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ЗАПИСНИК
са 4. сједнице Привредног савјета града Градишка
одржане дана 17.12.2021. године, са почетком у 13.00 часова, у Скупштинској
сали Градске управе града Градишка. Сједници су присуствовали сљедећи чланови:
Драгана Илић, замјеник градоначелника,
Миленко Павловић, предсједник Скупштине града Градишка,
Данијела Љољић, начелник Одјељења за развој и међународне пројекте,
Ведран Кнежевић, начелник Одјељења за комуналне и стамбене
послове,
5. Саша Суботић, начелник Одјељења за просторно уређење и грађење,
6. Владо Томић, директор ЈУ „Техничка школа“ Градишка,
7. Сандро Зеничанин, директор КП „Водовод“ а.д. Градишка,
8. Драган Благојевић, технички директор КП „Градска чистоћа“ а.д.
Градишка,
9. Јасминка Калајџија, Одјељење за привреду и друштвене дјелатности,
10. Александар Микић, директор „REFLEX" д.о.о. Градишка,
11. Крешимир Бодрожић, директор „TИКT MAНУФAКTУРA" д.о.о. Градишка,
12. Бранислав Бањац, директор „ПМП Јелшинград - ФМГ" a.д. Градишка,
13. Данијел Гончин, директор „ГОНЧИН“ д.о.о. Градишка,
14. Слађана Бруић, директор „HAKADESCH“ д.о.о. Градишка,
15. Васко Стојнић, директор „ГРAДИД - ИНЖEЊEРИНГ" д.o.o. Грaдишкa,
16. Мулага Цимиротић, директор „AGROCIMEX“ d.o.o. Градишка,
17. Горан Стојичевић, замјеник директора „АТЛАСШПЕД“ д.о.о. Градишка,
18. Жарко Илић, директор „Миленковац“ д.о.о. Градишка,
19. Жарко Јањетовић, представник „Рапић" д.o.o. Грaдишкa,
20. Дејан Нежић, представник „Нова Дипо" д.o.o. Горњи Подградци,
21. Предраг Боројевић, члан управног одбора Удружења „МОСТ" Градишка.
1.
2.
3.
4.

Изостанак су правдали чланови: Зоран Аџић, Милена Врховац, Бобан Чегар,
Мирко Кесеровић, Драган Вуковић и Младен Стојнић.
Сједници су присуствовали секретар Привредног савјета, Дарко Врховац и
гости: Сандра Тркуља и Марина Крнета – представнице ЈУ „Фонд за професионалну
рехабилитацију и запошљавање инвалида“, Милена Ђуђић – представник
Привредне коморе РС, Никола Крагуљ, савјетник градоначелника, Никола Мумало,
начелник Одјељења за финансије, Драгутин Ковачевић, начелник Одјељења за
привреду и друштвене дјелатности, Бранко Стојнић, Одјељење за пољопривреду и
рурални развој, Душко Малешевић, Развојна агенција Градишка - РАГА.
У складу са Пословником о раду Привредног савјетa, пребројавањем
присутних утврђено је да постоји кворум за рад.
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Предложен је сљедећи:
ДНЕВНИ РЕД
Усвајање записника са претходне сједнице
Програм рада Привредног савјета за 2022. годину
Информација о запошљавању особа са инвалидитетом
Програми подстицаја привреди и пољопривреди из Буџета града Градишка
за 2022. годину
5. Буџет града Градишка за 2022. годину
6. Годишњи план имплементације стратегије развоја за 2022. годину
7. План капиталних инвестиција града Градишка за 2022. годину
8. Извјештај о актуелним јавним позивима домаћих и међународних донатора
9. Разматрање иницијатива Привредног савјета
10. Остала питања
1.
2.
3.
4.

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 Програм рада
Привредног савјета за 2022. годину. Презентовани документ, тј. Програм рада
Привредног савјета остаје отворен за све иницијативе, приједлоге, примједбе и
сугестије од интереса за привреду Градишке. Присутни су позвани да у складу са
потребама дају своје приједлоге за измјене, који ће бити размотрени и уколико се
покаже оправданост и потреба, исти ће бити правовремено у рад Савјета.
Није било примједби на предложени документ, те је исти једногласно усвојен.
Ад. 3
Представница ЈУ „Фонд за професионалну рехабилитацију и запошљавање
инвалида“, Сандра Тркуља, присутне је упознала са досадашњим резултатима рада
фонда, циљевима и бенефитима које привредни субјектни субјекти имају прилком
радног ангажмана инвалидних лица.
Присутни су позвани да се за сва евентуална питања и недоумице око
запошљавања инвалидних лица обрате директно представницима фонда, који ће
пружити максималну подршку и неопходне информације.
Крешимир Бодрожић директор компаније „TИКT MAНУФAКTУРA" д.о.о. Градишка,
изразио је задовољство присуством представника Фонда сједници Привредног
савјета и предложио да се у наредном периоду треба радити на јачању свјести код
представника привредних субјеката о могућностима за радни ангажман особа са
инвалидитетом.
Информација о запошљавању особа са инвалидитетом је примљена к знању.
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Ад. 4
У оквиру ове тачке дневног реда, присутнима су презентовани програми подстицаја
привреди и пољопривреди из Буџета града Градишка за 2022. годину. Начелник
Одјељења за привреду и друштвене дјелатности, Драгутин Ковачевић, презентовао
је Програм подршке развоју предузетништва на подручју града Градишка у 2022.
години. Представник Одјељења за пољопривреду и рурални развој, Бранко Стојнић,
присутнима је презентовао сљедеће програме подршке: Програм подршке
руралном развоју за 2022. годину, Програм кориштења средстава остварених по
основу накнада од пољопривредног земљишта у 2022. години, те Програм подршке
пољопривреди за 2022. годину.
Драгана Илић, замјеник градоначелника, истакла је да су средства за подршку
пољопривреди знатно већа у 2022. години, јер Градска управа жели подстаћи развој
пољопривреде, која представља једну од кључних преокупација готово свих
земаља у свијету. Исто тако је истакла да је опредјељење Градске управе по питању
подршке предузетништву да у 2022. години финансијски подржи привредне субјекте
кроз више видова подстицаја.
Након обављеног гласања ова тачка дневног реда је једногласно усвојена.
Aд.5
Никола Мумало, начелник Одјељења за финансије, укратко је изложио документ
нацрта Буџета за 2022. годину.
Будући да на наведени документ није било примједби, исти је једногласно усвојен.
Ад.6
Секретар Привредног савјета, Дарко Врховац, презентовао је стратешки документ
- Годишњи план имплементације Стратегије развоја града Градишка за период
2019-2027, за 2022. годину.
Будући да на наведени документ није било примједби, исти је једногласно усвојен.
Ад. 7
Секретар Привредног савјета, Дарко Врховац, презентовао је План капиталних
инвестиција града Градишка за период 2022-2024. године, за 2022. годину.
На наведени документ није било примједби, те је исти једногласно усвојен.
Ад. 8
Представник Развојне агенције Градишка, Душко Малешевић, присутне је
информисао о актуелном јавном позиву потенцијалним корисницима бесповратних
средстава за мјеру подршке инвестицијама у примарну пољопривредну
производњу - ЕУ4Аgri.
Извјештај о актуелним јавним позивима домаћих и међународних донатора је
примљен к знању.
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Ад.9
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.
Драгана Илић, замјеник градоначелника, истакла је да је по питању рјешавања
иницијативе од 09.09.2021. године, под називом: Испитати могућности и
модалитете везане за оспособљавање радника у грађевинском сектору, који је
тренутно у експанзији, из разлога што је осјетан недостатак квалификованих
радника, Републичком педагошком заводу Републике Српске упућен допис у вези
изналажења модалитета за рјешавање ове иницијативе.
Ад.10
У посљедњој тачки дневног реда, предсједник Привредног савјета града Градишка,
Драгана Илић, изразила је задовољство досадашњом успјешном сарадњом
Градске управе града Градишка са члановима Привредог савјета, и позвала
присутне на новогодишњи пријем Градоначелника. Пријем се одржава након
сједнице Привредног савјета, а поред чланова Савјета и представника Градске
управе, пријему ће присуствовати и други припадници пословног сектора са
територије града Градишка.
Закључци:
-

Сви чланови Привредног савјета своје евентуалне примједбе и сугестије на
План рада Привредног савјета за 2022. годину могу поднијети секретару
Савјета путем мејла, или лично, на наредној сједници.

-

Привредни субјекти се позивају да размотре могућност запошљавања особа
са инвалидитетом у својим компанијама, као и све бенефите које и њима као
послодавцима то може донијети.

-

Чланови Привредног савјета су позвани на предстојећи новогодишњи пријем
Градоначелника, који ће се одржати данас, 17.12.2021. године.

Број: 11-560/21
Датум: 17.12.2021. године

Записник сачинио:
Дарко Врховац, секретар, с.р.

Записник прегледала:
Драгана Илић, предсједник, с.р.
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