РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ГРАДИШКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

ИЗВЈЕШТАЈ
О ИЗВРШЕЊУ ПРОГРАМА РАДА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
И РАДУ РАДНИХ СТАЛНИХ ТИЈЕЛА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
ЗА 2017. ГОДИНУ

Градишка, фебруар 2018. године

1. У В О Д
Скупштина општине Градишка је током 2017. године одржала девет редовних сједница.
Скупштина је у овом периоду укупно разматрала 232 тачке дневног реда и усвојила неке
од најважнијих докумената за општину и рад Скупштине, Статут општине Градишка,
Пословник о раду Скупштине општине Градишка као и Етички кодекс за изабране
одборнике у Скупштини општине Градишка те, по први пут, Програм рада Начелника
општине и Општинске управе за 2017. годину.
Након избора 2016. године и конституисања новог сазива Скупштине, она је у 2017.
години дјеловала у свом пуном капацитету а то се најбоље види кроз извршење Програма
рада Скупштине општине за 2017. годину јер је Програм у потпуности реализован.
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13

одговорено
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укупно
Постављен
их питања

5

Одборничка
питања и иниц.
Бр.
одборника

Информације

11

Разрешења
и
именовања

Иницијативе

Извјештаји

-

Одлуке

Закључци

Приједлог

4. сједница
16.02.2017.г.
5.сједница
30.03.2017.г.
6.сједница
20.04.2017.г.
7.сједница
01.06.2017.г.
8.сједница
28.07.2017.г.
9.сједница
25.09.2017.г.
10.сједница
31.10.2017.г.
11.сједница
28.11.2017.г.
12.сједница
28.12.2017.г.
УКУПНО:

Нацрт

Р/б
сједнице
датум
одржавања

Планови
Програм
и

НАПОМЕНA:
1.Под одлукама су уврштени Статут општине, Пословник о раду Скупштине општине и
Етички кодекс за одборнике Скупштине општине
2.. У рубрици иницијативе су Иницијатива за оснивање МЗ Мачковац и Иницијатива за
подизање споменика свештенику и народном посланику Душану Суботићу.
2. ОДЛУКЕ КОЈЕ ЈЕ УСВОЈИЛА СКУПШТИНА ОПШТИНЕ И ЊИХОВО
ПРОВОЂЕЊЕ
Скупштина је усвојила 115 одлука чију реализацију пратимо и највећи број се без
потешкоћа примјењује или су реализоване односно проведене док један дио одлука из
објективних разлога није произвео дејство али се стварање услова за њихово провођење
очекује током 2018. године. У наставку је табеларно дат списак свих одлука са
информацијама о њиховом провођењу и дејству те бројем Службеног гласника у коме су
објављене
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Ред
. бр.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

НАЗИВ

Број гласника/
страна

Одлука о приступању измјени Просторног плана општине
Градишка 2005-2020. године
Одлука још увијек није реализована. Именован је савјет за
праћење израде плана, али још увијек није проведен поступак
1/17 страна 27.
избора носиоца израде плана. Ради се о најважнијем планском
документу за подручје општине, који има стратшки значај,
поступак његовог усвајања је дефинисан Законом о уређењу
простора и грађевинском земљишту, строго је формалан и
састоји се од неколико фаза.
Одлука о усвајању Урбанистичког плана Нове Тополе 2014-2034.
године
Одлука је реализована. Усвајањем одлуке је окончан поступак
доношења предметног планског акта који је започео још 2012. 1/17 страна 28.
године. Од дана ступања на снагу овог планског акта исти се
примјењује, те служи као основ за издавање локацијских услова
за изградњу објеката као и израду стручних мишљења за
легализацију објеката.
Одлука о приступању измјени дијела Регулационог плана
Агроинду-стријске зоне у Новој Тополи
1/17 страна 31.
Одлука је реализована.
Одлука о приступању измјени дијела Урбанистичког пројекта
''Мањуреви-Стадион Топлана''

1/17 страна 32.

Одлука је реализована.
Одлука о измјени Одлуке о уређењу простора и грађевинском
земљишту
Одлука је реализована. Измјеама предметне одлуке извршено је
усклађивање са одредбама Закона о измјенама и допунама
Закона о уређењу простора и грађењу (Сл. гл. РС бр. 106/15).
Одлука о покретању поступка за додјелу статуса града

1/17 страна 33.

1/17 страна 34.
7.

8.

Захтјев за статус града поднешен, Елаборат ажуриран.
Одлука о учешћу у суфинасирању реконструкције локалног пута
''Насип ЛЗ'' у МЗ Дубраве

1/17 страна 35.

Реализовано и завршено.
Одлука о боравишној такси
1/17 страна 35.

9.

10.

Усвојена одлука се примјењује.
Одлука о усклађивању аката о оснивању Туристичке организације
општине Градишка

1/17 страна 37

Регистрована Туристичка организација.
Одлука о оснивању, управљању, располагању и коришћењу стамбеног фонда уз примјену принципа социјалног становања.
1/17 страна 38
Одлука ступила на снагу, очекује се примјена након усељења
корисника у објекте.
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11.

12.

Одлука о стамбеном збрињавању корисника колективних видова
смјештаја кроз имплементацију пројекта ''Затварање колективних
центара и алтернативног смјештаја путем осигурања јавних
стамбених рјешења''

1/17 страна 45

Одлука ступила на снагу, очекује се примјена након усељења
корисника у објекте.
Одлука о расписивању јавног конкурса за избор предсједника
Одбора за жалбе општине Градишка.
1/17 страна 48

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Проведен поступак јавног конкурса и изабран предсједник
Одбора за жалбе.
Одлука о давању сагласности на Финансијски план ЈЗУ ''Апотека
Градишка'' Градишка

1/17 страна 49

Одлука је реализована.
Одлука о давању сагласности на Програм рада ЈУ „Културни
центар“ Градишка за 2017. годину

1/17 страна 50

Одлука је реализована.
Одлука о давању сагласности на Програм рада ЈУ „Завичајни
музеј“ Градишка за 2017. годину

1/17 страна 50

Одлука је реализована.
Одлука о давању сагласности на Програм рада ЈУ „Народна
библиотека“ Градишка за 2017. годину

1/17 страна 50

Одлука је реализована.
Одлука о давању сагласности за упис заложног права-хипотеке
Привредном друштву „G & Z TREJD-VODOVOD I GRIJANjE д.о.о.
1/17 страна 51.
Нова Топола
Одлука је реализована.
Одлука о продаји неизграђеног грађевинског земљишта у оквиру
Регулационог плана „Агроиндустријска зона Нова Топола“
Привре-дном друштву за трговину и услуге „МP TEX“ д.о.о. 1/17 страна 51.
Градишка

19.

Одлука је реализована.
Одлука о преносу права својине на неизграђеном грађевинском
земљишту /Основни суд/
1/17 страна 52.

20.

Одлука није реализована, није усаглашена локација за градњу.
Одлука о замјени неизграђеног грађевинског земљишта /Основни
суд/

21.

22.

1/17 страна 52.
Одлука није реализована, Министрство правде није потписало
уговор.
Одлука о измјени Одлуке о давању сагласности за закључење
Уговора опродаји неизграђеног градског грађевинског земљишта
1/17 страна 53.
непосредном погодбом са Видовић Станом из Градишке
Одлука је реализована.
Одлука о трошковима издавања локацијских услова
Одлука се примјењује. Иста служи као правни основ за обрачун 2/17 страна 13.
трошкова издавања локацијских услова (висина накнаде за увид
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23.

на лицу мјеста, израду извода из планског акта, израду стручног
мишљења и израду урбанистичко-техничких услова). У односу на
раније важећу одлуку смањени су трошкови израде урбанистичкотехничких услова за индивидуалне стамбене и стамбенопословне објекта.
Одлука о управљању јавним просторима за паркирање моторних
возила на подручју општине Градишка
2/17 страна 14.

24.

Одлука у примјени.
Одлука о отпису потраживања по основу накнаде за коришћење
грађевинског земљишта
2/17 страна 21.

25.

Реализовано и завршено.
Одлука о отпису потраживања по основу накнаде за додјељено
грађевинско земљиште и једнократне ренте

26.

2/17 страна 21.

Реализовано и завршено.
Одлука о отпису потраживања по основу комуналне накнаде

27.

2/17 страна 22.
Реализовано и завршено.
Одлука о отпису дијела обавеза према добављачу „Крајина
осигурање“ а.д. Бања Лука по основу извода отворених ставки
2/17 страна 22.
који је достављен са стањем на дан 30.06.2016.године

28.

Реализовано и завршено.
Одлука о отпису обавеза по основу уговора о дјелу број: 02-12215/14 од 11.03.2014.године
2/17 страна 23.

29.
30.

31.

32.

33.

34.

Реализовано и завршено.
Одлукао оснивању МЗ Мачковац
2/17 страна 23.
Одлука је реализована.
Одлука о расписивању јавног конкурса за избор и именовање
секретара Скупштине
2/17 страна 24.
Конкурс расписан, именован секретар Скупштине општине.
Одлука о допуни Одлуке о продаји грађевинског земљишта у
оквиру Регулационог плана „Агроиндустријска зона Нова Топола“
бро:01-022-143/12 од 19.06.2012. године
2/17 страна 25.
Одлука је реализована.
Одлука о давању сагласности за упис заложног права-хипотеке
Друштву са ограниченом одговорношћу „КГХ Пројектовање“
2/17 страна 26.
Одлука је реализована.
Одлука о стављању ван снаге Одлуке о давању сагласности за
закључење Уговора о продаји неизграђеног градског грађевинског земљишта непосредном погодбом са Купинић (Мехмеда) 2/17 страна 26.
Рефиком из Градишке, Радована Вулина 10
Одлука је реализована.
Одлука о додјели јавних признања општине Градишка.
3/17 страна 1.

35.

Одлука је реализована.
Одлука о измирењу потраживања КП “Водовод“ а.д. Градишка
3/17 страна 23.
Одлуку проводи КП „Водовод“.
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36.

37.

38.

39.

40.

Одлука о измјени Одлуке о приступању измјени Регулационог
плана „Агроиндустријске зоне Нова Топола“
Овом Одлуком је проширен обухват измјене Регулационог плана 3/17 страна 26.
Агроиндустријске зоне у Новој Тополи у односу на основну одлуку
која је објављена у Сл. гл. општине Градишка бр. 1/17.
Одлука је реализована.
Одлука давању сагласности за закључење уговора о продаји
некретнина између Привредног друштва „Чекић" д.о.о. Градишка,
као продавца, и Привредног друштва „Тапетарија Матић“ д.о.о. 3/17 страна 26
Церовљани, Градишка, као купца
Одлука је реализована.
Одлука о утврђивању критерија за именовање директора и управних одбора јавних установа чији је оснивач општина Градишка
4/17 страна 33.
Проведен поступак избора по наведеној одлуци.
Одлука o продаји неизграђеног грађевинског земљишта у оквиру
Регулационог плана ''Агроиндустријска зона Нова Топола''
Друштву са ограниченом одговорношћу „KASTHOUSE" Нова 4/17 страна 35.
Топола, Градишка
Одлука је реализована.
Одлука о стављању ван снаге Одлуке о продаји неизграђеног
грађевинског земљишта у оквиру Регулационог плана „Агроинду4/17 страна 35.
стријска зона Нова Топола“ „Madaco“ д.о.о. Бања Лука

Одлука је реализована.
41. Одлука о општинским административним таксама
6/17 страна 31.
42.

43.

44.

45.

46.

47.

Одлука се реализује у континуитету.
Одлука о расписивању избора за избор чланова Савјета мјесних
заједница и сазивању збора грађана мјесних заједница на
подручју општине Градишка

6/17 страна 34.

Одлука реализована, избори проведени 15.10.2017.године и
конституисани савјети МЗ.
Одлука о приступању изради Регулационог плана дијела центра
Градишке

6/17 страна 37.

Одлука је у поступку реализације.
Одлука о предаји на управљање, коришћење и одржавање
примарне канализационе мреже К.П. “Водовод” а.д. Градишка

6/17 страна 38.

Одлука није реализована али је реализација одлуке у току.
Одлука о критеријумима за остваривање права на субвенционисање закупнине на станове из програма непрофитног социјалног становања

6/17 страна 39.

Одлука се не примјењује јер је предуслов за реализацију одлуке
завршетак изградње зграде непрофитног социјалног становања.
Одлука о утврђивању стандарда и критеријија за избор и
именовање чланова Надзорног одбора ЈП „Радио Градишка“
Градишка

6/17 страна 43.

Одлука је реализована, конкурс расписан и спроведен.
Одлука o расписивању јавног конкурса за избор и именовање
чланова Надзорног одбора ЈП „Радио Градишка“ Градишка

6/17 страна 44.

6

48.

49.

50.

51.

52.

Одлука је реализована, конкурс расписан и извршен избор
чланова Надзорног одбора.
Одлука o утврврђивању стандарда и критерија за избор и
именовање чланова Надзорног одбора ЈП Спортски центар
„Servitium“ Градишка
Одлука је реализована, конкурс расписан и спроведен.
Одлука o расписивању јавног конкурса за избор и именовање
чла-нова Надзорног одбора ЈП Спортски центар „Servitium“
Градишка

6/17 страна 45.

6/17 страна 46.

Одлука је реализована, конкурс објављен, извршен избор
чланова Надзорног одбора ЈП Спортски центар „Servitium“.
Одлука о измјени Одлуке о прихватању задужења по основу
спора-зума о кредиту закљученог између Босне и Херцеговине и
Bank Austria Creditanstalt AG Беч

6/17 страна 46.

Одлука је реализована.
Одлука о измјенама
локацијских услова

6/17 страна 47.

Одлукe о

трошковима

издавања

Одлука је реализована.
Одлука о измјенама и допунама Одлукe о комуналним таксама
6/17 страна 47.

53.

54.

55.

Одлука је реализована.
Одлука о измјенама и допунама Одлукe о условима и начину обављања јавног превоза лица и ствари на подручју општине
Градишка

6/17 страна 49.

Одлука је реализована.
Одлука о измјенама и допунама Одлукe о
некатегори-саним путевима

6/17 страна 49.

локалним и

Одлука је реализована.
Одлука о кредитном задужењу општине Градишка
6/17 страна 50.

56.

57.

58.

59.

60.

Одлука је реализована.
Одлука о давању сагласности за продужење рока за изградњу
производно – пословног објекта („Casa Mushrooms")

6/17 страна 51.

Одлука је реализована.
Одлука о давању сагласности за закључење Уговора о продаји
неизграђеног градског грађевинског земљишта непосредном
погодбом са „Градид инжињеринг“ д.о.о. Градишка

6/17 страна 52

Одлука је реализована.
Одлука о јавном водоводу и канализацији на подручју општине
Градишка

7/17 страна 22.

Одлука се примјењује у континуитету.
Одлука о измјенaма Одлуке о производњи и испоруци топлотне
енергије

7/17 страна 26.

Одлука се примјењује у континуитету.
Одлука о усвајању Општих услова за испоруку топлотне енергије
7/17 страна 27.
Одлука се примјењује у континуитету.
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61.

62.

Одлука о увођењу субвенција за кориснике јавних водних услуга
на подручју општине Градишка

7/17 страна 35.

Одлука се примјењује у континуитету.
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о комуналном реду
7/17 страна 37.

63.

64.

65.

Одлука се примјењује у континуитету.
Одлука о допунама Одлуке о управљању јавним просторима за
паркирање моторних возила на подручју општине Градишка
Одлука се примјењује у континуитету.
Одлука о измјенама Одлуке о општинским административним
таксама

7/17 страна 38.

7/17 страна 38.

Одлука се примјењује у континуитету.
Одлука о допунама Одлуке о комуналним таксама
7/17 страна 39.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

Одлука се примјењује у континуитету
Одлука о учешћу у суфинансирању асфалтирања локалног пута
Лисковац- Дубраве у МЗ Дубраве
Одлука је реализована
Одлука о измјени Одлуке о уређењу простора и грађевинском
земљишту
Одлука је реализована
Одлука о давању сагласности за упис заложног права - хипотеке
Друштву са ограниченом одговорношћу „CASA MUSHROOMS" са
сједиштем у Бања Луци
Одлука је реализована
Одлука о давању сагласности за закључење Уговора о продаји
неизграђеног градског грађевинског земљишта непосредном
погодбом са Ковачевић Иваном из Градишке
Реализација у току (до сада није дошло до закључења уговора
због болести странке).
Одлука о приступању продаји земљишта у власништв у Општине
Градишка путем лицитације ради привођења трајној намјени
Одлука је реализована.
Одлука о стављању ван снаге Одлуке о давању сагласности за
закључење уговора о замјени некретнина са Суботић Љубом из
Ламинаца-Јаружана, општина Градишка

7/17 страна 39.

7/17 страна 40.

7/17 страна 40.

7/17 страна 41.

7/17 страна 41.

7/17 страна 42.

Одлука је реализована.
Одлука о комуникацији између локалне управе и грађана,
8/17 страна 5.

73.

74.

Одлука се реализује у континуитету
Одлука о пријевременом откупу обвезница из друге емисије
јавном понудом
Одлука је реализована.
Одлука о ревизији Стратегије развоја општине Градишка за
период 2014 - 2020. године

8/17 страна 8.

8/17 страна 9.
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75.

76.

77.

78.

79.

80.

Реализација Одлуке у току, средства за реализацију обезбјеђује
UNDP.
Одлука о приступању изради Регулационог плана Нова ТополаИСТОК
Реализација одлуке у току, покренут је поступак јавне набавке за
избор носиоца израде плана. Због дуге и сложене процедуре
реално је да ће Одлука бити реализована до краја 2018. године.
Одлука о приступању изради Регулационог плана Нова ТополаЗАПАД
Реализација одлуке у току, покренут је поступак јавне набавке за
избор носиоца израде плана. Због дуге и сложене процедуре
реално је да ће Одлука бити реализована до краја 2018. године.
Одлука о приступању изради Регулационог плана „Стадион“
Реализација одлуке у току, покренут је поступак јавне набавке за
избор носиоца израде плана. Због дуге и сложене процедуре
реално је да ће Одлука бити реализована до краја 2018. године.
Одлука о доношењу измјене дијела Урбанистичког пројекта
„Мањуреви -Стадион-Топлана“
Одлука је реализована.
Одлука о отпису потраживања по основу посебне таксе за
ватрогаство

8/17 страна 10.

8/17 страна 10.

8/17 страна 12.

8/17 страна 13.

8/17 страна 15.

Одлука је реализована.
Одлука о преносу власништва на теретном моторном возилу
8/17 страна 15.

81.

82.

83.

84.

85.

Одлука је реализована.
Одлука о измјенама и допунама
Одлуке о стипендирању
студената са подручја општине Градишка
Одлука је реализована.
Одлука о давању сагласности на повећање броја дјеце у
васпитним групама
Одлука је реализована.
Одлука о продаји земљишта путем лицитације Бркић Илији из
Вакуфа
Одлука је реализована.
Одлука о продаји земљишта путем лицитације Цвијић Синиши
из Лужана

8/17 страна 16.

8/17 страна 16.

8/17 страна 17.

8/17 страна 17.

Одлука је реализована.
Одлука о приступању продаји грађевинског земљишта
8/17 страна 18.

86.

87.

Одлука је реализована.
Одлука о
одбијању захтјева за изузимање непокретности
Дмитровић Славка
Одлука је реализована.
Одлука о одбијању захтјева за изузимање непокретности Јејинић
Љиљане

8/17 страна 19.

8/17 страна 19.
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88.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

95.

96.

97.

98.

99.

Одлука је реализована.
Одлука о одбијању захтјева за изузимање непокретности
Митраковић Жељке
Одлука је реализована.
Одлука о давању сагласности за упис заложног права - хипотеке
Друштву са ограниченом
одговорношћу „KASTHOUSE" са
сједиштем у Новој Тополи
Одлука је реализована.
Одлука o продаји неизграђеног грађевинског земљишта у оквиру
Регулационог плана
''Агроиндустријска зона Нова Топола''
Друштву са ограниченом одговорношћу за грађевинарство и
промет „МАРКОВИЋ ИНВЕСТ - Р.М.“ Лакташи
Одлука је реализована.
Одлука о пословним зградама, пословним просторијама,
друштве-ним домовима, гаражама и другим непокретностима у
својини општине Градишка
Одлука је ступила на снагу, за њену примјену потребно је да СО
усвоји Одлуку о почетној цијени закупнине.
Одлука о утврђивању висине новчане накнаде за рад члановима
Надзорног одбора ЈП Спортски центар „Servitium“ Градишка
Одлука се реализује у континуитету.
Одлука о обуци одборника Скупштине општине Градишка.
Провођење Одлуке предвиђено у 2018. години.
Одлука о давању сагласности на иницијативу за изградњу
спомен-обиљежја свештенику и народном посланику Душану
Суботићу
Скупштина дала сагласност.
Одлука о прихватању понуде ПИ „Прехрана“ а.д. у стечају,
Градишка за куповину некретнина
Реализација у току.
Одлука о одбијању захтјева за изузимање непокретности Кусић
Здравка

8/17 страна 20.

8/17 страна 20.

8/17 страна 20.

10/17 страна
12.

10/17 страна
17.
10/17 страна
17.

10/17 страна
17.

10/17 страна
18.
10/17 страна
18.

Одлука је реализована.
Одлука o продаји неизграђеног грађе-винског земљишта у оквиру
Регулационог плана ''Агроиндустријска зона Нова Топола''
Привре-дном друштву „ELLA TEXTILE“ д.о.о. Градишка, Нова
Топола

10/17 страна
19.

Одлука је реализована.
Одлука о продаји неизграђеног градског грађевинског земљишта
путем лицитације Друштву са ограниченом одговорношћу
„Агромеханика-комерц“ Бања Лука

10/17 страна
19.

Одлука је реализована.
Одлука о прихватању накнаде за пријевремени откуп обвезница
из друге емисије јавном понудом

10/17 страна
20.

Одлука је реализована.
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100. Одлука о извршењу Ребаланса Буџета општине Градишка за
2017. годину
Одлука је реализована.
101. Одлука о извршењу Буџета општине Градишка за 2018.годину
Одлука је реализована.
102. Одлуке о учешћу у финансирању примарне здравствене заштите
за пензионере до 65 година старости
Одлука је реализована.
103. Одлука о утврђивању вриједности бода за обрачунавање
комуналне накнаде за 2018.годину
Одлука је у примјени.
104. Одлука о утврђивању просјечне коначне грађевинске цијене
једног квадратног метра стамбеног и пословног простора на
подручју општине Градишка у 2017.години
Одлука је реализована.
105. Одлука о утврђивању накнаде за уређење градског грађевинског
земљишта у 2018. години
Одлука је реализована.
106. Одлука о усвајању Плана заштите од пожара за општину
Градишка
План се реализује кроз петогодишњи период за који је усвојен.
107. Одлука о приједлогу уписних подручја за основне школе на
подручју општине Градишка

11/17 страна
28.
11/17 страна
52.
11/17 страна
54.

11/17 страна
68.

11/17 страна
71.

11/17 страна
71.

11/17 стр. 101.

11/17 стр. 104.

Одлука је реализована.
108. Одлука о проширеним правима из области социјалне заштите
11/17 стр. 106.
Одлука је реализована.
109. Одлука
о
утврђивању пореске стопе за опорезивање
непокретности на подручју општине Градишка за 2018. годину

11/17 стр. 107.

Одлука је реализована.
110. Одлука о оснивању „Развојне агенција Градишка“- „РАГА“
Поднешен захтјев за упис у судски регистар, припремљени општи
акти Агенције за усвајање.
111. Одлука о измјени прилога уз Одлуку о кредитном задужењу
општине Градишка
Одлука је реализована.
112. Одлука о измјенама и допунама Одлуке о управљању јавним
просторима за паркирање моторних возила на подручју општине
Градишка
Одлука је у примјени.
113. Одлука о доношењу измјене дијела
Агроиндустријске зоне у Новој Тополи

Регулационог

11/17 стр. 107.

11/17 стр. 111.

11/17 стр. 112.

плана
11/17 стр. 113.

Одлука је реализована.
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114. Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп
пољопривре-дног земљишта у својини Републике Српске на
подручју општине Градишка путем прибављања писаних понуда

11/17 стр. 114.

Одлука је реализована.
115. Одлука о измјени Одлуке о приступању измјени Просторног
плана општине Градишка 2005-2020. године
Реализација одлуке је у току, Започет поступак јавне набавке за
избор носиоца плана. Због дуге и сложене и строго формалне
процедуре реализација Одлуке се очекује у 2018. години.

11/17 стр. 121.
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3. РЕАЛИЗАЦИЈА ЗАКЉУЧАКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
током 2017. г.

Сједница

4. сједница
СО-е
16.2.2017.г.

4. сједница
СО-е
16.2.2017.г.

З АКЉУЧЦИ
Скупштина тражи од Начелника општине да на бази чињеница наведених у Извјештају о раду Начелника и Општинске управе
за 2016. годину поднесе кривичне пријаве
против лица која су својим дјеловањем и
пропустима у раду проузроковала штету за
општину Градишка.
Задужују се Начелник општине и в.д.
директора Центар за социјални рад да према
надлежним институцијама упуте иницијативу
да се убрза проток информација између
субјеката који раде на рјешавању имовинскоправних односа у поступку стављања терета
на имовину корисника социјалне заштите при
смјештају у установе социјалне заштите у
корист општине, те да од ресорног министарства затраже да размотри могућност увођења имовинског цензуса, као услова за
одобравање права на додатак за помоћ и
његу другог лица из члана 32. Закона о
социјалној заштити.
1.Задужују се Начелник општине и
директор ЈУ „Културни центар“ Градишка да
размотре могућност да се простор Културног
центра
уступи бесплатно за церемоније
вјенчања, као и да се промоција матураната
у случају лошег времена одвија у сали
Културног центра

НОСИЛАЦ

ВРЕМЕНСКИ
ОКВИР

Начелник
општине

нема

РЕАЛИЗАЦИЈА

Реализација у току

Начелник
општине
и

Реализација у току

НАПОМЕНА

Врши се
прикупљање
потребне
документације

Иницијатива
упућена надлежним
институцијама

нема
в.д.
директор
Центра за
социјални
рад

Одлуком начелника
општине утврђено је да
се не плаћају трошкови
вјенчања у сали за
вјенчања у Културном
центру

Начелник
општине
и

Рок 60 дана
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4. сједница
СО-е
16.2.2017.г.

2. Скупштина је упозната са стањем
крова на објекту Културног центра и могућим
посљедицама које могу настати у вези с тим,
те од Начелника општине тражи да формира
стручну комисију која ће утврдити предрачун
радова за санацију крова и да након тога
размотри могућност санације истог.
3. Тражи се од Начелника општине и
директора ЈУ „Културни центар“ Градишка да
у организациони одбор манифестација од
значаја за општину укључе представника
Савјета за образовање и културу.
4.Задужују се Начелник општине и
директор ЈУ „Културни центар“ да у року од
60 дана Скупштину извјесте о реализацији
наведених закључака.
Тражи се од Начелника општине да
приступи
рјешавању
имовинско-правних
односа везних за земљиште у комплексу
манастира Карановац у Кијевцима.
1.Скупштина општине овлашћује Начелника општине да, у циљу комплетирања
захтјева за додјелу статуса града, општини
Градишка у консултацијама са институцијама
Републике Српске податке из Елабората
ажурира и допуни у складу са чланом 15.
Закона о локалној самоуправи.
1. Прихвата се Информација о досадашњим активностима Спортско-пословног
центра ''Сертвитиум'' Градишка са приједлогом мјера у циљу стварања услова за наставак изградње, односно довршетка спортске
дворане.
2. Овлашћује се Начелник Општине
да са ''Нискоградњом'', као уговорном
страном, отвори поступак судског поравнања

директор
Културног
центра

Начелник
општине

Завршено

нема

Реализација у току

Начелник
општине

нема

Елаборат ажуриран и
поднешен захтјев за
статус града

Начелник
општине

нема

Обављени
разговори са
власницима
земљишта

Закључено поравнање
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4. сједница
СО-е
16.2.2017.г.

и да о постигнутим условима могућег поравнања информише Скупштину и затражи
сагласност Скупштине на предложене услове
судског поравнања, уз претходне консултације са Правобранилаштвом РС, као законским заступником Општине у предметном
судском поступку.
1. Прихвата се Иницијатива Начелника општине за оснивање МЗ Мачковац.
2. Утврђује се нацрт Одлуке о оснивању Мјесне заједнице Мачковац.
3. Нацрт Одлуке из претходне тачке
упућује се на јавну расправу у трајању од 30
дана.
4.За провођење јавне расправе
задужује се Начелник општине.
1. Тражи се од Начелника општине да
одреди рок до којег индивидуални пољопривредни произвођачи могу подносити захтјеве
за пољопривредне кредите из тачке 1.
Програма, те да у зависности од реализације
наведених средстава до датог рока,
неискориштени дио средстава преусмјери на
друге ставке Програма.
2. Скупштина тражи да се приликом
избора банке преко које ће се вршити реализација пољопривредних кредита покушају
обезбједити повољнији услови за пољопривредне произвођаче, поготово у смислу обезбјеђења истих без гаранције жираната, имајући у виду да је овај услов за добијање пољопривредних кредита означен као један од
узрока због којег се пољопривредни произвођачи мање одлучују за овај вид подршке.

Начелник
општине

Начелник
општине

Јавна расправа у
року од 30 дана

нема

Завршено

1. Јавни конкурс за
додјелу безкаматних
кредита индивидуалним
пољопривредним
произвођачима са
подручја општине
Градишка, расписан је
21.06.2017.године и
трајао је 30 дана од
дана објављивања.
Захтев за кредитна
средства поднијело је
36 пољопривредних
произвођача са
траженим износом од
303.000,00 КМ, док је за
ту намјену банка
издвојила 250.000,00
КМ. С тим у вези нисмо
у могућно знати да ли

Најповољнија банка
за додјелу
кредитних
средстава била је
НЛБ банка експозитура
Градишка
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ће бити неискориштених
средстава док се не
обради свих 36 захтјева
који су упућени у НЛБ
банку.
2. Приликом избора
банке, изабрана је
банка која је понудила
најбоље услове.
5. сједница
СО-е
30.3.2017.г.

1. Утврђује се нацрт Статута општине
Градишка.
2. Нацрт Статута из претходне тачке
упућује се на јавну расправу у трајању од 30
дана.
3.За
провођење
јавне
расправе
задужује се Начелник општине.
1. Даје се сагласност на предложене
услове судског поравнања из Споразума о
судском поравнању између Општине Градишка и ЈП Спортски центар „Сервитиум"
Градишка, као тужених и „Нискоградње“,
д.о.о. Лакташи, као тужиоца у поступку који се
води пред Окружним привредним судом у
Бањалуци, број 57 0 ПС 106635 13ПС.
2. Скупштина општине Градишка, у
функцији Скупштине ЈП Спортски центар „Сервитиум" Градишка, овлашћује в.д. директора
предузећа да у име ЈП Спортски центар
„Сервитиум" Градишка закључи судско
поравнање, док ће у име општине поравнање
закључити Правобранилаштво Републике
Српске Сједиште замјеника Бања Лука.
1. Скупштина општине Градишка задужује Начелника општине да приступи ревизији
стратешких докумената општине

Начелник
општине

Јавна расправа у
року од 30 дана

Завршено

Закључено судско
поравнање путем
Правобранилаштва РС
в.д.
директор
ЈП
Спортски
центар
„Сервитиу
м"
Градишка

нема
Закључено судско
поравнање

План капиталних
улагања за 2018 годину
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6. сједница
СО-е
20.4.2017.г.

7. сједница
СО-е
1.6.2017.г.

Градишка и то:
а)
Стратегије
развоја
општине
Градишка за период
2014-2020. година
усвојене дана 12. 06. 2014. године и
б) Програма капиталних инвестиција
за период 2016-2020. године усвојеног 30. 03.
2017. године .
2. Ревизијом из тачке 1. ће се
преиспитати проритетне области, циљеви,
програми и мјере, а све у циљу актуелизирања наведених докумената у складу са
постојећим условима и потребама.
3. Рок за извршење закључка је 31. 12.
2017. године.
1. Скупштина општине Градишка прихвата приједлог Уговора о пружању Јавних
водних услуга на подручју општине Градишка
са приједлозима пратећих аката и то:
- Приједлог методологије за одређивање
цијене
водоснабдијевања
и
одводње
отпадних вода,
- Приједлог Одлуке измирењу потраживања
КП “Водовод“ а.д. Градишка и
Приједлог Програма субвенционисања
дијела трошкова комуналних услуга водоснабдијевања и одводње и пречишћавања
отпадних вода за социјално угрожене
категорије становништва.
2. За реализацију овог закључка
задужује се Начелник општине.
Тражи се од Начелника општине да од
надлежних инспекција и Комуналне полиције
захтјева додатни напор на идентификацији
дивљих депонија и да у складу са својим
надлежностима предузму оштрије
мјере

Начелник
општине

31.12.2017. г.

изражен у складу са
програмом капиталних
инвестиција за период
од 2016-2020 година

Реализација
у току

Начелник
општине

Начелник
општине

нема
Потписан уговор
проведена кампања
упознавања
потенцијалних
корисника са њиховим
правима
Захтјев за субвенцију
поднијело свих 11
корисника до краја
јануара 2018.

Депонија уз
магистрални пут за
Турјак је очишћена
од ком. отпада и
обиљежена , а над

усвојена Одлука о
увођењу субвенција
за кориснике јавних
водних услуга на
сједници СО
25.09.2017.године

Депонија уз
магистрални пут за
Турјак је очишћена од
комуналног отпада и
обиљежена, а над
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против свих субјеката који непрописним
одлагањем
смећа доприносе стварању
дивљих депонија.

1. Усваја се Информација о стању у
области спорта на подручју општине за 2016.
годину,
2. Тражи се од Начелника општине да
за једну од наредних сједница Скупштине
општине Градишка припреми Информацију о
ФК „Козара“ „јуче-данас-сутра“.

8.сједница
СО-е
28.07.2017.г.

1. Утврђује се Нацрт Одлуке о јавном
водоводу и канализацији на подручју општине
Градишка
2. Нацрт Одлуке из претходне тачке
упућује се на јавну расправу у трајању од 30
дана.
За провођење јавне расправе задужује
се Начелник општине.
1. Утврђује се Нацрт Одлуке о измјени
Одлуке о производњи и испоруци топлотне
енергије и Нацрт Општих услова за испору
топлотне енергије
2. Нацрт Одлуке из претходне тачке са

осталим се врши
надзор као и
дежурства у циљу
идентификације
извршилаца , али
због несарадње
грађана немогуће је
утврдити идентитет
лица која бацају
отпад и стварају
нелегална
одлагалишта смећа.
Наставља се са
активностима по
овом питању.

осталим се врши надзор
у току дана и дежурство
али и даље су
непозната физичка лица
која бацају смеће јер
нема сарадње са
грађанима

Завршено
Начелник
општине

Начелник
општине

Начелник

нема

30 дана

30 дана

Јавна расправа
проведена, Одлука
усвојена на сједници СО
25.09.2017.године

Јавна рсправа
проведена, Одлука
усвојена на сједници СО
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нацртом Општих услова за испоруку топлотне
енергије упућује се на јавну расправу у
трајању од 30 дана.
3. За провођење јавне расправе
задужује се Начелник општине.
9.сједница
СО-е
25.09.2017.г.
10.сједница
СО-е
31.10.2017.г..

општине

25.09.2017.године

Нису донешени закључци

Нису донешени закључци

11.сједница
СО-е
28.11.2017.г.

1. Утврђује се Нацрт Програма
социјалне заштите за 2018. годину.
2. Нацрт Програма из претходне
тачке упућује се на јавну расправу у трајању
од 15 дана од дана утврђивања нацрта.
3. За провођење јавне расправе
задужује се Начелник општине Градишка.
4. Тражи се од Начелника општине и
директора Центра за социјални рад да према
надлежним институцијама Републике Српске
упуте иницијативу да се покушају изнаћи
начини здравственог осигурања лица старијих
од 65 година, првенствено пољопривредника
и лица која немају сроднике који су по закону
дужни да их издржавају.

12.сједница
СО-е
28.12.2017.г.

Нису донешени закључци

Завршено
Начелник
општине
и

нема

Реализација у току

Иницијатива је
упућена
Министарству
здравља и
социјалне заштите

директор
Центра за
социјални
рад
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4. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА И ИНИЦИЈАТИВЕ
Одборници Скупштине општине Градишка, у периоду од почетка 2017. године па
закључно са 12. редовном сједницом Скупштине општине, која је одржана 28.12.2017.
године, поставили су укупно 97 одборничких питања или иницијатива. Одговорено је на 82
питања или иницијативе, на 13 питањa, којa су постављена на посљедњој сједници
Скупштине, одговор ће бити дат на наредној сједници Скупштине односно у складу са
Пословником о раду Скупштине општине Градишка. На двије иницијативе, из ранијег
периода, такође очекујемо одговоре на наредној сједници и са тим би на сва питања и
иницијативе, која су постављена током 2017. године, било одговорено.
5. ЕВИДЕНЦИЈА ОДРЖАНИХ САСТАНАКА РАДНИХ ТИЈЕЛА СКУПШТИНЕ

КОМИСИЈЕ

1. КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊА,
У 2017.години одржала је 3 састанка и разматрала.
1.састанак
Захтјева бившег Начелника општине Зорана Латиновића за кориштење годишњег
одмора и доношење одлуке о радно-правном статусу именованог
2. састанак
1. Покретање поступка именовања радних тијела Скупштине општине Градишка која
су предвиђена новим Пословником о раду Скупштине општине: Комисије за мјесне
заједнице, Комисије за планирање општинског развоја и Комисије за просторно уређење.
2. Разрјешења и именовања:
-разрјешење Николе Солдатића дужности члана Комисије за мандатна питања
-именовање члана Комисије за мандатна питања
-разрјешење Николе Солдатића дужности члана Савјета за образовање и културу
-именовање члана Савјета за образовање и културу
3. Уврђивање приједлога рјешења о измјени рјешења о образовању Комисије за
питање младих и демографију, Комисије за јавна признања и Одбора за буџет и финансије
3.састанак
1. Утврђивање приједлога састава радних тијела Скупштине:
- Комисије за мјесне заједнице,
- Комисије за планирање општинског развоја,
- Комисије за просторно уређење.
2. Разрјешења и именовања:
-разрјешење Николе Солдатића дужности члана Савјета за образовање и културу
-именовање члана Савјета за образовање и културу
3. Уврђивање приједлога рјешења о именовању Комисије за питање младих и
демографију, Комисије за јавна признања и Одбора за буџет и финансије

2. КОМИСИЈА ЗА СТАТУТАРНА ПИТАЊА И ПРОПИСЕ,
У 2017. години одржала је 13 састанака.
На састанцима су разматрани нацрти и приједлози аката који су се налазили на
дневном реду Скупштине. Комисија је по закључку Скупштине утврдила прешичћен текст
Одлуке о комуналним таксама
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3. КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЉУДСКИХ ПРАВА И ПРЕДСТАВКЕ И ПРИТУЖБЕ
ГРАЂАНА,
У 2017. години одржала је 3 састанка.
На сва три састанка разматрана је представка Миле Миловановића из Градишке
4. КОМИСИЈА ЗА САРАДЊУ СА ОПШТИНАМА И ГРАДОВИМА,
У 2017. години није одржала ни један састанак.

5. КОМИСИЈА ЗА ОДНОСЕ СА ВЈЕРСКИМА ЗАЈЕДНИЦАМА,
У 2017. години одржала је 1 састанак.
На састанку је разматрана Информација о погребној дјелатности на подручју
општине Градишка за 2016. годину

6. КОМИСИЈА ЗА ПИТАЊА МЛАДИХ И ДЕМОГРАФИЈУ,
У 2017. години одржала је 3 састанака и разматрала:.
1. састанак
-Извјештај о реализацији Политике волонтирања за 2016. годину
2. састанак
-Извјештај о реализацији Омладинске политике за 2016. годину,
3. састанак
-Информација о положају и статусу младих на подручју општине за 2016. год.
-Информација о стању у области невладиног сектора на подручју општине за 2016.
годину,

7. КОМИСИЈА ЗА ЈАВНА ПРИЗНАЊА,
У 2017. години одржала је 3 састанка.
На 1. састанку донешена је одлука о упућивању Јавног позива за додјелу јавних
признања општине Градишка, док су на преостала два утврђини приједлози кандидата за
додјелу јавних признања поводом 24. Априла, Дана општине Градишка.

8. КОМИСИЈА ЗА ДРУШТВЕНИ ПОЛОЖАЈ ЖЕНА И РАВНОПРАВНОСТ МЕЂУ
ПОЛОВИМА,
У 2017. години одржала је 2 састанка и разматрала:.
1. састанак
-Улога одборница у Скупштини општине Градишка
- Промоција права жена и равноправност међу половима
2. састанак
-Реализација Акционог плана родне равноправности за 2017. годину
-Приједлог даљих активности

9. КОМИСИЈА ЗА МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ,
У 2017. години одржала је 1 састанак.
На састанку је разматрана Информација о функционисању мјесних заједница на
подручју општине Градишка.

10. КОМИСИЈА ЗА ПЛАНИРАЊЕ ОПШТИНСКОГ РАЗВОЈА
У 2017. години одржала је 2 састанка и разматрала:
1. састанак
-Нацрт Плана капиталних улагања у општини Градишка за 2018. годину.
-Нацрт Акционог плана имплементације Стратегије развоја општине Градишка
2014-2020. године за 2018. годину
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2. састанак
-Приједлог Акционог плана имплементације Стратегије развоја општине Градишка
2014-2020. године за 2018. годину.
-Приједлог Плана капиталних улагања у општини Градишка за 2018. годину.

11. КОМИСИЈА ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ.
У 2017. години одржала је 2 састанка и разматрала:
1. састанак
-Нацрт Програма уређења грађевинског земљишта за 2018.годину
2. састанак
-Приједлог Програма уређења грађевинског земљишта за 2018. годину.
-Приједлог Одлуке о доношењу измјене дијела Регулационог плана Агроиндустријске зоне у Новој Тополи,
ОДБОРИ

1) ОДБОР ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ,
У 2017. години одржао је 9 састанка на којима је разматрао нацрте и приједлоге аката
везаних за располагање општинском имовином и средствима, те разматран ток рада на
изради нацрта и приједлога Буџета општине и извјештаји о извршењу Буџета.
2) ОДБОР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, КУЛТУРНОГ И ПРИРОДНОГ
НАСЛИЈЕЂА,
У 2017. години одржао је један састанак на којем су раматране:
-Информација о стању у области водоснабдијевања и о одвођењу отпадних вода на
подручју општине Градишка са Извјештајем о пословању КП “Водовод“ а.д. Градишка за
2016. годину
-Информација о управљању чврстим отпадом на подручју општине Градишка са
Извјештајем о пословању КП “Градска чистоћа“ а.д. Градишка и “ДЕП-ОТ“Бања Лука за 2016.
годину
-Информација о проблематици производње и дистрибуције топлотне енергије у
систему централног гријања на подручју града у грејној сезони 2016/2017. години и
реализацији уговора закљученог између Општине Градишка и ИЕЕ д.о.о. Бања Лука
-Извјештај о пословању КП “Топлана“ а.д. Градишка за 2016. годину
3) ОДБОР ЗА БОРАЧКА ПИТАЊА
У 2017. години одржао је три састанка и на истим разматрао:
1. састанак
-Извјештај о реализацији борачко–инвалидске заштите и заштите цивилних жртава
рата за 2016. годину.
2. састанак
- Нацрт Програма борачко – инвалидске заштите и заштите цивилних жртава рата за
2018. годину.
3. састанак
- Приједлог Програма борачко – инвалидске заштите и заштите цивилних жртава
рата за 2018. годину.
4) ЕТИЧКИ ОДБОР
У 2017.години одржао је три састанка. На сва три састанка разматрана је пријава одборнице
Ранке Перић Ромић о повреди Етичког кодекса од стране одборника Саше Лазића.
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САВЈЕТИ
САВЈЕТ ЗА ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ,
У 2017. години одржао је 6 састанака и на истим разматрао:
1.састанак
-Приједлог Програма социјалне заштите за 2017.годину,
-Приједлог Одлуке о давању сагласности на Финансијски план ЈЗУ“Апотека
Градишка“ Градишка
2.састанак
-Извјештај о реализацији социјалне заштите са Извјештајем о раду ЈУ “Центар за
социјални рад“ Градишка за 2016. годину
3.састанак
-Информација о стању у здравству на подручју општине за 2016. годину, са
Информацијом о стању пружања услуга ЈЗУ Општа болница Градишка и извјештајима о
раду ЈЗУ "Дом здравља" Градишка и ЈЗУ “Апотека Градишка" Градишка
4.састанак
-Информација о социјалној ситуацији на подручју општине за 2016. годину,
5.састанак
-Нацрт Програма социјалне заштите за 2018. годину.
6.састанак
-Приједлог Програма социјалне заштите за 2018. годину,
-Програми рада и финансијски планови za 2018. годину ЈЗУ „Дом здравља“ Градишка, ЈЗУ „Апотека Градишка“ Градишка и ЈУ „Центар за социјални рад“ Градишка
-Приједлог Одлуке о проширеним правима из области социјалне заштите,
САВЈЕТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И КУЛТУРУ
У 2017. години одржао је 4 састанака и на истим разматрао:
1. састанак
-Приједлог Програма рада ЈУ Културни центар Градишка за 2017. годину
-Приједлог Програма рада ЈУ Завичајни музеј Градишка за 2017. годину
-Приједлог Програма рада ЈУ Народна библиотека Градишка за 2017. годину,
2. састанак
-Информација о стању у области културе на подручју општине са Извјештајем о раду
ЈУ“Културни центар“, ЈУ“Народна Библиотека“ и ЈУ„ Завичајни музеј“ Градишка за 2016.
годину
3. састанак
-Информација о стању у области образовања на подручју општине Градишка у
школској 2016/2017. години,
- Информација о стању у области предшколског образовања на подручју општине
са Извјештајем о раду ЈУ за предшколско васпитање и образовање дјеце „Лепа Радић
Градишка у школској 2016/2017. години,
4. састанак
-Програми рада и финансијски планови za 2018. годину ЈУ Културни центар“
Градишка, ЈУ „Завичајни музеј“ Градишка, ЈУ „Народна библиотека“ Градишка и ЈУ за
предшколско васпитање и образовање дјеце „Лепа Радић“ Градишка.
-Приједлог Одлуке о приједлогу уписних подручја за основне школе на подручју
општине Градишка.
САВЈЕТ ЗА СПОРТ.
У 2017. години одржао је 5 састанака и на истим разматрао:
1. састанак
-Приједлог Програма финансирања спорта на подручју општине Градишка У 2017.
години
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2. састанак
-Преглед расподјеле финансијских средстава за спорт у 2017. години
3. састанак
-Информација о стању у области спорта на подручју општине Градишка за 2016.
годину
4. састанак
-Нацрт Програмa финансирања спорта на подручју општине Градишка за 2018.
годину.
-Информација о Фудбалском клубу Козара јуче, данас, сутра
5. састанак
-Приједлог Програмa финансирања спорта на подручју општине Градишка за 2018.
годину.

Градишка, фебруар 2018. године
ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Миленко Павловић
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