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Технички	секретаријат	Привредног	савјета	
Четврти	састанак	Привредног	савјета		
Општина	Теслић	

	
ЗАПИСНИК	

	
Четврти	 састанак	 Привредног	 савјета	 општине	 Теслић	 одржан	 је	 дана	

10.12.2014.	 године	 у	 малој	 сали	 општине	 Теслић.	 Састанак	 је	 сазвао	 начелник	
општине	 Милан	 Миличевић,	 актом	 број	 02‐014‐1266/14	 од	 02.12.2014.	 године.	
Састанак	је	почео	у	13:30h.	

Састанку	 је	присуствовало	12	чланова	Привредног	савјета	од	чега	 је	више	од	
половине	из	реалног	сектора,	чиме	су	стечени	услови	да	се	одржи	састанак	трећег	
Привредног	савјета.	

	
	Састанку	су	присуствовали,	следећи	чланови	ПС:	
	
1. Златко	Шкребић	
2. Добринко	Лукић	
3. Зоран	Слијепчевић	
4. Симеун	Мотичић	
5. Горан	Ђекановић	
6. Зоран	Зеленбабић	
7. Тешић	Борислав	
8. Ђурађ	Тривуновић	
9. Милош	Јелић	
10. Драган	Мишић	
11. Драган	Видаковић	
12. Анђелко	Илинчић	
	

Осим	чланова	Привредног	савјета,	састанку	су	присуствовали:	
	

1. Милован	Станковић,	замјеник	начелника	општине	Теслић	
2. Жељка	Кнежевић,	представница	УСАИД‐ГОЛД	
3. Оливера	Радић,	Привредна	Комора	Републике	Српске	
4. Срећко	Стојаковић,	Привредна	Комора	Републике	Српске	
5. Технички	секретаријат,	Александар	Мркоњић	
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Драган	Мишић‐	Отвара	састанак		Привредног	Савјета	и	поздравља	све	присутне	
после	чега	 је	упитао	све	присутне	да	ли	имају	замјерки	на	записник	са	прошлог	
састанка	ПС.	С	обзиром	да		није	било	замјерки	прешло	се	на	гласање	и	записник	је	
једногласно	усвојен.	

	
Драган	Мишић	представља	дневни	ред	трећег	састанка:	
	
1. Презентација	процеса	БФЦ	сертификације	(Business	Friendly	Certificate)	
2. Презентација	нацрта	буџета	општине	Теслић	
3.	Разно‐најава	следећег	састанка,завршна	питања,закључци	и	коментари	
	
Дневни	ред	се	усваја	једногласно	после	чега	се	прелази	на	прву	тачку	дневног	реда.	
	
1.	Презентација	процеса	БФЦ	сертификације	(Business	Friendly	Certificate)	
	
Оливера	 Радић‐	 кроз	 кратку	 презентацију	 о	 процесу	 БФЦ	 сертификације	
објашњава	 присутнима	 суштину	 и	 начин	 добијања	 	 БФЦ	 сертификата.	 Такође,	
наглашава	и	које	ће	добре	ефекте	на	локалну	привреду	направити	сам	процес	кроз	
испуњавање	свих	критеријума	који	су	потребни	за	добијање	овог	сертификата.	На	
крају	додаје	да	Привредна	комора	РС	увијек	на	располагању	привредницима	и	да	
тренутно	 спрема	 приједлог	 мјера	 економске	 политике	 који	 ће	 послати	 на	 више	
нивое	власти	те	да	би	било	добро	да	га	и	ПС	општине	Теслић	прегледа	 	и	дадне	
евентуалне	сугестије.		
	
2.	Презентација	нацрта	буџета	општине	Теслић	
	
Ђурађ	 Тривуновић‐	 присутнима	 презентује	 нацрт	 буџета	 општине	 Теслић	 за	
2015.	годину	и	објашњава	које	су	то	промјене	у	односу	на	2014.	годину	и	зашто	су	
настале	после	чега	се	прелази	на	дискусију.	
Милован	Станковић‐	поздравља	све	присутне	и	додаје	да	је	по	његовом	мишљењу	
овакав	буџет	реалан	те	да	је	важна	чињеница	то	што	ће	уз	овакав	буџет	Општина	
уравнотежити	 баланс	 између	 расхода	 и	 прихода	 који	 је	 поремећен	 наслеђеним	
дефицитом	из	2012.	године.После	тога	се	осврће	се	на	покренуте	пројекте	и	ставке	
у	буџету	које	су	најбитније	за	привреднике	општине	Теслић	као	што	су	изградња	
водоводне	мреже,канализације,средства	предвиђена	за	подстицаје	и	финансирање	
пројеката.	
Златко	 Шкребић‐	 сматра	 да	 средства	 која	 се	 дијеле	 разним	 удружењима	 и	
клубовима	 на	 територији	 општине	 Теслић	 треба	 давати	 на	 основу	 озбиљно	
написаних	пројеката	којим	би	се	обавезали	да	средства	утроше	у	ту	намјену	пошто	
се	 она	 овако	 троше	 на	 текуће	 и	 остале	 трошкове	 а	 због	 чега	 у	 Теслићу	 нема	
никаквог	садржаја	нити	користи	по	Општину.	
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Милован	Станковић‐	хвали	сугестију	господина	Шкребића	и	додаје	да	је	Општина	
већ	доњела	одлуку	да	се	начин	расподјеле	тих	средстава	промјени	те	да	ће	један	
дио	средстава	ићи	програмски	кроз	пројекте	док	Спортски	савјет	општине	Теслић	
обезбјеђује	 расподјелу	 средстава	 спортским	 клубовима	 кроз	 	 јасно	 дефинисане	
критеријуме	и	правилник.	
Ђурађ	Тривуновић‐	додаје	да	је,	што	се	тиче	спортских	клубова,	донешен	Закон	о	
спорту	на	нивоу	РС	унутар	којег	 су	дефинисана	правила	о	расподјели	 средстава	
спортским	клубовима.		
Драган	Мишић‐	наглашава	да	би	било	добро	да	се	све	накнадне	сугестије	доставе	
Одјељењу	за	финансије	прије	слања	нацрта	буџета	на	скупштинску	сједницу.	
Ђурађ	Тривуновић‐	објашњава	да	је	у	задње	три	године	видљиво	да	се	приходи	тј.	
постотак	учешћа	на	основу	ПДВ‐а,	пореза	на	имовину	и	пореза	на	лична	примања,	
смањују	у	односу	на	укупан	буџет	и	да	је	очито	да	се	ти	приходи	не	могу	повећати	
те	да	је	Општина	приморана	тражити	изворе	прихода	на	друге	начине.Упркос	томе,	
побољшана	 је	 ликвидност	 и	 средства	 која	 се	 издвајају	 за	 повратнике,расељена	
лица,		борачку	организацију	и	стипендије	нису	смањивана.	При	том	се	осврнуо	и	на	
приче	 о	 прекомјерном	 запошљавању	 у	 општинској	 управи	 упоређујући	 број	
запослених	који	је	био	већи	на	крају	2012.	године	него	сада,	после	чега	се	прешло	
на	следећу	тачку	дневног	реда.	
	
3.	Разно	
	
Драган	Мишић‐	обавјештава	чланове	ПС‐а	да	је	на	претходној	скупштини	усвојена	
Одлука	о	измјени	регулационог	плана	за	пословну	зону	Ланара,	да	је	једногласно	
усвојена	 Студија	 изводљивости	 за	 пословну	 зону	 Ланара,као	 и	 да	 је	 тренутно	 у	
изради	 регулациони	 план	 за	 индустријску	 зону	 Борје	 (дио	 који	 се	 налази	 у	
власништву	Општине)	и	да	би,	ради	налажења	што	квалитетнијег	рјешења,	било	
добро	да	и	 чланови	ПС‐а	дадну	 своје	мишљење	после	 упознавања	 са	наведеним	
промјенама.	 Додаје	 и	 да	 су	 ,од	 стране	 Европске	 комисије,	 добијена	 средства	 за	
реализацију	два	пројекта:	„Набавка	сушара	за	воће	и	љековито	биље	и	дестилерије	
за	етерична	уља“;	„Унапређење	услова	за	оспособљавање	радне	снаге	у	секторима	
дрвопрераде	и	металопрераде“	 те	 да	 ће	 о	њиховом	почетку	и	 реализацији	 бити	
благовремено	обавјештавани.	
	
Састанак	је	завршен	у	14:40	часова.	
	
	
			
	 	
			


