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ЗАПИСНИК
са 7. сједнице Привредног савјета града Градишка
Сачињен дана 13.03.2020. године, са почетком у 12:00 часова, у службеним
просторијама Градске управе града Градишка. Сједници су присуствовали сљедећи
чланови:
1. Бранко Стојнић, начелник Одјељења за привреду и пољопривреду,
2. Саша Суботић, начелник Одјељења за просторно уређење и грађење,
3. Дарко Врховац, службеник у Одсјеку за локални економски развој,
4. Владо Томић, директор ЈУ Техничка школа Градишка,
5. Жељко Билбија, директор КП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА" а.д. Градишка,
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. Данијел Гончин, директор "ГОНЧИН" д.о.о. Градишка,
10. Слађана Бруић, замјеник директора "HAKADESCH" д.о.о. Градишка,
11. Бобан Чегар, директор "MEХAНИЗMИ Б" д.o.o. Грaдишкa,
12. Васко Стојнић, директор "ГРAДИД - ИНЖEЊEРИНГ" д.o.o. Грaдишкa,
13. Мулага Цимиротић, директор " AGROCIMEX " д.о.о. Дубраве, Градишка,
14. Горан Стојичевић, директор "ATЛAСШПEД" д.o.o. Грaдишкa,
15. Мирко Кесеровић, представник "ДAMБИ КOMEРЦ" д.o.o. Грaдишкa и
16. Предраг Боројевић, члан управног одбора Удружење "МОСТ" Градишка.
Изостанак су правдали чланови: Зоран Аџић, Миленко Павловић и Бранислав
Бањац.
Сједници су поред чланова присуствовали гости: Никола Крагуљ, савјетник
Градоначелника, те Немања Вукелић и Нада Живковић, службеници Градске управе
града Градишка.
Сједницу је уз сагласност присутних чланова водио секретар Данило Шобот.
Пребројавањем присутних утврђено је да постоји кворум.
Предложен је сљедећи:
ДНЕВНИ РЕД
1. Усвајање записника са претходне сједнице
2. Измјене и допуне Пословника о раду
3. Извјештај о реализацији Програма рада Привредног савјета града Градишка
за 2019. годину
4. Утицај тренутне епидемиолошке ситуације на привреду
5. Информација о активностима израде просторно-планске документације
6. Правилници из програма подстицаја привреди за 2020. годину
7. Израда Информације о стању у привреди у граду Градишка за 2020. годину
8. Разматрање Одлуке о комуналним таксама и Одлуке о комуналној накнади
9. Разматрање Одлуке о градским административним таксама
10. Разматрање Резултата анкете пословног сектора у 2019. години са посебним
освртом на циjeнe и квaлитeт кoмунaлних услугa
Дневни ред једногласно је усвојен.
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Ад. 1
Записник са 6. сједнице Привредног савјета града Градишка једногласно је
усвојен.
Ад. 2
Након уводног излагања и образложења измјена и допуна приступило се
гласању. Пословник о раду Привредног савјета града Градишка једногласно је усвојен.
Ад. 3
Након уводног излагања приступило се гласању. Извјештај о реализацији
Програма рада Привредног савјета града Градишка за 2019. годину једногласно је
усвојен.
Ад. 4
Након опсежне дискусије у којој су учествовали сви присутни донешени су
сљедећи
ЗАКЉУЧЦИ
1. Приврeдни сaвjeт грaдa Грaдишкa дaje пуну пoдршку Штaбу зa вaнрeднe
ситуaциje грaдa Грaдишкa у рaду нa прeвeнциjи ширeњa вирусa COVID-19 нa
пoдручjу Грaдишкe.
2. Нaстaвити сa рeдoвним и блaгoврeмeним сaoпштeњимa зa jaвнoст.
3. Рaзмoтрити дoнoшeњe нaрeдбe или прeпoрукe дa jaвни службeници нa свим
нивoимa влaсти, a кojи су у нeпoсрeднoм кoнтaкту сa стaнoвништвoм и
стрaнкaмa, oбaвeзнo нoсe зaштитнe мaскe.
4. Приврeдни сaвjeт грaдa Грaдишкa пoдржaвa дoнoшeњe (сaдa вeћ дoнeсeнe)
Нaрeдбe кoja je усклaђeнa сa Нaрeдбoм Грaдa Бaњa Лукa и других JЛС, a кoja сe
тичe врeмeнскoг oгрaничeњa рaдa угoститeљских и тргoвинских oбjeкaтa.
5. Рaзмoтрити дoнoшeњe нaрeдбe или прeпoрукe дa приврeдни субjeкти сa вeћим
брojeм рaдникa, a кojи су збoг прирoдe прoизвoднoг прoцeсa или пoслa чeстo
мeђусoбнo у нeпoсрeднoм кoнтaкту, oбaвeзуjу рaдникe дa нoсe зaштитнe мaскe.
6. Рaзмoтрити мjeрe зa ублaжaвaњe пoсљeдицa вирусa кoрoнa нa дoмaћу
приврeду у oквиру нaдлeжнoсти Грaдскe упрaвe грaдa Грaдишкa, и ургирaти зa
истo кoд виших нивoa влaсти.
Задужује се Секретар да закључке ургентно достави Градоначелнику.
Ад. 5
Саша Суботић, начелник Одјељења за просторно уређење и грађење,
информисао је присутне да је од oдржaвaњa 6. сjeдницe Привредног савјета,
Скупштинa грaдa Грaдишкe дoниjeлa Oдлуку o приступaњу изрaди Прoстoрнoг плaнa
грaдa Грaдишкa зa плaнски пeриoд oд 2021. дo 2041. гoдинe, те да ће Привредни савјет
и сви грађани са подручја Градишке бити благовремено информисано о начину учешћа
у реализацији Одлуке односно израде Просторног плана.
За расправу није било пријављених.
Ад. 6
Данило Шобот представио је радне материјале правилника из 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, у којој су учествовали Милена Врховац, Жељко
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Билбија, Бранко Стојнић, Крешимир Бодрожић, Александар Микић. По завршетку
дискусије једногласно су усаглашене сљедеће сугестије:
1. У Правилнику из Програма подстицаја за развој предузетништва у граду
Градишка за 2020. годину:
a. Размотрити смањење утицаја или замјену другим критеријумом прва два
критеријума у систему бодовања ("Раст броја запослених радника у
2019. у односу на 2018. годину" и "Раст добитка у 2019. у односу на 2018.
годину").
2. У Правилнику из Програма подстицаја за новоосноване привредне субјекте у
граду Градишка за 2020. годину:
a. Размотрити смањење утицаја критеријума у систему бодовања "Брoj
зaпoслeних рaдникa нa дaн пoднoшeњa приjaвe" са 20% на 10% или
15%.
Ад. 7
Данило Шобот је у уводном излагању подсјетио чланове на донешене закључке
са 3. сједнице одржане 31.07.2019. године, који се тичу иницијативе за измјену у
динамици израде, разматрања и усвајања документа и измјене у самој форми
документа и затражио приједлоге и смјернице о начину реализације закључака.
Након краће дискусије у којој су учествовали Милена Врховац, Бранко Стојнић,
Крешимир Бодрожић, једногласно је донешен
ЗАКЉУЧАК
Препушта се Одјељењу за привреду и пољопривреду као обрађивачу
Информације о стању у привреди у граду Градишка за 2020. годину да осмисли начин
реализације закључака, а Привредни савјет ће обезбиједити све потребне улазне
информације.
Ад. 8
Уводно излагање о Одлуци о комуналним таксама и Одлуци о комуналној
накнади дао је Немања Вукелић, службеник Одјељења за комуналне и стамбене
послове. Предложио је да се разматрање одлука усклади са разматрањем нацрта
буџета, како би се, уважавајући принцип буџетске равнотеже, могло ићи на корекцију
одређених комуналних такси и комуналне накнаде на ниже. Истакао да је то сегмент у
којем локална управа може да помогне привреди са свог подручја јер је сходно
законима који уређују те области овлашћена да уводи и утврђује висину комуналних
такса и накнаде, за разлику од неких других прихода.
Милена Врховац дала је примједбу на износ комуналне таксе у тарифном броју
1, гдје је износ таксе за банке и производна привредна друштва исти, што сматра
нелогичним.
Александар Микић скренуо је пажњу да би у истом тарифном броју требало на
неки начин диференцирати износ комуналне таксе за привредна друштва из области
пољопривредне производње по принципу величине и обима производње ("веће фирме,
са већим обимом производње, да плаћају већу таксу и обрнуто").
Везано за Одлуку о комуналној накнади, Мирко Кесеровић изнио је примједбу на
мјерила на основу којих се одређује висина комуналне накнаде. Сматра да у том дијелу
Одлуке постоји простора за побољшање, како би износ комуналне накнаде по
појединачном привредном субјекту био што реалнији, о чему ће детаљно реферисати
када се о тој теми буде расправљало заједно са разматрањем нацрта буџета.
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Након дискусије једногласно су усаглашени сљедећи
ЗАКЉУЧЦИ
1. Разматрање Одлуке о комуналним таксама и Одлуке о комуналној накнади у
будућем периоду треба да се обавља заједно са разматрањем нацрта буџета.
2. Генерално, треба настојати да измјене и допуне Одлуке о комуналним таксама и
Одлуке о комуналној накнади односно износа такси и њихове диференцијације
иду у смјеру подстицања производње и прерађивачке индустрије.
Ад. 9
Уводно излагање о Одлуци о административним таксама дала је Нада
Живковић, службеник Одјељења за општу управу.
Општи став чланова савјета је да износи административних такси нису високи.
Жељко Билбија је предложио да се такса на подношење жалбе против рјешења
које доносе органи Града под насловом I - ПОДНЕСЦИ, тарифни број 2, смањи на
најмањи могући износ, 0 КМ или 1 КМ.
Након тога, једногласно је донешен
ЗАКЉУЧАК
Разматрање Одлуке о административним таксама у будућем периоду треба да
се обавља заједно са разматрањем нацрта буџета.
Ад. 10
Уводно излагање о Резултатима анкете пословног сектора у 2019. години дао је
Дарко Врховац, службеник Одсјека за локални економски развој, при чему је детаљно
презентовао најважније елементе документа.
Након тога вођена је кратка дискусија у којој су учествовали Крешимир
Бодрожић, Милена Врховац, Дарко Врховац.
У посебном осврту на циjeнe и квaлитeт кoмунaлних услугa, заједнички је
констатовано да резултати анкете по овом питању у највећој мјери одговарају реалном
стању, те да Градска управа града Градишка у наредном периоду треба да:
1. Изврши детаљну анализу комуналних услуга које су најлошије
оцијењене.
2. Испита могућности смањења цијена комуналних услуга које су оцијењене
као високе, кроз повећање обухвата кoрисника тих кoмунaлних услуга.
Након тога, приступило се гласању за усвајање препорука из самог документа.
Једногласно су прихваћене све препоруке из документа, уз допуне везане за цијене и
квалитет комуналних услуга и да се од руководства Града у наредном периоду очекује
да се вриједности програма подстицаја привреди и пољопривреди постепено и
константно повећавају.
ПРЕПОРУКЕ
1. Радити на процесу умрежавања привредних субјеката (кластеризације), који би
довео до веће конкурентности на страним тржиштима, а што би утицала на
технолошки напредак кроз повећано улагање у развој. Овај процес би довео и
до помјерања потреба за радном снагом, што би утицало на повећање плата и
услова рада. Исто тако, с обзиром на исказану потребу за радном снагом,
неопходно је наставити процес прилагођавања уписне политике у школама, са
потребама привреде града Градишка.
2. Радити на јачању људских потенцијала у привредним субјектима града
Градишка, јер је за савремени приступ локалном економском развоју и јачању
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3.

4.
5.
6.
7.

повољног пословног окружења неопходно континуирано улагање у развој
људских потенцијала.
Јачати свијест привредних субјеката о значају пословног савјетовања и увођењу
стандарда, јер је анкетом уочен мали број привредних субјеката који су се
изјаснили да су им неоходни подстицаји за пословно савјетовање и увођење
стандарда.
И јавни и приватни сектор у граду Градишка треба заједно да раде на стварању
повољног пословног окружења.
Извршити детаљну анализу комуналних услуга које су најлошије оцијењене.
Испитати могућности смањења цијена комуналних услуга које су оцијењене као
високе, уз повећање обухвата кoрисника кoмунaлнe услугe.
У наредним годинама постепено и константно повећавати вриједност програма
подстицаја привреди и пољопривреди.
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РЕЗИМЕ
УСВОЈЕНИ ДОКУМЕНТИ
1. Записник са 6. сједнице Приведног савјета града Градишка
2. Измјене и допуне Пословника о раду Приведног савјета града Градишка
3. Извјештај о реализацији Програма рада Привредног савјета града Градишка за
2019. годину
ЗАКЉУЧЦИ
Ад. 4 - Утицај тренутне епидемиолошке ситуације на привреду
1. Приврeдни сaвjeт грaдa Грaдишкa дaje пуну пoдршку Штaбу зa вaнрeднe
ситуaциje грaдa Грaдишкa у рaду нa прeвeнциjи ширeњa вирусa COVID-19 нa
пoдручjу Грaдишкe.
2. Нaстaвити сa рeдoвним и блaгoврeмeним сaoпштeњимa зa jaвнoст.
3. Рaзмoтрити дoнoшeњe нaрeдбe или прeпoрукe дa jaвни службeници нa свим
нивoимa влaсти, a кojи су у нeпoсрeднoм кoнтaкту сa стaнoвништвoм и
стрaнкaмa, oбaвeзнo нoсe зaштитнe мaскe.
4. Приврeдни сaвjeт грaдa Грaдишкa пoдржaвa дoнoшeњe (сaдa вeћ дoнeсeнe)
Нaрeдбe кoja je усклaђeнa сa Нaрeдбoм Грaдa Бaњa Лукa и других JЛС, a кoja сe
тичe врeмeнскoг oгрaничeњa рaдa угoститeљских и тргoвинских oбjeкaтa.
5. Рaзмoтрити дoнoшeњe нaрeдбe или прeпoрукe дa приврeдни субjeкти сa вeћим
брojeм рaдникa, a кojи су збoг прирoдe прoизвoднoг прoцeсa или пoслa чeстo
мeђусoбнo у нeпoсрeднoм кoнтaкту, oбaвeзуjу рaдникe дa нoсe зaштитнe мaскe.
6. Рaзмoтрити мjeрe зa ублaжaвaњe пoсљeдицa вирусa кoрoнa нa дoмaћу
приврeду у oквиру нaдлeжнoсти Грaдскe упрaвe грaдa Грaдишкa, и ургирaти зa
истo кoд виших нивoa влaсти.
Ад. 7 - Израда Информације о стању у привреди у граду Градишка за 2020. годину
Препушта се Одјељењу за привреду и пољопривреду као обрађивачу
Информације о стању у привреди у граду Градишка за 2020. годину да осмисли начин
реализације закључака, а Привредни савјет ће обезбиједити све потребне улазне
информације.
Ад. 8 - Разматрање Одлуке о комуналним таксама и Одлуке о комуналној накнади
1. Разматрање Одлуке о комуналним таксама и Одлуке о комуналној накнади у
будућем периоду треба да се обавља заједно са разматрањем нацрта буџета.
2. Генерално, треба настојати да измјене и допуне Одлуке о комуналним таксама и
Одлуке о комуналној накнади односно износа такси и њихове диференцијације
иду у смјеру подстицања производње и прерађивачке индустрије.
Ад. 9 - Разматрање Одлуке о градским административним таксама
Разматрање Одлуке о административним таксама у будућем периоду треба да
се обавља заједно са разматрањем нацрта буџета.
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Ад. 10 - Разматрање Резултата анкете пословног сектора у 2019. години
1. Радити на процесу умрежавања привредних субјеката (кластеризације), који би
довео до веће конкурентности на страним тржиштима, а што би утицала на
технолошки напредак кроз повећано улагање у развој. Овај процес би довео и
до помјерања потреба за радном снагом, што би утицало на повећање плата и
услова рада. Исто тако, с обзиром на исказану потребу за радном снагом,
неопходно је наставити процес прилагођавања уписне политике у школама, са
потребама привреде града Градишка.
2. Радити на јачању људских потенцијала у привредним субјектима града
Градишка, јер је за савремени приступ локалном економском развоју и јачању
повољног пословног окружења неопходно континуирано улагање у развој
људских потенцијала.
3. Јачати свијест привредних субјеката о значају пословног савјетовања и увођењу
стандарда, јер је анкетом уочен мали број привредних субјеката који су се
изјаснили да су им неоходни подстицаји за пословно савјетовање и увођење
стандарда.
4. И јавни и приватни сектор у граду Градишка треба заједно да раде на стварању
повољног пословног окружења.
5. Извршити детаљну анализу комуналних услуга које су најлошије оцијењене.
6. Испитати могућности смањења цијена комуналних услуга које су оцијењене као
високе, кроз повећање обухвата кoрисника тих кoмунaлних услуга.
7. У наредним годинама постепено и константно повећавати вриједност програма
подстицаја привреди и пољопривреди.
СУГЕСТИЈЕ
Ад. 6 - Правилници из програма подстицаја привреди и пољопривреди за 2020.
годину
1. У Правилнику из Програма подстицаја за развој предузетништва у граду
Градишка за 2020. годину:
a. Размотрити смањење утицаја или замјену другим критеријумом прва два
критеријума у систему бодовања ("Раст броја запослених радника у
2019. у односу на 2018. годину" и "Раст добитка у 2019. у односу на 2018.
годину").
2. У Правилнику из Програма подстицаја за новоосноване привредне субјекте у
граду Градишка за 2020. годину:
a. Размотрити смањење утицаја критеријума у систему бодовања "Брoj
зaпoслeних рaдникa нa дaн пoднoшeњa приjaвe" са 20% на 10% или
15%.
Број: 4-03/20
Датум: 13.03.2020.

Записник сачинио
Данило Шобот с.р., секретар

Записник прегледао
Крешимир Бодрожић с.р., потпредсједник
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