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З А П И С Н И К 

са 4. сједнице Привредног савјета града Градишка 
 
 Сачињен дана 31.07.2019. године са почетком у 13:00 часова у службеним 
просторијама Градске управе града Градишка. Сједници су присуствовали сљедећи 
чланови: 

1. Миленко Павловић, предсједник Скупштине града Градишка, 
2. Бранко Стојнић, начелник Одјељења за привреду и пољопривреду, 
3. Жељко Билбија, директор КП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА" а.д. Градишка, 
4. Крешимир Бодрожић, потпредсједник, директор "TИКT MAНУФAКTУРA" д.о.о. 

Градишка, 
5. Бранислав Бањац, директор "ПМП Јелшинград - ФМГ" д.д. Градишка, 
6. Данијел Гончин, директор "ГОНЧИН" д.о.о. Градишка, 
7. Данило Гајевић, директор "ГРАДИД - ИНЖЕЊЕРИНГ" д.о.о. Градишка, 
8. Мулага Цимиротић, директор " AGROCIMEX " д.о.о. Дубраве, Градишка, 
9. Предраг Боројевић, члан управног одбора Удружење "МОСТ" Градишка. 

 Изостанак су правдали чланови: Зоран Аџић, Саша Суботић, Владо Томић, 
Милена Врховац, Александар Микић, Стево Ристић, Данило Вујат, Марија Осмић 
Ковачевић и Данило Кесеровић. 
 Поред чланова сједници су присуствовали гости: Никола Крагуљ, савјетник 
Градоначелника и Богдан Вицановић, директор Развојне агенције Градишка. 
 Сједницу је уз сагласност присутних чланова водио секретар Данило Шобот. 
 Пребројавањем присутних утврђено је да постоји кворум. 
 Предложен је сљедећи: 
 

Д Н Е В Н И  Р Е Д 
 

1. Усвајање записника са претходне сједнице, 
2. Усклађивање аката са Законом о Граду Градишка, 
3. Информација о стању у привреди у граду Градишка за 2018. годину, 
4. Подстицаји у програмима подршке предузетништву Града градишка за 2020. 

годину, 
5. Разматрање иницијатива Привредног савјета, 
6. Приступ финансијским средствима за приватни сектор (презентација доступних 

кредитних и грант шема, те подршка приватном сектору у циљу веће апсорпције 
тих средстава) и 

7. Остала питања. 
 
 Дневни ред једногласно је усвојен. 

 
Ад. 1 

 
 Записник са 3. сједнице Привредног савјета општине Градишка једногласно је 
усвојен. 

 
Ад. 2 

 
 Присутни су информисани о разлозима за донешење Одлуке о измјени Одлуке 
о оснивању Привредног савјета општине Градишка број 2-070/19 од 31.07.2019. године. 
 Одлука о измјенама и допунама Пословника о раду Привредног савјета општине 
Градишка једногласно је усвојена. 
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Ад. 3 

 
 Након разматрања Информације о стању у привреди у граду Градишка за 2018. 
годину, једногласно је усаглашена иницијатива за измјене у динамици израде, 
разматрања и усвајања документа и измјене у самој форми документа, што 
подразумијева: 

1. разматрање документа на сједници Савјета прије разматрања и усвајања од 
стране Скупштине града Градишка, 

2. допуну форме документа са дефинисаним мјерама за унапређење и развој 
привреде Градишке и предвиђањима привредних кретања за наредне године од 
стране представника приватног сектора у Привредном савјету града Градишка и 

3. приказивање података подијељено по подручјима, областима и гранама 
дјелатности, у складу са могућностима. 

 
Ад. 4 

 
 Једногласно је утврђен приједлог да се приликом израде програма подршке 
предузетништву, за чију се реализацију обезбјеђују средства из Буџета града Градишка 
за наредну годину, разматрају сљедеће врсте подстицаја односно подршка за сљедеће 
активности: 

1. набавка постројења и опреме, 
2. набавка софтвера, 
3. пословно повезивање (B2B сусрети, сајмови, студијска путовања и сл.), 
4. пословно савјетовање, 
5. развој људских ресурса и 
6. самозапошљавање. 

Ад. 5 
 
 Размотрене су све иницијативе које су уписане у Регистар инцијатива. По 
завршетку разматрања није било закључака. 
 

Ад. 6 
  

 Представници Развојне агенције Градишка присутнима су представили своје 
услуге које нуде приватном и јавном сектору у виду припреме апликација за јавне 
позиве домаћих и међународних давоаца бесповратних средстава односно донатора. 
Након тога представљена су два актуелна јавна позива у оквиру EU4Business пројекта: 
Jaвни пoзив зa дoстaвљaњe приjeдлoгa прojeкaтa зa пaртнeрствa у oблaсти извoзнo-
oриjeнтисaних сeктoрa и Jaвни пoзив пoтeнциjaлним кoрисницимa бeспoврaтних 
срeдстaвa зa мjeру пoдршкe инвeстициjaмa у прeрaђивaчкe кaпaцитeтe и мaркeтинг 
пoљoприврeднo-прeхрaмбeних прoизвoдa. 

 
Ад. 7 

  
 У току дискусије, у којој су учествовали сви присутни, једногласно је усаглашена 
иницијатива за организовање међусобних посјета привредника Градишке. 
  
 Све усаглашене иницијативе ће се уписати у Регистар иницијатива за што се 
задужује секретар Савјета. 
 
Број: 3-07/19 
Датум: 31.07.2019. 
 

Записник сачинио 
Данило Шобот с.р., секретар 

Записник прегледао 
Крешимир Бодрожић с.р., потпредсједник 

 


