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З А П И С Н И К 

са 3. сједнице Привредног савјета града Градишка 

 
 
 одржане дана 09.09.2021. године, са почетком у 13.00 часова, у Скупштинској 
сали Градске управе града Градишка. Сједници су присуствовали сљедећи чланови: 
 

1. Драгана Илић, замјеник градоначелника,  
2. Данијела Милетић, начелник Одјељења за развој и међународне 

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

послове, 
4. Саша Суботић, начелник Одјељења за просторно уређење и грађење, 
5. Владо Томић, директор ЈУ „Техничка школа“ Градишка, 
6. Сандро Зеничанин, директор КП „Водовод“ а.д. Градишка, 
7. Драган Благојевић, технички директор КП „Градска чистоћа“ а.д. 

Градишка, 
8. Јасминка Калајџија, Одјељење за привреду и друштвене дјелатности, 
9. Александар Микић, директор „REFLEX" д.о.о. Градишка, 
10. Крешимир Бодрожић, директор „TИКT MAНУФAКTУРA" д.о.о. Градишка, 
11. Бранислав Бањац, директор „ПМП Јелшинград - ФМГ" a.д. Градишка,  
12. Данијел Гончин, директор „ГОНЧИН“ д.о.о. Градишка, 
13. Слађана Бруић,  директор „HAKADESCH“ д.о.о. Градишка, 
14. Васко Стојнић, директор „ГРAДИД - ИНЖEЊEРИНГ" д.o.o. Грaдишкa, 
15. Горан Стојичевић, замјеник директора „АТЛАСШПЕД“ д.о.о. Градишка, 
16. Мирко Кесеровић, представник „ДАМБИ КОМЕРЦ“ д.о.о. Градишка, 
17. Жарко Јањетовић, представник „Рапић" д.o.o. Грaдишкa, 
18. Дејан Нежић, представник „Нова Дипо" д.o.o. Горњи Подградци, 
19. Драган Вуковић, предсједник Удружења пољопривредних произвођача 

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

 
  
 Изостанак су правдали чланови: Зоран Аџић, Миленко Павловић, Милена 
Врховац, Бобан Чегар, Мулага Цимиротић, Жарко Илић и Младен Стојнић. 
 

 Сједници су присуствовали секретар Привредног савјета, Дарко Врховац и 
гости: Никола Крагуљ, савјетник градоначелника, Горан Берак, представник 
Подручне привредне коморе Бања Лука, Славко Мекињић, шеф Одсјека за 
привреду при Одјељењу за привреду и друштвене дјелатности,  Славко Калинић, 
шеф Одсјека за нормативно-правне послове и управно рјешавање при Одјељењу 
за комуналне и стамбене послове, Горан Мирјанић, начелник Одјељења за 
пољопривреду и рурални развој, Немања Давидовић, Одјељење за развој и 
међународне пројекте, Богдан Вицановић, в.д. директора Развојне агенције 
Градишка и Никола Мумало, начелник Одјељења за финансије. 
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 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 мјера активне политике запошљавања Града 

Градишка за период 2019-2020. године 
3. Акциони план образовања и запошљавања Града Градишка за период 

2021-2022. године 
4. Извјештај о извршењу буџета Града за период 01.01-30.06.2021. године  
5. Правилник о поступку додјеле подстицајних средстава из Програма 

подршке предузетништву за 2021. годину 
6. Доступност, цијене и квалитет комуналних услуга 
7. Административне и комуналне таксе и накнаде  
8. Извјештај о реализацији програма подстицаја пољопривреди у 2020. години 
9. Информација о стању у привреди града Градишка за 2020. годину 
10. Просторно-планска документација  
11. Извјештај о актуелним јавним позивима домаћих и међународних донатора  
12. Презентација пројекта Развој кроз дигиталне иновативне хабове 
13. Разматрање иницијатива Привредног савјета  
14. Остала питања 
 

 Будући  да није било примједби и приједлога за допуну, дневни ред је 
једногласно усвојен. 
 

 
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 
реализацији мјера активне политике запошљавања Града Градишка за период 
2019-2020. године.  Извјештај је дефинисан Акционим планом образовања и 
запошљавања Града Градишка за период 2019-2020. године. Поменутим Акционим 
планом се утврђују полазне основе, дефинишу приоритети, циљеви и утврђују мјере 
активне политике образовања и запошљавања путем којих ће се постављени 
циљеви реализовати у заданом временском оквиру.  
 
Мјере активне политике које су дефинисане Акционим планом су у већем дијелу 
реализоване иако се период важења плана подударао са напријед наведеном 
појавом пандемије изазване вирусом корона, која је сасвим сигурно утицала на то 
да резултати остварења мјера буду и изнад планираних.  
 
 
Није било примједби на предложени извјештај, те је исти  једногласно усвојен. 
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Ад. 3 

 
Секретар Привредног савјета, Дарко Врховац, извршио је презентацију Акционог 
плана образовања и запошљавања Града Градишка за период 2021-2022. године. 
Наведени документ представља инструмент за активно провођење политика из 
области образовања и запошљавања.  Акциони план анализира тренутне токове 
незапослених радника на Заводу за запошљавање, и образовне процесе који 
тренутно прате локалну привреду, те предлаже мјере активне политике којим би се 
што је могуће више смањио јаз између понуде радне снаге и потреба градишке 
привреде. 
 
Директор Техничке школе Градишка, Владо Томић, истакао је да је Техничка школа 
уз добру сарадњу са компанијама „ПМП Јелшинград“, „Тикт мануфактура“ и 
„Рефлекс“, те преко Савјета за образовање и запошљавање и Привредног савјета, 
иницирала увођење нових занимања у наставни процес Републике Српске. Такође 
је добијена нова опрема за нова занимања, а све то не би било могуће без добре 
сарадње са локалним привредницима и локалном управом.  
 
Бранислав Бањац, директор „ПМП Јелшинград“,  похвалио је предочени документ 
и истакао значај добре сарадње између образовних институција, Градске управе и 
привредника за цјелокупан напредак и развој локалне заједнице. 
Саша Микић се придружио и позвао и остале привреднике да се укључе у ту 
сарадњу.  
Васко Стојнић се укључио у дискусију и поставио питање да ли постоји могућност  
за уписивање занимања грађевинске струке (зидар, тесар и др.), или да се бар 
обезбиједе програми оспособљавања за наведена занимања, јер радници који 
обављају ове послове су углавном пред крај радног вијека. Исто тако, истакао је да 
је спреман да се као фирма максимално укључи у овај процес.   
 
Предочени документ је једногласно усвојен. 
 
 

Aд.4 
 
Никола Мумало, начелник Одјељења за финансије, укратко је изложио Извјештај о 
извршењу буџета Града за период 01.01-30.06.2021. године. 
 
На наведени извјештај није било примједби, те је исти примљен к знању. 
 

Ад.5 
 
Славко Мекињић, шеф Одсјека за привреду, укратко је изложио најбитније 
информације по питању Правилника о поступку додјеле подстицајних средстава из 
Програма подршке предузетништву за 2021. годину. Наиме, поменути документ је у 
нацрту већ представљен члановима Привредног савјета на претходној сједници. 
Правилник ступа на снагу 11.09. а у припреми је и пратећи јавни позив, који ће бити 
објављен 15.09. текуће године, а трајаће 30 дана. 
 
Драгана Илић, замјеник градоначелника и предсједник Привредног савјета, истакла 
је важност ових подстицаја, прије свега јер је опредјељење Градске управе да 
подстакне предузетнике са територије града који припадају прераћивачкој 
индустрији и ИТ сектору, а којима заиста ниво додјељених средстава много значи.  
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Правилник је једногласно прихваћен. 
  

Ад. 6 
 
Уводно излагање на тему доступности, цијена и квалитета комуналних услуга у 
граду Градишка је дао начелник Одјељења за комуналне и стамбене послове, 
Ведран Кнежевић. Укратко је објашњено како се распоређују средства комуналне 
дјелатности за наредну годину. Сви наведени програми у себи садрже детаљан 
обим и квалитет одржавања комуналних објеката и уређаја, распоред потребних 
финансијских средстава, као и мјере за спровођење програма. Одјељење за 
комуналне и стамбене послове проводи одлуку Града Градишка о комуналним 
таксама која је утврдила круг обвезника, начин обрачуна и висине комуналне таксе. 
Истакао је да се цијене за сваку комуналну услугу утврђују појединачно. Осврнуо се 
и на доступност и квалитет комуналних услуга у Градишци, те констатовао да 
Градска управа континуирано ради на унапријеђењу ове двије компоненте, с тим да 
је квалитет заиста на задовољавајућем нивоу, а да доступност зависи од врсте 
комуналних услуга. 
 
На ову тему није било примједби и исто је примљено к знању. 
 

Ад. 7 
 

На тему административних и комуналних такси и накнада присутне је информисао 
Славко Калинић, шеф Одсјека за нормативно-правне послове и управно 
рјешавање. Истакао је да иако је дошло до повећања трошкова услуга у задњих 
неколико година Градска управа није повећавала комуналну накнаду из разлога 
помоћи привреди. Комунална такса за истицање фирме је обавеза свих привредних 
субјеката. Комуналне таксе су иначе подијељене по зонама. Исто тако је истакао да 
се ниво комуналне накнаде номинално повећава због проширења обухвата, а што 
је узроковано убрзаном урбанизацијом града. 
 
На ову тему није било примједби и исто је примљено к знању. 

 
Ад.8 

 
Извјештај о реализацији Програма подстицаја пољопривреди у 2020. години 
изложио је начелник Одјељења за пољопривреду и рурални развој, Горан 
Мирјанић. Распоред утрошка планираних средстава за дефинисане врсте 
подстицаја се у току године, из објективних разлога, измијенио, те је Скупштина 
усвојила одлуку о ребалансу програма којим је остао исти укупан износ средстава 
по Програму, али су она реалоцирана по ставкама, како је то и предвиђено 
Програмом. Такође је укратко представио реализацију средстава подршке по 
врстама подстицаја у 2020.години, као и број корисника. Исто тако је позвао 
присутне да охрабре пољопривредне произвођаче  који  се двоуме да легализују 
своје објекте јер за реализацију било каквих међународних или домаћих пројеката 
први услов јесте грађевинска дозвола за објекат у изградњи или постојећи објекат.   
 
На ову тему није било примједби и исто је примљено к знању. 
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Ад.9 
 

Извјештај о стању у привреди града Градишке за 2020. годину изложио је шеф 
Одсјека за привреду, Славко Мекињић. Структура привреде Градишке се годинама 
одржава у истом стању, најзначајнија подручја дјелатности су подручје дјелатности 
трговине на велико и трговине на мало, прерађивачке индустрије, саобраћаја и 
складиштења, пољопривреде, шумарства и риболова. У ова четири подручја 
дјелатности послује преко 70% привредних друштава, а приход у 2020. години у 
односу на 2019. годину је нижи за свега 1,4 %. Број запослених у 2020. у односу на 
2019. годину је већи за 3,62% а нето повећање добити привредних друштава веће 
је за 10,73%. Сви ови показатељи иду у прилог стабилности привреде Градишке, уз 
одређене осцилације узроковане стањем на тржишту и ситуацијом везаном уз 
пандемију COVID-19. По питању спољнотрговинске размјене, извоз је повећан за 
15,7 % а увоз за 2% у односу на 2019. годину, што је обезбиједило раст покрића 
увоза извозом. Градишка је побољшала свој положај и на нивоу Привредне коморе 
али и на нивоу Републике Српске. Што се тиче предузетника у 2020. години послује 
1.039 предузетника а такође је и  забиљежен  већи број пријављених предузетника 
у области информатичких услуга.  
 
На ову тему није било примједби и исто је примљено к знању. 
 

Ад.10 
 

Извјештај о просторно-планској документацији изложио је начелник Одјељења за 
просторно уређење и грађење, Саша Суботић. Истакао је да је током прошле 
године усвојено 10 документа из области просторно-планске документације. Неки 
од најзначајнијих докумената који су усвојени су: Урбанистички план насељеног 
мјеста Орахова, Регулациони план Нова Топола Исток, Регулациони план Нова 
Топола Запад, Регулациони план Кеј, али такође су рађене измјене постојећих 
регулационих планова на великим обухватима, измјена дијела Регулационог плана 
Градишка Центар, локација Крошња, те локација Центар, локација Сењак простор 
Хиландарска улица гдје се у складу са овом измјеном тренутно граде стамбене 
зграде. Важно је напоменути и двије измјене дијела Регулационог плана 
Агроиндустријска зона Нова Топола, гдје су измјене рађене према потребама 
инвеститора, али и у складу са потребама инфраструктурног опремања зоне; 
такође је рађена измјена регулационог плана Нова Топола Запад. Што се тиче 
текуће године, тренутно је у процедури шест планских докумената: два регулациона 
плана су већ усвојена у току ове године, а то су измјена Регулационог плана 
Градишка Исток локација Крошња и измјена  дијела Регулационог плана Центар 
локација тржница, гдје je понуђено рјешење Градишке зелене пијаце; три планска 
документа  везана за пословне зоне, локација бивше фабрике „Стандард“ и 
пословни круг фирме „Јединство“; израда Регулационог плана за подручје фабрике 
„Метал“ је у току. Осим ових у току је измјена Регулационог плана подручја  1, 7 и 8 
а то су локације: угао улице Хиландарске и војводе Путника. У изради је  
Регулациони план Кружна раскрсница Обрадовац, и Регулациони план за блок број 
19 који је везан за кружну раскрсницу Обрадовац. Од велике важности је израда 
Регулационог плана обилазнице гдје се отвара шанса за нову пословну зону која је 
предвиђена за изградњу мањих пословних објеката; такође је од велике важности 
израда плана зоне Лиман, која  ће бити резервисана за изградњу великих пословних 
објеката. 
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Драгана Илић, замјеник градоначелника и предсједник Привредног савјета,  истакла 
је важност успостављања наведених пословних зона, али и наговијестила 
могућност успостављања слободних зона на територији града.  
Извјештај о просторно-планској документацији је примљен к знању. 
 

Ад.11 
 

Вршилац дужности директора Развојне агенције Градишке, Богдан Вицановић 
укратко је присутнима представио Јавни позив за извозно-оријентисани сектор 
(метал/дрво) у оквиру EU4Business пројекта. У циљу превазилажења ситуације 
изазване пандемијом COVID-19, проводи се нови пројекат Европске уније 
EU4Business Recovery. Главни циљ пројекта је помоћ микро, малим и средњим 
предузећима који су највише погођени пандемијом, кроз унапријеђење производње 
или увођење иновација.  Укупан буџет пројекта је 3 милиона евра, од тога 1,5 
милона за сектор метала, исто толико за дрво. Истакао је два сегмента од важности, 
приступ привредних субјеката према тржишту, али и одговор привредних субјекта 
на специфичне захтјеве тржишта. Минимални износи грантова су 10.000,00 EUR, a 
максимални 48.000,00  EUR,  уз учешће привредника у односу 40:60. Истакао је да 
је Развојна агенција Градишка на услузи привредницима и да ту могу доботи све 
неопходне информације, као и сазнања да ли задовољавају услове за пријаву на 
овај јавни позив. 
 
Предраг Боројевић, члан управног одбора Удружења „МОСТ" Градишка јавио се за 
ријеч и указао на важност и значај аплицирања привредника на јавне позиве, те 
подстакао присутне привреднике на учествовање на јавним позивима оваквог и 
сличног типа. 
 
Директор ЈУ „Техничка школа Градишка“ Владо Томић, изразио је задовољство  
сарадњом са Развојном агенцијом града.  
 

Ад.12 
 

На ранију иницијативу предсједника Привредног савјета, Драгане Илић, Немања 
Давидовић, координатор пројекта Развој кроз дигиталне иновативне хабове, 
презентовао је исти члановима Привредног савјета. Укратко су представљене 
досадашње, али и планиране активности на пројекту. Циљ представљеног пројекта 
је да допринесе одрживом и конкурентском економском и технолошком развоју, 
стварањем ефикасног и дјелотворног пословног окружења заснованог на 
иновацијама, новим технологијама, ИКТ рјешењима. Поред тога омогућиће 
заједнички развој нових прекограничних пословних мрежа и нових центара 
компетенција као што су ДИХ-ови, које предузетници заједнички користе. Такође је 
истакао да је кроз пројекат планирано успостављање платформе за умрежавање 
привредних субјеката у прекограничном подручју, што могу искористити и 
привредници са територије града Градишка.  
 
На ову тему није било питања. 
 

Ад.13 
 
Испред предузећа ТИКТ МАНУФАКТУРА, директор Крешимир Бодрожић  
предложио је  иницијативу да Привредни савјет пружи подршку ЈУ „Техничка 
школа“ Градишка за увођење нових занимања у образовни процес Републике 



7 

Српске и то Техничар за роботику (у четвртом степену) и CNC оператер (у трећем 
степену).  
 
Испред предузећа ГП ГРАДИД, директор предузећа Васко Стојнић изнио је 
иницијативу  везану за оспособљавање радника у грађевинском сектору, из разлога 
што је осјетан недостатак квалификованих радника у овом сектору који је тренутно 
у експанзији. 
 
Привредни савјет је једногласно подржао предложене иницијативе. 

 
Ад. Разно 

 
Секретар Привредног савјета Дарко Врховац упознао је присутне да Град Градишка 
организује  Други сајам образовања и запошљавања, 28.09.2021. године, који ће се 
одржати на Љетној позорници Културног центра Градишка. Сајам ће бити 
штандовског типа а планирано је да учешће узму средње школе, Биро Градишка и 
привредници града. Циљ сајма је да омогући непосредан контакт незапослених 
лица и послодаваца, гдје је пружена могућност за разговор и размјену података а 
све у сврху њиховог евентуалног запослења. 
Овом приликом привредници су замољени да се пријаве на Јавни позив и узму 
учешћа на сајму. 
 
 
Закључци: 
 
- У што краћем периоду израдити Писмо подршке везано за иницијативу предузећа 

ТИКТ МАНУФАКТУРА, којим Привредни савјет пружа подршку ЈУ „Техничка 
школа“ Градишка за увођење нових занимања у образовни процес Републике 
Српске и то Техничар за роботику (у четвртом степену) и CNC оператер (у трећем 
степену).  

 
- Испитати могућности и модалитете везане за оспособљавање радника у 

грађевинском сектору, који је тренутно у експанзији, из разлога што је осјетан 
недостатак квалификованих радника. 

 
- У наредном периоду путем Одјељења за развој и међународне пројекте и 

Развојне агенције Градишка (РАГА) радити на бољем информисању привредних 
субјеката о важности и значају аплицирања на Јавне позиве како домаћих, тако 
и страних донатора.  

 
 
 
Број:       11-342/21 
Датум:    09.09.2021. године 
 
 

 
Записник сачинио: 

 

Дарко Врховац, секретар, с.р. 

Записник прегледала: 
 

Драгана Илић, предсједник, с.р. 


