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З А П И С Н И К 

са 6. сједнице Привредног савјета града Градишка 

 
 
 одржане дана 01.09.2022. 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 Љољић, начелник Одјељења за развој и међународне пројекте, 

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

4. Владо Томић, директор ЈУ „Техничка школа“ Градишка, 

5. Драган Благојевић, технички директор КП „Градска чистоћа“ а.д. Градишка, 

6. Јасминка Калајџија, Одјељење за привреду и друштвене дјелатности, 

7. Александар Микић, директор „REFLEX“ д.о.о. Градишка, 

8. Крешимир Бодрожић, директор „TИКT MAНУФAКTУРA" д.о.о. Градишка, 

9. Бранислав Бањац, директор „ПМП Јелшинград - ФМГ" a.д. Градишка,  

10. Данијел Гончин, директор „ГОНЧИН“ д.о.о. Градишка, 

11. Слађана Бруић,  директор „HAKADESCH“ д.о.о. Градишка, 

12. Васко Стојнић, директор „ГРAДИД - ИНЖEЊEРИНГ" д.o.o. Грaдишкa, 

13. Мулага Цимиротић, директор „AGROCIMEX“ д.о.о. Дубраве - Градишка, 

14. Горан Стојичевић, замјеник директора „АТЛАСШПЕД“ д.о.о. Градишка, 

15. Жарко Илић, директор „Миленковац“ д.о.о. Градишка, 

16. Жарко Јањетовић, представник „Рапић" д.o.o. Грaдишкa, 

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

 
  
 Изостанак су правдали чланови: Зоран Аџић, Миленко Павловић, Саша Суботић, 
Сандро Зеничанин, Милена Врховац, Бобан Чегар, Мирко Кесеровић, Миодраг Бабић, 
Драган Вуковић и Младен Стојнић. 
 

 Сједници су присуствовали секретар Привредног савјета, Дарко Врховац и гости: 
Зоран Берак – представник Привредне коморе РС, Горан Мирјанић, начелник 
Одјељење за пољопривреду и рурални развој, Славко Мекињић, Одјељене за привреду 
и друштвене дјелатности, Немања Вукелић, Одјељење за општу управу, Славко 
Калинић, Одјељење за комуналне и стамбене послове, Биљана Радичић, Одјељење за 
просторно уређење и грађење, Немања Давидовић, Одјељење за развој и међународне 
пројекте, Богдан Вицановић, Развојна агенција Градишка – РАГА, Никола Ћосић, 
координатор практичне наставе ЈУ „Техничка школа“ Градишка, Саша Сладојевић, 
представник КП „Водовод“ а.д. Градишка. 
 
 У складу са Пословником о раду Привредног савјетa, пребројавањем присутних 
утврђено је да постоји кворум за рад. 
Предложен је сљедећи: 
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Д Н Е В Н И  Р Е Д 

 
1. Усвајање записника са претходне сједнице 

2. Резултати анкете пословног сектора у 2021. години 

3. Информације о стању у привреди града Градишка за 2021. годину 

3.1 Извјештај о реализацији програма подстицаја привреди у 2021. години 

4. Информација о стању у пољопривреди града Градишка за 2021. годину 

4.1 Извјештај о реализацији програма подстицаја пољопривреди у 2021. години 

5. Правилник о додјели подстицаја из Програма подршке развоју предузетништва на 

подручју града Градишка за 2022. годину 

6. Доступност, цијене и квалитет комуналних услуга 

7. Административне и комуналне таксе и накнаде 

8. Информација о Регионалном савјету за образовање 

9. Извјештај о актуелним јавним позивима домаћих и међународних донатора 

10. Разматрање/предлагање иницијатива Привредног савјета 

11. Остала питања 

 
 Одјељење за развој и међународне пројекте је доставило захтјев за допуну 
дневног реда у виду презентације пројекта iNnovaNet - Иновативне технологије за 
јачање пословања и побољшање пословног окружења. 
 
С обзиром да на наведени приједлог није било примједби, исти је једногласно увојен. 

Ад. 1 
 
Записник са претходне сједнице Привредног савјета града Градишка једногласно је 
усвојен. 

Ад. 2 
 

Секретар Привредног савјета, Дарко Врховац, укратко је представио Резултате анкете 
пословног сектора у 2021. години. 
 
Анкета је сачињена од питања чијом анализом желимо добити одговоре на то каква је 
укупна пословна клима у граду, са каквим потешкоћама се привредници суочавају 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, 
задовољство радом Привредног савјета, као и задовољством привредних субјеката 
радом Градске управе на стварању повољног пословног окружења. 
 
Анкета је обухватила и планове које се односе на инвестиције, информације о 
пословним објектима, те питања везена за недоступну квалификациону структуру на 
тржишту рада. 
 
Резултати анкете пословног сектора у 2021. години су примљени к знању.  
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Ад. 3 

 
Шеф Одсјека за привреду, Славко Мекињић, информисао је присутне о стању у привреди 

града Градишка за 2021. годину, са подтачком: Извјештај о реализацији програма 

подстицаја привреди у 2021. години.  

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 са сједиштем у 

Градишци. Приход у 2021. години у односу на 2020. годину је већи за 20,1%. Број 

запослених се није знатно промијенио у односу на 2020. годину. 

Водеће гране у привреди су прерађивачка индустрија са учешћем од 35,7% у укупном 

приходу привредних друштава Градишке и 45% у укупном броју запослених лица, затим 

слиједе трговина на велико и мало са учешћем у укупном приходу од 37% и 17,4% у 

укупном броју запослених лица. 

Прерађивачка индустрија, трговина и грађевинарство представљају три главне области 

привређивања, те обезбјеђују 76,2% укупног прихода привредних друштава и учествују са 

66,5% у укупном броју запослених лица. У поређењу са претходном годином, ови 

показатељи нам указују на чињеницу да је привредна структура Градишке релативно 

стабилна, с обзиром на мала одступања у односу на 2021. годину. 

Програмом подршке предузетништву за 2021. годину, укупна планирана средства 

износила су 220.000,00 КМ, од чега је подржано 19 предузетника, приликом набавке 

опреме, машина и алата у укупном износу од 136.585,11 КМ. Додјељена подстицајна 

средства  у износу од 136.585,11 КМ представљају учешће Градске управе у укупним 

инвестицијама, које износе 636.925,41 КМ. Број запослених је повећан за 48 лица. Такође 

је истакнуто да ће ове године и привредна друштва бити у могућности да се пријаве на 

јавни позив.  

 

Информације о стању у привреди града Градишка за 2021. годину, са подтачком: 

Извјештај о реализацији програма подстицаја привреди у 2021. години, примљене су к 

знању. 

Ад. 4 
 
Начелник Одјељења за пољопривреду и рурални развој, др Горан Мирјанић, присутне је 
упознао са стањем у пољопривреди за 2021. годину. Истакао је да од укупне површине 
града, пољопривредно земљиште заузима 66%. Када је ријеч о величини пољопривредног 
посједа, присутан је одређен степен стагнације укупног броја пољопривредних газдинства 
у односу на 2020. годину. Укупне сјетвене површине за 2021. годину, обухватиле су 
10.180,78 ha, док се стварно засијане површине процјењују на 30.004,00 ha. Главни разлог 
неслагања између стварних и процијењених засијаних површина је незадовољавајући 
број пријављених пољопривредних газдинства у АПИФ-у. Цијене воћа које су владале у 
2021. години, биле су на граници егзистенције за опстанак воћарске производње. Укупна 
шета воћарске призводње за 2020. и 2021. годину, износи 9,20 милиона КМ. Сточарска 
производња је у 2021. години претрпјела мање штете у односу на биљну производњу. 
Битно је истаћи да Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике 
Српсе, као и град Градишка, сваке године обезбјеђују подстицајна средства за разне 
видове пољопривредне производње. У 2021. години кроз разне видове подршке, 
исплаћено је преко 100 милиона КМ, док је за 2022. годину планирано издвојити око 150 
милиона КМ. Од наведеног износа, пољопривредним произвођачима са подручја нашег 
града исплаћено је око 14 милиона КМ. 
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Реализацијом Програма подршке пољопривреди за 2021. годину, подржана је биљна 
производња у износу од 104.228,95 КМ, док је сточарска производња подржана у износу 
од 76.187,00 КМ. 
 
Информација о стању у пољопривреди града Градишка за 2021. годину, са подтачком: 
Извјештај о реализацији програма подстицаја пољопривреди у 2021. години, примљена је 
к знању. 
 

Ад. 5 
 

Јасминка Калајџија, представник Одјељења за привреду и друштвене дјелатности, 
укратко је изложила Правилник о додјели подстицаја из Програма подршке развоју 
предузетништва на подручју града Градишка за 2022. годину. 
 
Будући да на наведени документ није било примједни, исти је једногласно усвојен. 
 

Ад.6 
 

Начелник Одјељења за комуналне и стамбене послове, Ведран Кнежевић, упознао је 
присутне са доступноћу, квалитетом и цијеном комуналних услуга. Када је у питању 
доступност комуналних услуга, преко комуналних предузећа обнавља се и проширује 
постојећи систем, по захтјевима грађана, као и по дугорочним плановима Града. Такође 
је истакнуто, да је Град у протеклом периоду израдио много пројектне документације, као 
и студија изводљивости. Тренутни радови везани за комуналне дјелатности и услуге, 
односе се на модернизацију паркинг простора, чиме се рјешава проблем неуређених 
зелених површина, те нелегалног паркирања. Цијене комуналних услуга су остале 
непромијењене, те је извршено субвенционисање комуналних услуга, које се односе на 
јавни превоз и систем даљинског гријања. Квалитет комуналних услуга је на 
задовољавајућем нивоу, а Градска управа ради на континуираном унапређењу истих. 
 
На ову тему није било примједби, те је иста примљена к знању. 
 

Ад.7 
 
Уводно излагање на тему администартивне таксе дао је представник Одјељења за општу 
управу, Немања Вукелић.  
 
Предсједник Привредног савјета, Драгана Илић, додала је чињеницу да су 
административне таксе у посљедњих пар година знатно смањене, а поједине чак и 
укинуте. 
 
Шеф Одсјека за нормативно-правне послове и управно рјешавање, Славко Калинић, 
указао је на двије измјене, које се односе на комуналне накнаде и таксе, а у интересу су 
привреде. Измјеном Закона о уређењу простора и грађења извршена је нова 
прерасподјела зона, те уведена екстра зона. Одлуком о комуналној накнади прописане су 
зоне, по угледу на ранији период, како би висина комуналне накнаде грађанима и 
привредницима остала на истом нивоу. 
Законом о комуналним таксама, укинуте су двије комуналне таксе: комунална такса за 
пловила и комунална такса за истицање фирме. 
 
На ову тему, такође није било примједби, те је примљена к знању. 
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Ад. 8 
 
Секретар Привредног савјета, Дарко Врховац, информисао је присутне о формирању 
Регионалног савјета за образовање, те је такође истакао, да је сам циљ оснивања 
стварање предуслова за бољу повезаност локалних заједница са привредним субјектима 
и школама, односно усклађеност средњег стручног образовања са потребама тржишта 
рада.  
 
Предсједник Привредног савјета, Драгана Илић, најавила је Трећи сајам образовања и 
запошљавања, који ће се одржати 30. септембра 2022. године. 
 
Информација о Регионалном савјету за образовање је примљена к знању. 
 

Ад. 9 
 

Представник Развојне агенције Градишка, Богдан Вицановић, присутне је информисао о 
најави јавног позива у оквиру пројекта EU4Agri, који финансира Европска унија, под 
називом Јавни позив за мјеру подршке инвестицијама у диверзификацију економских и 
социјалних активности у руралним подручјима, који ће бити објављен у септембру 2022. 
године. Такође, нагласио је да је тренутно актуелан Јавни позив за додјелу бесповратних 
средстава за мјеру подршке инвестицијама за унапређење индустријске ресурсне 
ефикасности и циркуларних ланаца вриједности у пољопривредно-прехрамбеном 
сектору, који се финансира у оквиру пројекта EU4Agri – Recovery. 
 
Извјештај о актуелним јавним позивима међународних донатора је примљен к знању. 
 

Ад. 10 
 
Присутнима је предочен извод из Регистра иницијатива Привредног савјета града 
Градишка, те је продискутован статус рјешавања поднесених иницијатива. 
На основу предоченог документа видљиво је да су све поднесене иницијативе ријешене 
на задовољајавући начин, или су евентуално у поступку рјешавања.  
 
Крешимир Бодрожић, директор компаније „ТИКТ МАНУФАКТУРА“ изнио је двије 
препоруке, једна од њих се односи на позив привредницима да се укључе у складу са 
могућностима у будуће пројекте везане за обновљиве изворе енергије, док друга 
иницијатива подразумијева презентацију будућих дешавања на тржишту обновљивих 
извора енергије. 
 
С обзиром на чињеницу да ће Европска банка за обнову и развој повећавати улагања у 
обновљиве изворе енергије, члан управног одбора Удружења „Мост“ Градишка, Предраг 
Боројевић, изнио је нову иницијативу у виду позива представника Европске банке за 
обнову и развој као релевантног саговорника на тему обновљивих извора енергената. 
 
Александар Микић, директор компаније „REFLEX“ д.о.о. изнио је приједлог, да се већ 
поменута презентација, одржи изван сједнице Привредног савјета, како би се омогућио 
приступ свим заинтересованим привредницима, који нису чланови Савјета. 
 
Привредни савјет је једногласно подржао све наведене приједлоге и исте сублимирао 
у једну иницијативу која гласи:  Одржавање презентације на тему обновљиви извори 
енергије за већи број привредних субјеката са територије града Градишка.  
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Ад. 11 
 
На захтјев Одјељења за развој и међународне пројекте, Немања Давидовић, представник 
Одсјека за међународне пројекте, презентовао је пројекат под називом iNnovaNet - 
Иновативне технологије за јачање пословања и побољшање пословног окружења, чији 
је координатор Бојана Бјеловук, а који град Градишка проводи у партнерству са градовима 
из Босне и Херцеговине, Хрватске и Црне Горе. Укупан буџет пројекта је 1.300.000,00 
евра, док је пројектни износ намијењен за град Градишку око 283.000,00 евра. Општи циљ 
пројекта је повећање конкурентности малих и средњих предузећа у регији стварањем 
повољног пословног окружења, развојем инфраструктуре за пословну подршку и 
побољшањем нивоа знања садашњих и будућих предузетника, студената и запослених. 
У оквиру пројекта одржани су састанци, као и конференција, израђен је план и програм 
обуке, као и приручник за CNC оператере и мехатронику, набављена је опрема за кабинет 
мехатронике, роботике и CNC у „Техничкој школи“, у Градишци, одржана је обука за 
наставно особље, представнике партнерских институција из мехатронике, затим учешће 
на обукама у организацији других партнерских институција, организована је 
сертификована обука за оператере на CNC машинама за обраду метала и 
мехатроничаре, те су реализоване многе активности усмјерене на промоцију пројекта и 
пројектних активности током цијелог периода имплементације. 
 
На ову тему није било питања. 
 

Ад. 12 
 

У посљедњој тачки дневног реда, Драгана Илић, предсједник Привредног савјета, 
обавјестила је присутне на надолазеће активности у септембру мјесецу, које укључују 
славу Града, вашарске активности, Сајам воћа, те Трећи сајам образовања и 
запошљавања. 
Тaкође је Немања Давидовић, обавјестио присутне да град Градишка организује Први 
римски фестивал, под називом „Авентуре Градишка“, 03.09.2022. године, у градском парку 
у Градишци.   
 
Закључци: 
 

- Задужују се предсједник и секретар Привредног савјета да у наредном периоду 
изнађу могућност за одржавање презентације на тему обновљивих извора 
енергије.  

 
Иницијативе: 
 

- Одржавање презентације на тему обновљиви извори енергије за већи број 
привредних субјеката са територије града Градишка.  

 
 
Број:    11-344/22 
Датум: 01.09.2022. године 
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Дарко Врховац, секретар, с.р. 
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Драгана Илић, предсједник, с.р. 


