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ЗАПИСНИК
са 5. сједнице Привредног савјета града Градишка
Сачињен дана 01.11.2019. године са почетком у 12:00 часова у службеним
просторијама Градске управе града Градишка. Сједници су присуствовали сљедећи
чланови:
1. Миленко Павловић, предсједник Скупштине града Градишка,
2. Бранко Стојнић, начелник Одјељења за привреду и пољопривреду,
3. Саша Суботић, начелник Одјељења за просторно уређење и грађење,
4. Владо Томић, директор ЈУ Техничка школа Градишка,
5. Жељко Билбија, директор КП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА" а.д. Градишка,
6. Александар Микић, директор "REFLEX" д.о.о. Градишка,
7. Крешимир Бодрожић, потпредсједник, директор "TИКT MAНУФAКTУРA" д.о.о.
Градишка,
8. Бранислав Бањац, директор "ПМП Јелшинград - ФМГ" д.д. Градишка,
9. Стево Ристић, директор „МАРДИ“ д.о.о. Чатрња,
10. Мулага Цимиротић, директор " AGROCIMEX " д.о.о. Дубраве, Градишка и
11. Предраг Боројевић, члан управног одбора Удружење "МОСТ" Градишка.
Изостанак су правдали чланови: Зоран Аџић, Милена Врховац, Данијел Гончин,
Данило Вујат, Данило Гајевић, Марија Осмић Ковачевић и Данило Кесеровић.
Сједници су поред чланова присуствовали гости: Владимир Драгичевић, Хасан
Кахрић, Дубравко Родић, Ђурић Радован, Дејан Павић (представници Управе за
индиректно опорезивање Босне и Херцеговине - УИО БиХ и Царинске испоставе
Градишка - ЦИ Градишка), Дарко Врховац, Одсјек за локални економски развој 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:
ДНЕВНИ РЕД
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Усвајање записника са претходне сједнице,
Сагледавање могућности убрзавања царинских поступака,
Програми подстицаја привреди и пољопривреди за 2020. годину,
Информација о активностима на пољу приступа финансијским средствима,
Разматрање иницијатива Привредног савјета и
Остала питања.
Дневни ред једногласно је усвојен.
Ад. 1

Записник са 4. сједнице Привредног савјета града Градишка једногласно је
усвојен.
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Ад. 2
Г. Крешимир Бодрожић, образложио је иницијативу позива на састанак,
истичући да је основни циљ побољшање комуникације и сарадње између привреде
Градишке и УИО БиХ и ЦИ Градишка.
Г. Миленко Павловић и г. Бранислав Бањац, надовезујући се на излагање г.
Бодрожића, замолили су представнике УИО БиХ и ЦИ Градишка, да предоче своја
очекивања у вези ефеката предстојећег пресељења царинског терминала.
Влaдимир Дрaгичeвић, пoмoћник дирeктoрa зa Сeктoр зa цaрине, истакао је
да УИО БиХ цијени односе са пословном заједницом и да настоји да их унаприједи.
Објаснио је да брзина царинских поступака зависи од неколико објективних фактора,
као што су законска регулатива, број поступака, људски и материјални капацитети ЦИ
Градишка односно терминала, те саобраћајна инфраструктура. Напоменуо је да ће у
наредном периоду доћи до измјена регулативе са циљем поједностављења,
модернизације и убрзавања царинских поступака. На крају свог обраћања, истакао је
да је УИО БиХ спремна на сарадњу и партнерски однос са приватним и јавним
сектором.
Радован Ђурић, шеф Царинске испоставе Градишка, надовезујући се на
излагање г. Драгичевића, скренуо је пажњу да ЦИ Градишка једнако поступа према
свим извозницима у Босни и Херцеговини. Предност се даје извозу, и то најприје
произвођачима. Изразио је очекивање да пресељење царинског терминала неће
довести до већих проблема по питању рада самог терминала, али и саобраћаја, јер се
већина теретног саобраћаја одвија ноћу. Нарочито, не би требало бити већих проблема
у саобраћају ако већина возила након завршетка свог посла на новој локацији
терминала настави даље ауто-путем Бања Лука - Градишка. Поступци, процедуре и
људски капацитети ЦИ Градишка након пресељења остају непромјењени, те се не
очекују већи проблеми у раду. Истакао је да пресељење има својих предности, као што
су могућност кориштења улазног и излазног терминала и већи капацитети за
паркирање возила.
Дубравко Родић, шеф Одсјека за управљање објектима Управе и
граничним прелазима, мишљења је да ће Царински терминал Градишка на новој
локацији добити смисао тек са завршетком изградње новог моста на ријеци Сави и
његовим стављањем у функцију. Скренуо је пажњу да ће у току градње новог моста,
возила ангажована на изградњи користити саобраћајнице терминала, и то само за
довоз материјала на градилиште.
По завршетку дискусије није било закључака.
Ад. 3
Г. Бранко Стојнић присутнима је представио радни материјал Програма
подршке развоју пољопривреде за 2020. годину, а г. Данило Шобот представио је
радне материјале Програма подстицаја за развој предузетништва у граду Градишка за
2020. годину и Програма подстицаја за новоосноване привредне субјекте у граду
Градишка за 2020. годину. Након тога, вођена је дискусија , на крају које је једногласно
усаглашено да се акти у форми нацрта могу упутити у скупштинску процедуру, уз
разматрање сљедећих приједлога за допуну и измјену Програма подршке развоју
пољопривреде за 2020. годину:
1. допунити Програм подршком за производњу уљарица (соја и уљана репица) и
2. у мјери у којој је могуће, смањити износ за подршку одржавању
пољопривредних манифестација у корист других подстицаја.
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Ад. 4
Г. Богдан Вицановић информисао је присутне о најважнијим протеклим
активностима РАГА-е, наводећи да је у протеклом периоду РАГА, између осталог,
учествовала у изради седам пријава за Јавни позив за додјелу бесповратних
финансијских средстава из Програма подстицаја економском развоју и запошљавању у
партнерству са МЕГ пројектом кроз финансијску подршку почетницима у пословању,
три апликације у оквиру Challenge to change (C2C) пројекта, једној апликацији у оквиру
USAID WHAM пројекта, те шест апликација у оквиру програма прекограничне сарадње.
Изразио је задовољство што је повећано интересовање привредних субјеката из
Градишке да своје активности реализују путем донаторских средстава.
Г. Данило Шобот представио је Закон о подстицајима у привреди Републике
Српске, при чему је скренуо пажњу да ће Министар привреде и предузетништва ускоро
објавити Јавни позив за додјелу подстицаја за директна улагања за мале инвестиционе
пројекте у 2019. години. Најавио је реализацију активности информисања привредних
субјеката из Градишке по објави Јавног позива, и то путем интернет странице Градске
управе града Градишка, средстава јавног информисања и е-поште.
Ад. 5
Размотрене су све иницијативе које су уписане у Регистар инцијатива. По
завршетку разматрања није било закључака.
Ад. 6
Дарко Врховац, предсједник Савјета за образовање и запошљавање града
Градишка, представио је рад и активности Савјета за образовање и запошљавање
града Градишка, као и видове координације овог тијела са радом Привредног савјета.
Као најважнију реализовану активност истакао је израду и усвајање Aкциoног
плaна oбрaзoвaњa и зaпoшљaвaњa Грaдa Грaдишкa зa пeриoд 2019-2020. гoдинe. У
документу су извршене све анализе локалног тржишта рада и цјелокупног образовног
система, које су презентоване путем одређених мјера. Створена је јасна слика о
потребама привреде Градишке по питању радника и образовног процеса. Реализација
планираних мјера тече по плану. Наредна активност Савјета је огранизовање Првог
сајма образовања и запошљавања града Градишка, што представља развијени облик
иницијативе Привредног савјета за организовање састанака пословних субјеката са
завршним разредима у средњим и основним школама. Искоритио је прилику да позове
присутне чланове Привредног савјета из реда приватног сектора да узму учешће у
предстојећем догађају.
На крају, информисао је присутне да Влада Републике Српске планира пилот
пројекат који ће спроводити ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске. У пилот
пројекту ће бити укључене четири јединице локалне самоуправе, а пројекат се односи
на удруживање средстава са локалном заједницом по питању програма запошљавања
код познатог послодавца и самозапошљавања. Градска управа града Градишка
упутила је писмо намјере да учествује у пројекту.
Број: 2-12/19
Датум: 01.11.2019.
Записник сачинио
Данило Шобот, с.р., секретар

Записник прегледао
Крешимир Бодрожић, с.р., потпредсједник
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