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З А П И С Н И К 

са 2. сједнице Привредног савјета општине Градишка 
 
 Сачињен дана 13.12.2018. године са почетком у 13:00 часова у просторијама 
Општине Градишка. Сједници су присуствовали сљедећи чланови: 
 

1. Миленко Павловић, предсједник Скупштине општине Градишка, 
2. Бранко Стојнић, начелник Одјељења за привреду и пољопривреду, 
3. Владо Томић, директор ЈУ Техничка школа Градишка, 
4. Жељко Билбија, директор КП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА" а.д. Градишка, 
5. Милена Врховац, директор "БОР" д.о.о. Градишка, 
6. Александар Микић, директор "REFLEX" д.о.о. Градишка, 
7. Бранислав Бањац, директор "PMP Jelšingrad - FMG" a.d. Gradiška, 
8. Данијел Гончин, директор "ГОНЧИН" д.о.о. Градишка, 
9. Данило Вујат, директор "КОМИНГ-ПРО" д.о.о. Градишка, 
10. Данило Гајевић, директор "ГРАДИД - ИНЖЕЊЕРИНГ" д.о.о. Градишка, 
11. Марија Осмић Ковачевић, директор "ШПЕДИЦИЈА ГЛОБУС" д.о.о. Градишка, 
12. Данило Кесеровић, директор "ДАМБИ КОМЕРЦ" д.о.о. Градишка и 
13. Предраг Боројевић, члан управног одбора Удружење "МОСТ" Градишка. 

 
 Изостанак су правдали чланови: Зоран Аџић, предсједник, Саша Суботић, члан, 
Крешимир Бодрожић, потпредсједник, Стево Ристић, члан и Мулага Цимиротић, члан. 
 Поред чланова сједници су присуствовали: Радмила Пузић, републички 
инспектор рада, Вера Зорић, републички тржишни инспектор, Грозда Бабић, 
републички тржишни инспектор, Горан Сембер, начелник Одјељења за инспекције у 
Општини Градишка и Никола Крагуљ, савјетник Начелника општине. 
 Сједницу је уз сагласност присутних чланова водио секретар Данило Шобот. 
Пребројавањем присутних утврђено је да постоји кворум. 
 Предложен је сљедећи: 
 

Д Н Е В Н И Р Е Д 
 

1. Усвајање записника са претходне сједнице 
2. „Рад на црно“ и могуће дјеловање у циљу спречавања постојеће праксе 
3. Нацрт Стратегије развоја општине Градишка за период од 2019. до 2027. 

године 
4. Нацрти програма подстицаја за привреду и пољопривреду у општини 

Градишка за 2019. годину 
5. Анкетирање пословног сектора општине Градишка 
6. Унапређење рада Привредног савјета општине Градишка 
7. Приступ финансијским средствима за приватни сектор (презентација 

EU4Business пројекта) 
8. Остала питања 

 
 Дневни ред једногласно је усвојен. 



 

Ад. 1 
 

 Записник са 1. сједнице Привредног савјета општине Градишка једногласно је 
усвојен. 

 
Ад. 2 

 
 У дискусији су учествовали чланови: Данило Вујат, Александар Микић, 
Бранислав Бањац, Милена Врховац, Жељко Билбија, Владо Томић и Миленко 
Павловић. 
 Радмила Пузић, републички инспектор рада, Вера Зорић, републички тржишни 
инспектор, Грозда Бабић, републички тржишни инспектор и Горан Сембер, начелник 
Одјељења за инспекције у Општини Градишка дали су одговоре на постављена 
питања. Такође, истакнули су потребу за прецизним и аргументованим пријављивањем 
случајева непријављених радника и нерегистрованог рада. 
 Чланови и гости усаглашено су указали на потребу: 

• реалнијег приступа система рада Бироа за запошљавање и 

• значајније примјене превентивних активности у циљу спречавања појава 
непријављених радника и нерегистрованог рада. 

 По завршетку дискусије није било закључака. 
 

Ад. 3 
 

 За дискусију није било пријављених. 
 Није било сугестија, примједби и приједлога на нацрт Стратегије развоја 
општине Градишка за период од 2019. до 2027. године. 
 

 
Ад. 4 

 
 У дискусији су учествовали чланови: Жељко Билбија, Милена Врховац и Данило 
Вујат. 
 Бранко Стојнић, начелник Одјељења за привреду и пољопривреду и секретар 
Данило Шобот дали су одговоре на постављена питања. 
 Није било сугестија, примједби и приједлога на нацрте програма подстицаја 
привреди и пољопривреди Општине Градишка за 2019. годину. 
 

Ад. 5 
 

 У дискусији су учествовали чланови: Милена Врховац и Данило Вујат. 
 Секретар Данило Шобот је дао одговоре на постављена питања. 
 Након дискусије једногласно су донешени сљедећи 
 

З А К Љ У Ч Ц И 
 

1. Усваја се предложени образац анкете пословног сектора у општини Градишка. 
2. Анкетирање ће спроводити Општина Градишка једном годишње током првог 

квартала. 
3. Резултати анкетирања ће се користити приликом израде годишње информације 

о стању у привреди општине Градишка. 
4. Општина Градишка ће писменим путем просљеђивати надлежним 

институцијама прикупљене приједлоге и иницијативе за унапређење пословног 
окружења. 

5. Прикупљени подаци и информације о објектима за продају или закуп, уз 
сагласност анкетираног, ће се користити приликом израде инвестиционих 
промотивних материјала Општине Градишка. 



 

Ад. 6 
 
 Секретар Данило Шобот је предочио приједлоге за унапређење рада 
Привредног савјета, који су прикупљени приликом сарадње Општине Градишка са 
представницима међународних организација, донатора и верификаторима и 
провјеривачима BFC SEE стандарда. 
 У дискусији су учествовали сви присутни чланови. 
 Након дискусије једногласно су донешени сљедећи 
 

З А К Љ У Ч Ц И 
 

1. Успостављени регистар чланова Привредног савјета ће се објавити на интернет 
страници Општине Градишка. 

2. Планови и извјештаји о раду Савјета ће се објављивати путем интернет 
странице Општине Градишка. 

3. Успоставиће се регистар иницијатива Привредног савјета и исти ће се објавити 
путем интернет странице Општине Градишка. 

  

 О извршењу ових закључака стараће се секретар Савјета. 

 

Ад. 7 

 

 Секретар Данило Шобот присутнима је презентовао EU4Business пројекат, као 
могућност прибављања бесповратних средстава. 
 Након презентације није било дискусије. 

 

Ад. 8 
 

У току дискусије, у којој су учествовали сви присутни, једногласно је усаглашено 
сљедеће: 
 
СУГЕСТИЈЕ И ПРИЈЕДЛОЗИ 
 
1. Начелник општине да чешће присуствује на сједницама Савјета, узимајући у обзир 
могућност прилагођавања термина одржавања његовом распореду. 
 
ИНИЦИЈАТИВЕ 
 
1. Успостављање и континуирано спровођење процеса пружања савјетодавних услуга  
у Развојној агенцији Градишка за пословне субјекте са сједиштем у општини Градишка, 
приликом пријављивања на домаће и међународне јавне позиве за додјелу 
бесповратних средстава. У оквиру процеса предвидјети активност информисања 
цјелокупне пословне заједнице Градишке о могућностима и начину кориштења услуге. 
2. Организовање новогодишњег пријема за привреднике из Градишке код Начелника 
општине. 

 

Усаглашене иницијативе ће се уписати у успостављени регистар иницијатива. 
 
Број: 4-12/18 
Датум: 13.12.2018. 
 

Записник сачинио 
Данило Шобот с.р., секретар 

Записник прегледао 
Зоран Аџић с.р., предсједник 

 


