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З А П И С Н И К 

са 1. сједнице Привредног савјета града Градишка 
 
 
 Одржане дана 28.12.2020. године, са почетком у 12:00 часова, у просторијама 
Културног центра града Градишка. Сједници су присуствовали сљедећи чланови: 

 
1. Зоран Аџић, градоначелник града Градишка, 
2. Миленко Павловић, предсједник Скупштине града Градишка,  
3. Драгана Илић, замјеник градоначелника, 
4. Данијела Милетић, начелник Одјељења за развој и међународне пројекте, 
5. Ведран Кнежевић, начелник Одјељења за комуналне и стамбене послове, 
6. Јасминка Калајџија, Одјељење за привреду и пољопривреду, 
7. Владо Томић, директор ЈУ „Техничка школа“ Градишка, 
8. Драган Благојевић, технички директор КП „ГРАДСКА ЧИСТОЋА“ а.д. 

Градишка, 
9. Сандро Зеничанин, КП „ВОДОВОД" а.д. Градишка, 
10. Милена Врховац, директор „БОР" д.о.о. Градишка, 
11. Александар Микић, директор „REFLEX" д.о.о. Градишка, 
12. Крешимир Бодрожић, директор „TИКT MAНУФAКTУРA" д.о.о. Градишка, 
13. Бранислав Бањац, директор „ПМП Јелшинград - ФМГ" a.д. Градишка,  
14. Данијел Гончин, директор „ГОНЧИН" д.о.о. Градишка, 
15. Слађана Бруић, замјеник директора „HAKADESCH" д.о.о. Градишка, 
16. Васко Стојнић, директор „ГРAДИД - ИНЖEЊEРИНГ" д.o.o. Грaдишкa, 
17. Мулага Цимиротић, директор „AGROCIMEX " д.о.о. Дубраве, Градишка, 
18. Горан Стојичевић, директор „ATЛAСШПEД" д.o.o. Грaдишкa, 
19. Мирко Кесеровић, представник „ДAMБИ КOMEРЦ" д.o.o. Грaдишкa, 
20. Жарко Илић, директор „МИЛЕНКОВАЦ" д.o.o. Грaдишкa, 
21. Жарко Јањетовић, представник „Рапић" д.o.o. Грaдишкa, 
22. Дејан Нежић, представник „Нова Дипо" д.o.o. Горњи Подградци, 
23. Драган Вуковић, предсједник Удружења пољопривредних произвођача 

„Агролијевче", 
24. Предраг Боројевић, члан управног одбора Удружења „МОСТ" Градишка. 

 
  
 Изостанак су правдали чланови: Саша Суботић, Бобан Чегар и Младен Стојнић. 
 Сједници су присуствовали секретар Привредног савјета, Дарко Врховац, и гости: 
Синиша Аџић, Одјељење за финансије, Бранко Стојнић, Одјељење за привреду и 
пољопривреду, Богдан Вицановић, Развојна агенција Градишка, Ранко Девић, извршни 
директор и руководилац правне службе у предузећу „ПМП Јелшинград - ФМГ" a.д. 
Градишка. 
 У складу са Пословником о раду Привредног савјета, прву конститутивну сједницу 
водио је градоначелник до избора руководећих тијела (предсједник и замјеник).
 Пребројавањем присутних утврђено је да постоји кворум. 
 Предложен је сљедећи: 
 

Д Н Е В Н И  Р Е Д 
 
1. Именовање предсједника и замјеника предсједника Привредног савјета 
2. Усвајање новог Пословника о раду Привредног савјета 
3. Усвајање записника са претходне сједнице 
4. Утврђивање Програма рада Привредног савјета за 2021. годину 
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5. Приједлог Буџета града за 2021. годину 
6. Годишњи план имплементације стратегије развоја града Градишка за 2021. годину 
7. План капиталних инвестиција Града Градишка за 2021. годину 
8. Програми подстицаја привреди и пољопривреди који се додјељују из буџета Града за 

2021. годину 
9. Разматрање иницијатива Привредног савјета 
10. Разматрање могућности отварања представништва града Градишка у Бечу 
11. Извјештај о актуелним јавним позивима домаћих и међународних донатора 
12. Остала питања 
 
 
 Будући  да није било примједби и приједлога за допуну, дневни ред је једногласно 
усвојен. 

 
 

Ад. 1 
 

 Присутне је у функцији предсједавајућег Привредног савјета поздравио 
градоначелник града Градишка, г. Зоран Аџић, који се захвалио на присуству сједници. 
С обзиром на чињеницу да је у питању конститутивна сједница Привредног савјета, и да 
је потребно изабрати предсједника и потпредсједника новог састава савјета, 
предсједавајући је позвао чланове да предложе имена за предсједника и потредсједника 
савјета. Зоран Аџић је за предсједника предложио Драгану Илић, представницу јавног 
сектора.  
 
Будући да није било других приједлога за предсједника,  горе поменути приједлог је дат 
на гласање и за предсједника Привредног савјета града Градишка једногласно је 
изабрана Драгана Илић. 
 
 У складу са Пословником о раду потпредсједник Привредног савјета бира се из реда 
приватног сектора, те је предсједавајући позвао присутне чланове да предложе 
кандидате за ову функцију.  
Директор ЈУ „Техничка школа“ Градишка, Владо Томић за потпредсједника је предложио 
Крешимира Бодрожића.  
 
Приједлог је дат на гласање и за потпредсједника Привредног савјета једногласно је 
изабран Крешимир Бодрожић, директор компаније „TИКT MAНУФAКTУРA" д.о.о. 
Градишка. 
 
Предсједавајући, Зоран Аџић, честитао је новоизабраном руководству савјета и исте 
позвао да наставе са вођењем сједнице. 
  
Новоизабрани предсједник Привредног савјета, Драгана Илић, захвалила се на указаном 
повјерењу и изразила наду да ће међусобна сарадња и заједничко дјеловање чланова 
Привредног савјета и локалне управе  и даље бити успјешни и давати позитивне 
резултате. 

 
Ад. 2 

 
 Дарко Врховац, секретар Привредног савјета, поздравио је присутне и укратко 
представио нови Пословник о раду Привредног савјета. У складу са  потребама и 
сугестијама комисије за BFC SEE стандард, у новом Пословнику су извршене одређене 
измјене. Поред тога, извршене су измјене у Правилнику о вођењу јавно-приватног 
дијалога, који представља темељни документ за израду наведеног пословника.  
Такође је напоменуто да се у зависности од будућег развоја догађаја када је у питању 
пандемија COVID-19, остављена пословничка могућност да се сједнице савјета могу 
одржавати online, путем различитих online платформи. 
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Поред тога, дошло је до измјене у начину и роковима достављања материјала за 
сједнице. Сви материјали са сједница су јавни и могу  се јавно публиковати, осим ако 
савјет не одлучи другачије. 
Битна напомена се односи на усвајање записника са одржане сједнице – убудуће се 
записник усваја електронским путем, у року од пет дана након достављања од стране 
секретара. Формално ће исти записник бити усвојен на наредној сједници савјета. 
 
Нови Пословник о раду Привредног савјета града Градишка је дат на гласање, те је 
једногласно усвојен. 
 
 

Ад. 3 
 

Записник са 8. сједнице Привредног савјета града Градишка једногласно је усвојен. 
 
 

Ад. 4 
 

Секретар Привредног савјета, Дарко Врховац, укратко је представио Програм 
рада Привредног савјета за 2021. годину, с напоменом да исти остаје отворен за све 
иницијативе, приједлоге, примједбе и сугестије од интереса за привреду Градишке, и да 
се у складу са потребама и договором Привредног савјета може организовати више од 
планираног броја сједница.  
Милена Врховац је предложила да се сједнице Привредног савјета, у складу са 
претходним договором, одржавају и код привредника, а не искључиво у службеним 
просторијама.   
 
Предложени Програм рада Привредног савјета града Градишка је једногласно усвојен.
  
  

Ад. 5 
 

Приједлог буџета града за 2021. годину испред Одјељења за финансије  укратко 
је представио Синиша Аџић. У складу  са законском процедуром, тј.у складу са законом 
о буџетском систему и у складу са документом оквирног буџета који је полазни документ 
Министарства финансија за креирање буџета свих локалних заједница, а на основу 
јавних расправа и приједлога донесених за вријеме расправа, донесен је приједлог  
буџета за 2021. годину у износу од 29.450.000,00 КМ. Буџет је конципиран тако да 
одговори на све захтјеве који се стављају пред локалну заједницу. Наравно, постоји 
могућност да се у одређеној мјери утиче на буџет у току самог извршења, те и Привредни 
савјет кроз своје приједлоге и проактивни приступ може дати приједлоге за евентуалне 
корекције истог.   
 
Није било примједби на приједлог буџета, те је исти  једногласно усвојен. 
 

Aд.6 
 

Дарко Врховац је укратко представио приједлог „Годишњег плана 
имплементације стратегије развоја 2019-2027. године за 2021. годину“, а који је базиран 
на усвојеној „Стратегији развоја града за период 2019-2027. године“.  

 
На позив за дискусију се јавила Милена Врховац која  је похвалила одређене активности 
локалне управе у области подршке привредним субјектима у виду субвенција, 
инфраструктурног опремања Агроиндустријске зоне Нова Топола и  стварања 
претпоставки за формирање нове пословне зоне Лиман. Наведене активности донијеће 
добробит привредницима града Градишка, а самим тим и позитивно утицати на 
цјелокупан економски развој локалне заједнице. 
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Приједлог  „Годишњег плана имплементације стратегије развоја 2019-2027. године за 
2021. годину“ је једногласно усвојен. 
 

Ад.7 
 

У склопу ове тачке дневног реда Дарко Врховац укратко је представио приједлог 
„Плана капиталних инвестиција града Градишка за период 2021-2023. године, за 2021. 
годину“,  који је у потпуности усаглашен са „Стратегијом развоја града Градишка 2019-
2027. година“. Имајући у виду да средства из буџета града углавном нису довољна за 
реализацију капиталних пројеката потребно је изнаћи додатна средства из других 
извора финансирања, која је Град Градишка уз огромне напоре руководства, а у 
сарадњи са Владом РС и другим домаћим и међународним донаторима, успио 
обезбиједити.  Овај документ садржи инвестиционе пројекте чија је укупна вриједност за 
плански период 105.794.723 КМ, при чему је планирана висина улагања у 2021. години - 
из буџета града: 5.571.201 КМ, а 21.683.522 КМ из вањских извора, тј. грантова, донација 
и осталог. Када су у питању пројекти, приоритет је стављен на комуналну и саобраћајну 
инфраструктуру, прије свега на обилазницу, локалне и некатегорисане путеве, кружне 
раскрснице, канализацију и водоснабдијевање. Такође су значајна средства 
обезбијеђена преко 4 пројекта прекограничне сарадње, и једног у оквиру пројекта 
EU4Business, у укупном износу од cca 3.000.000 КМ. 
 
Приједлог „Плана капиталних инвестиција града Градишка за период 2021-2023. године, 
за 2021. годину“ је једногласно усвојен. 

Ад. 8 
 

Предсједавајућа, Драгана Илић, истакла је да су Програми подстицаја привреди 
и пољопривреди документи који на сједницу Скупштине града, која ће се одржати дана 
29.12.2020. године, иду у форми нацрта.  Наведени документи су усмјерени на 
превазилажење неповољне економске ситуације узроковане вирусом COVID-19. План 
реализације програма подстицаја ће донијети градоначелник,  а Привредни савјет ће 
узети учешће у утврђивању критерија за расподјелу тих средстава. 
  
Програми подстицаја привреди и пољопривреди су једногласно изгласани. 
 

Ад. 9 
 

По питању разматрања иницијатива Привредног савјета у претходном периоду, 
видљиво је да су ријешене све иницијативе, изузев двије које су у поступку рјешавања. 
Једна од њих је везана за организовање међусобних посјета привредника Градишке. 
Реализација ове иницијативе је одложена због пандемије вируса COVID-19. Међутим, у 
склопу својих редовних активности Одјељење за развој и међународне пројекте има 
обавезу да организује посјету привредним субјектима (aftercare), а план и динамика 
обиласка привредних субјеката ће бити одређени почетком 2021.године, у договору са 
заинтересованим члановима  Привредног савјета који би такође жељели ишли у посјете 
другим привредним субјектима. 
Друга инцијатива која није ријешена - организовање новогодишњег пријема привредника 
код градоначелника, биће реализована  дана 28.12.2020. године. У условима пандемије 
вируса COVID-19, када се због свих препоручених мјера предострожности не може 
организовати пријем у планираном обиму и броју присутних привредника, ова активност 
биће одржана у условима  и обиму који пандемија дозвољава.  
 
У склопу ове тачке дневног реда је констатовано да доста проблема привредника може 
да се ријеши у међусобној сарадњи привредника и локалне самоуправе, са  
укључивањем институција на републичком нивоу када је то потребно.  
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Ад.10 
 

Начелник Одјељења за развој и међународне пројекте, Данијела Милетић, 
укратко је представила идеју за отварање представништва града Градишка у Бечу. 
Имајући у виду чињеницу да у Бечу живи 300.000 становника који долазе из Републике 
Српске, те да Град Градишка има добру комуникацију са дијаспором на том подручју, 
било би добро да привредници града Градишка искорите овај потенцијал  и размотре 
идеју за отварање представништва и продају својих производа у Бечу. 
За ову иницијативу Градске управе је потребна подршка Привредног савјета, с обзиром 
на чињеницу да Привредни савјет представља савјетодавно тијело локалној управи за 
јачање пословног  амбијента у граду Градишка  
Будући да су чланови Привредног савјета представници својих сектора било би 
пожељно да разговарају са својим  колегама из исте области, те да виде да ли  и они 
желе да учествују  у овој иницијативи.  Ова иницијатива се не може реализовати без 
одређене финансијске подршке, те се чланови Привредног савјета замољавају да  
попуне мини анкету коју је припремила Гардска управа, а у којој ће навести своје 
опредјељење по питању учешћа у иницијативи и пружања финансијске подршке у 
реализацији исте.  Уколико буде довољан број заинтересованих привредних субјеката, 
за наредну сједницу Привредног савјета ће бити припремљена одређена финансијска 
конструкција и неколико модалитета начина функционисања представништва. На 
основу заједничког договора ће бити дефинисани  даљњи кораци у реализацији 
наведене  иницијативе.  
 
За ријеч се јавила Милена Врховац  која је навела да је учествовала у сличној 
иницијативи на републичком нивоу, а у питању је било отварање представништва РС у 
Линцу. Нажалост, ова иницијатива није дала никаве видљиве резултате. 
 
Начелник Одјељења за развој  је истакла да управо поучен једним таквим негативним 
примјером, Град Градишка  жели да отвори конкретно представништво своје локалне 
заједнице. На тај начин ће чланови Привредног савјета бити у могућности да директно 
утичу на рад и активности представништва и покрећу иницијативе које се могу 
реализовати независно од осталих институција. Такође је планирано да се у наведеном 
предствништву запосли једно или више лица која ће бити проактивна и отворена за 
сарадњу са свим привредним субјектима града. 
 

Ад.11 
 

Директор Развојне агенције, Богдан Вицановић укратко је представио  јавне 
позиве у протеклих 18 мјесеци, од којих су три најзначајнија програма EU4Business, 
WHAM, и Challenge to Change. Тренутно  Град Градишка имплементира 5 пројеката у 
оквиру ових програма.  
Када су у питању актуелни јавни позиви, тренутно је отворен јавни позив у оквиру 
пројекта EU4Agri, намијењен за примарну пољопривредну производњу, на који се могу 
пријавити комерцијална и некомерцијална газдинства, самостални предузетници или 
друштва са ограниченоом одговорношћу. Идуће године у оквиру истог  пројекта EU4Agri 
биће отворен позив за примарну производњу, за прераду, и за рурални туризам. Да би 
били прихватљиви подносиоци пријава за учешће у овом јавном позиву, сви 
потенцијални апликанти морају имати регулисане грађевинске дозволе.  
Присутни су информисани да се на службеној интернет страници Развојне агенције 
Градишка налази секција ОТВОРЕНИ ЈАВНИ ПОЗИВИ, која се редовно ажурира и пружа 
информације о свим актуелним јавним позивима донаторских организација.  
 
Директор ЈУ „Техничка школа“ Градишка, Владо Томић, је искористио прилику да се 
захвали  на досадашњој подршци коју је  Техничкој школи пружио градоначелник града 
Градишка, те  Одјељење за развој и међународне пројекте и Развојна агенција 
Градишка. 
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Крешимир Бодрожић, директор  компаније „TИКT MAНУФAКTУРA" д.о.о. Градишка, 
похвалио је рад Градске управе и Развојне агенције, са којима је сарађивао на неколико 
пројеката, те је истакао да ће сигурно бити још пуно више грантова кад БиХ добије 
кандидатски статус, и да је важно да привредници са своје стране одлуче у којем смјеру 
желе улагати, а затим да уз помоћ Градске управе и  Развојне агенције реализују 
пројекте. 

 
Ад. 12 

 
У завршном дјелу сједнице Привредног савјета, градоначелник је 

представницима привредног сектора града Градишка подијелио пригодне новогодишње 
поклоне у знак захвалности за пружање доприноса цјелокупном економском развоју 
града Градишка.  
 
 
 
Број:       11-20/21 
Датум:    28.12.2020. године 
 
 
 

 
Записник сачинио 

 
Дарко Врховац с.р., секретар 

Записник прегледала 
 

Драгана Илић с.р., предсједник 


