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З А П И С Н И К 

са 8. сједнице Привредног савјета града Градишка 
 
 
 Сачињен дана 16.07.2020. године, са почетком у 12:00 часова, у службеним 
просторијама Градске управе града Градишка. Сједници су присуствовали сљедећи 
чланови: 

1. Драгана Илић, замјеник градоначелника Градишке, 
2. Миленко Павловић, предсједник Скупштине града Градишка, 
3. Бранко Стојнић, начелник Одјељења за привреду и пољопривреду, 
4. Саша Суботић, начелник Одјељења за просторно уређење и грађење, 
5. Дарко Врховац, службеник Одјељења за развој и међународне пројекте, 
6. Милена Врховац, директор "БОР" д.о.о. Градишка, 
7. Александар Микић, директор "REFLEX" д.о.о. Градишка, 
8. Крешимир Бодрожић, потпредсједник, директор "TИКT MAНУФAКTУРA" д.о.о. 

Градишка, 
9. Бранислав Бањац, директор "ПМП Јелшинград - ФМГ" д.д. Градишка, 
10. Васко Стојнић, директор "ГРAДИД - ИНЖEЊEРИНГ" д.o.o. Грaдишкa, 
11. Предраг Боројевић, члан управног одбора Удружење "МОСТ" Градишка. 

 Изостанак су правдали чланови: Влaдo Toмић, Жeљкo Билбиja, Дaниjeл Гoнчин, 
Слaђaнa Бруић, Бoбaн Чeгaр, Mулaгa Цимирoтић, Гoрaн Стojичeвић и Mиркo 
Кeсeрoвић. 
 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. Извјештај о реализацији програма подстицаја привреди и пољопривреди у 

2019. години 
3. Информација о стању у привреди у граду Градишка за 2019. годину 
4. Приступ финансијским средствима за приватни сектор (презентација о 

доступним кредитним средствима, субвенцијама и грантовима) 
5. Преглед иницијатива Привредног савјета 
6. Остало 

 
 Дневни ред једногласно је усвојен. 
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Ад. 1 
 

 Записник са 7. сједнице Привредног савјета града Градишка једногласно је 
усвојен. 
 Након тога, једногласно је дата сагласност да се ради благовремености и 
ефиканости записници са сједница убудуће могу усвајати путем електронске поште. 

 
Ад. 2 

 
 Бранко Стојнић, начелник Одјељења за привреду и пољопривреду, дао је 
уводно излагање и резиме предметног документа. 
 Извјештај о реализацији програма подстицаја привреди и пољопривреди у 2019. 
години једногласно је усвојен. 
 Након тога једногласно је донешен 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
 Средства из буџета која су намијењена за директне подстицаје привреди и 
пољопривреди треба да се кроз године повећавају најмање сразмјерно повећању 
цјелокупног буџета. 
 

Ад. 3 
 

 Бранко Стојнић, начелник Одјељења за привреду и пољопривреду, дао је 
уводно излагање и резиме предметног документа. 
 Информација о стању у привреди у граду Градишка за 2019. годину једногласно 
је усвојена. 
 За расправу није било пријављених. 
 Секретар је констатовао да су чланови путем е-поште имали прилику да 
благовремено, прије достављања документа у скупштинску процедуру, изнесу своје 
примjeдбe, приjeдлoгe и сугeстиje. Документ је усвојен на 33. редовној сједници 
Скупштине града Градишка, која је одржана 14.07.2020. године. 
 

Ад. 4 
 

 Богдан Вицановић, директор Развојне агенције Градишка, информисао је 
присутне о најважнијим протеклим активностима РАГА-е, наводећи да је у претходних 
12 мјесеци РАГА припремила и према донаторима упутила 36 пројектних апликација. 
Највећи број апликација, укупно шест, израђен је у овиру Јавног позива Challenge to 
change (C2C) фонда. Подршка је пружена и у оквиру Јавног позива Start-up Српска, гдје 
је израђено шест бизнис планова. 
 Поред тога, у првих шест мјесеци 2020. године пружена је подршка и 
привредницима који запошљавају од 2-9 радника у оквиру Јавног позива за рјешавање 
проблема изазваних појавом Корона вируса, који је реализован у сарадњи Привредне 
коморе Републике Српске и компаније Проинтер. 
 Пријaвљена је и једна апликација у оквиру Јавног позива EU4Business пројекта 
усмјерног на партнерства у области извозно-оријентисаних сектора. По први пут су 
рађене и апликације за самозапослене жене, а средства за ову намјену издвојило је 
Министарство привреде и предузетништва Републике Српске. Такође, Град Градишка је 
у оквиру EU4Business пројекта добио финасијску подршку за имплементацију пројекта 
под називом „Градишка град дрвета“, чији је циљ управо развој домаће привреде, са 
акцентом на стварање домаћих производа. 
 На крају, сумирајући све постигнуто, у претходном периоду, привредницима са 
подручја града Градишка, укључујући и пројекат који ће имплементирати Градска 
управа, је уз помоћ Развојне агенције Градишка обезбијеђено око 1,2 милиона КМ 
средстава од домаћих, међународних и ЕУ донатора. 
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 На крају, г. Вицановић је изразио задовољство постигнутим у претходном 
периоду, те позвао привреднике да наставе сарадњу и у наредном периоду. 
 За расправу није било пријављених. 
 

Ад. 5 
 

 Секретар је предочио Извод из Регистра иницијатива закључно са 13.03.2020. 
године и информисао присутне о предузетим радњама и статусу извршења 
иницијатива. 
 За расправу није било пријављених. 

 
Ад. 6 

 
 У оквиру предметне тачке вођена је дискусија о актуелној пандемији и њеном 
утицају на привреду Градишке и другим питањима, како слиједи. 
 
 Милена Врховац је изразила незадовољство радом Привредног савјета по 
питању реализације иницијативе посјета привредника са подручја Градишке односно по 
питању укључености шире привредне заједнице Градишке у раду Привредног савјета. 
С тим у вези, сматра да је потребно да се изнађе начин да се формира и организује 
група сачињена од представника Градске управе односно Одјељења за привреду и 
пољопривреду и представника чланова Привредног савјета из реда приватног сектора. 
Група би имала за циљ да обиђе одређени број привредних субјеката, како би им се 
представио рад Привредног савјета и гдје би они имали прилику да изнесу  проблеме 
са којима се суочавају, те да дају своје приједлоге и кандидују иницијативе. На основу 
тога, Привредни савјет би предлагао мјере за унапређење привредног амбијента 
Градишке и шире. 
 Даље, истакла је важност да се пронађе модел подршке очувања радних мјеста, 
јер је питање до када ће привреда моћи да носи терет тренутне ситуације и утицаја 
актуелне пандемије на привреду. Потребна је подршка на свим нивоима власти (нпр. 
смањење износа за прославе и манифестације у корист директних финансијских 
субвенција). У периоду кризе и тешких времена, сви једнако морају сносити потешкоће 
и одговорност и неопходно је да се у складу с тим конципирају буџети на свим нивоима. 
 
 Миленко Павловић је оцијенио симптоматичним чињеницу да на претходној 
сједници Скупштине, када се разматрала Информација о стању у привреди у граду 
Градишка за 2019. годину, о предметној тачки дневног реда није било дискусије. 
Мишљења је да је Градоначелник са својим сарадницима припремио квалитетну и 
реалну информацију, која вјеродостојно осликава стање у привреди Градишке. 
 

 Крешимир Бодрожић је истакао проблем што пословне банке сразмјерно не 

преузимају дио ризика приликом пласирања средстава, што се манифестује кроз 

сложене процедуре и прекомјерни број инструмената обезбјеђења (хипотеке, залог, 

мјенице корисника кредита, мјенице власника итд.). У Њемачкој се, на примјер, код 

кредита за младе предузетнике односно почетнике у пословању као инструмент 

обезбјеђења узима само предмет намјене кредита (нпр. опрема или машина), док је код 

нас ситуација драстично другачија. 

 У свом даљњем излагању, истакао је да не сматра краткорочне и средњорочне 
прогнозе толико негативним, већ да поједине оптимистичне прогнозе, које говоре да ће 
већ у II и III кварталу 2021. године доћи до значајног раста на глобалном нивоу, сматра 
остваривим. Наравно, све зависи од тога како ће се проћи кроз пандемију у општем 
здравственом смислу. 
 
 Милена Врховац је изнијела рамишљање да би било добро основати фонд за 
подршку домаћим инвеститорима, који би имао за циљ да даје подршку домаћим 
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привредним субјектима у набавци нових технологија, пролонгирања плаћања 
одређених обавеза и накнада и сл. 
 По питању инфраструктуре у мјесној заједници из које долази (Козинци), 
изразила је незадовољство, јер сматра да би приликом расподјеле и планирања 
улагања требало водити рачуна о нивоу пословних активности у мјесним заједницама,  
узимајући у обзир количину фискалних и парафискалних намета који се убиру по том 
основу. Сматра да је потребно да се оствари већи реципроцитет у односу нивоа 
пословних активности односно намета који се убиру и улагања у саобраћајну и 
комуналну инфраструктуру у мјесним заједницама. 
 
 Бранислав Бањац се осврнуо на тренутну ситуацију у привреди Градишке и 
уопште. Актуелна пандемија је значајно промијенила околности и услове пословања, 
тако да праћење трендова и анализа резултата из прошлих година нису нарочито 
корисни. 
 Посматрајући стање у привреди прије актуелне пандемије, види се да је стање и 
тада било доста лоше, те да су демографски и економски трендови били негативни и 
да је раније требало предузимати мјере да се то стање предуприједи. Ипак, утисак је 
да је у Градишци у одређеној мјери боља ситуација у односу на просјек Републике 
Српске и БиХ - десио се низ позитивних ствари, остварено је неколико инвестиција и 
реализовано је неколико инфраструктурних пројеката. 
 С обзиром на новонасталу ситуацију, говорити о будућности је јако незахвално, 
јер је ситуација на међународном тржишту поприлично тешка и неизвјесна - у свим 
сескторима је присутан пад активности, а што се предвиђа и за остатак текуће и у 
сљедеће године. 
 То што се десило изазвало је одређене поремећаје и промјене на међународном 
тржишту и ту ће се јавити одређене прилике. Шира локална заједнице треба да 
благовремено препозна те прилике и фокусира се на изналажење начина како би се 
оне могле искористити. Стагнација је присутна свугдје у Европи и свијету, али једном ће 
се изаћи из те ситауације, а ствари тада на свјетској сцени неће бити онакве какве су 
биле до тада. У том смислу, ту је потребно тражити своју шансу. Није лако за рећи шта 
се треба тачно урадити, али потребно је пратити и гледати у којем правцу треба 
усмјерити привреду. Сви заједно треба да размишљају о томе шта је то перспективно и 
како изнаћи начин да се стимулишу одређени сектори и области тј. како помоћи онима 
који ће се најбоље прилагодити промијењеним околностима. Подстицаје за очување 
радних мјеста сматра краткорочним и не нарочито ефикасним, а важнијим сматра 
субвенционисање оних који имају перспективу да успјешно послују у новим 
измијењеним околностима које нас очекују. 
 Примјетно је да се ланци набаве мијењају - конкретно, из Источне Азије у 
Европу, што нпр. може бити прилика за нас. Европски купци траже адекватне 
алтернативне добављаче у Европи, као замјену за Источну Азију, што свакако треба 
искористити. Да би се то могло искористити, потребно је да се размишља дугорочно, уз 
адекватне припреме за технолошки напреднију производњу, што захтјева координисано 
дјеловање свих друштвених актера и сфера (приватни сектор, јавни сектор, образовни 
систем итд.). 
 На локалном нивоу потребно је размишљати шта је то перспектива Градишке и 
настојати да се на вријеме препозна шта ће то у наредном периоду донијети свјетлију 
будућност у Градишци. 
 



5 

Р Е З И М Е 
 
УСВОЈЕНИ ДОКУМЕНТИ 
 
1. Записник са 7. сједнице Привредног савјета града Градишка  
2. Извјештај о реализацији програма подстицаја привреди и пољопривреди у 2019. 

години 
3. Информација о стању у привреди у граду Градишка за 2019. годину 
 
ЗАКЉУЧЦИ 
 
Ад. 2 - Извјештај о реализацији програма подстицаја привреди и пољопривреди у 
 2019. години 
 
1. Средства из буџета која су намијењена за директне подстицаје привреди и 

пољопривреди треба да се кроз године повећавају најмање сразмјерно повећању 
цјелокупног буџета. 

 
 
 
Број: 2-07/20 
Датум: 16.07.2020. 
 
 
 

Записник сачинио 
 

Данило Шобот, с.р., секретар 

Записник прегледао 
 

Крешимир Бодрожић, с.р.,  потпредсједник 

 


