
 

 
 

БОСНА	И	ХЕРЦЕГОВИНА
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НАЧЕЛНИК	ОПШТИНЕ	

Карађорђева	бр.	6	Теслић			Тел.:	+387(0)53/411‐500	 факс:	053/411‐541		www.opstinateslic.com
	

Технички	секретаријат	Привредног	савјета	
Пети	састанак	Привредног	савјета		
Општина	Теслић	

	
	
	

ЗАПИСНИК	
	

Пети	 састанак	 Привредног	 савјета	 општине	 Теслић	 одржан	 је	 дана	
19.03.2015.	године	у		сали	Скупштине	општине	Теслић.	Састанак	је	сазвао	начелник	
општине	Милан	Миличевић,	актом	број	02‐014‐5.20/15	од	12.03.2015.	године.		

	
	Састанку	су	присуствовали,	следећи	чланови	ПС:	
	
1. Златко	Шкребић,		
2. Горан	Ђекановић,		
3. Небојша	Петровић,		
4. Бранко	Петровић,		
5. Мехо	Ђогић,		
6. Анђелко	Илинчић,		
7. Зоран	Зеленбабић	
8. Тешић	Борислав	
9. Милован	Станковић	
10. Драган	Мишић	
	

Осим	чланова	Привредног	савјета,	састанку	су	присуствовали:	
	

1. Жељка	Кнежевић,	представница	организације	УСАИД	и	пројекта	ГОЛД	
2. Бојан	Војводић,	представник		организације	ГИЗ	
3. Технички	секретаријат,	Александар	Мркоњић	
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Састанак	је	почео	у	13:30h.	
	
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	петог	састанка	и	предлаже	измјену	дневног	
реда	у	виду	спајања	прве	и	треће	тачке	дневног	реда	с	обзиром	да	се	ради	о	темама	
које	су	уско	везане.Предлог	измјењеног	дневног	реда:	
	
1.	Извјештај	о	раду	ПС	у	2014.	год.	и	представљање	активних	иницијатива	ПС	
2.	План	јавно‐приватног	дијалога	(ЈПД)	за	2015.	год.	
3.	Преглед	стања	у	привредним	секторима	и	нове	иницијативе	
4.	Информација	о	пројектима	подршке	привреди‐Cobear	и	Gold	пројекат	
	
Дневни	ред	се	усваја	једногласно	после	чега	се	прелази	на	прву	тачку	дневног	реда.	
	
1.	Извјештај	о	раду	ПС	у	2014.	год.	и	и	представљање	активних	иницијатива	ПС	
	
Александар	 Мркоњић‐	 кроз	 кратку	 презентацију	 истиче	 најбитније	 ставке	 из	
Извјештаја	о	раду	ПС‐а	у	2014.	години	а	после	тога	прелази	на	преглед	активних	
иницијатива	(Сузбијање	рада	на	црно,	Организација	стручних	предавања,	Промоција	
локалних	 предузећа,	 Кластеризација	 предузећа	 у	металном	 сектору,	 Скраћивање	
процедуре	за	добијање	грађевинских	дозвола,	Унапређење	постојећег	или	налажење	
новог	паркинга	за	камионе)	објашњавајући	присутнима	докле	се	дошло	са	радом		на	
њима	и	који	су	следећи	кораци	по	питању	рјешавања	истих.	
	
Даган	Мишић‐	Што	се	тиче	иницијативе	„Организација	стручних	предавања“,	ту	
имамо	могућности	да	са	разним	организацијама	организујемо		предавање	за	које	
привредници	 искажу	 потребу.	 Привредна	 комора	 РС	 често	 организује	 корисна	
предавања	и	у	Бања	Луци	сам,	на	једном	од	предавања	која	се	тичу	процедура	при	
извозу,	 видјео	 доста	 теслићких	 привредника.	 Ми	 увијек	 обавјештавамо	 све	
привреднике	о	таквим	дешавањима	а	ту	смо	и	да	на	ваше	иницијативе	урадимо	све	
што	 можемо.	 Недавно	 смо,	 у	 сарадњи	 са	 нашим	 привредницима	 и	 привредном	
комором,	због	измјене	закона	у	виду	забране	извоза	самосталним	предузетницима	
упутили	иницијативу	вишим	органима	власти	и	мислим	да	не	би	било	лоше	да	се	
на	 ту	 тему	 организује	 један	 састанак.	 Код	 иницијативе	 „Промоција	 локалних	
предузећа“	ми	тренутно	радимо	на	изради	новог	сајта	инвестиционог	карактера	
преко	којег	ће	бити	бесплатно	представљена	наша	предузећа.	Такође,	кроз	разне	
пројекте	се	трудимо	да	увежемо	наша	предузећа	са	купцима	из	других	држава. 	У	
току	је	и	израда	новог	водича	за	добијање	грађевинске	дозволе.	
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Бранко	Петровић‐	Ми	смо	се	пуно	пута	састајали	и	причали	али	ја	не	видим	неке	
конкретне	 ефекте.	 Ја	 имам	потребу	 да	 доградим	постојећи	 објекат	и	 од	мене	 се	
тражи	употребна	дозвола	а	прије	тога	се	од	мене	тражио	посједовни	лист,	копија	
катастарског	плана	и	грађевинска	дозвола.	
Ваљда	 се	 подразумјева	 да,	 с	 обзиром	 да	 је	 некад	 извршен	 технички	 пријем,	 тај	
објекат	има	све	потребне	папире?!	Ти	папири	вриједе	6	мјесеци	и	мислим	да	је	то	
због	 разлога	 да	 би	 се	 накнадно	 плаћале	 нове	 овјере	 и	 вађење	 папира.	 Прије	
неколико	дана	сам	био	у	Општини,и	до	сад	ме	већ	очекују	трошкови	од	шест	до	
седам	хиљада	марака	а	у	суштини	то	не	мијења	никакво	чињенично	стање	и	без	
суштинске	 промјене	 закона	 ми	 мало	 можемо	 учинити	 по	 питању	 скраћења	 тих	
процедура	причајући	на	нашим	састанцима.		
Код	промоције	локалних	предузећа	моја	идеја	је	била	да	се,	с	обзиром	да	Општина	
има	уговор	са	К3,	сниме	промотивни	филмови	наших	предузећа	што	би	доприњело	
развоју	 привреде.	 Када	 сам	 на	 једном	 од	 наших	 састанака	 споменуо	 да	 ми	 није	
одговорено	 на	 писмо	 које	 сам	 послао	 ради	 доградње	 на	 мене	 се	 дигла	 хајка	 од	
стране	инспекције	која	стално	долази	и	пише	неке	казне	а	ја	нисам	ништа	скривио.	
Ја	 сам	 слао	и	 слике	које	 показују	мост	 код	мог	 објекта	 а	 који	 је	 опасан	дрвећем	
нанешеним	мајским	поплавама	и	нико	није	ништа	урадио	по	том	питању	и	то	није	
предмет	водопривредног	инспектора	а	ја	јесам?!	
	
Милован	Станковић‐	Мислим	да	би	рад	локалне	самоуправе	био	контрапродукти‐
ван	 када	 би	 се	 то	 стално	 дешавало	 и	 сматрам	 то	 недопустивим.	 Зато	 су	 ови	
састанци	добра	прилика	да	на	њима	изнесемо	своје	проблеме.	Осврнуо	би	се	и	на	
велики	број	притужби	од	 стране	разних	радника	који	 се	жале	да	их	послодавци	
третирају	као	робове	што	је	по	мени	невјероватно	и	то	је	један	од	проблема	које	
требамо	 рјешавати.	 Читао	 сам	 писма	 гдје	 радници	 говоре	 да	 их	 послодавци	
лишавају	 слободе	 затварајући	 их	 у	 магацин	 када	 наиђу	 инспектори	 што	 је	
најгрубље	кршење	 једног	од	највећих	људских	права.	Упознат	сам	са	проблемом	
госп.	Петровића	и	прењећу	утиске	са	овог	састанка	Начелнику	јер	се	не	би	смјело	
дешавати	да	се	тако	злоупотребљава	службени	положај.	Ми	имамо	уговор	са	К3	али	
је	 он	 димензиониран	 финансијски	 тако	 да	 прати	 рад	 локалне	 самоуправе	 и	 тај	
износ	не	може	покрити	снимање	промотивних	филмова	јер	Општина	свако	јавно	
оглашавање	скупо	плаћа.	Слажем	се	да	остварени	ефекти	нису	велики	али	не	треба	
стајати	сада	већ	треба	наставити	са	заједничким	радом	који	ће	временом	давати	
све	више	резултата.	
	
Бранко	Петровић‐	Недавно	сам	тражио	извод	из	регулационог	плана	за	Маргиту,	
који	се	налази	на	рачунару	и	који	је	величине	А4	папира,	и	такса	за	то	је	50	КМ	плус	
15КМ	и	чека	се	три	дана.Ја	испуњавам	све	своје	обавезе	према	држави	уредно	и	
мојим	радницима	су	исплаћене	све	плате,	доприноси	и	регрес.	Моја	фирма	је	ушла	
у	избор	за	најуспјешније	предузеће	у	РС	и	мислим	да	данас	људи	могу	очекивати	
радно	мјесто	само	у	реалној	привреди.	
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Златко	Шкребић‐	Слажем	се	са	госп.	Петровићем,	данас	је	свугдје	битка	за	ново	
радно	мјесто	и	при	отварању	нове	фирме	треба	да	се	сви	ангажујемо	да	помогнемо	
тој	особи	да	успјешно	почне	са	радом.	Конкретно,	Смиљић	Будимир	отвара	нову	
фирму	која	ће	запошљавати	60	радника	и	несхватљиво	ми	је	да	мјесец	дана	траје	
регистрација	у	систему	ПДВ‐а	и	он	је	приморан	да	ради	извоз	преко	друге	фирме	
док	 чека	 ПДВ	 број.	 Администрација	 гуши	 привреду	 и	 на	 том	 проблему	 треба	
порадити.	Такође,	стопе	таксе	за	самосталне	предузетнике	су	исте	без	обзира	да	ли	
се	ради	о	таксисти,	обућару	или	адвокату	и	требали	би	да	видимо	шта	се	ту	може	
урадити.	Предлажем	да	се	из	Одјељења	за	привреду	извуче	списак	регистрованих	
предузећа	по	мјесним	заједницама	па	да	кроз	заједнички	рад	са	њима	видимо	ко	то	
ради	 на	 црно	 и	 тамо	 шаљемо	 инспекцију.	 Требало	 би	 оформити	 комисију	 и	
направити	оперативан	план.	Особе	које	су	на	бироу	имају	здравствено	осигурање	
па	можда	би	требали	покушати	да	прве	две	године	буду	ослобођени	здравственог	
јер	га	свеједно	користе	тако	да	они	имају	ставку	уплате	пензионог	осигурања,	да	
им	иде	стаж	а	имали	би	своју	касу	кад	је	у	питању	пензионо	и	порези	са	самосталне	
предузетнике.	 Што	 се	 тиче	 промоције	 локалних	 предузећа	 имам	 идеју	 да	
направимо	 локални	 сајам	 теслићке	 привреде	 гдје	 би	 промовисали	 куповину	
домаћих	 производа	 и	 пружили	 шансу	 нашим	 привредницима	 да	 упознају	
становништво	 са	 својим	 производима	 по	 сниженој	 цијени.	 Предлажем	 и	 да	 се	
чланови	привредног	савјета	који	не	долазе	редовно	на	састанке	смијене.	
	
Драган	 Мишић‐	 Технички	 секретаријат	 ће	 сагледати	 долазност	 представника	
сектора	 на	 састанке	 и	 према	 томе	 организовати	 секторске	 састанке	 гдје	 ће	 се	
изабрати	нови	представници.	Што	се	тиче	иницијатива	требало	би	организовати	
секторске	састанке	да	се	сагледа	стање	и	виде	потребе	осталих	привредника.	Ја	би	
замолио	чланове	ПС	да	се	изјасне	о	Извјештају	рада	ПС	тј.	да	ли	га	прихватају	или	
не.	
Извјештај	о	раду	ПС	је	прихваћен	једногласно	после	чега	се	прешло	на	следећу	тачку	
дневног	реда.		
	
2.	План	јавно‐приватног	дијалога	(ЈПД)	за	2015.	год.	
	
Драган	Мишић	је	кроз	кратку	презентацију	представио	члановима	ПС	План	јавно‐
приватног	дијалога	за	2015.	год.	Нагласио	је	да	је,	у	сарадњи	са	GIZ‐om	и	GOLD‐om		
покренута	иницијатива	за	мјењање	Закона	о	стварним	правима	што	је	потврдила	
и	Жељка	Кнежевић,	представница	организације	УСАИД	и	пројекта	ГОЛД,	а	што	ће	
омогућити	општинама	да	формирају	цијене	земљишта	погодне	за	привреднике.	
После	излагања	прешло	се	на	гласање	и	План	јавно‐приватног	дијалога	за	2015.	год.	
је	усвојен	једногласно.	
	
3.	Преглед	стања	у	привредним	секторима	и	нове	иницијативе	
	
Драган	Мишић‐	Замолио	 бих	 све	 чланове	 да	 у	 кратком	излагању	 	 дају	 преглед	
стања	и	проблеме	у	својим	секторима	ради	дефинисања	будућих	иницијатива.	
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	Небојша	 Петровић‐	Нажалост,	 у	 мом	 сектору	 (сектор	 графичких	 дјелатности)	
није	одржан	ниједан	састанак	и	нисам	сигуран	да	је	могуће	и	организовати	један	
такав	састанак	пошто	ме	привредници	из	овог	сектора	не	схватају	озбиљно	када	
покушавам	причати	са	њима	о	проблемима	којих	има	много.			
	
Александар	 Мркоњић‐	 Увијек	 можете	 преко	 нас	 као	 техничког	 секретаријата	
покушати	 организовати	 састанак.	 Све	што	 треба	 је	 да	 јавите	 нама	 термин	 када	
желите	да	се	одржи	састанак	а	наша	обавеза	је	да	га	организујемо	и	позовемо	све	
чланове.	 Чињеница	 је	 и	 да	 доста	 привредника	 не	 схвата	 могућности	 које	
Привредни	 савјет	 пружа	 и	 ми	 планирамо	 ускоро	 да	 их,	 израдом	 летака	 или	
брошуре	о	ПС,	боље	информишемо.	
	
	Бојан	 Војводић,	 представник	 	 организације	 ГИЗ‐	 Госп.	 Петровићу	 то	 Вас	 не	
спречава	да	изнесете	проблеме	с	којим	се	Ви	суочавате	у	своме	пословању.	
	
Небојша	 Петровић‐	 Мислим	 да	 би	 било	 себично	 од	 мене	 да	 радим	 то	 без	
претходног	сагледања	стања	и	проблема	са	колегама	из	мог	сектора.	
	
Жељка	Кнежевић,	представница	организације	УСАИД	и	пројекта	ГОЛД‐	Пошто	
ми,	на	захтјев	Општине,	кроз	Голд	пројекат	пружамо	подршку	приватном	сектору	
можете	то	искористити	да	их	заинтересујете.	
	
Златко	Шкребић‐	Не	би	било	лоше	да	Општина	направи	сервис	за	привреднике	
гдје	 би	 једна	 особа	 радила	 као	 што	 је	 то	 замишљено	 у	 случају	 Удружења	
самосталних	предузетника.	
	
Милован	Станковић‐	Осврнуо	бих	се	на	рад	на	црно	 јер	 је	недопустиво	да	нпр.	
имамо	 три	 регистроване	фирме	 које	 се	 баве	 уградњом	 гријања	 	 док	 уствари	 на	
терену	има	21	фирма	а	само	ове	три	плаћају	порезе	и	таксе.	
	
Бранко	Петровић‐	За	то	највећу	одговорност	сноси	инспекција.	Опште	је	познато	
да	 се	 током	 викенда	 док	 инспектори	 не	 раде	 неконтролисано	 вади	 шљунак	 из	
Усоре	 и	 онда	 Општина	 дође	 у	 ситуацију	 да	 поправља	 пут	 који	 су	 уништили	
камионима	и	плаћа	7000	кубика	материјала	за	насипање	за	којих	је	у	суштини	тај	
послодавац	 платио	 неких	 300	 кубика	 општини	 а	 остало	 извадио	 док	 не	 ради	
инспекција.	Урађен	је	кружни	ток	на	Барићу	и	десет	пута	је	слано	писмо	инспекцији	
да	се	стави	знак	ограничења	брзине	од	30	км	на	сат	јер	је	то	насељено	мјесто	пуно	
становника.Нико	није	ништа	урадио	по	том	питању	и	то	ће	трајати	док	неко	не	буде	
озбиљно	повређен	или	погине.	 Једноставно	инспекција	не	ради	посао	 за	који	 су	
плаћени.	
	
Горан	Ђекановић‐	Ја	сам	представник	сектора	туризма	и	угоститељства,	сектора	
који	 ,	 поред	 трговаца,	 вјероватно	 броји	 највише	 фирми.	 Рад	 на	 црно	 је	 стварно	
велики	 проблем	 и	 вјероватно	 је	 најизраженији	 код	 нас.	Мислим	 да	 	 се	 то	 може	
ријешити	разним	начинима	као	нпр.	провјером	радних	сати.Не	може	један	човјек	
имати	500	радних	сати	за	мјесец,	очигледно	тај	послодавац	има	више	запослених	а	



6 
 

само	једног	пријављеног.	Жао	ми	је	што	нема	неког	представника	инспекције	јер	
како	је	могуће	да		сваки	викенд	неки	кафићи	праве	забаве	са	смањеним	цијенама	
пића	да	би	привукли	госте	без	поштовања	правила	и	како	уопште	издају	фискалне	
рачуне	 том	приликом?!	Мени	не	 смета	 да	 платим	казну	 ако	 сам	 заслужио	 али	 с	
обзиром	да	се	неки	локали	никад	не	кажњавају	мислим	да	на	то	треба	обратити	
пажњу.	 Током	 осмог	 марта,	 свадби	 и	 сличних	 прослава	 отвори	 се	 много	 неких	
локала	који	никад	не	раде,	него	унесу	на	тај	дан	пиће	и	раде	на	црно	док	ми	морамо	
платити	обавезе	за	радника	и	разне	порезе.	
	
Драган	 Мишић‐	 Замолио	 бих	 и	 госп.	 Меху	 Ђогића	 који	 долази	 ис	 сектора	
металопрераде	да	нам	нешто	каже	на	ову	тему.	
	
Мехо	Ђогић‐	Углавном	су	ти	проблеми	свугдје	исти	а	код	борбе	са	радом	на	црно	
треба	схватити	да	је	рад	на	црно	уско	везан	са	корупцијом.	Свим	тим	послодавцима	
који	имају	већи	број	радника	инспекција	не	долази	тек	тако.	Код	мене	је	скоро	био	
инспектор	који	ми	је	рекао	да	је	у	фирми	у	којој	је	био	прије	доласка	код	мене	све	
како	 треба	 да	 би	 ја	 касније	 чуо	 да	 је	 власнику	 те	 фирме	 јављено	 да	 ће	 доћи	
инспектор.	То	је	тешка	борба	али	не	треба	стајати.	
	
4.	Информација	о	пројектима	подршке	привреди‐Cobear	и	Gold	пројекат	
	
Драган	Мишић‐	Тренутно	 је	 у	 току	 пројекат	 COBEAR	 у	 којем	 учествујемо	 и	 ми	
заједно	са	колегама	из	Тешња	и	Жепча	и	кроз	којим	ће	седам	наших	фирми	које	су	
се	 пријавиле	 бити	 обезбјеђена	 професионална	 подршка	 у	 виду	 анализа,	 израде	
промотивних	материјала	и	спајања	са	привредницима	из	других	држава.	
Сад	бих	замолио	Жељку	да	нам	каже	нешто	о	активностима	и	могућностима	GOLD	
пројекта.	
	
Жељка	Кнежевић,	представница	организације	УСАИД	и	пројекта	ГОЛД‐	Ја	сам	
данас	 ту	 да	 Вас	 обавјестим	 да	 је	 објављен	 јавни	 позив	 за	 подршку	 приватном	
сектору	 у	 мањем	 обиму	 тј.	 до	 10.000,00	 КМ	 и	 то	 за	 фирме	 које	 су	 у	 процесу	
запошљавања.	За	фирме	које	нису	у	том	процесу	али	планирају	у	скорије	вријеме	
нова	 запошљавања	планирамо	да	подршка	иде	кроз	фонд	који	 успостављамо	 са	
Привредном	комором	РС	и	партнерским	општинама	као	што	је	и	општина	Теслић.	
Ми	смо	већ	подржали	две	фирме	на	подручју	Теслића‐„Шкребић	Company“	који	је	
запослио	око	80	нових	радника	и	„Интерлигнум“	који	је	запослио	34	нова	радника.	
Тренутно	је	у	процесу	и	Бања	Врућица	која	је	запослила	20	нових	радника.На	листи	
чекања	 је	 нова	 фирма	 „Дивос“	 и	 „Натура	 Вита“.	 Напоменула	 бих	 да	 у	 процесу	
евалуације	пријава	учествује	и	Општина	и	због	тога	мислим	да	је	сарадња	Општине	
и	 локалне	 привреде	 јако	 битна	 и	 требали	 би	 то	 прењети	 и	 својим	 колегама	 из	
сектора.	
	
	
Састанак	је	завршен	у	15:00	часова.	


