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1. У В О Д 

 

 Скупштина града Градишка је у извјештајном периоду одржала четири редовне 
сједнице. Скупштина је разматрала укупно 102 тачке дневног реда. Разматрани и усвојени су 
сви најзначајнији акти, битни за функционисање Града и Градске управе.  

 

 
2. РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА РАДА СКУПШТИНЕ ГРАДА 
 
 Реализација Програма рада Скупштине града Градишка за 2022. годину се одвијала 
планираном динамиком. Из другог тромјесечја је остало још да се разматра Информација о 
стању у привреди у граду Градишка за  2021. годину. 
 
 
3. ОДЛУКЕ КОЈЕ ЈЕ УСВОЈИЛА СКУПШТИНА ГРАДА И ЊИХОВО ПРОВОЂЕЊЕ 

 

 У извјештајном периоду, Скупштина је усвојила 50 одлука и већина њих је 
реализована или се проводе, док је за један дио њих, реализација у току. Конкретна 
информација о провођењу сваке одлуке, дата је табеларно како слиједи: 

 
Ред. 
бр. 

                                                                                          Р- реализована; 
                                                                                                           НР- није реализована; 

                 Н А З И В  О Д Л У К Е                                   П- проводи се; 
                                                                                               НП- не проводи се; 

                                                                                                      РТ- реализација у току; 
                                                                                                          ВС – стављена ван снаге. 

1.  Одлука о приједлогу уписних подручја и мреже школа за основне 
школе са подручја града Градишка. 

Р 

2.  Одлука о измјенама и допунама Одлуке о уређењу простора и 
грађевинском земљишту. 

Р 

3.  Одлука о измјени Одлуке о комуналној накнади . П 

4.  Одлука о комуналним таксама. П 

5.  Одлука о приступању пројекту обнове и реконструкције система 
јавне расвјете на подручја града Градишка . 

П 

6.  Одлука о субвенционисању услуга јавног превоза путника на 
подручју града Градишка. 

РТ 

7.  Одлука о финансирању политичких странака из Буџета града 
Градишка за 2022. годину. 

РТ 

8.  Одлука о приступању измјени дијела Регулационог плана подручја 
„Агроиндустријска зона Нова Топола“. 

П 

9.  Одлука о уступању на коришћење земљишта без накнаде 
Удружењу ратних војних инвалида Oдбрамбено- отаџбинског рата. 

Р 

10.  Одлука о продаји неокретности непосредном погодбом 
Привредном друштву „BERZA-PRODUKT TRADING“ д.о.о. 
Градишка. 

Р 

11.  Одлука о прихватању понуде Рађеновић Наде из Градишке за 
куповину непокретности. 

Р 

12.  Одлука о продаји грађевинског земљишта у оквиру Регулационог 
плана „Агроиндустријска зона – Нова Топола“. 

Р 

13.  Одлука o давању сагласности за промет непокретности „Дрвас“ 
д.о.о. Бања Лука. 

Р 

14.  Одлука о приступању продаји непокретности путем лицитације у 
к.о. Церовљани. 

Р 
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15.  Одлука о давању на коришћење пословних простора у својини 
Града Градишка „Развојној агенцији Градишка – РАГА“. 

Р 

16.  Одлука о давању у закуп пословних просторија у својини Града 
Градишка непосредном погодбом КП „Топлана“ а.д. Градишка. 

Р 

17.  Oдлука о давању сагласности за закључење уговора о продаји 
неизграђеног грађевинског земљишта непосредном погодбом са 
Чекић Срђаном из Градишке. 

Р 

18.  Одлука о доношењу Регулационог плана „Метал“. Р 

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

Р 

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

РТ 

21.  Одлука о допуни Одлуке о одређивању матичних подручја. Р 

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

П 

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

Р 

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

Р 

25.  Одлука о продаји непокретностинепосредном погодбом Кутлача 
Момчилу из Церовљана. 

Р 

26.  Одлука о организовању пословања ЈУ за предшколско образовање 
и васпитање дјеце „Лепа Радић“ Градишка. 

Р 

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

Р 

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

Р 

29.  Одлука о додјели јавних признања града Градишка. Р 

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

Р 

31.  Одлука о набавци путничких аутомобила за потребе Градске 
управе Градишка. 

РТ 

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

РТ 

33.  Одлука давању у закуп непокретности у својини Града Градишка 
непосредном погодбом Удружењу грађана „Шаховски клуб 
Лисковац“. 

Р 

34.  Одлука о о давању сагласности за куповину непокретности у 
својини ЗЗ „Поткозарје“ Романовци. 

РТ 

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

РТ 

36.  Одлука о утврђивању услова и критеријума за избор и именовање 
члана управног одбора Јавне здравствене установе „Дом здравља“ 
Градишка. 

Р 
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37.  Одлука о приступању изради Стратегије образовања и 
запошљавања града Градишка. 

РТ 

38.  Одлука о измјени и допуни Одлуке о безбједности саобраћаја на 
путевима града Градишка. 

П 

39.  Одлука о усвајању Плана за измирење неизмирених обавеза 
пренесених из претходног периода. 

РТ 

40.  Одлука о отпису потраживања по основу накнаде за коришћење 
комуналних добара од општег интереса. 

РТ 

41.  Одлука о отпису потраживања по основу закупа изграђеног 
градског грађевинског земљишта. 

РТ 

42.  Одлука о отпису потраживања по основу прихода од законске 
затезне камате. 

РТ 

43.  Одлука о отпису потраживања по основу једнократне ренте. РТ 

44.  Одлука о доношењу измјене дијела Регулационог плана подручја 
„Агроиндустријска зона Нова Топола“. 

Р 

45.  Одлука о измјени и допуни Одлуке о давању у закуп пословних 
просторија Јавног предузећа Спортски центар „Servitium“ 
Градишка. 

Р 

46.  Одлука о прихватању поклона. РТ 

47.  Одлука о давању сагласности за закључење Уговора о продаји 
грађевинског земљишта непосредном погодбом са Мјешовити 
Холдинг „ЕРС“- МП а.д. Требиње, ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бања 
Лука. 

РТ 

48.  Одлука о измјени Одлуке о повећању основног капитала Јавног 
предузећа „Радио телевизија Градишка“ Градишка. 

РТ 

49.  Одлука о измјени Одлуке о промјени облика организовања ЈП 
„Радио телевизија Градишка“ Градишка. 

РТ 

50.  Статутарна одлука о допуни Статута Јавног предузећа „Радио 
телевизија Градишка“ Градишка. 

РТ 
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3. РЕАЛИЗАЦИЈА ЗАКЉУЧАКА СКУПШТИНЕ ГРАДА 
 

  
 

 
 
4. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА И ИНИЦИЈАТИВЕ 
 

Одборници Скупштине града Градишка, закључно са 15. редовном сједницом, поставили су, писмено, укупно 16 одборничких питања 
или иницијатива. На 11 питања је одговорено. На 15. редовној сједници постављена су четири нова одборничка питања и покренута је једна 
иницијатива, на све њих ће бити одговорено у складу са Пословником о раду. 
 

СЈЕДНИЦА 

 
З А К Љ У Ч Ц И 

 

 
НОСИЛАЦ 

 
ВРЕМЕНСКИ 

ОКВИР 

 
РЕАЛИЗАЦИЈА 

 
НАПОМЕНА 

 
 
 
 
 
 
 
 

13. сједница СГ 
24.3.2022. г. 

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

поступак прикључења нових потрошача. 
Процес траје и по неколико мјесеци. 

- Стање нисконапонске мреже на терену 
је у катастрофалном стању 
(прекиди у снабдијевању, лоше стање 
стубова итд.). 

- Приликом искључења потрошача са 
мреже, због дуга, након измирења 
обавеза, нереално је дуг период 
поновног прикључења, које траје и по 
неколико дана. 

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

3. Овај закључак ће се доставити Мјешовитом 
Холдингу „Електропривреда“ Републике 
Српске акционарско друштво Требиње и 
Влади Републике Српске. 

1.  

 
 
 
 
 

Скупштина 
града 

 
 
 
 
 
 

нема 

 
 
 
 
Допис упућен Мјешовитом 
Холдингу „Електропривреда“ 
Републике Српске акционарско 
друштво Требиње и Влади 
Републике Српске. 
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5. ЕВИДЕНЦИЈА ОДРЖАНИХ САСТАНАКА РАДНИХ ТИЈЕЛА СКУПШТИНЕ 

НАЗИВ РАДНОГ 
ТИЈЕЛА 

БРОЈ СЈЕДНИЦЕ 
И ДАТУМ 

БРОЈ 
ПРИСУТНИХ 

ЧЛАНОВА 

АКТИВНОСТ НАПОМЕНА 

Комисија за 
статутарна питања 
и прописе 

8. сједница 
23.2.2022. године 

4 Разматрање материјала за редовну 
сједницу Скупштине 

 

 9. сједница 
21.3.2022. године 

4 Разматрање материјала за редовну 
сједницу Скупштине 

 

 10. сједница 
18.4.2022. године 

4 Разматрање материјала за редовну 
сједницу Скупштине 

 

 11. сједница 
24.5.2022. године 

4 Разматрање материјала за редовну 
сједницу Скупштине. 

УСВОЈЕН ЗАКЉУЧАК 
Задужују се јавне установе чији је 
оснивач Град, да Комисији за 
статутарна питања и прописе 
Скупштине града Градишка, 
најкасније до 15.6.2022. године, 
доставе информацију о провођењу 
прописа везаних за борбу против 
корупције. 

 
 
 
 
 
Све јавне установе 
доставиле тражену 
информацију. 

 12. сједница 
30.6.2022. године 

4 УСВОЈЕН ЗАКЉУЧАК 
1. Комисија за Статутарна питања и 
прописе Скупштине града Градишка 
констатује да ЈУ „Културни центар“ и 
ЈУ за предшколско васпитање и 
образовање дјеце „Лепа Радић“ 
имају усвојене планове интегритета 
и Упутство о поступању са пријавом 
корупције и обезбјеђењу заштите 
лица која пријављују корупцију. 
2. У складу са Стратегијом борбе 
против корупције у Републици 
Српској за период 2018-2022. година 
и припадајућим Акционим планом 
(2018-2022),Комисија позива све 
јавне установе које нису усвојиле 
планове интегритета или истиче 
период на који су усвојени, да одмах 
приступе изради и усвајању истог. 
3. У складу са чланом 21. став 2. 
Закона о заштити лица која 
пријављују корупцију („Службени 
гласник Републике Српске“ број 
62/17) позивамо све јавне установе 
које имају 15 или више запослених,а 
немају усвојено Упутство о 
поступању са пријавом корупцијеи 
обезбјеђењу заштите лица која 
пријављују корупцију, да поступе у 
складу са Законом и предметно 
упутство усвоје без одлагања. 
4. Комисија позива све јавне 
установе да континуирано раде на 
провођењу свих потребних прописа 
и мјера из ове области. 
5. Комисија тражи од јавних установа 
да одмах по усвајању потребних 
аката, а најкасније у року од три 
мјесеца од дана достављања, 
извјесте Комисију о предузетим 
активностима. 
6. Овај закључак ће се објавити у 
„Службеном гласнику града 
Градишка“. 

 

Комисија за питања 
младих и 
демографију 

3. сједница 
21.3.2022. године 
 

4 УСВОЈЕНИ ЗАКЉУЧЦИ 
1. Тражи се од Одјељења за 
привреду и друштвене дјелатности 
да припреми анализу о тренутној 
демографској ситуацији и мјерама 
пронаталитетне политке. 
2. Задужује се предсједник Комисије 
за питања младих и демографију г. 
Ристић да наведену активност из 
претходне тачке, координира са 
начелником Одјељења за привреду и 

 
 
 
Припремљена анализа и 
Тематска сједница 
одржана у мјесецу јуну 
2022. године. 
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друштвене дјелатности. 
3. Предметну анализу потребно је 
припремити до краја априла 2022. 
године. 
4. Тематску сједницу потребно је 
одржати у другој половини мјесеца 
маја 2022. године. 

 Тематска 
сједница  
Демографска 
ситуација на 
подручју града 
Градишка 
29.6.2022. године 

4 УСВОЈЕН ЗАКЉУЧАК 
1. Наставак тематске сједнице ће се 
одржати у јулу мјесецу 2022. године. 

 

 

Комисија за 
друштвени положај 
жена и 
равноправност 
међу половима 

За мјесец јуни планирана сједница на којој би се анализирала реализација Акционог плана родне 
равноправности на подручју града Градишка за период 2021-2024. година.  
Како су чланови Комисије позвани да, крајем јуна и почетком јула, учествују на семинарима управо о 
овој теми, сједница Комисије ће се одржати у јулу мјесецу. 

Одбор за заштиту 
животне средине, 
културног и 
природног насљеђа 

3. сједница 
23.2.2022. године 

5 Разматрање материјала за редовну 
сједницу Скупштине 

 

 4. сједница 
21.3.2022. године 

4 УСВОЈЕНИ ЗАКЉУЧЦИ 
1. Тражи се од гђице Цвјетковић да 
до 12.04.2022. године припреми 
Нацрт Информације о доприносу 
енергетске ефикасности за заштиту 
животне средине. 
2. Тематску сједницу потребно је  
одржати до 22.04.2022. године. 

 
Информација 
припремљена. 
Одржана Тематска 
сједница. 

 Тематска 
сједница 
Енергетска 
ефикасност као 
допринос 
заштити животне 
средине 
24.5.2022. године  

3 УСВОЈЕНИ ЗАКЉУЧЦИ 

1. Одбор за заштиту животне 
средине, културног и природног 
насљеђа у потпуности подржава све 
активности усмјерене на подизање 
свијести о значају енергетске 
ефикасности као новог извора 
енергије. 

2. Будуће активности морају 
бити усмјерене према заштити 
животне средине, смањењу 
потрошње енергије и бризи о 
заштити вода. 

3. Одбор даје подршку 
реализацији свих пројеката Градске 
управе града Градишка, који имају за 
циљ повећање енергетске 
ефикасности и заштите животне 
средине. 

4. Град Градишка тежи да 
постане климатски неутралан град 
до 2050. године, у складу са 
Софијском декларацијом о „Зеленој 
агенди“. 

 
На сједници учешће узели 
запослени из ове области. 
Закључци објављени у 
„Службеном гласнику 
града Градишка“. 
О овој теми, након 
одржавања Тематске 
сједнице, актуелизована 
расправа у медијима. 

Етички одбор 1. сједница 
18.2.2022. године 

7 Усвојене планиране активности у 
наредном периоду 

 

 УНДП радионица 
10.3.2022. године 

7 1. Промоција Етичког кодекса. 
2. Радионица на тему 
Антикорупциони механизми и 
спречавање сукоба интереса. 

 

Комисија за избор и 
именовања 

Комисија није имала активности у извјештајном периоду. 

Комза заштиту 
људских права и 
представке и 
притужбе грађана 

Комисија није имала активности у извјештајном периоду. 

Комисија за 
сарадњу са 
општинама и 
градовима 

Комисија није имала активности у извјештајном периоду. 

Комисија за односе 
са вјерским 
заједницама 

2. сједница 
21.3.2022. године 

2 Разматрање материјала за редовну 
сједницу Скупштине 

 

Комисија за јавна 
признања 

3. сједница 
8.2.2022. године 

3 Разматрање материјала за редовну 
сједницу Скупштине 
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6. УЧЕШЋЕ ГРАЂАНА 

 
Током првих шест мјесеци 2022. године одржане су три јавне расправе по питању 

просторно планске документације и на њима је учешће узело 28 особа.Током извјештајног 
периода, грађани нису непосредно од Скупштине града тражили доношење одређене одлуке 
или другог акта. 
 
7. КОМУНИКАЦИЈА ОДБОРНИКА СА ГРАЂАНИМА 

 
Одлуком о комуникацији између локалне управе и грађана и усвојеним Планом 

комуникације одборника Скупштине града Градишка са грађанима у 2022. години, 
предвиђени су механизми комуникације и начини њиховог остваривања. Механизам „Сати 
грађана“ је покренут и сваке сриједе три одборника су дужна да, у периоду од 13 до 15 
часова, бораве у канцеларији за пријем грађана. Заинтересованост грађана ипак није на 
завидном нивоу, без обзира на медијска обавјештавања о одржавању истих. Слична 
ситуација је и са комуникацијом одборника са грађанима путем апликације eCitizen, коју 
грађани готово да не користе у ову сврху.  

 
 

 

 4. сједница 
15.2.2022. године 

3 Разматрање материјала за редовну 
сједницу Скупштине 

 

 5. сједница 
4.4.2022. године 

3 Разматрање материјала за редовну 
сједницу Скупштине 

 

 6. сједница 
15.4.2022. године 

4 Разматрање материјала за редовну 
сједницу Скупштине 

 

Комисија за мјесне 
заједнице 

Комисија није имала активности у извјештајном периоду. 

Ком. за планирање 
развоја града 

3 сједница 
24.5.2022. године 

5 Разматрање материјала за редовну 
сједницу Скупштине 

 

Комисија за 
просторно уређење 

9. сједница 
22.2.2022. године 

5 Разматрање материјала за редовну 
сједницу Скупштине 

 

 10. сједница 
21.3.2022. године 

4 Разматрање материјала за редовну 
сједницу Скупштине 

 

 11. сједница 
26.5.2022. године 

4 Разматрање материјала за редовну 
сједницу Скупштине 

 

 12. сједница 
14.4.2022. године 

4 Разматрање материјала за редовну 
сједницу Скупштине 

 

Одбор за буџет и 
финансије 

9. сједница 
14.4.2022. године 

4 Разматрање материјала за редовну 
сједницу Скупштине 

 

 10. сједница 
24.5.2022. године 

3 Разматрање материјала за редовну 
сједницу Скупштине 

 

Одбор за борачка 
питања 

6. сједница 
14.4.2022. године 

4 Разматрање материјала за редовну 
сједницу Скупштине 

 

Савјет за здравство 
и социјалну заштиту 

9. сједница 
21.2.2022. године 

4 Разматрање материјала за редовну 
сједницу Скупштине 

 

 10. сједница 
21.3.2022. године 

5 Разматрање материјала за редовну 
сједницу Скупштине 

 

 11. сједница 
15.4.2022. године 

3 Разматрање материјала за редовну 
сједницу Скупштине 

 

Савјет за 
образовање и 
културу 

7. сједница 
21.2.2022. године 

3 1.Разматрање материјала за 
редовну сједницу Скупштине.  
2. Разматрано постављање билбода 
за одличне ученике. 

 
 

 8. сједница 
24.5.2022. године 

3 1. Разматрање материјала за 
редовну сједницу Скупштине.  
2. Донесен закључак: 
- Савјет иницира увођење секције 
културног и лијепог понашања у 
основне школе на подручју града 
Градишка. 
- Задужује се предсједница Савјета и 
начелник Одјељења да обаве 
разговор са директорима основних 
школа и упознају их са овим 
приједлогом. 

   
 
 
 

Савјет за спорт 6. сједница 
31.1.2022. године 

5 Преглед расподјеле финансијских 
средстава за спорт у 2022. години. 

Усвојена расподјела 
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8. ОБУКА ОДБОРНИКА  
 

- У извјештајном периоду одржане су три обуке одборника Скупштине града. 

- Прва обука је одржана 15. фебруара на тему Рад радних тијека Скупштине града. 

Обуци су присуствовали одборници: Миленко Павловић, Бојан Вујановић, Душан 

Ристић, Зоран Кецман, Бранко Страживук, Душан Кочић, Јована Кодић, Сњежана 

Гвозден, Драган Благојевић, Зоран Векић, Предраг Љубичић и Владимир Богојев. 

- Такође, у оквиру пројекта „Регионални програм локалне демократије на Западном 

Балкану – РеЛОаД“, Савез општина и градова Републике Спрске у сарадњи са 

Развојним програмом уједињених нација (УНДП) организовао је обуку одборника о 

учешћу грађана и органозација цивилног друштва у доношењу одлука на локалном 

нивоу 17. маја 2022. године. Обуци су присуствовали: Душан Кочић, Предраг 

Љубичић, Бојан Вујановић, Ново Милановић, Бранко Страживук, Данка Микић, Тања 

Пећанац, Весна Глувић-Челић, Милица Шукало, Сњежана Гвозден, Владимир 

Богојев, Ђорђо Грујичић, Бранислав Мракић и Миленко Павловић. 

- Трећа обука је одржана 23.6.2022. године. Надлежности Града у области привреде и 

развој сеоског туризма су теме које су обрађиване овом обуком. Одборници који су 

присуствовали обуци су: Бранко Страживук, Душан Ристић, Ђорђо Грујичић, Зоран 

Векић, Сњежана Гвозден, Данка Микић, Јована Кодић, Владимир Богојев, Бранислав 

Мракић, Драган Благојевић и Бојан Вујановић. 

- 12 одборника није присуствовало ни једној од три одржане обуке. 

 
9. ЗАКЉУЧАК 
 

Рад Скупштине, у овом периоду, одвијао се у складу са Пословником о раду и 
Програмом рада Скупштине града. Посебно треба истаћи рад радних тијела, који није био 
само везан за тачке које су биле на дневном реду сједница Скупштине већ су провођење 
активности из њихове надлежности, предвиђене Програмом рада Скупштине за ову годину. 

Сједнице Скупштине града се поново уживо преносе, поред радио програма, и путем 
телевизијског програма што свакако доприноси бољој обавјештености грађана али и 
транспарентности при доношењу одлука. 

 
 

 

Градишка, јули 2022. године                                                

     ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                                                               СКУПШТИНЕ ГРАДА      

                                                                                                             Миленко Павловић                                   


