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ЗАПИСНИК 

 

Десети састанак Привредног савјета општине Теслић одржан је дана 27.04.2016. 

године у  малој сали  општине Теслић. Састанак је сазвао начелник општине Милан 

Миличевић, актом број 02-014-1.18/16 од 21.04.2016. године.  

 

 Састанку су присуствовали, следећи чланови ПС: 

 

1. Небојша Петровић,  

2. Бранко Петровић,  

3. Ранко Бијелац, 

4. Зоран Зеленбабић 

5. Милован Станковић, 

6. Горан Ђекановић. 

 

Осим чланова Привредног савјета, састанку су присуствовали: 

 

       1. Жељко Јотановић – Директор ЈУСШ „Никола Тесла“ Теслић, 

       2. Дејан Поздеровић ЈУ СШЦ „Јован Дучић“ Теслић. 

 

Технички секретаријат, Александар Мркоњић и Самира Зеленбабић. 

 

Састанак је почео у 13:30h. 

 

 

 

Бранко Петровић- Отвара састанак  Привредног Савјета и поздравља све присутне 

после чега је упитао све присутне да ли се слажу са дневним редом. Дневни ред се 

усваја једногласно после чега се прелази на прву тачку дневног реда. 

 
Дневни ред се усваја једногласно после чега се прелази на прву тачку дневног реда. 
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1. Уписна политика средњих школа и потребе тржишта рада 

 

Самира Зеленбабић- Поздравља све присутне и изражава жаљење због слабог 

одзива чланова привредног савјета, посебно због представника средњих школа као 

и због озбиљности и значаја теме.Додаје да с обзиром да је у последње вријеме све  

више притужби локалних привредника на слаб кадар који излази из наших 

средњих школа замољени су директори наших средњих школа да дођу и поближе 

нам објасне ову проблематику. 

 

Жељко Јотановић – Као директор средње техничке школе „Никола Тесла“ 

објашњава присутнима како се формира уписна политика правилницима 

Министарства. Такође, наглашава да су контактирали велики број наших 

привредника у циљу испитивања потреба тржишта рада. Као један од главних 

проблема издваја чињеницу да многа дјеца одлазе из наше средине и настављају 

школовање у другим мјестима те да је интерес за дефицитарна занимања јако мали 

због чега се ствара проблем на тржишту рада. 

 

Дејан Поздеровић – Презентује присутнима број и врсту одјељења која су 

формирана за текућу годину у СШЦ „јован Дучић“. Као примјер доброг начина рада 

са привредницима наводи сарадњу са предузећем „Дивос“ доо које је запослило 

ученика после спроведене праксе у тој фирми. 

 

После дуже расправе предложено је да се дио средстава за стипендирање 

преусмјери на стипендирање дефицитарних занимања у средњој школи и да се 

успостави боља комуникација између школе и привреде у циљу усклађивања 

потреба на тржишту рада.  

  

После тога прешло се на следеће тачке дневног реда гдје су општински службеници 

информисали привреднике о активностима на уређењу пословне зоне “Ланара” 

Теслић, могућностима подршке привредницима кроз донаторске пројекте те о 

ефектима стимулативних мјера и додјеле подстицајних средстава за запошљавање 

у 2015. години. 

 

Састанак је завршен у 15:00h. 

 

 

 

 


