да се обрати Скупштини искористио је народни посланик Денис Шулић. 

 
АД – 18 

 
Приједлог Одлуке о утврђивању статуса удружења од интереса за град Градишка. 

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

Предсједник Скупштине Миленко Павловић је прочитао мишљење Комисије: Комисија 
за статутарна питања и прописе Скупштине града Градишка на сједници одржаној 
23.11.2022. године разматрала је: 

 
1. Приједлог Одлуке о утврђивању статуса удружења од интереса за град Градишка. 
2. Приједлог Одлуке висини закупнине за пословне зграде, пословне просторије, 

друштвене домове, гараже и друге непокретности у својини града Градишка за 2023. 
годину. 

3. Приједлог Одлуке о измјени Одлуке о стипендирању студената на подручју града 
Градишка. 

4. Приједлог Одлуке о приступању измјени дијела Регулационог плана „Кеј“. 
5. Приједлог Одлуке о приступању измјени дијела Регулационог плана подручја центра 

града „Излаз на Саву“. 

Комисија је једногласно усвојила мишљење, да се предметни акти могу упутити  
Скупштини на разматрање у предложеном тексту. 
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Учешће у расправи је узео одборник Станислав Козминчук. 
 

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  

 
О Д Л У К У 

 
о утврђивању статуса удружења од интереса за град Градишка. 

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

 
АД – 19 

 
Приједлог Одлуке о измјени Одлуке о стипендирању студената на подручју града 

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

Предсједник Савјета за образовање и културу Јована Кодић је прочитала 
мишљење Савјета: Савјет за образовање и културу Скупштине града Градишка на 
сједници одржаној 23.11.2022. године разматраo је: 
 

1. Приједлог Одлуке о измјени Одлуке о стипендирању студената на подручју града 
Градишка. 
                                                                                      

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

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

О Д Л У К У 
 

о измјени Одлуке о стипендирању студената на подручју града Градишка. 
 

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

АД – 20 
 

Приједлог Одлуке о измјени Програма кориштења пољопривредног земљишта на 
подручју града Градишка за 2022. годину. 

 
Уводно образложење дао је в. д. начелника Одјељења за пољопривреду и рурални развој 
Бранко Стојнић. 
 
За расправу није било пријављених. 
 

Секретар је утврдио бројно стање одборника. Гласању су присустовала 22 
одборника и Скупштина је једногласно са 22 гласа „за“ донијела  
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О Д Л У К У 
 

о измјени Програма кориштења пољопривредног земљишта на подручју града 
Градишка за 2022. годину. 

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

 
АД – 21 

 
Приједлог Одлуке о утврђивању вриjeднoсти бoдa зa oбрaчунaвaњe кoмунaлнe 

нaкнaдe у 2023. гoдини. 
 

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

Секретар је утврдио бројно стање одборника. Гласању су присустовала 22 
одборника и Скупштина је једногласно са 22 гласа „за“ донијела  

 
О Д Л У К У 

 
о утврђивању вриjeднoсти бoдa зa oбрaчунaвaњe кoмунaлнe нaкнaдe у 2023. 

гoдини. 
 

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

АД – 22 
 

Приједлог Одлуке о висини закупнине за пословне зграде, пословне просторије, 
друштвене домове, гараже и друге непокретности у својини града Градишка за 2023. 

годину. 
 

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

Секретар је утврдио бројно стање одборника. Гласању су присустовала 22 
одборника и Скупштина је једногласно са 22 гласа „за“ донијела  

 
О Д Л У К У 

 
о висини закупнине за пословне зграде, пословне просторије, друштвене домове, 

гараже и друге непокретности у својини града Градишка за 2023. годину. 
 

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

АД – 23 
 

Приједлог Одлуке о приступању измјени дијела Регулационог плана „Кеј“. 
 

Уводно образложење дао је начелник Одјељења за просторно уређење и грађење Саша 
Суботић. 
 
За расправу није било пријављених. 
 



Извод из записника са 19. редовне сједнице СГ Градишка одржане 24.11.2022. године. 

 

 

17 

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  

О Д Л У К У 
 

о приступању измјени дијела Регулационог плана „Кеј“. 
 

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

АД – 24 
 

Приједлог Одлуке о приступању измјени дијела Регулационог плана подручја 
центра града „Излаз на Саву“. 

 
Уводно образложење дао је начелник Одјељења за просторно уређење и грађење Саша 
Суботић. 
 
Учешће у расправи је узео одборник Бојан Вујановић. 
 
Начелник Одјељења за просторно уређење и грађење Саша Суботић дао је одговоре на 
постављена питања. 
 

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  

О Д Л У К У 
 

о приступању измјени дијела Регулационог плана „Излаз на Саву“. 
 

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

АД – 25 
 

Приједлог Закључка о давању сагласности на усаглашени текст Стратегије развоја 
града Градишка 2021-2027. година. 

 
Уводно образложење дао је Дарко Врховац испред Одјељења за развој и међународне 
пројекте. 
 

Предсједник Комисије за планирање развоја града Синиша Аџић је прочитао 
мишљење Комисије: Комисија за планирање развоја града Скупштине града Градишка на 
сједници одржаној 22.11.2022. године разматрала је: 
 

1. Приједлог Закључка о давању сагласности на усаглашени текст Стратегије развоја 
града Градишка 2021-2027. година. 

 
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 22 
одборника и Скупштина је са 19 гласова „за“, без гласова „против“ и уз 3 гласа „уздржан“ 
донијела  
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З А К Љ У Ч А К 
 

 о давању сагласности на усаглашени текст Стратегије развоја града Градишка 2021-
2027. година. 

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

 
АД – 26 

 
Приједлози аката из области имовинско-правних односа: 

 Одлука о прихватању понуде. 

 Одлука о давању сагласности за закључење уговора о продаји неизграђеног 
грађевинског земљишта непосредном погодбом са Чикић Млађеном из 
Градишке. 

 Одлука о продаји непосредном погодбом неизграђеног грађевинског 
земљишта у оквиру Регулационог плана „Агроиндустријска зона Нова Топола“ 
Друштву  са ограниченом одговорношћу „Conversio BH“ Сарајево. 

 
 

Уводно образложење дао је Драгутин Ковачевић в.д. начелника Службе градоначелника. 
 
За расправу није било пријављених. 
 
 
 

 Одлука о прихватању понуде. 
 

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  
 

О Д Л У К У 
 

о прихватању понуде. 
 

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

 Одлука о давању сагласности за закључење уговора о продаји неизграђеног 
грађевинског земљишта непосредном погодбом са Чикић Млађеном из Градишке. 

 
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  

О Д Л У К У 
 

о давању сагласности за закључење уговора о продаји неизграђеног грађевинског 
земљишта непосредном погодбом са Чикић Млађеном из Градишке. 

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

 
 

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

Друштву  са ограниченом одговорношћу „Conversio BH“ Сарајево. 
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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  

О Д Л У К У 
 

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

ограниченом одговорношћу „Conversio BH“ Сарајево. 
  

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

АД – 27 
 

Разрјешења и именовања: 

- Рјешење о именовању Савјета за праћење израде Просторног плана града 
Градишка 2021-2041. године и Урбанистичког плана Градишке 2021-2041. године. 

- Рјешење о именовању Савјета за праћење израде измјене дијела Регулационог 
плана „Кеј“ и измјене дијела Регулационог плана „Излаз на Саву“. 

- Рјешење о разрјешењу директора Јавне установе „Градско позориште Градишка“ 
Градишка. 

- Рјешење о именовању вршиоца дужности Јавне установе „Градско позориште 
Градишка“ Градишка. 
 

За расправу није било пријављених. 
 

- Рјешење о именовању Савјета за праћење израде Просторног плана града 
Градишка 2021-2041. године и Урбанистичког плана Градишке 2021-2041. године. 

 
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 именовању Савјета за праћење израде Просторног плана града Градишка 2021-
2041. године и Урбанистичког плана Градишке 2021-2041. године 

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

 
 

- Рјешење о именовању Савјета за праћење израде измјене дијела 
Регулационог плана „Кеј“ и измјене дијела Регулационог плана „Излаз на Саву“. 

 
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 именовању Савјета за праћење израде измјене дијела Регулационог плана „Кеј“ и 
измјене дијела Регулационог плана „Излаз на Саву“. 

(Тања Кесер, Здравка Мацура и Жељко Билбија) 
 

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



Извод из записника са 19. редовне сједнице СГ Градишка одржане 24.11.2022. године. 
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- Рјешење о разрјешењу директора Јавне установе „Градско позориште Градишка“ 
Градишка. 

 
Секретар је утврдио бројно стање одборника. Скупштина је једногласно донијела 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

о разрјешењу директора Јавне установе „Градско позориште Градишка“ Градишка. 
(Драшко Видовић – разрјешење услиједило због смрти именованог) 

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

 
 

- Рјешење о именовању вршиоца дужности Јавне установе „Градско 
позориште Градишка“ Градишка. 

 
Секретар је утврдио бројно стање одборника. Скупштина је једногласно донијела 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

о именовању вршиоца дужности Јавне установе „Градско позориште Градишка“ 
Градишка. 

(Златан Видовић) 
 

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

АД – 28 
 

Одборничка питања: 
 
 
Коментара одговора на постављена питања није било.  
 
Нова питања: 
 
Одборница Сњежана Гвозден 
 

1. „Мјештане Брестовчине, оног дијела од Ерцега према Гостињи, односно 
Козинцима, интересује да ли постоји могућност рјешавања њиховог константног 
проблема плављења њива у периоду обилних киша, јер тренутно су њиве засијане 
пшеницом веђ данима под водом, а знамо да ће то узроковати огромну штету 
пољопривредним произвођачима који су овдје засијали своје пољопривредне 
површине.“ 

 
 
 
Сједница је завршена у 13:25 часова. 
 
Записник водила Маја Зрнић. 

 
 

                СЕКРЕТАР                                   ПРЕДСЈЕДНИК 
        СКУПШТИНЕ ГРАДА                                                              СКУПШТИНЕ ГРАДА 
 
             Немања Панић                                                                        Миленко Павловић 


