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З А П И С Н И К 

са 3. сједнице Привредног савјета општине Градишка 
 
 Сачињен дана 04.04.2019. године са почетком у 13:00 часова у просторијама 
Општине Градишка. Сједници су присуствовали сљедећи чланови: 
 

1. Зоран Аџић, начелник општине Градишка, 
2. Миленко Павловић, предсједник Скупштине општине Градишка, 
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. Милена Врховац, директор "БОР" д.о.о. Градишка, 
7. Крешимир Бодрожић, директор "TИКT MAНУФAКTУРA" д.о.о. Градишка, 
8. Бранислав Бањац, директор "ПМП Јелшинград - ФМГ" д.д. Градишка, 
9. Данијел Гончин, директор "ГОНЧИН" д.о.о. Градишка, 
10. Стево Ристић, директор „МАРДИ“ д.о.о. Чатрња и 
11. Данило Гајевић, директор "ГРАДИД - ИНЖЕЊЕРИНГ" д.о.о. Градишка. 

 
 Изостанак су правдали чланови: Бранко Стојнић, Александар Микић, Данило 
Вујат, Мулага Цимиротић, Марија Осмић Ковачевић, Данило Кесеровић и Предраг 
Боројевић. 
 Поред чланова, сједници су присуствовали гости: Љубинка Радонић Злојутро, 
Међуопштинско удружење глувих и наглувих општина Градишка, Србац и Прњавор, 
Вјекослав Марковиновић и Милош Марјановић, ЈУ Фонд за професионалну 
рехабилитацију и запошљавање инвалида, Милан Средојевић, директор ШГ 
„Градишка“, Душко Малешевић, Развојна агенција Градишка, Никола Крагуљ, савјетник 
Градоначелника и Дарко Врховац, Одсјек за локални економски развој. 
 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. Извјештај о реализацији Програма рада за 2018. годину, 
3. Програм рада за 2019. годину, 
4. Побољшање стања на подручју Градишке у погледу запошљавања особа са 

инвалидитетом, 
5. Информација о расподјели дрвних сортимената у општини Градишка, 
6. Иницијативе Привредног савјета, 
7. Нацрт Правилника о поступку додјеле и исплате средстава из Програма подршке 

развоју предузетништва у општини Градишка за 2019. годину, 
8. Остала питања. 
 
 Дневни ред једногласно је усвојен. 
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Ад. 1 
 

 Записник са 2. сједнице Привредног савјета општине Градишка једногласно је 
усвојен. 

 
Ад. 2 

 
 Извјештај о реализацији Програма рада за 2018. годину једногласно је усвојен. 
 

Ад. 3 

 
 Програм рада за 2019. годину једногласно је усвојен. 
 

Ад. 4 
 

 Чланови Привредног савјета имали су прилику да се информишу о 
могућностима за побољшање стања на подручју Градишке у погледу запошљавања 
особа са инвалидитетом. Представници ЈУ Фонд за професионалну рехабилитацију и 
запошљавање инвалида презентовали су предности и могућности за пословне субјекте 
приликом запошљавања лица са инвалидитетом, међу којима се посебно истичу: 
новчани стимуланс за запошљавање инвалида, који представља намјенска, 
бесповратна средства која се одобравају послодавцу који запошљава инвалида или 
инвалиду који се самозапошљава, и поврат доприноса на нето плату запосленог 
инвалида, за која Фонд врши рефундацију послодавцима док је инвалид у радном 
односу. Тренутно, на подручју Градишке, наведени стимуланс користи 41 послодавац, 
што је најмање у регији Бања Лука. 
 

Ад. 5 
 
 Милан Средојевић, директор ШГ „Градишка“ информисао је присутне о 
расподјели дрвних сортимената у општини Градишка за 2019. годину. Изнешени су 
подаци о величини расположивог етата на подручју које покрива ШГ „Градишка“ 
(Градишка, Прњавор, Србац) и уговореним и до дана одржавања сједнице 
реализованим количинама по врстама дрвета. 
 Након информисања покренута је дискусија у којој су учествовали: Милена 
Врховац, Милан Средојевић и Зоран Аџић. На крају дискусије једногласно је 
усаглашене сљедећа 
 

ИНИЦИЈАТИВА 
 
1. Успостављање одређеног вида координације између Одјељења за привреду и 

пољопривреду Општинске управе Градишка као носиоца активности, ЈПШ "ШУМЕ 
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ" а.д. Соколац, Шумско газдинство "ГРАДИШКА" и 
представника дрвопрерађивача из Градишке у циљу унaпрeђeњa сaрaдњe и 
кoмуникaциje пo питaњу рaспoдje шумских дрвних сoртимeнaтa. 

 
 Усаглашенa иницијативa ће се уписати у Регистар иницијатива за што се 
задужује Секретар Савјета. 

 
Ад. 6 

  
 Присутни носиоци активности за реализацију свих иницијатива које су уписане у 
Регистар иницијатива Привредног савјета општине Градишка информисали су присутне 
о предузетим радњама и статусу извршења иницијатива. Наведене информације је 
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потребно уписати у Регистар, за што се задужује Секретар Савјета. По завршетку 
информисања није било дискусије. 

 
Ад. 7 

  
 Нацрт Правилника о поступку додјеле и исплате средстава из Програма 
подршке развоју предузетништва у општини Градишка за 2019. годину једногласно је 
прихваћен и упућен у даљњу процедуру. 
 

Ад. 8 
 

 У току дискусије, у којој су учествовали сви присутни, једногласно су усаглашене 
сљедеће 
 

ИНИЦИЈАТИВЕ 
 
1. Организовање састанака пословних субјеката са завршним разредима у средњим и 

основним школама, на којима би се предузећа представила ученицима, по узору на 
примјер сарадње предузећа "TIKT MANUFAKTURA" д.о.о. Градишка и "ПМП 
Јелшинград - ФМГ" д.д. Градишка са ЈУ Техничка школа Градишка. 

2. Уписивање једног одјељења у занимању текстилних техничара у Средњој стручној и 
техничкој школи Градишка. 

3. На једну од наредних сједница у текућој години позвати представника Царинске 
испоставе Градишка ради сагледавања могућности убрзавања царинских 
поступака. 

 
Усаглашене иницијативе ће се уписати у Регистар иницијатива за што се задужује 
Секретар Савјета. 
 
 
Број: 1-04/19 
Датум: 04.04.2019. 
 

Записник сачинио 
Данило Шобот с.р., секретар 

Записник прегледао 
Зоран Аџић с.р., предсједник 

 


