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З А П И С Н И К 

са 2. сједнице Привредног савјета града Градишка 

 
 
 одржане дана 29.04.2021. године, са почетком у 12.00 часова, у просторијама 
Културног центра Градишка. Сједници су присуствовали сљедећи чланови: 
 

1. Драгана Илић, замјеник градоначелника, 
2. Миленко Павловић, предсједник Скупштине града Градишка,  
3. Данијела Милетић, начелник Одјељења за развој и међународне 

пројекте, 
4. Ведран Кнежевић, начелник Одјељења за комуналне и стамбене 

послове, 
5. Јасминка Калајџија, Одјељење за привреду и пољопривреду, 
6. Саша Суботић, начелник Одјељења за просторно уређење и грађење, 
7. Владо Томић, директор ЈУ „Техничка школа“ Градишка, 
8. Драган Благојевић, технички директор КП „ГРАДСКА ЧИСТОЋА“ а.д. 

Градишка, 
9. Сандро Зеничанин, директор КП „ВОДОВОД" а.д. Градишка, 
10. Александар Микић, директор „REFLEX" д.о.о. Градишка, 
11. Крешимир Бодрожић, директор „TИКT MAНУФAКTУРA" д.о.о. Градишка, 
12. Бранислав Бањац, директор „ПМП Јелшинград - ФМГ" a.д. Градишка,  
13. Васко Стојнић, директор „ГРAДИД - ИНЖEЊEРИНГ" д.o.o. Грaдишкa, 
14. Мулага Цимиротић, директор „AGROCIMEX " д.о.о. Дубраве, Градишка, 
15. Жарко Илић, директор „МИЛЕНКОВАЦ" д.o.o. Грaдишкa, 
16. Жарко Јањетовић, представник „Рапић" д.o.o. Грaдишкa, 
17. Дејан Нежић, представник „Нова Дипо" д.o.o. Горњи Подградци, 
18. Предраг Боројевић, члан управног одбора Удружења „МОСТ" Градишка. 

 
  
 Изостанак су правдали чланови: Зоран Аџић, Милена Врховац, Данијел 
Гончин, Слађана Бруић, Бобан Чегар, Горан Стојичевић, Мирко Кесеровић, Младен 
Стојнић и Драган Вуковић. 
 Сједници су присуствовали секретар Привредног савјета, Дарко Врховац и 
гости: Никола Крагуљ, савјетник Градоначелника, Горан Мирјанић, начелник 
Одјељења за пољопривреду и рурални развој, Милош Вујинић, в.д. директора ЈУСЦ 
Servitium,  Богдан Вицановић, в.д. директора Развојне агенције Градишка, Славко 
Мекињић, шеф Одсјека за привреду. 
 У складу са Пословником о раду Привредног савјетa, пребројавањем 
присутних утврђено је да постоји кворум за рад. 
  
Предложен је сљедећи: 
 

Д Н Е В Н И  Р Е Д 

 
1. Усвајање записника са претходне сједнице 
2. Извјештај о реализацији Програма рада Привредног савјета града Градишка 

за 2020. годину 
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3. Резултати анкете пословног сектора у 2020. години 

4. Правилник о поступку додјеле подстицаја из програма подршке развоју 
предузетништва у граду Градишка за 2021. годину 

5. Правилник о начину и условима расподјеле средстава за подршку 
пољопривреди за 2021. годину 

6. Презентација маркетинг плана – Арена Градишка 

7. Разматрање иницијатива Привредног савјета 

8. Извјештај о актуелним јавним позивима домаћих и међународних донатора 

9. Разно 
 
 
 Будући  да није било примједби и приједлога за допуну, дневни ред је 
једногласно усвојен. 
 
Предсједник Савјета Драгана Илић, прије радног дијела сједнице извјестила је 
присутне да је Град Градишка у процесу ресертификације за BFC стандард 
(стандард повољног пословног окружења у југоисточној Европи) остварио најбољи 
резултат са оцијеном од 96,33 %. Предсједник Савјета је истакла да је остварена 
оцјена резултат рада и Привредног савјета. Посебно је истакла три предузећа (ТИКТ 
мануфактура д.о.о, Миленковац д.о.о и Тапетарија Николић), чији представници су 
на дан доласка комисије за ресертификацију били присутни на састанку и у 
одвојеном разговору дискутовали о условима које Градишка нуди када су у питању 
услови за пословање.  

 
Ад. 1 

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

 
 

Ад. 2 
 

Секретар Привредног савјета, Дарко Врховац, укратко је представио Извјештај о 
раду Привредног савјета за 2020. годину. Привредни савјет је у 2020. години одржао 
четири редовне сједнице и на њима разматрао укупно 34 тачке дневног реда. 
Специфичност извјештаја подразумијева да је задња сједница у 2020. години уједно 
била и прва конститутивна у новом сазиву. На дневном реду биле су све тачке 
предвиђене Програмом рада за 2020. годину, као и друга питања иницирана од 
стране, како јавног, тако и приватног сектора.  
 
Није било примједби на предложени извјештај, те је исти  једногласно усвојен. 
  
  

Ад. 3 
 

Секретар Привредног савјета, Дарко Врховац, извршио је презентацију Резултата 
анкете пословног сектора у 2020. години. Градска управа једном годишње врши 
анкетирање привредних субјеката града Градишка. Намјера је да се на овај начин 
детектују проблеми и потребе привреде, те да се уз помоћ градских политика утиче 
на исте, како би се привредни амбијент града одржао на нивоу прије појаве 
пандемије, али уколико је могуће и додатно унаприједи. 
Анкета је сачињена од питања чијом анализом се желе добити одговори на то каква 
је укупна пословна клима у граду, са каквим потешкоћама се привредници суочавају 
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кад је у питању радна снага, о нивоу инвестиција, факторима пословног окружења, 
задовољству привредника квалитетом комуналних услуга у граду, висином цијена 
градских комуналних такса и накнада, подстицајима које Градска управа додјељује, 
задовољством радом Привредног савјета, као и задовољством привредних 
субјеката радом Градске управе на стварању повољног пословног окружења. 
Упитник обухвата и планове везане за инвестиције, информације о пословним 
објектима, као и питања везана за недоступну квалификациону структуру на 
тржишту рада. 
Анкета је проведена крајем 2020. године, којом је обухваћено укупно 50 пословних 
субјеката са подручја града Градишка. Како би подаци добијени из упитника били 
што кориснији, презентација резултата анкете је извршена по постављеним 
питањима, након чега је урађена анализа и препоруке на основу резултата из 
анкетног упитника. 
Резултати анкете ће бити прослијеђени свим релевантним субјектима, који треба да 
донесу одговарајуће мјере за отклањање одређених мањкавости, уколико је 
анкетом тако утврђено. 
 

 
Није било примједби на резултате анкете, те је иста примљена к знању. 
 

Aд.4 
 
Славко Мекињић, шеф Одсјека за привреду, укратко је представио нацрт 
Правилника о поступку додјеле подстицаја из програма подршке развоју 
предузетништва у граду Градишка за 2021. годину. Скупштина града је на другој 
редовној сједници усвојила Програм подршке предузетништву за 2021. годину. Циљ 
програма је подршка предузетништу у 2021. години за превазилажење неповољне 
економске ситуације изазване пандемијом корона вируса. Укупно планирана 
средства су у износу од 220.000 КМ, а планирана су за одржавање нивоа привредне 
активности и задржавање броја радника. Новчана средства су намјенска и 
бесповратна, а додјељиваће се на основу Јавног позива којег расписује 
Градоначелник. Одјељење за привреду и друштвене дјелатности је израдило нацрт 
Правилника о поступку додјеле подстицаја из програма подршке развоју 
предузетништва у граду Градишка за 2021. годину.  
Драгана Илић, позвала је чланове Привредног савјета да у наредних неколико дана 
доставе сугестије и приједлоге, на који начин извршити расподјелу планираних 
средстава, а у складу са тренутном епидемиолошком ситуацијом.  
Жарко Илић је у дискусији предложио да се један дио планираног буџета одвоји за 
привредне субјекте који су директно погођени посљедицама вируса корона, те да 
тај дио буде загарантован.  
Крешимир Бодрожић је истакао да се у 2021. години помогне привредницима који 
због корона вируса нису радили скоро цијелу годину, те да великим фирмама износи 
који су планирани у 2021. години не представљају суштинску помоћ, док 
предузетницима који нису обављали дјелатност у дужем временском периоду и 
мањи износ можда значи и опстанак. 
 

Ад.5 
 
Горан Мирјанић, начелник Одјељења за пољопривреду и рурални развој, 
представио је Правилник о начину и условима расподјеле средстава за подршку 
пољопривреди за 2021. годину. Правилником је предвиђена расподјела 245.000 КМ, 
за све видове пољопривредне производње како биљну, тако и анималну. Истакнут 
је и циљ да се повећа производња краставца корнишона, за потребе њемачког 
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тржишта. Наведена производња би била уговорена са једном њемачком фирмом. 
Начелник Одјељења је истакао да су Правилником планирани сљедећи видови 
подршке: подршка биљној производњи, подршка  сточарској производњи, подршка 
осигурању пољопривредне производње, подршка одржавању пољопривредних 
манифестација, подршка  раду пољопривредних удружења, задруга и кластера, 
подршка у организовању   стручних   едукација,   стручних   екскурзија,  посјета 
пољопривредним сајмовима  и друго, подршка промоцији и продаји 
пољопривредних производа, подршка издавању грађевинске документације за 
објекте који се користе у пољопривредне сврхе, те остали видови подршке.      
 
Није било примједби на Правилник, те је исти примљен к знању. 

 
Ад. 6 

 
Милош Вујинић, в.д директора ЈУСЦ Servitium, истакао је да је спортска дворана 
oтворена у новембру 2020. године, те да је доступна свим грађанима, а тренутно је 
користи 17 колектива из дворанских и борилачких спортова. Својим изгледом и 
позицијом дворана Градишци даје додатну препознатљивост. Оно што је битно код 
оваквих објеката је финансирање. Један од извора финансирања, поред Града и 
изнајмљивања пословних простора, представља маркетинг план, који 
подразумијева промовисање заинтересованих привредних субјеката на 
просторима предвиђеним за рекламирање у и око дворане. 
 
Није било примједби на маркетинг план, те је исти примљен к знању. 
 

Ад. 7 
 
По питању разматрања иницијатива Привредног савјета у претходном периоду, 
секретар Привредног савјета истакао је да је од укупно три отворене иницијативе 
једна (организовање новогодишњег пријема привредника код градоначелника) 
ријешена дана 28.12.2020. године, док је друга (организовање међусобних посјета 
привредника Градишке) у фази рјешавања. Наиме, рјешењем Градоначелника 
дефинисан је Тим за постинвестиционе посјете привредницима града Градишка, 
који је сачињен од представника Привредног савјета и Градске управе. Посјете су 
започете, а до дана оджавања сједнице Савјета посјећени су привредници из 
области текстила, док су започети обиласци привредника из области 
дрвопрерађивачке индустрије града Градишка. Трећа иницијатива (организација 
сједнице Привредног савјета код привредних субјеката) није ријешена због 
тренутних епидемиолошких услова.  

 
- Нова иницијатива: Драгана Илић, предсједник Привредног савјета, поднијела 

је иницијативу да се за сљедећу сједницу Привредног савјета изврши 
презентација пројекта који проводи Град Градишка, под називом Development 
through Digital Innovative Hubs, и платформе за умрежавање привредних 
субјеката у прекограничном подручју, која је планирана да се успостави путем 
наведеног пројекта. 

 
Ад.8 

 
Богдан Вицановић в.д. директора Развојне агенције, укратко је представио актуелни 
јавни позив Министарства привреде и предузетништва. Јавним позивом је 
предвиђено подстицање набавке савремене технологије – опреме и иновација 
постојећих производа. Привредни субјекти, који су заинтересовани, позвани су да 
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се обрате Развојној агенцији која ће сваком привредном субјекту пружити подршку 
у припреми апликације.  
 
Закључци: 
 

1. Доставити резултате анкете пословног сектора свим релевантним 
субјектима, који треба да донесу одговарајуће мјере за отклањање одређених 
мањкавости, уколико су анкетом утврђене. 

2. Чланови Привредног савјета у наредних 20 дана треба да доставе сугестије 
и приједлоге, на који начин извршити расподјелу средстава планираних 
Програмом подршке предузетништву за 2021. годину.  

3. Сви заинтересовани привредни субјекти који желе да се рекламирају на 
просторима у и око спортске дворане, да се јаве руководству дворане, те да 
о истом обавијесте привредне субјекте из сектора којег представљају.   

 
 
Иницијатива:  
 

- Драгана Илић, предсједник Привредног савјета, поднијела је иницијативу да 
се за сљедећу сједницу Привредног савјета изврши презентација пројекта 
које проводи Град Градишка, под називом Development through Digital 
Innovative Hubs и платформе за умрежавање привредних субјеката у 
прекограничном подручју, која је планирана да се успостави путем наведеног 
пројекта. 

 
 
 
 
Број:       11-199/21 
Датум:    29.04.2021. године 
 
 
 

 
Записник сачинио 

 
Дарко Врховац, секретар с.р. 

Записник прегледала 
 

Драгана Илић, предсједник с.р. 


