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Технички секретаријат Привредног савјета
Девети састанак Привредног савјета
Општина Теслић

ЗАПИСНИК
Девети састанак Привредног савјета општине Теслић одржан је дана 25.12.2015.
године у малој сали општине Теслић. Састанак је сазвао начелник општине Милан
Миличевић, актом број 02-014-5.69/15 од 18.12.2015. године.
Састанку су присуствовали, следећи чланови ПС:
1. Анђелко Илинчић,
2. Ђурађ Цвијић,
3. Небојша Петровић,
4. Бранко Петровић,
5. Добринко Лукић,
6. Милан Миличевић,
7. Лука Ристић (умјесто Зорана Зелембабића),
8. Тешић Борислав,
9. Милован Станковић,
10. Божић Синиша,
11. Тривуновић Ђурађ,
12. Горан Ђекановић,
13. Драган Видаковић,
14. Драган Мишић.
Осим чланова Привредног савјета, састанку су присуствовали:
1. Технички секретаријат, Александар Мркоњић

Састанак је почео у 14:00h.

Уводнo обраћање Начелника
Милан Миличевић- Начелник општине је поздравио све чланове Привредног
савјета истичући задовољство што ПС може да обавјести да је општина Теслић
добила БФЦ сертификат, те да је прва општина у РС која је овај сертификат добила.
Добијањем БФЦ сертификата Теслић је сврстан међу градове/општине са
повољним пословним окружењем, а захтјеви који је требало испунити за добијање
истог били су изузетно захтјевни. Први корак је начињен, остварен је добар
резултат од 86,6 бодова, али је неоходно даље радити на ресертификаци јер је ово
константан процес. Међутим, овај сертификат представља само папир ако није
мјерљив и ако не доприноси смањењу незапослености и бољем животу у Теслићу.
У контексту тога Начелник је нагласио да је у 2014. години отворено 330 нових
радних мјеста, а да је у протекле три године дошло до повећања запослених за 889,
те смањења незапослених на евиденцији бироа за 450. Мјере за подстицај
производних дјелатности на отварању нових радних мјеста спроведене од стране
општине у 2014. и 2015. год. резултирале су запошљавањем 220 нових радника.
Начелник је искористио прилику да присутнима пожели срећне наступајуће
празнике са надом да ће се и у наредној години наставити са добром сарадњом
пословне заједнице и општинске управе.
Представљање дневног реда

Драган Мишић – Прије упознавања са дневним редом упитао је све присутне да ли
имају какву примједбу на записник са претходног састанка ПС. Како није било
примједби по достављеном записнику представљен је предложени дневни ред.
Дневни ред се усваја једногласно после чега се прелази на прву тачку дневног реда.
1. Приједлог буџета општине Теслић за 2016. год.
Ђурађ Тривуновић – упознао је ПС са активносима које су се спроводиле у вези
ребаланса буџета за 2015.год. и приједлога за 2016. Приједлог и нацрт буџета
разликују се за цца 200.000 КМ, због нужности прихваћања одређених сугестија
како би исти био усвојен. Најважнија ставка буџета која се односи на саму привреду
је да су у буџету планирана средства за подстицаје у 2016. години у износу од
820.000 КМ, од чега 300.000 за пољопривреду, а 520.000 КМ за креирање нових
радних мјеста. С обзиром да постоје одређене назнаке о повећаним потребама за
подстицаје у дијелу новог запошљвања реално је очекивати ребаланс буџета по
овој ставци. Буџет је планиран у износу од 16,2 милиона КМ. Планирани расходи
односе се на: текуће расходе 12,2 милиона, капиталне расходе 2,6 милиона, отплата
кредита 1,22 милиона и буџетске резерве од 100 хиљада КМ. Општина је у октобру
поднијела захтјев за добијање сагласности за ново кредитно задужење, али
одговор на захтјев није стигао те тај кредит није уврштен у приједлог буџета, а ако
сагласност стигне до усвајања приједлога буџета исти ће бити уврштен путем
амандмана и тада би буџет био 20.2 милиона КМ. По овој тачци дневног реда није
било дискусије.
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2. Информација о висини пореске стопе на непокретности за 2016. год.
Тривуновић Ђурађ- Законом су предвиђене стопе о порезу на непокретности које
се уврштавају у приходе локалних заједница. Распон стопа пореза на
непокретности предвиђен је по стопама од 0,05 до 0,5, а висину стопа одређују
локалне заједнице. Локалне заједнице па и општина Теслић морају да донесу
одлуку о висини вриједности непокретности на општини Теслић. Тржишна
вриједност непокретности утврђена на овај начин представља пореску основицу
за обрачун пореза на непокретности за пореску 2016. годину, уз примјену
корективних коефицијената према карактеристикама непокретности. Примјена
ове Одлуке неће имати значајнији утицај на тржишну вриједност непокретности
која је већ раније утврђена, али њено доношење представља законску обавезу.
Општинсак управа је одржала двије јавне расправе везане за одређивање висине
пореске стопе на непокретности и на истима су издефинисани приједлози који ће
бити упућени Скупштини на усвајање: Пореска стопа на непокретности по стопи
од 0,10% за све непокретности, а да изузетно пореска стопа за непокретноси у
којима се обавља производна дјелатност буде обрачуната по стопи од 0,07%.
Драган Мишић- Смањење пореске стопе, као и утврђивање тржишне вриједности,
је свакако значајно за привреднике Теслића. Поређења ради, али и упознавања
јавности, општина Приједор је утврдила стопу за привреду од 0,1%, док је општина
Мркоњић Град по основу ове врсте прихода планира исте у износу од 450.000 КМ.
Сматрам потребним нагласити да је и ово један од начина да се стимулишу
производне дјелатности.
Тривуновић Ђурађ – Општина Мркоњић Град је два пута мања од Теслића, а
приход по основу наплате ове врсте пореза у будџету планиран је у износу од
330.000 КМ. Приједор је диференцирао стопу па је за привреду 0,1%, а за
становништво 0,18%.
Милан Миличевић – Сматрам потребним нагласити да је и у ранијем периоду општина
Теслић имала најнижу стопу у односу на друге. Овај пут смо имали план да као један од
видова подстицаја буде смањење пореске стопе на непокретности. Имали смо великих
техничких проблема око доношења приједлога одлуке о висини вриједности
непокретности на општини Теслић, јер ако је не донесемо не можемо вршити
убирање прихода по овом основу. Закон који је прописао ову обавезу све је лијепо
појасниоа, али је изузетан проблем како на стручан начин и по којим
критеријумима иузвршити тржишну процјену вриједности. То је био озбиљан
задатак који је требало обавити у кратком року, те је пронађен компромис да се у
сарадњи са РУЈП преузму подаци по основу којих су они вршили у ранијем периоду
тржишну процјену вриједности. Ово значи да се суштински основица за обрачун
неће мјењати, али је заиста утврђен велики број нелогичности у процјени тржишне
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вриједности гдје имате случај да некретнина у Блатници и Бричу има исту
тржишну вриједност. На овој диференцијацији тржишне вриједности некретнина
потребно је радити у наредном периоду и утврдити је у складу са правилима
струке. Проблем убирања пореза није у надлежности општинске управе, те смо
апеловали према надлежнима да се утврде санкције за оне који нису извршили
пријављивање непокретности.
Тривуновић Ђурађ – висина пореске стопе се утврђује за сваку годину, те је
потребно да привредници који нису у претходној пријави извршили раздвајање
некретнина, а баве се производњом, да то учине, како не би плаћали порез по већој
пореској стопи.
Бранко Петровић- Везано за утврђивање висине пореске стопе на непокретности
посебно бих указао на чињеницу везану за процјену тржишне вриједности
непокретности. Мало је привредника који су радили објекте по систему „кључ у
руке“ већ су властитим снагама то радили тако и да цјена изградње по м2 је
другачија, негдје је 100, негдје 200 КМ, док рецимо готова хала кошта нешто мање
од 300 КМ/м2. Стога је веома проблематично утврдити тржишну вриједност и на
исту примјенити стопу пореза. Сарадња привреде и општине иде у правцу
отварања нових радних мјеста и то је евидентно, али је и чињаница да је општина
ограничена законима и другим прописима на које нема утицај. У разговору са
неким привредницима дотакели смо се и једне друге ствари гдје смо утврдили да
се преплићу порез на непокретности и нека комунална накнада. То двоје
кумулативно није баш мало, а цјелокупан убир пореза на непокретности је
повјерен РУЈП, а сигуран сам да 99% оних који бораве у иностранству није
пријавило своју непокретност. Када би се убрао и тај дио пореза онда би и привреди
и осталим стопа могла бити мања. РУЈП не испуњава свој задатак и не прати
дешавања. Побољшање привредног амбијента зависи од услова које дефинишемо
и у тој мјери можемо очекивати развој. А то је тешко када имамо наплату
којекаквих такси, као рецимо у Електродистрибуцији, рецимо накнада за
обновљиве изворе је повећана за 100%, прикључна такса за водовод кошта више
од пројекта, и то су само неки примјери који отежавају рад привреди и даљем
инвестирању. О свим таксама које се дефинишу на општинском нивоу треба
повести расправу, јер то све утиче на нове инвеститоре. Сматрам да сви објекти у
оквиру производње треба да буду опорезовани по стопи од 0,07%.
Моје похвале општини, Начелнику, замјенику Начелника и свима који су се бавили
радом привреде. Моја замјерка иде ка чутању администрације које је још увијек
присутно као и селективном приступу инспекције, те на истом треба порадити.

3.Информација о процесу БФЦ сертификације
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Драган Мишић – Процес БФЦ цертификације је регионални пројекат који је кренуо
2007. године и истом је циљ унапређења рада и сарадње локалних заједница са
привредном заједницом у који се БиХ прије двије године. Комплетан процес је био
мукотрпан али смо током њега увидјели недостатке општинске управе на којима
је требало радити како би се унапређивала сарадња са привредом. БФЦ сертификат
захтјева испуњење 12 критеријума и 88 подкритеријума. Све наведене критеријуме
смо испунили што је резултирало добијањем БФЦ сертификата. ПС је један од
резултата увођења БФЦ сертификације и показало се да је то одличан начин на који
се остварује сарадња општине и привреде. Наша обавеза је даље испуњавање и
доградња по критеријумима које је БФЦ прописао али и утврђивање резултата који
су проистекли из овог пројекта, а он се мјери новим радним јестима и
задовољством привредника радом општинске администрације. Морам нагласити
да смо 15. Општина на подручју бивше југославије која је добила овај сертификат,
а званично урућивање биће наредне године у црној Гори. Са даљим радом на
испуњавању критеријума, рецертификацији и свему што се односи на овај пројекат
редовно ћете бити обавјештавани.
Милан Миличевић – само укратко да додам на који смо начин ми ушли у прићу
око БФЦ сертификације. Када уђете у овај посао као што сам ја 2012. године, заједно
са сарадницима, открио сам тромост и недостатке администрације, неке ствари су
се откривале по жалбама грађана а неке од стране грађане. Када утврдите да нешто
не функционише, а знате да може боље онда позовете стручне људе који то знају
радити. У првом тренутку није било ни битно да ли ћемо добити сертификат већ
нам је било битно да отклонимо негативности и постанемо ефикасна
администрација, а само добијање сертификата од професионалне и стручне
комисије је била награда за наш рад.
Бранко Петровић – Похвањујем све вас који сте учествовали у том пројекту и
вјерујем да је тај сертификат врста улазнице за будуће инвеститоре. Знам да је
уложено пуно труда и рада, те вам свима упућујем искрене честитке на овом
сертификату.
4. Информација о активностима на уређењу пословних зона.
Милован Станковић – Посао који је отпочео прије двије године и чинило се да још
дуго неће бити окончан. Могу да изразим задовољство што су пред окончањем сви
припремни радови на дефинисању пословних зона Борја и Ланара. Ових дана се
обављају активности на утврђивању објеката у пословној зони Борје који треба да
буду склоњени, а на подручју пословне зоне Ланара обављено је преко 50% радова
на уређењу земљишта. Пројектна документација је у изради, а приоритет је
изградњи инфраструктуре и надамо се крајем маја да ће на подручју Ланаре бити
већ уређено 13локалитета, од којих су 3 већ резервисане. Ово је прилика да наши
привредници размисле о инвестирању на овим пословним зонама, јер колико год
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је добро да долазе страни инвеститори толико је и битно да се иде на развој
домаћих и постојећих привредника.
5. Анализа досадашњег рада Привредног савјета
Драган Мишић – неки од чланова ПС су објективно спрјечени да учествују у раду
ПС, те предлажем да се уђе у процедуру избора нових чланова ПС. Уколико сматрате
да се изврши измјена некох чланова ПС по питању сектора молим вас да се
изјасните.
Небојша Петровић – графички сектор није активан, а сви кукају како имају
проблема, те би требало покушати анимирати поново људе и уозбиљити их.
Бранко Петровић – хемијски сектор је непокривен те је потребно исти активират
јер је Дестилација значајан субјект те би требало покушати да се исти укљуће у рад
ПС.
6. Разно
Бранко Петровић – моја фирма је проглашена најбољом у југоисточној Европи а ја
сам проглашен нај менаџером у БиХ, на што сам поносан, а за награду је дјелимично
заслужна и општинска управа.
Милан Миличевић – искрене честитке на наградама, и срећан сам ако је
општинска администрација имала макар мали допринос у освајању истих.
Састанак је завршен у 15:10.
Закључци на крају IX састанка Привредног савјета:
1 .Иницирати привреднике да изврше промјене намјене пословних објеката како
би се на исте примјењивале адекватне стопе пореза на непокретности.
2. Радити на даљем унапређењу пословног окружења у складу са критеријумима
БФЦ стандарда и потпуном испуњавању истих.
3. Иницирати домаће привреднике да сагледају своје потребе и могућности
инвестирања у пословним зонама Борје и Ланара.
4. Извршити реконструкцију Привредног савјета по питању представника сектора
који из објективних разлога не могу да учествују у раду истог, као и за секторе који
су неактивни.
5. Поразговарати са менаџментом Дестилације да се укључе у рад Привредног
савјета.
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