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Технички	секретаријат	Привредног	савјета	
Други	састанак	Привредног	савјета		
Општина	Теслић	

	
ЗАПИСНИК	

	
Други	 састанак	 Привредног	 савјета(у	 наставку	 ПС)	 општине	 Теслић	 одржан	 је	
дана	 16.07.2014.	 године	 у	 сали	 скупштине	 општине	 Теслић	 у	 згради	 Завода	 за	
запошљавање.	
Састанак	 је,у	 складу	 са	Пословником	 о	 раду	ПС,	 сазвао	 предсједник	ПС	 општине	
Теслић,	госп.	Милан	Миличевић	.	 	Састанак	је	започет	у	15.00	сати.	Састанку	нису	
присуствовали	 следећи	 чланови	 Привредног	 савјета:Анђелко	 Илинчић	
(представник	 сектора	 примарне	 производње	 и	 прераде	 хране),	 Симеун	Мотичић	
(представник	 сектора	 пројектовања,	 грађевинарства	 и	 инжињеринга),	 Небојша	
Петровић	 (представник	 сектора	 графичких	 дјелатности	 и	 прераде	 папира	 и	
пластике),	 Зоран	 Слијепчевић	 (представник	 сектора	 траснпортних	 услуга	 и	
шпедиције)	 и	 Цвијић	 Ђурађ(представник	 	 удружења	 пољопривредних	
произвођача	„Пољотес“).	Поред	присутних	 	чланова	Привредног	савјета,	састанку	
су	присуствовали:		
	

1. Милован	Станковић‐замјеник	начелника	општине	Теслић	
2. Синиша	Гаврић‐службеник	Одјељења	за	стамбено	комуналне	послове	
3. Вања	Кујунџић‐службеник	Одјељења	за	финансије	
4. Драган	Продић‐Саобраћајни	инспектор		
5. Технички	секретаријат:	Александар	Мркоњић;	Деана	Дењиз	
6. Гости	 из	 Њемачке	 владине	 организације	 ГИЗ,	 представници	 ЕУСЕСБИ	

организације	и	представници	ГОЛД	пројекта.	
	
Шеф	 одсјека	 за	 Развој	 и	 инвестиције,	 госп.	 Драган	 Мишић	 отвара	 састанак	 и	
поздравља	присутне	након	чега	предлаже	дневни	ред.	
Дневни	ред:	
	

1. Представљање	нацрта	студије	изводљивости	за	пословну	зону	Ланара	
 Презентација	
 Дискусија	
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2. Извештај	о	предузетим	мјерама	по	иницијативама	предложеним	на	првом	
састанку	Привредног	савјета	и	дискусија		

 Таксе	за	истицање	фирми	
 Могућност	жиралног	плаћања	такси	и	накнада	
 Инспекција	 и	 сузбијање	 рада	 таксиста	 који	 не	 поштују	 локалне	

прописе	
	

3. Предлог	секторских	иницијатива	
 Представљање	иницијатива	
 Дискусија	
 Договор	 о	 начину	 предлагања	 секторских	 иницијатива	 на	 будућим	

састанцима	
	

4. Информација	о	почетку	рада	на	реферату	Услуге	за	инвеститоре	на	једном	
мјесту	

 Представљање	концепта	
 Дискусија	

	
5. Најава	анкетирања	привредника	у	2014.	години	

 Задовољство	услугама	општине	
 Задовољство	комуналним	услугама	
 Потребе	за	радном	снагом	

	
6. Закључак	

 Сумирање	закључака	и	предложених	иницијатива	
 Најава	следећег	састанка	
 Договор	о	комуникацији,	размени	информација	и	начину	рада	између	

два	састанка	
 Завршна	питања,закључци	и	коментари	

	
Приједлога	за	допуну	дневног	реда	нема,	дневни	ред	усвојен	једногласно.	
	
1.Представљање	нацрта	студије	изводљивости	за	пословну	зону	Ланара	
	
Милан	Миличевић‐	поздравља	све	присутне	изражавајући	задовољство	што	се	на	
дневном	 реду	 налазе	 тачке	 које	 се	 односе	 на	 рјешавање	 проблема	 на	 које	 су	
указивали	 чланови	 ПС‐а	 на	 претходном	 састанку	 и	 као	 једну	 од	 иницијатива	 у	
будућности	предлаже	предавања	по	одређеним	темама	на	начин	да	представници	
привреде	 држе	 предавања	 општинској	 управи	што	 је	 већ	 дуже	 вријеме	 пракса	 у	
неким	 општинама	 у	 околини	 и	 што	 се,после	 одређеног	 времена,	 показало	 као	
одлична	пракса.		
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Након	 обраћања	 предсједника	 ПС‐а,	 приступило	 се	 презентацији	 у	 којој	 су	 госп.	
Игор	 Грозданић	 и	 г‐ђа	 Славка	 Жупан	 (представници	 ЕУСЕСБИ	 пројекта)	
презентирали	 присутнима	 студију	 изводљивости	 и	 нацрт	 идејног	 рјешења	 за	
индустријску	зону	Ланара	у	општини	Теслић.	
После	завршене	презентације	ова	тачка	је	отворена	за	питања	и	сугестије.	
	Бранко	Петровић‐мисли	 да	 је	 проблем	 дуг	 рок	 пројекта	 с	 обзиром	 да	 је	његов	
завршетак	 предвиђен	 2018.	 године	 те	 је	 додао	 да	 ријетко	 ко	 може	 планирати	
толико	унапред.Такође,упитао	је	да	ли	ће	земљиште	у	тој	зони	бити	ослобођено	од	
комуналних	намета	тј.	да	ли	у	цијену	од	20	КМ	по	м²	која	је	предвиђена	студијом	
изводљивости	улазе	и	општинске	накнаде	или	се	оне	плаћају	посебно.	
	Славка	Жупан‐	 је	објаснила	да	неће	бити	ослобођено	плаћања	ренте	док	ће	 	од	
осталих	комуналних	намета	бити	ослобођено		у	оној	мјери	која	је	пропорционална	
са	грантом	који	би	евентуално	општина	Теслић	добила	од	ЕУ	с	обзиром	да	се	ради	
о	пројекту	којим	се	планирају	добити	средства	од	ЕУ.	
Бранко	Петровић‐	 је	 нагласио	 да	 сваки	 инвеститор	 који	 се	 одлучи	 да	 гради	 на	
територији	општине	Теслић	мора	да	плати	неку	накнаду	предузећу	које	 се	бави	
дистрибуцијом	воде	и	да	се	тај	новац	требао	издвајати	на	посебан	рачун	да	би	се	
касније	користио	за	проширења	и	улагања	али	да	тог	новца	нема.	Такође,нагласио	
је	да	су	комуналне	накнаде	превелике	и	да	је	он	морао	плаћати	огромне	износе	за	
свој	објекат,посебно	за	уређење	грађевинског	земљишта	гдје	у	суштини	Општина	
није	ништа	уложила	тј.	уредила.	
	Милован	Станковић‐	 је	 још	 једном	појаснио	како	 се	рачуна	цијена	земљишта	у	
индустријској	зони	у	случају	када	се	добијају	бесповратна	средства	од	ЕУ	за	овакве	
пројекте	 те	 да	 поента	 овог	 пројекта	 и	 јест	 формирање	 што	 повољније	 цијене	
земљишта	 која	 би,	 у	 комбинацији	 са	 подстицајима	 које	 Општина	 даје	 за	
запошљавање	нових	радника,	требала	резултирати	новим	инвестицијама	.Додао	је	
да	рок	јесте	велик	али	и	да	има	пуно	процедура	које	захтјевају	пуно	времена	с	тим	
да	Општина	већ	има	индустријску	зону	Борје	коју	нуди	инвеститорима	и	која	има	
још	доста	капацитета	за	инвестиције.			
Јово	 Кујунџић‐похваљује	 пројекат	 и	 сматра	 да	 је	 добро	 што	 се	 рад	 Општине	
фокусирао	 на	 реалну	 привреду.Додаје	 да	 за	 њега	 рок	 није	 превелик	 и	 да	 се	
вјероватно	 не	 би	 ни	могао	 завршити	 прије	 изражавајући	 наду	 да	 ће	 се	 пројекат	
успјешно	спровести.	
Зоран	 Зелембабић‐такође	 похваљује	 пројекат	 ,сматра	 да	 је	 добро	 што	 није	
мегаломански	те	да	 је	 самим	тим	реалан.Потом	 се	 осврће	на	дискусију	 у	 којој	 је	
госп.	Бранко	Петровић	говорио	о	накнади	за	воду	и	објашњава	да	тај	фонд	постоји	
и	да	се	ту	ради	о	комуналној	такси	за	прикључење	на	воду.Наглашава	да	је	то	тема	
за	скупштину	и	да	та	средства	постоје	с	тим	да	се	не	ради	о	великим	средствима	
као	 што	 многи	 претпостављају	 те	 да	 се	 она	 користе	 за	 проширење	 водоводне	
мреже.	
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2.	Извештај	о	предузетим	мјерама	по	иницијативама	предложеним	на	првом	
састанку	Привредног	савјета	и	дискусија	
	
	 2.1	.Таксе	за	истицање	фирме	
Синиша	 Гаврић‐објашњава	 који	 закони	 регулишу	 ову	 област	 и	 да	 се	 Одлука	 о	
комуналним	 таксама	 стално	 мијењала	 у	 задње	 четири	 	 године.	 Упоређујући	
прошлу	 и	 садашњу	 Одлуку	 наглашава	 да	 се	 при	 стварању	 задње	 Одлуке	 ишло	
идејом	 да	 се	 стари	 занати	 и	 мали	 бизниси	 ослободе	 плаћања	 те	 да	 се	 коригују	
цијене	 таксе	 у	 другим	 зонама	 како	 би	 се	 стимулисале	 привредне	
дјелатности.Објаснио	 је	 и	 да	 је	 од	 укупних	 112	 тарифа,	 новом	 Одлуком	 68	
смањено,један	 дио	 је	 остао	 непромијењен	 док	 су	 повећане	 таксе	 за	
профитабилније	 дјелатности	 тј.	 банке,	 бензинске	 пумпе,	 кладионице	 и	 остало.	
Новина	 је	 и	 ослобађање	 од	 плаћања	 таксе	 у	 првој	 години	 пословања	 за	 нове	
предузетнике	те	да	се	,у	случају	да	обвезник	обавља	више	пословних	дјелатности	
у	једном	објекту	,	више	не	мора	плаћати	такса	за	све	дјелатности	него	само	за	ону	
основну.	 Такође,	 у	 случају	 да	 обвезник	има	 сједиште	фирме	 у	подручју	 општине	
Теслић	са	издвојеним	пословницама,за	те	пословнице	плаћа	50%	комуналне	таксе.	
Такође,	наглашава	да	је	СО	дужна	да	донесе	одлуку	о	комуналним	таксама,	док	је	у	
надлежности	 пореске	 управе	 спровођење	 и	 контрола	 одлуке.	 Објаснио	 је	 да	 ако	
поредимо	 општину	 Теслић	 са	 другим	 општинама,	 да	 су	 у	 Теслићу	 много	 мање	
таксе	него	у	осталим	општинама	у	РС,	као	и	у	општинама	у	ФБиХ.	
Златко	Шкребић‐	 поставља	 питање	шта	 је	 сврха	 комуналних	 такси	и	 за	шта	 се	
користи	новац	који	се	прикупи	од	комуналних	такси?	
Вања	 Кујунџић‐	 појашњава	 да	 се	 прикупљени	 новац	 од	 комуналних	 такси	
распоређује	 у	 буџет	 општине	 на	 ставку	 комуналне	 потрошње	 тако	 да	 	 средства	
прикупљена	од	комуналних	такси	служе	за	заједничку	комуналну	потрошњу	као	
што	 је	 јавна	 расвјета,	 чишћење	 улица...	 Наглашава	 колико	 је	 прошле	 године	 у	
буџет	прикупљено	средстава	од	комуналних	такси	и	да	та	средства	нису	довољна	
за	 заједничку	 комуналну	 потрошњу.	 Отприлике	 око	 30%	 заједничке	 комуналне	
потрошње	се	може	покрити	из	прикупљене	комуналне	таксе.	
Златко	 Шкребић‐	 напомиње	 да	 поједнине	 занатске	 радње	 плаћају	 превисоке	
комуналне	таксе.	
Милован	 Станковић‐	 Напомиње	 да	 је	 и	 циљ	 начелника	 и	 СО	 био	 да	 се	 мали	
предузетници,	 занатске	 радње,	 трговинске	 радње,	 традиционални	 занати		
ослободе	или	умање	комуналне	таксе.	Фирме	које	су	вископрофитне,	као	банке,	да	
се	 оне	 додатно	 оптерете	 за	 комуналне	 таксе	 и	 да	 се	 тако	 прераспореди	 терет	
комуналне	таксе.	На	тај	начин	СО	је	растеретила	мале	радње.	Такође,	сугерише	да	
је	 свјестан	 ситуације	 да	 постоји	 и	 републичка	 и	 општинска	 комунална	 такса	 за	
истицање	пословног	имена.	Наглашава	и	да	је	сврха	ПС	да	неке	инцијативе	оду	ка	
вишим	органима	власти.	Сматра	да	не	види	потребу	да	се	комуналне	таксе	плаћају	
на	нивоу	републике	која	је	само	правни	оквир.	
Синиша	 Гаврић‐	 говори	 да	 су	 стари	 занати	 ослобођени	 такси	 и	 да	 постоје	
поједине	олакшице	у	посљедној	одлуци	о	комуналним	таксама.	
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Бранко	Петровић‐	пита	да	ли	су	зоне	укинуте?	
Синиша	Гаврић‐	објашњава	да	постоје	зоне.	
Бранко	Петровић‐	сматра	да	не	требају	само	привредници	да	плаћају	комуналне	
таксе	за	заједничку	комуналну	потрошњу.	
Синиша	Гаврић‐	сугерише	да	и	физичка	лица	плаћају	таксе.	
Златко	 Шкребић‐	 сматра	 да	 фирме	 које	 немају	 пословни	 простор	 не	 требају	
плаћати	таксу	за	истакнуту	фирму	јер	не	истичу	физички	пословно	име.	
Синиша	Гаврић‐	сугерише	да	је	то	закон	и	да	се	такса	плаћа	за	пословно	име	тј.	да	
свака	 фирма	 има	 ЈИБ	 и	 рјешење	 о	 оснивању	 и	 да	 се	 на	 то	 плаћа	 такса	 а	 не	 на	
истакнуту	 таблу	 фирме.	 Такође	 сугерише	 привредницима	 да	 пријаве	 своју	
претежну	 дјелатност	 да	 би	 им	 се	 на	 основу	 тога	 обрачунавала	 такса.	 Већина	
фирми	има	више	дјелатности	а	такса	се	наплаћује	на	претежну	дјелатност.	
Деана	Дењиз‐	презентује	упоредни	преглед	комуналних	такси	општине	Теслић	са	
окружењем.	
Милан	Миличевић‐	 сматра	да	 је	 одлука	таква	каква	 јесте	 али	да	не	 значи	да	 је	
добра	 и	 да	 постоји	 могућност	 да	 се	 одлука	 мијења.	 И	 да	 ће	 сигурно	 бити	 и	
подложна	промјенама.	

2.2.Могућност	жиралног	плаћања	такси	и	накнада	
Драган	 Мишић‐	 наглашава	 да	 је	 за	 ову	 тему	 требао	 бити	 присутан	 Ђурађ	
Тривуновић	али	да	из	оправданих	разлога	није	могао	присуствовати	састанку	и	да	
ће	 га	 замијенити	 Вања	 Кујунџић,	 службеник	 из	 одјељења	 за	 финансије,	 и	
објаснити	све	што	је	везано	за	жирално	плаћање	такси.	
Вања	Кујунџић‐	 сугерише	да	 јој	 баш	није	 јасно	питање	 за	жирално	плаћање	 јер	
није	 била	 на	 претходном	 састанку.	 Напомиње,	 да	 што	 се	 тиче	 општине	 све	 се	
жирално	 може	 платити,	 осим	 административних	 такси	 које	 се	 наплаћују	
готовински.	
Бранко	Петровић‐	објашњава	да	привредници	који	имају	потребу	за	овјеравањем	
великог	броја	докумената,	када	се	јављају	на	тендере,	министарствима,	долазе	на	
шалтер	и	понекад	морају	да	уплате	и	преко	100КМ	у	готовини.	Поставља	питање	
гдје	тај	готов	новац	иде?	
Вања	Кујунџић‐	одговоара	да	се	новац	уплаћује	на	рачун.	
Бранко	Петеровић‐	 поставља	 питање	 зашто	 се	 не	 омогући	жирално	 плаћање	 и	
административних	такси?	
Милован	Станковић‐	говори	да	је	свако	плаћање	могуће	жирално	платити	јер	је	
то	јавни	приход	буџета	РС.	Али	је	проблематично	привреднику/	физичком	лицу	да	
прво	дође	на	шалтер	да	види	колико	кошта	такса,	па	да	оде	онда	у	фирму/банку	да	
уплати	 износ	 па	 да	 се	 поново	 враћа	 на	 шалтер.	 Сматра	 да	 је	 то	 много	
компликованија	 операција	 али	 да	 је	 изводљива.	 Могуће	 је	 платити	
администартивну	таксу	жирално	али	да	то	подразумјева	да	се	два	пута	долази	на	
шалтер.	
Бранко	 Петровић‐	 говори	 да	 општина	 не	 разумије	 привреднике	 и	 да	 то	 није	
услуга	општине	привреднику.	Говори	да	су	службенице	шалтера	слале	странке	у	
пошту	за	таксе.	
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Милован	 Станковић‐	 говори	 да	 је	 сигурно	 тада	 био	 недостатак	
административних	такси.	Сугерише	да	се	мора	видјети	да	се	то	више	не	дешава,	те	
да	 се	мора	обезбиједити	довољно	администартивних	такси.	А	да	 се	у	коначници	
може	обезбиједити	жирално	плаћање	административних	такси,	само	што	се	мора	
два	пута	долазити	на	шалтер.	
			 2.3.Инспекција	и	сузбијање	рада	таксиста	који	не	поштују	локалне	прописе	
Драган	Продић‐	саобраћајни	инспектор	је	узео	учешће	у	раду	ПС	те	презентовао	
проблем	о	таксистима.	Нагласио	је	да	на	подручју	општине	Теслић	постоје	четири	
паркиралишта	 за	 таксисте:	 Трг,	 Пијаца,	 Бања	 Врућица,	 аутобуска	 станица.	 Због	
таксиста	 из	 ФБиХ,који	 су	 долазили	 на	 градски	 мост	 и	 ту	 купили	 путнике,прије	
двије	године	направљен	је	распоред		да	се	таксисти	смјењују	код	градског	моста	и	
да	ту	„дежурају“	и	превозе	путнике.	
Горан	Ђекановић‐	сугерисао	је	за	паркирање	аутобуса	и	констатовао	да	аутобуси	
непрописно	стају	и	на	тај	начин	загушују	саобраћај.	
Драган	Продић‐	 је	нагласио	да	је	свјестан	да	постоји	уско	грло	као	што	је	на	бус	
стајалишту	у	Теслићу	али	да	је	јако	тешко	контролисати	непрописно	заустављање	
аутобуса.	
Бранко	 Петровић‐	 сматра	 да	 се	 само	 мора	 појачати	 контрола	 и	 да	 онда	 није	
тешко	 контролисати	 непроиписно	 заустављање	 аутобуса.	 На	 бус	 стајалишту	 се	
аутобуси	паркирају	у	двије	траке	и	на	тај	начин	загушују	саобраћај.	
Милан	Миличевић‐	 	 сложио	 се	 да	 постоји	 проблем	 и	 да	 аутобуси	 стају	 свугдје,	
само	 не	 тамо	 гдје	 требају.	 Такође,	 сугерисао	 је	 да	 се	 гости	 појединих	 локала	
непрописно	паркирају	али	и	да	се	кажњавају	и	казне	наплаћују.	Сматра	да	се	треба	
појачати	 и	 контрола	 али	 и	 да	 се	 овим	 темпом	 много	 лица	 кажњава	 због	
непрописног	паркирања.	

	
3.Предлог	секторских	иницијатива	
Јово	 Кујунџић‐	 упознао	 је	 чланове	 ПС	 да	 је	 одржан	 састанак	 металног	 сектора	
који	је	он	као	представник	сектора	инцирао.	
Александар	 Мркоњић‐	 је	 прочитао	 записник	 са	 састанка	 металног	 сектора	 из	
којег	су	произишле	следеће	инцијативе:	мијењање	постојећег	начина	школовања	
у	 средњим	 школама,	 убрзавање	 поступка	 добијања	 грађевинских	 дозвола,	
увезивање	фирми	из	металног	сектора	ради	лакшег	конкурисања	за	послове	већег	
обима	тзв.	кластеризација,	сузбијање	рада	на	црно.	
Јово	 Кујунџић‐	 је	 објаснио	 да	 кадар	 који	 се	 школује	 у	 средњим	 школама	 није	
адекватан	 потражњи	 привредника,	 те	 да	 привреднику	 треба	 много	 времена	 да	
обучи	 радника	 да	 ради.	 Сматра	 да	 је	 проблем	 у	 образовном	 систему	 ,	 те	 да	 је	
потребно	да	се	предложи	инцијатива	ка	министарствима	и	за	измјену	програма	и	
за	праксу	ученика	код	приватника.	
Бранко	Петровић‐	 је	нагласио	да	код	њега	већ	долазе	ученици	на	праксу	али	да	
пракса	 временски	 кратко	 траје,	 тако	 да	 вријеме	 које	 проведу	 на	 пракси	 није	
довољно	 да	 се	 обуче	 за	 практичан	 рад.	 Сматра	 да	 и	 у	 школама	 мора	 бити	
квалитетнија	практична	настава.	
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Зоран	 Зеленбабић‐	 сугерише	 да	 би	 најбоље	 било	 да	 се	 доведу	 представници	
школа	на	ПС	и	да	се	са	њима	изнађу	могућности	за	побољшање	наставе.	
Мирјана	 Станковић	 (ДЦГ)‐	 информише	 учеснике	 ПС	 да	 је	 Жепче	 спровело	
одличну	 инцијативу	 везану	 за	 средњу	школу,	 те	 појашњава	 начин	 на	 који	 је	 то	
урађено.	 Предлаже	 да	 и	 општина	 Теслић	 у	 наредном	 периоду	 покуша	 изнаћи	
начин	 уписних	 политика	 у	 средњим	 школама	 које	 ће	 одговарати	 стварним	
потребама	привредника.	
Јово	 Кујунџић‐	 прелази	 на	 другу	 инцијативу	 металног	 сектора	 а	 у	 питању	 је	
издавање	 грађевинских	 дозвола.	 Сматра	 да	 је	 процес	 компликован	 и	 предуго	
траје,	те	да	би	се	и	службеници	општине	требали	потрудити	око	поједностављења	
процедура.	
Драган	Мишић‐	 предлаже	 да	 се	 на	 следећи	 састанак	ПС	 позове	Никола	 Стокић,	
начелник	одјељења	за	просторно	планирање,	и	да	се	са	њим	виде	могућности	око	
поједностављења	издавања	грађевинских	дозвола.	
Јово	 Кујунџић‐	 посебно	 наглашава	 да	 је	 из	 металног	 сектора	 потекла	 одлична	
инцијатива	за	кластеризацију.	Наиме,	фирме	из	металног	сектора	у	Теслићу	нису	
довољно	 велике	 да	 појединачно	 конкуришу	 на	 послове	 већег	 обима,	 тако	 да	 би	
удруживање	фирми	била	одлична	идеја	јер	би	на	тај	начин	били	конкурентнији	на	
тржишту.	
Драган	 Мишић‐	 сматра	 да	 је	 то	 одлична	 идеја	 и	 да	 ће	 се	 у	 наредном	 периоду	
изнаћи	модул	и	рјешења	за	такав	вид	удруживања.	
Јово	Кујунџић‐	напомиње	да	се	и	на	секторском	састанку	дискутовало	о	раду	на	
црно	и	да	се	општинска	управа	треба	позабавити	са	тим	проблемом.		
Милан	Миличевић‐	напомиње	да	је	од	скора	општина	добила	инспектора	рада	те	
да	ће	се	у	наредном	периоду	сигурно	осјетити	резултати	рада.	Али	и	да	један	дио	
посла	мора	радити	и	републичка	инспекција.	
4.Информација	о	почетку	рада	на	реферату	Услуге	за	инвеститоре	на	једном	
мјесту	
Драган	Мишић‐	упознаје	чланове	ПС	да	 је	у	току	формирање	тзв.“One	stop	shop“	
гдје	 ће	 бити	 на	 једном	 мјесту	 све	 информације	 које	 су	 потребне	 и	 новим	
инвеститорима	 али	 и	 постојећим	 привредницима.	 Привредници	 више	 неће	
морати	ходати	од	шалтера	до	шалтера	да	добију	тражену	информацију,	већ	ће	се	
моћи	информисати	на	једном	мјесту.	
5.Најава	анкетирања	привредника	у	2014.	Години	
Деана	 Дењиз‐	 најавила	 је	 анкетирање	 привредника	 општине	 Теслић	 и	 то	 на	
следеће	теме:	

 Задовољство	услугама	општине	
 Задовољство	комуналним	услугама	
 Потребе	за	радном	снагом	

Такође,	нагласила	 је	да	ће	резултати	анкете	бити	од	велике	помоћи	за	 “One	stop	
shop“,	 коме	 је	 један	 од	 циљева	 да	 олакша	 и	 рад	 привредника.	 Такође,	 анкета	
везана	 за	 потребе	 о	 радној	 снази	 ће	 бити	 подлога	 за	 даље	 дјеловање	 према	
средњим	школама	и	захтјевима	да	се	мијења		програм	рада	средњих	школа.		
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6.Закључак	
Милан	 Миличевић‐	 предлаже	 привредницима	 да	 у	 наредном	 периоду	 буде	
пракса	да	привредници	држе	предавања	запосленима	општинсе	Управе,	те	ће	на	
тај	начин	привредници	да	изнесу	своје	проблеме	али	и	начин	да	се	ти	проблеми	
ријеше.	Нада	се	да	ће	ово	у	наредном	периоду	да	постане	устаљена	пракса.	
Драган	Мишић‐	се	захваљује	на	учешћу	и	члановима	али	и	гостима	у	раду	другог	
састанка	ПС.	
Наглашава	да	се	дошло	до	следећих	инцијатива:	

 Изналажење	начина	 за	 прилогођавање	 уписне	 политике	 у	 средњим	
школама	са	стварним	потребама	привредника	

 Позвати	 на	 следећи	 ПС	 начелника	 одјељења	 за	 просторно	
планирање,	 те	 да	 презентује	 начин	 добијања	 грађевинских	 дозвола	
али	и	могућности	за	скраћивање	процедура	

 Размотрити	могућности	кластеризације	предузећа	
 Сузбијање	рада	на	црно,	појачати	контроле.	

	
Састанак	је	завршен	у	17:15	часова.	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


