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ЗАПИСНИКДванаести састанак Привредног савјета општине Теслић одржан је дана28.02.2017. године у малој сали општине Теслић. Састанак је сазвао начелникопштине Милан Миличевић, актом број 02-014-26.9/17 од 21.02.2017. године.Састанку су присуствовали, следећи чланови ПС:1. Небојша Петровић,2. Бранко Петровић,3. Ранко Бијелац,4. Златко Шкребић5. Милован Станковић,6. Зоран Слијепчевић,7. Илинчић Анђелко8. Драган Мишић, шеф Одсјека за развој и инвестиције9. Продић Брацо (Боки)Осим чланова Привредног савјета, састанку су присуствовали:1. Самира Зеленбабић, начелник Одјељења за привреду и пољопривреду2. Игор Јовановић, начелник Одјељења за стамбено-комуналне послове3. Лучиано Калужа, службеник Одсјека за развој и инвестиције4. Шкребић Драгутин (д.о.о. „Škrebić-Company“)5. Жељко Стјепановић ( Ј. П. Стјепановић)6. Перица Кузмановић (д.о.о. „Темпотурист“)7. Милорад Слијепчевић ( Ј. П. Слијепчевић М.)8. Ђурађ Станковић (д.о.о. „Тим Електрик“)9. Винка Стевановић ( АД Градитељ)10. Зоран Ђекић („Унитас“ д.о.о.)Технички секретаријат, Александар Мркоњић
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Састанак је почео у 12:00h.
Бранко Петровић- Отвара састанак Привредног Савјета и упознаје све присутнеса темама састанка :1. Нацрт одлуке о измјени и допуни одлуке о рекламирању на подручју општинеТеслић2. Нацрт одлуке о измјени и допуни одлуке о комуналним таксама.„Замолио бих начелника Одјељења за стамбено-комуналне послове да намобразложи измјене у новој Одлуци.“
Игор Јовановић – „Поздрављам све присутне. Одлуке су само измјењене у смислупостављања и регулисања реклама односно рекламирања на подручју општинеТеслић. Ова Одлука је у ствари измјена постојеће Одлуке из 2013-те године сапосебним освртом на тарифни број 3 а која се до сада није примјењивала и по којојби износи који би се требали плаћати били нереално високи. Намјера нам је билада кроз измјене ове Одлуке смањимо те цијене а једна од измјена је и увођење зонајер нема смисла да исто плаћају за рекламирање привредник у центру града ипривредник у неком селу.“
Бранко Петровић – „У овој Одлуци има више ставки о којима би требало детаљниједа дискутујемо. То су нпр. рекламе на површинама возила јавног превоза ипривредних возила а због којих се превозници буне,те рекламе тј заставе испредфирми на њиховом простору итд.. Ако узмете и премјерите шлепер који имарекламу на церади од 12,5 метара дужине и 2 метра ширине добићете износ од 800КМ који би он морао да плаћа општини што је по мени превише. За наспривреднике ових 9 ставки у Одлуци су нове ставке које се уводе. Поред свих новихрепубличких намета ово је превише и неће никако доприњети развоју привредевећ само њеном пропадању.“
Игор Јовановић- „Ја би да нагласим да на страници број 2 у Одлуци о измјени идопуни одлуке о комуналним таксама има напомена да се правним лицима ипредузетницима са сједиштем на подручју општине Теслић, комунална такса изтабеле 1, под редним бројевима 1., 2. и 7. у првој години постављања и кориштењарекламних објеката, умањује се за 50%, под условом да је период кориштења дужиод годину дана.“ Ви сте покушали да смањи
Драгутин Шкребић – „Заиста је чудна намјера и чудна Одлука.Ви сте покушали дасмањите онима који се професионално баве тим рекламирање на јавној површинии то је нормално јер се опорезује свугдје у свијету да би опорезовали оно што некорекламира на свом простору и својој згради. То је пробало доста општина које сунагомилале своју администрацију коју не могу исфинансирати. То је пробала иБања Лука па су сви власници превозних фирми запријетиле да ћепререгистровати своја предузећа у Челинац после чега је општинска управа
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одустала од такве сулуде идеје.Ситно предузетништво је замрло и налази се увеома тешкој ситуацији и не смијемо дозволити ниједну нову одлуку која ће ихоптеретити. Осим тога поставља се питање уставности – ако ја имам свој властитиобјекат, властиту земљу и плаћам порез за њу, ја могу на њој да рекламирам својпроизводни програм и производњу. Мислим да треба одустати од ове Одлуке илије преформулисати на начин да допринесе развоју привреде.“
Игор Јовановић – „ Овдје се мисли и на рекламе које се налазе изнад објеката назградама а не само на билбордима“.
Зоран Ђекић – „Плаћамо и на њих“.
Игор Јовановић – „Ви не плаћате на ту рекламу. То је такса за истицање фирме наоснову рјешења о раду.“
Зоран Ђекић – „ Реците ми како би изгледала радња а да нема рекламе? То нијереклама јер по закону мора да стоји на објекту доо „Пекара Ђекић. Знате ли да ,ради техничке контроле, по закону морате имати таблу са именом фирме на зградиили капији на улазу у двориште? Да ли морам платити таксу и на то?“
Игор Јовановић – „ Ја покушавам да Вам објасним да смо ове две Одлукеизмјенили зато што тарифни број три у Одлуци о рекламирању није биодефинисан у правом смислу. Обухваћено је и рекламирање путем љепљењаплаката што је фино објашњено у табели.“
Продић Брацо – „Шта у случају када ја као угоститељ платим рекламирањеплакатама а неко дође и прељепи моје плакате и то тако стоји 5 дана?“
Бранко Петровић – „Општина би требала са власницима билборда у граду дасклопи уговор и примјени оне таксе које се договоре. Бандере су општинсковласништво и коме и под којим условима ће их она издавати то је њихова ствар.Али оно што се налази на приватном посједу се треба изузети из ове одлуке као ирекламе на камионима и аутобусима и осталим превозним средствима.Занима меда ли општина убире од свих накнаде које јој следују по свим Одлукама? ВладаРепублике Српске од 2012 године никоме није дала концесију за извоз шљунка изријеке Усоре док камиони стално извозе. Јел општина то наплаћује? Да ли јеСлавуљица Петрол платио накнаду за ренту и уређење за своју бензинску и да липо регулационом плану могу да буду две бензинске једна до друге?“
Игор Јовановић – „То је нешто што би морао прво да провјерим па да Вамодговорим а осим тога то није тема састанка. Ако желите после овог састанкаможемо отићи горе и провјерити.Ми не вршимо надзор над спровођењем Одлука,то је посао инспекција.“
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Бранко Петровић – „Ја то не спомињем зато што ми се неко не свиђа већ желим дасе финансијски терет који ставља општина на привреднике распореди правично.“
Ђекић Зоран – „Таксе су и без ових нових 9 ставки биле превелике а ја се сјећам даје замјеник начелника обећао смањивање такси.Мислим да је ово неозбиљно и даове Одлуке треба повући.“
Милован Станковић – „Поздрављам све присутне. Слажем се да смо ми каоопштинска управа направили грешку и нисмо у нацрту добро осмислили овуОдлуку. Јасна је порука Привредног савјета и ми ћемо пробати да нађемо рјешењекоје свима одговара. Требало би да се формулише закључак да постоји негативнареакција привредника на документе који су предложени па ћемо видјети шта намје чинити.“
Драгутин Шкребић – „Предложио би још један закључак. Ми привредници немамоништа против опорезивања јавних површина као и висине тих накнада алиприватна имовина се мора изоставити из тога.“
Бранко Петровић – „Предложио бих да две ставке из ове Одлуке остану: билбордите бандере уличне расвјете. И да то остане у надлежности општине да одређујеуслове рекламирања како јој је воља. Предложио би и да се дигну таксекладионицама јер оне нису опорезоване и од њих општина нема никакве користи.“
Ранко Бијелац- „Таксу општине је најлакше одредити и то се увијек наплати. Нијереално да се опорезује стаклена површина на објекту. Колико се нових фирмиотворило а нико није отишао да их упита како им иде? Само се говори како су првегодине ослобођени неке таксе што је минорно. Није нормално да тржни центар има200 КМ таксе а неко ко се напатио и завршио факултет па отворио нпр. апотеку има1000 КМ таксе. Мора се више обратити пажња на то како ко зарађује. Имате 60%фирми које као нису у ПДВ-у а запошљавају 5,6 радника.И ко онда плаћа? Плаћамоми који имамо све пријављено и који радимо по закону.“
Златко Шкребић – „Рок за подношење пријаве за комуналну таксу је 31.03. 2017.Сјећам се једне године да је неко у општини доњео ту Одлуку средином године инаправио велики проблем. Подњета је пореска пријава на један износ који је ондаопштина промјенила средином године што је створило проблем. Свака измјена ћеи сада створити проблем. Ја предлажем да се унутар Одлуке о комуналној такси заистицање фирме у тарифном броју 6. дефинише да комуналну таксу за истицањефирме не морају да плаћају порески обвезници којима услов за регистрацију нијепословни простор. Мислим да се погрешно и одређује висина тих такси тј. даопштине преписују Одлуку једне од друге па ако једна погријеши гријеши и друга.
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Мора бити јасан начин израчунавања висине тих накнада а не да се онапроизвољно одређује.
Игор Јовановић – „Ја би још само да додам да, што се мене тиче, на следећојскупштини која је у четвртак можемо предложити да се ове Одлуке повуку садневног реда. Бојим се само да ће се због овог рока направити проблем као што јегосп. Шкребић рекао. Можемо је повући и промјенити па да се од 01.01.2018 год.спроводи или је можемо сада завршити.“
Брацо Продић – „Мислим да таксе за истицање фирме јако негативно утичу на радмалих предузећа.“
Игор Јовановић – „Рјешења и обрачуне за таксе за истицање фирме ради порескауправа и мислим да су они то већ завршили за ову годину тако да свака промјенакоја се направи сада ће бити важећа 2018-те године.“
Милован Станковић – „Врло јасна ми је порука Привредног савјета који је партнерлокалној власти и с обзиром да је партнер ми ћемо са дужном пажњом примити овуреакцију. Све ово ће бити пренешено Начелнику који ће вјероватно доњетиодговарајућу одлуку. Мислим да је зрела ситуација да се темељно преиспитају оветаксе и ја позивам Привредни савјет да настави активно учешће у креирањуоваквих Одлука. На нивоу Републике Српске се ради анализа о парафискалнимнаметима која ће нам омогућити да видимо гдје општина Теслић по том питању икоја ће нас усмјерити на прави пут.“
Бранко Петровић – „ Предложио бих још да се обрати пажња на нове мале фирмеи да се они ослободе свих намета ради лакшег пословања по примјеру на Тешањкоји наплаћује само комуналну накнаду и таксу за истицање фирме. Иако није темаовог састанка напоменуо бих и накнаду за ренту и уређење земљишта чије суцијене испод свих резона. У Тешњу се на 2000 м² плати 5800 КМ док сам ја на1250 м² платио 96000 КМ у четвртој зони. Ово је нешто на шта треба посебнообратити пажњу у будућности.“

Закључци са 12. састанка Привредног савјета1. Да се одредбе одлуке о рекламирању на подручју општине Теслићпримјењују на све јавне површине и да се из исте изузму приватнеповршине и имовина (приватни објекти, возила, опрема и сл.)2. Да се знатно повећају таксе и накнаде за рекламирање за појединедјелатности попут коцкарница, кладионица, банака и сл.3. Да се избјегне селективност у наплати такси и осталих даџбина4. Привредни савјет у наредном периоду узме значајније учешће у креирањунацрта одлука о таксама
Састанак је завршен у 13:00. Технички секретаријат

___________________________________________


