
  

1 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ГРАД ГРАДИШКА 

ПРИВРЕДНИ САВЈЕТ 

Улица Видовданска 1а, 78400 Градишка, Република Српска, Босна и Херцеговина, Телефон: +387 51 810 353, 
Факс: +387 51 814 689, E-пошта: gradonacelnik@gradgradiska.com, интернет страница: www.gradgradiska.com 

  
 

 
 

 
 

З А П И С Н И К 

са 5. сједнице Привредног савјета града Градишка 

 
 
 одржане дана 30.03.2022. године, са почетком у 12.00 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. Саша Суботић, начелник Одјељења за просторно уређење и грађење, 

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

6. Сандро Зеничанин, директор КП „Водовод“ а.д. Градишка, 

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

Градишка, 

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

9. Милена Врховац, oснивaч и дирeктoр "БОР" д.o.o. Градишка, 

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

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

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

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

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

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

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

17. Миодраг Бабић, представник „Нова Дипо" д.o.o. Горњи Подградци, 

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

 
 

 Изостанак су правдали чланови: Зоран Аџић, Миленко Павловић, Александар 
Микић, Бобан Чегар, Мулага Цимиротић, Горан Стојичевић, Мирко Кесеровић, 
Драган Вуковић и Младен Стојнић. 
 

 Сједници су присуствовали секретар Привредног савјета, Дарко Врховац и 
гости: Зоран Берак – представник Привредне коморе РС,   Никола Крагуљ, савјетник 
градоначелника, Никола Мумало, начелник Одјељења за финансије, Драгутин 
Ковачевић, начелник Одјељења за привреду и друштвене дјелатности, Горан 
Мирјанић, начелник Одјељења 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: 
 

Д Н Е В Н И  Р Е Д 

 
1. Усвајање записника са претходне сједнице 

2. Извјештај о реализацији Програма рада Привредног савјета за 2021. годину 

3. Програм подршке развоју предузетништва на подручју града Градишка за 2022. 

годину 

3.1. Информација о изради Правилника о начину и условима коришћења 

подстицајних средстава из Програма подршке развоју предузетништва на 

подручју града Градишка у 2022. години 

4. Програм подршке пољопривреди за 2022. годину 

5. Програм подршке руралном развоју за 2022. годину 

6. Годишњи план имплементације стратегије развоја за 2022. годину 

7. План капиталних инвестиција града Градишка за 2022. годину 

8. Буџет града Градишка за 2022. годину 

9. Информација у вези плана формирања регионалних савјета за образовање у 

Републици Српској 

10. Извјештај о актуелним јавним позивима домаћих и међународних донатора  

11. Разматрање/предлагање иницијатива Привредног савјета  

12. Остала питања 

 
 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 Извјештај о 
реализацији Програма рада Привредног савјета за 2021. годину. 
Током 2021. године, Привредни савјет је разматрао 36 тачака дневног реда.  
На дневном реду биле су тачке предвиђене Програмом рада Привредног савјета 
града Градишка за 2021. годину, те друга питања која су иницирана од стране 
приватног, јавног и цивилног сектора. 
 
Рад Привредног савјета и током 2021. године био је отежан због пандемије вируса 
COVID-19. Сједнице Привредног савјета одржаване су у складу са раније утврђеним 
и усвојеним Планом за 2021. годину.  Привредни савјет је разматрао и усвојио сва 
најзначајнија акта, за које је неопходно обезбиједити мишљење Савјета. 
 
Није било примједби на предложени документ, те је исти  једногласно усвојен.
  

Ад. 3 
 

Начелник Одјељења за привреду и друштвене дјелатности, Драгутин Ковачевић, 
дао је уводно тумачење Програма подршке развоју предузетништва на подручју 
града Градишка за 2022. годину, са подтачком: Информација о изради Правилника 
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о начину и условима коришћења подстицајних средстава из Програма подршке 
развоју предузетништва на подручју града Градишка у 2022. години. 
Иако је програм из 2021. године био је веома добар, јер су средства одобрена за 21 
предузетника, за 2022. годину је планирано проширење програма кроз укључивање 
додатних видова подстицаја. Кроз програм је планирано да се подрже: 
новоосновани привредници, мала и средња предузећа, самостални предузетници и 
запошљавање и самозапошљавање младих. По питању Правилника о начину и 
условима коришћења подстицајних средстава из Програма подршке развоју 
предузетништва на подручју града Градишка у 2022. години, истакнуто је да је исти 
у изради, те да је у плану да се исти разматра на сједници Привредног савјета. 
 
Предсједник Привредног савјета, Дарагана Илић, кратко је изнијела да је 
Програмом за 2022. годину укупно планирано 220.000,00 КМ, те је такође подржала 
идеју да се исти разматра на сједници Привредног савјета. 
 
Милена Врховац истакла је да подржава предочени Програм, али је исто тако 
констатовала да је ниво средстава планиран за ове намјене недовољан, те да се 
додатна подстицајна средства могу обезбиједити и са виших нивоа власти, преко 
Владе Републике Српске и ресорног министарства. Посебно је поздравила подршку 
запошљавања младих и подршку женском предузетништву. 
 
Миодраг Бабић је истакао да је набавка машина за предузећа која раде масовну 
серијску производњу изузетно скупа, те да су овим привредним субјектима 
неопходна много већа подстицајна средства.  
 
Предсједник Привредног савјета Дарагана Илић истакла је да је Влада Републике 
Српске за 2022. годину расписала Јавни позив за подршку привредним субјектима 
у износу од 12.000.000,00 КМ, а да је Развојна агенција Градишка спремна да пружи 
техничку подршку свим привредним субјектима који желе да аплицирају на 
наведени Јавни позив.  
 
Крешимир Бодрожић, директор компаније „TИКT MAНУФAКTУРA" д.о.о. Градишка, 
истакао је да је добра идеја да се са наслова Града подрже микро и мала предузећа, 
јер они имају проблем да обезбиједе подстицаје са републичког нивоа. Исто тако је 
истакао да треба размотрити идеју да се средства планирана као подстицаји 
искористе као полуга за сарадњу са банкарским сектором. Тако би захваљујући 
подстицајним средствима у сарадњи са одређеном банком, путем кредитних линија, 
овај износ био увећан за четири или пет пута.   
 
Програм подршке развоју предузетништва на подручју града Градишка за 2022. 
годину, са подтачком: Информација о изради Правилника о начину и условима 
коришћења подстицајних средстава из Програма подршке развоју предузетништва 
на подручју града Градишка у 2022. години, једногласно је усвојен. 
 

Ад. 4 
 

Начелник Одјељења за пољопривреду и рурални развој, Горан Мирјанић, 
презентовао је Програм подршке пољопривреди за 2022. годину. 
 
Будући да на наведени документ није било примједби, исти је једногласно усвојен. 

 
 

Aд.5 
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Начелник Одјељења за пољопривреду и рурални развој, Горан Мирјанић, 
презентовао је Програм подршке руралном развоју за 2022. годину. 
 
На наведени документ није било примједби, те је након обављеног гласања ова 
тачка дневног реда једногласно усвојена.  
 

Aд.6 
 

Секретар Привредног савјета, Дарко Врховац, презентовао је стратешки документ 
- Годишњи план имплементације Стратегије развоја града Градишка за период 
2019-2027. године,  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. 
 
Миодраг Бабић, представник фирме „Нова Дипо“ д.о.о. из Горњих Подградаца, 
истакао је проблем везан за честе нестанке електричне енергије у току процеса 
производње, као и недостатак алтернативног начина напајања електричном 
енергијом (други електро-вод), којим би се ријешио проблем честог прекидања 
производног процеса усљед нестанка електричне енергије.  
 
На наведени документ није било примједби, те је исти једногласно усвојен. 

 
Ад.8 

 

Никола Мумало, начелник Одјељења за финансије, изложио је документ Буџет 
Града Градишка за 2022. годину. 
 
Будући да на наведени документ није било примједби, исти је једногласно усвојен. 
 

Ад.9 
 

Начелник Одјељења за привреду и друштвене дјелатности, Драгутин Ковачевић, 
упознао је пристутне са идејом и планом Уније удружења послодаваца Републике 
Српске и Министарства просвјете и културе Републике Српске у вези формирања 
регионалних савјета за образовање.  
 
Директор ЈУ „Техничка школа“, Владо Томић подржао је иницијативу и додао да 
постоје објективни проблеми за успостављање регионалних образовних центара, 
као што су удаљеност, неодговарајућа кадровска и организациона попуњеност, али 
и просторна и техничка опремљеност поједних школа које би биле регионалног 
типа. Исто тако је истакао да је веома упитна и заинтересованост ученика за 
одлазак у мања мјеста како би се школовали за поједина занимања. 
 
Крешимир Бодрожић, директор компаније „TИКT MAНУФAКTУРA" д.о.о. Градишка, 
истакао је важност повезивања мањих општина у веће средњошколске центре, у 
сврху сакупљања већег броја ђака на одређеним мјестима, те повећање броја 
радних часова средњошколаца у току седмице, приликом обављања стручне 
праксе. 
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Информација у вези плана формирања регионалних савјета за образовање у 
Републици Српској је примљена к знању. 
 

Ад.10 
 

Душко Малешевић, представник Развојне агенције Градишка, представио је 
Извјештај о актуелним јавним позивима домаћих и међународних донатора. 
Министарство привреде и предузетништва Републике Српске је објавило Јавни 
позив за додјелу подстицаја за директна улагања. Укупна подстицајна средства 
износе 12.000.000,00 КМ. Минимални износ пројекта је 50.000,00 КМ, док 
максимални износи 30%. Јавни позив обухвата све прерађивачке секторе.  
 
Такође се очекује објава јавног позива од стране ЕУ4Агри пројекта, који ће се 
односити на мјеру подршке инвестицијама у прерађивачке капацитете и маркетинг 
пољопривредно-прехрамбених производа.  
 
Извјештај о актуелним јавним позивима домаћих и међународних донатора је 
примљен к знању. 

 
Ад.11 

 
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 поднесене иницијативе ријешене 
или евентуално у поступку рјешавања. 
 
Секретар Привредног савјета, Дарко Врховац, истакао је да је иницијатива, под 
називом: Одржавање сједнице Привредног савјета града Градишка у 
просторијама неког од привредних субјекта, била онемогућена због појаве 
пандемије, те како ће се настојати да се у скорије вријеме наведена иницијатива 
ријеши. 
 
Такође је истакнуто, да на допис, који је упућен Републичком педагошком заводу 
Републике Српске, а који је везан за иницијативу под називом: Испитати 
могућност и модалитете оспособљавање радника у грађевинском сектору, који 
је тренутно у експанзији, из разлога што је осјетан недостатак квалификованих 
радника, није стигао одговор. 
 
Дарко Врховац, координатор пројекта Локално партнерство за запошљавање 
Градишка, којег финансира Европска унија, а реализује Међународна организација 
рада, упознао је присутне са степеном реализације пројекта, као и о наредним 
корацима који слиједе у имплементацији наведеног пројекта. 
 
У склопу ове тачке дневног реда, представници фирми су истакли потребу за 
оспособљавањем радника за шивача, заваривача и бравара заваривача, што је 
прихваћено као приједлог за нове иницијативе, које је неопходно реализовати у 
наредном периоду. 
 

Ад.12 
 

С обзиром да није било дискутаната по овој тачки дневног реда,  предсједник 
Привредног савјета града Градишка, Драгана Илић, захвалила се представнику 
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Привредне коморе Републике Српске и привредницима на присуству, те истакла да 
ће једна од наредних сједница Привредног савјета у овој години бити одржана у 
просторијама предузећа „БОР“. 
 
 
Закључци: 
 

- Сви привредни субјекти, који желе да аплицирају на Јавни позив за подршку 
привредним субјектима, који је расписан од стране Владе Републике Српске, 
могу се обратити Развојној агенцији за сву потребну техничку подршку. 
 

- Дарко Врховац, секретар Привредног савјета, задужује се да у року од 7 дана, 
достави Привредном савјету повратну информацију од стране Републичког 
педагошког завода Републике Српске, а у вези са иницијативом под називом: 
Испитати могућност и модалитете оспособљавање радника у 
грађевинском сектору, који је тренутно у експанзији, из разлога што је 
осјетан недостатак квалификованих радника. 
 
 

Иницијативе: 
 

- Слађана Бруић,  директор „HAKADESCH“ д.о.о. Градишка, истакла је потребу 
за оспособљавањем радника за мјесто шивача. 

- Жарко Илић, власник предузећа „Миленковац“ д.о.о. Градишка, поднио је 
иницијативу да се покушају изнаћи модалитети за оспособљавање радника 
за радна мјеста бравар и бравар заваривач.   

 
 
 
Број:    11-117/22 
Датум: 30.03.2022. године 
 
 

 
 Записник сачинио: 

 
 

Дарко Врховац, секретар 

Записник прегледала: 
 

 

Драгана Илић, предсједник, с.р. 


