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Технички секретаријат Привредног савјета
Први састанак Привредног савјета
Општина Теслић
ЗАПИСНИК
Први састанак Привредног савјета општине Теслић одржан је дана 10.04.2014.
године у хотелу Кардиал‐ Бања Врућица. Састанак је сазвао начелник општине
Теслић, Милан Миличевић, актом број 02‐014‐439/14 од 07.04.2014. године.
Састанак је започео у 15.00 сати. Састанку су присуствовали сви чланови
Привредног савјета, осим Зорана Зелембабића (а.д. „Рад) који је оправдано
одсуствовао. Поред чланова Привредног савјета, састанку су присуствовали:
1. Мирјана Станковић‐ консултант GIZ, из фирме DCG
2. Гости: Бојан Војводић и Карин Рау, представници Њемачког друштва за
техничку сарадњу ‐GIZ; Жељка Кнежевић и Амела Малићбеговић
представници ГОЛД пројеката који финансирају USAID/Sida;
3. Технички секретаријат: Александар Мркоњић; Деана Дењиз
Шеф одсјека за Развој и инвестиције Драган Мишић отвара састанак и поздравља
присутне.

Уводна обраћања начелника и осталих учесника
Милан Миличевић‐ Начелник општине је поздравио све чланове Привредног
савјета честитаjући им што су изабрани за представнике својих сектора након чега
је укратко објаснио суштину Привредног савјета изражавајући наду и увјерење да
ће се помоћу њега унапредити општинска политика и рад административне службе
те да ће Привредни савјет утицати на стварање бољег пословног окружења
општине Теслић.
Након тога сви представници јавног и приватног сектора су се представили: ко су,
из које фирме и ког сектора долазе:
Јово Кујунџић‐представник сектора металопрерађивачке индустрије ( СЗР
„Дијамант“)‐ напоменуо је да да се није спремао да дискутује и да је у прошлости
изгубљено повјерење у локалну управу. Али сматра да је формирање савјета добар
почетак да се ријеше одређени проблеми у локалној заједници.
Бранко Петровић‐ представник сектора прераде и производње коже, обуће и
текстила ( доо „Нено“)‐ споменуо је чиме се бави његова фирма тј. производњом
позамантерије и укратко објаснио каква је то производња. Напоменуо је да сектор

из којег он долази запошљава највише радника на подручју општине Теслић. Нада
се да ће формирани савјет помоћи његовом сектору за који сматра да има највише
проблема са којима се сусреће а ипак запошљава највећи број радника. Сматра да је
текстилна индустрија будућност општине Теслић и да ће у наредном периоду
засигурно да се шири ова грана индустрије.
Горан Ђекановић‐ представник сектора туризма и угоститељства (СУР
„Миленијум“)‐ поздравља инцијативу оснивања Привредног савјета општине
Теслић и захваљује се локалној заједници на оснивању савјета. Изражава
задовољство што им је начелник општине изашао у сусрет око такси и што им је
смањио таксе, јер то је први пута да су намети смањени.
Небојша Петровић‐ представник сектора графичких дјелатности и прераде
папира и пластике (ШГР „Графодизајн“)‐ Захваљује се на оснивању Привредног
савјета и нада се да ће кроз овај Савјет моћи и да научи много јер спада у млађу
генерацију предузетника.
Анђелко Илинчић‐ представник сектора примарне производње и прераде хране‐
бави се воћарством и повртларством.
Драган Видаковић‐ представник сектора финансијског посредништва и
осигурања (Павловић банка)‐ ради дужи низ година у бaнци, радио је у производњи
дуги низ година, има сопствени књиговодствени сервис и нада се да ће његово
богато радно искуство допринијети раду Привредног савјета.
Симеун Мотичић‐ представник сектора пројектовања, грађевинарства и
инжињеринга ( доо „Синград)‐ сматра да се његов сектор суочава са мноштвом
проблема и нада се да ће се неки проблеми ријешити кроз Привредни савјет.
Александар Мркоњић‐ службеник одсјека за развој, задужен је за рад Привредног
савјета као члан техничког секретаријата Привредног савјета.
Деана Дењиз‐ службеник одсјека за развој,такође члан техничког секретаријата
Привредног савјета.
Ђурађ Цвијић‐ долази испред пољопривредног удружења „Пољотес“, бави се
воћарством.
Зоран Бабић‐ представник сектора прераде дрвета и производње намјештаја (СП
„Злата“).
Златко Шкребић‐ представник Удружења самосталних предузетника‐ изражава
задовољство због формирања Привредног савјета и сматра да ће чланови Савјета
као самостални предузетници допринијети развоју општине Теслић.
Зоран Слијепчевић‐ представник сектора транспортних услуга и шпедитера.
Синиша Божић‐ представник Туристичке организације општине Теслић.
Добринко Лукић‐ директор ад „Комуналац“ Теслић.
Ђурађ Тривуновић‐ дуги низ година ради у јавном сектору, тренутно је начелник
одјељења у Административној служби општине Теслић.
Његомир Кљечанин‐ начелник одјељења за привреду и друштвене дјелатности.
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Шеф одсјека за Развој и инвестиције Драган Мишић предлаже дневни ред.
Дневни ред:
1. Избор органа и усвајање Пословника о раду Привредног савјета
 Избор потредсједника привредног савјета
 Усвајање пословника о раду
2. Ретроспектива и мапирање тренутног стања
 Представљање техничког секретаријата
 Осврт на тренутно стање у секторима
3. Осврт на активности општине у 2014. години
 Презентација
 Приједлог и инцијативе за унапређење јавно‐приватног дијалога,
унапређење пословног окружења и преузимање конкретних корака у
рјешавању проблема у привреди
4. Закључак
 Приједлог приоритетних тема за јавно‐ приватни дијалог и
приоритетних инцијатива
 Завршна питања, закључци и коментари
Након тога се приступило изјашњавању по приједлогу дневног реда
17 „за“ 0 „против“ 0 „уздржано“
Приједлога за допуну дневног реда нема, дневни ред се усваја.
1.Избор органа и усвајање пословника о раду Привредног савјета
1.1.
Избор потпредсједника Привредног савјета
Одлуком о оснивању Привредног савјета скупштине општине Теслић („Службени
гласник општине Теслић“ број 14/13) је дефинисано да је по аутоматизму начелник
општине Теслић Милан Миличевић предсједник Привредног савјета.
Технички секретаријат је понудио да се потпредсједник бира или тајним гласањем
или јавним путем приједлога. Сви присутни су се сложили да се избор
потпредсједника обави јавним гласањем.
Златко Шкребић је предложио Његомира Кљечанина‐ начелника Одјељења за
привреду и друштвене дјелатности, али с обзиром да је Одлуком о оснивању
Привредног савјета дефинисано да потпредсједник мора бити из приватног
сектора. Након образложења зашто би било боље да потпредсједник буде из
реалног сектора, приједлог је повучен.
Јово Кујунџић предлаже Драгана Видаковића али он одбија да буде кандидат за
потпредсједник уз образложење да не би било коректно да он буде потпредсједник
јер долази из банкарског сектора.
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Добринко Лукић предлаже за потпредсједника Бранка Петровића, представника
сектора прераде и производње коже, обуће и текстила. Господин Петровић је
пристао да буде предложен за потпредсједника привредног савјета, након чега се
приступило гласању.
17 „за“ 0 „против“ 0 „уздржано“
Бранко Петровић је изабран за потпредсједника Привредног савјета општине
Теслић.
1.2.
Усвајање пословника о раду
Драган Мишић појашњава укратко начин функционисања Привредног савјета
општине Теслић. Начин функционисања Привредног савјета је објашњен у
приједлогу „Пословник о раду Привредног савјета општине Теслић“ који је
члановима Савјета претходно достављен у материјалима за састанак како би се
благовремено упознали са приједлогом. Драган Мишић напомиње да немамо
представника хемијске индустрије с обзиром да руководство АД „Дестилације“ није
још одлучило ко ће бити њихов представник. Сугестија за допуну Пословника о
раду нема. Прелази се на гласање о усвајању Пословника о раду.
17 „за“
0 „против“
0 „уздржана“
Пословник о раду је једногласно усвојен.
2.Ретроспектива и мапирање тренутног стања
2.1.
Представљање техничког секретаријата
Драган Мишић‐ напомиње да је до сада већ било питања од стране чланова
Привредног савјета из приватног сектора каква је њихова улога као представника.
Мишић напомиње да све техничке ствари, организација састанака, дистрибуција
материјала, сачињавање записника и слично, на себе преузима Oдјељење за
Привреду и друштвене дјелатности заједно са Одсјеком за развој и инвестиције.
Напомиње да ће технички секретаријат свим члановима привредног савјета
доставити записник о одржаном састанку, најкасније 7 (седам) дана од завршетка
састанка.
Конкретни приједлози и сугестије које буду изнесени на састанцима Привредног
савјета биће у виду инцијативе упућени СО‐е и Општинска управа ће сходно
надлежностима, да реагује на инцијативе. Улога привредника је да они својим
искуством, радом и информацијама из свога сектора укажу на проблеме и да
одјељења или начелник у СО‐е реагују на инцијативе. Све оперативне ствари на
себе преузима технички секретаријат а Привједни савјет има савјетодавну улогу.
Мишић напомиње да ће се позиви на састанке члановима Привредног савјета
упутити 7 (седам) дана прије одржавања састанка.
За све инцијативе и питања члановима савјета стоји на располагању технички
секретаријат.
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2.2.
Осврт на тренутно стање у секторима
Мирјана Станковић‐ консултант GIZ‐а, представила се присутним члановима и
нагласила да је исцрпно радила са Општинском управом у предходном периоду и
да постоји снажна инцијатива да се дугорочно успостави јавно‐ приватни дијалог.
Сматра да је Општинска управа, као и нови закон о Локалној самоуправи,
препознала потребу да јавни и приватни сектор сaрађују. Општинска управа више
није само административна служба него и покретач развоја и инцијатива тј. неко
ко управља развојем општине. Једна од кључних идеја је да Општина буде та која ће
радити на јачању конкурентности локалних предузећа и на стварању повољне
инвестиционе климе. Прво питање које упућује члановима привредног савјета
јесте: „Да ли сматрате да ово тијело какво јесте заиста представља, на адекватан
начин, привреду општине Теслић“? „Да ли мислите да неко недостаје у Привредном
савјету“?
Јово Кујунџић‐ констатује да су чланови савјета дошли неспремни на састанак и да
ће се за следећи састанак сами привредници далеко боље припремити. Сматра да
се привредници нису квалитетно ни окупили на састанцима јер је изгубљено
повјерење. Констатује да ће се повјерење у Општинску управу и вратити кроз
формирани Привредни савјет. Захваљује се локалној самоуправи и спољним
сарадницима што су се приближили реалној привреди јер се од реалне привреде
живи.
Зоран Слијепчевић‐ констатује да представник „Дестилације“ недостаје на овом
састанку и да су они кључни у савјету, поготову за сектор транспортних услуга и
шпедитера, јер директно зависе од „Дестилације“.
Драган Мишић‐ информише присутне да ће представник „Дестилације“ бити у
Привредном савјету и да имају мјесто у савјету, јер ипак запошљавају око 400
радника. Чека се само да „Дестилација“ овласти и изабере свог представника.
Бранко Петровић‐ сматра да мало тога Општинска управа може учинити за
привреднике јер је много тога на државној а не у локалној надлежности. Сматра да
ако се један велики сектор као што је текстилни, удружи и поднесе одређену
инцијативу, да је и сам начелник обавезан да дјелује и ради на рјешавању проблема.
Узима примјер управе индиректоног опорезивања: ако привредници имају
проблем са управом за индиректно опорезивање да би начелник требао да доведе
представника управе да привредницима појасне нејасноће.
Драган Мишић‐ констатује да је то и сам циљ формирања Привредног савјета тј.
да се начелник упозна са проблемима и сходно томе дјелује.
Бранко Петровић‐ саматра да инспекција у Теслићу не ради свој посао како треба.
За примјер узима таксисте: теслићки таксисти су дужни да се паркирају на тргу а
таксисти из ФБиХ чекају клијенте на аутобуској станици и на тај начин узимају
посао теслићким таксистима. Сматра да инспекција не дјелује на адекватан начин
тј. не санкционише дивље таксисте.
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Милан Миличевић‐ каже да је упознат са проблемима таксиста као и са
предузећима које се баве уградњом гријања. Покушао је алармирати инспекторе да
предузму мјере али је проблем начин на који ће се санкционисати дивљи таксисти.
Сматра да инспектор рада има ту пуно посла. Говори и да фирме за уградњу гријања
имају исти проблем, направе предрачун а посао им узимају нерегистроване фирме
јер неплаћањем пореза могу да понуде нижу цијену и до 20‐30%.
Бранко Петровић‐ се слаже да је тешко регулисати проблем око таксиста али ипак
да је могуће санкционисати рад на црно. Једноставно је сузбити рад на црно
приликом услуга изградње и уградње‐ отићи до куће и тражити ко вам је уградио
струју, гријање итд. и ако се радило на црно, санкционисати извођача. Констатује
да ипак инспектори не раде довољно одговорно свој посао као и комунална
полиција.
Драган Мишић‐ констатује да је до сада, много тога конкретног речено и нада се
да ће се поједине мјере и приједлози и спровести у пракси.
Јово Кујунџић‐ не жели да говори о проблемима свога сектора док се не састане са
колегама из свог сектора и не договори шта и које проблеме ће изнијети на
састанку. Констатује да ће на следећем састанку да дође са конкретним проблемима
његовог сектора.
Бранко Петровић‐ сматра да ће се дио текстилне индустрије са истока преселити
у скорије вријеме на Балкан тј. у БиХ. Сугерише да је потребно да се још више
Општинска управа ангажује око пословних зона, да ослобађа потенцијалне
инвеститоре од намета и олакша им администрацију. Такође, сугерише да се порез
за пословне хале укине или сведе на минимум. Сугерише да није правилно да само
постоји једна зона приликом плаћања такси.
Милан Миличевић‐ констатује да постоје четири зоне али да је прва зона
проширена.
Ђурађ Тривуновић‐ констатује да су комуналне таксе по зонама а републичке и
локалне таксе за истакнуту фирму нису по зонама већ по дјелатностима.
Златко Шкребић‐ предлаже да за наредни састанак сви представници својих
сектора виде у оквиру свог сектора који су то проблему са којима се сусрећу и да на
следећем савјету изнесу проблеме по секторима и понуде могућа рјешења. Сматра
да није коректно да такса за истакнуту фирму буде иста у граду и негдје у руралном
подручју. Поставља питање шта је то комунална такса за истакнуту фирму, како су
утврђиване висине тих такси? Сматра да приватници имају превисоке намете и да
се на следећем састанку треба видјети како да се предузетници додатно растерете
намета.
Драган Мишић‐ напомиње да се сви обрате техничком секретаријату ако желе да
организују састанке унутар сектора и да ће технички секретаријат да помогне око
организације састанка.
Небојша Петровић‐ констатује да се и у његовом сектору масовно појавио рад на
црно и да се мора ангажовати инспекција у већем обиму.
Горан Ђекановић‐ сматра да јесте тешко контролисати рад таксиста на црно али
да зато није тешко контролисати рад трговаца и угоститељских објеката. Сугерише
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да инспекција треба да ради свој посао. Сматра да је лако уочити да неко ради на
црно. Он са својим објектом има 7 (седам) запослених радника а појединци са
сличним објектима имају по 1‐2 радника који раде по 15 сати. Сматра да ни један
радник не може да направи мјесечно 350 сати и сматра да су такве ствари лако
уочљиве. Такође, поједини предузетници искориштавају подстицаје са бироа и да
то треба такође провјерити.
Мирјана Станковић‐ сматра да је Привредни савјет корисна ствар и да су
инцијативе савјета много важне те да имају већу тежину ако дођу од стране
Привредног савјета него од самог Начелника. Такође, и да технички секретаријат
има велику улогу код помагања Привредном савјету.
Ђурађ Тривуновић‐ сматра да не постоји синхронизација између државне и
локалне инспекције и саме пореске управе. Сматра да се одређене ствари морају
ријешити заједно са Републичким инспекторијатом. Такође да на поједине ствари
Општина као управа уопште нема утицаја и да је то у надлежности државних
органа. Такође, да појединци као што је Шумарство, не плаћају редовно порезе
Општинској управи што отежава рад Општини с обзиром да се ради о великим
приходима.
Мирјана Станковић‐ сматра да то и јесте сврха ЈПД и да се не може гледати само
једнострано и да се мора разумјети и да јавни сектор има одређене проблеме. Кроз
Привредни савјет ће се покушати превазићи поједини проблеме и давати
инцијативе ка вишим органима. Инцијативе које потекну од Привредног савјета
неће бити само за решавање локалних проблема већ проблема цјелокупне БиХ.
Правилник о вођењу ЈПД врло детаљно објашњава шта ће се радити на савјету и да
ће се у наредном периоду и доводити гости са виших нивоа власти.
Милан Миличевић‐објашњава да постоје два сегмента контролних органа.
Највише притужби долази за рад инспекцијских органа с тим да понекад те
притужбе нису оправдане. Први проблем јесте што нема довољно инспектора и
комуналних полицајаца али због ограничених средстава додатни инспектори се не
могу запошљавати. Начелник сматра да би требали имати „инспекцију инспекција“
јер засигурно да постоје одређене неправилности на терену. Сматра да су такве
ствари у сваком сегменту друштва и да се са корупцијом треба борити са свих
страна.
Јово Кујунџић‐ констатује да се мање фирме не могу борити са већим. Мање фирме
плаћају редовно намете док велике фирме најчешће, одређеним механизмима,
избјегавају плаћање пореза. Мање фирме нису у равноправном положају са већим
фирмама.
Мирјана Станковић‐ констатује да смо до сада добили одређени број инцијатива и
предлаже да се пређе на презентацију шта је то што је општина урадила у
предходном периоду.
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3.Осврт на активности општине у 2013. години
3.1. Презентација
Александар Мркоњић‐ презентује неке од најважнијих ствари које је
административна служба урадила у прошлој години а што је имало за циљ да
побољша пословно окружење: Гиљотина прописа (олакшање одређених поступака
и процедура, а одређени намети укинути, гдје је то било могуће); Електронски
регистар административних поступака; Подстицаји за отварање нових радних
мјеста (5.000КМ за новозапосленог); Субвенционисање кредита приликом
запошљавања; Одгођено плаћање обавеза приликом изградње хала; Земљиште по
1КМ; Смањење комуналних такси. Наглашава да поента ове презентације није у
величању ових радњи и предлаже да чланови Привредног савјета заједно са својим
секторима анализирају ове промјене и сугеришу ако мисле да је нешто могло бити
боље урађено.
3.2. Приједлози и инцијативе за јавно‐приватни дијалог
Драган Мишић‐ констатује да су поједине ствари које су урађене у предходном
периоду и потекле од стране привреника.
Милан Миличевић‐ констатује да све што је урађено у вези подстицаја јесте да се
привуку страни и домаћи инвеститори и да већ постоје инвеститори који су
доставили понуде за подстицаје. Констатује да су строги критерији за добијање
подстицаја и да се на тај начин обије стране штите и општина и инвеститор.
Драган Мишић‐ констатује да Привредни савјет својим сугестијама може помоћи
и око правилника о подстицајима, да сугеришу шта је добро а шта лоше.
Милан Миличевић‐ сматра да је велики проблем пословна зона „Борја“, да постоји
огроман простор који не функционише и да ће се покушати направити нешто
конкретно.
Амела Малићбегић‐ у улози госта се обратила присутним члановима Привредног
савјета. Поздравила формирање Привредног савјета и објаснила своју улогу и улогу
УСАИД/Сида у овом пројекту. Нагласила да ће се формирати Привредни савјет на
нивоу Бањалучке регије и да ће поједини привредници из Теслића да буду дио тог
привредног савјета.
Бранко Петровић‐ предлаже да се по секторима направе одређене презентације,
да се иде од фирме до фирме, и да се то даље презентује ширем аудиторију преко
ТВ‐а. Тако ће се потенцијални сарадници упознају са привредном Теслића.
Милан Миличевић‐ констатује да ће радо прихватити овакву инцијативу. Такође,
констатује да је Одсјек за развој радио презентације по секторима и да се ти
промотивни филмови презентују по сајмовима.
Драган Мишић‐ констатује да ће Одсјек за развој урадити промотивне филмове за
заинтересоване фирме и то ће служити за промоцију и фирме али и саме привреде
општине Теслић.
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4. Закључци са првог састанкаПривредног савјета ‐ИНЦИЈАТИВЕ:
1. Сузбијање рада на црно тј. рјешавање проблема рада на црно (примјер: дивљи
таксисти; уградња гријања).
2. Комуналне накнаде‐ приједлог: за следећи састанак Општинска управа да
припреми презентацију везано за појашњења око комуналне таксе. Такође, да се
направи упоредни преглед са општинама из окружења.
4. Видјети да ли је могуће жирално плаћање општинских такси,и да ли се може
изнаћи механизам плаћања такси жирално.
5. Направити кратке филмове/презентације по секторима (фирмама), који ће бити
презентовани на ТВ‐у и који ће служити као рекламни материјал када се Општина
буде представљала на неком сајму.
6. Креирање квалитетнијег тржишта радне снаге.
7.Када се укаже потреба за појашњењем из појединих сегментима рада, да општина
доведе релевантне стручњаке (нпр. Стручњак из Управе за индиректно
опорезивање) који ће привредницима одређене недоумице појаснити.
Састанак је завршен у 17.30 сати.
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