БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
РЕПУБЛИКА СРПСКА

ОПШТИНА ТЕСЛИЋ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Карађорђева бр. 6 Теслић Тел.: +387(0)53/411-500 факс: 053/411-541 www.opstinateslic.com

Технички секретаријат Привредног савјета
Шеснаести састанак Привредног савјета
Општина Теслић

ЗАПИСНИК
Шеснаести састанак Привредног савјета општине Теслић одржан је дана
13.12.2017. године у малој сали општине Теслић. Састанак је сазвао начелник
општине Милан Миличевић, актом број 02-014-842/17 од 06.12.2017. године.
Састанку су присуствовали, следећи чланови ПС:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Бранко Петровић,
Продић Брацо,
Анђелко Илинчић,
Синиша Божић
Небојша Петровић,
Милован Станковић,
Бијелац Ранко,
Његомир Кљечанин

Осим чланова Привредног савјета, састанку су присуствовали:
1.
2.
3.
4.
5.

Игор Бошњак (ЗЗЗРС Биро-Теслић)
Драган Станојевић
Игор Јовановић (Начелник одјељења за стамбено комуналне послове)
Вељко Јотановић (Директор ЈУСШ „Никола Тесла)
Самира Зеленбабић (Општина Теслић)

Технички секретаријат: Александар Мркоњић
Састанак је почео у 14:00h.

Бранко Петровић, у функцији предсједавајућег Привредним савјетом је поздравио
све присутне и предложио следећи дневни ред:
1.Нацрт Стратегије развоја општине Теслић за период 2018-2027. године
2.Нацрт буџета општине Теслић за 2018. годину
3.Информација

у

вези

са

активностима

на

изради

просторног

и

урбанистичког плана општине Теслић
4.Информација у вези са планираном политиком општинских такси и накнада
у 2018. години
5.Информација у вези са захтјевима и потребама привреде о потребним
образовним профилима
6.Разно
Такође предлаже да се тачка 5 пребаци на прву тачку дневног реда да
представници из школе и бироа раније заврше да не би чекали читав састанак што
се усваја једногласно после чега се прелази на тачку 1.
1. Информација у вези са захтјевима и потребама привреде о потребним
образовним профилима
У овој тачки дневног реда се расправљало о могућностима укључивања ученика
који полазе у средњу школу на праксу у фирме које искажу спремност да их
обучавају у циљу усклађивања тржишта рада са реалним потребама привреде. Том
приликом директор ЈУСШ „Никола Тесла“, госп. Вељко Јотановић је презентовао
податке о упису ученика у средње школе као и сву проблематику са којом се школа
среће у свом раду. После тога је настављена расправа о могућим рјешењима и
најбољим начинима да се овај проблем превазиђе.
Донешена су три закључка и иницијативе:
1. Да службеници Одсјека за развој направе презентацију којом би се покушали
анимирати ученици који завршавају основну школу да упишу занимања која су
потребна привреди,
2. Да се из средстава за стипендирање студената издвоји одређени дио средстава
којим би се стипендирали ученици који се одлуче да се школују у дефицитарним
областима,
3. Да се пошаље препорука Привредног савјета средњим школама у циљу
заједничке сарадње по овом питању.
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2. Нацрт Стратегије развоја општине Теслић за период 2018-2027. године
Замјеник Начелника, госп. Милован Станковић, је појаснио присутнима да је израда
нове стратегије развоја завршена те их упознао са неким од најбитнијих новина
које овај документ носи са собом. На крају свог излагања замолио је присутне да
изнесу своје мишљење и сугестије за које сматрају да би доприњеле изради
квалитетније стратегије. Сви чланови Привредног савјета су се сложили да је нова
стратегија добро урађена после чега се прешло на трећу тачку дневног реда.
3. Нацрт буџета општине Теслић за 2018. годину
У одсуству Начелника финансија, госп. Ђурађа Тривуновића,замјеник Начелника,
госп. Милован Станковић, је презентовао присутнима нацрт буџета општине
Теслић за 2018. годину. Није било никаквих примједби или сугестија на овај
документ па се прешло на следећу тачку дневног реда.
4. Информација у вези са активностима на изради просторног и
урбанистичког плана општине Теслић
Кроз своје излагање,службеник Одјељења за просторно уређење, госп. Драган
Станојевић, је објаснио присутнима шта подразумјева израда новог просторног и
урбанистичког плана општине Теслић као и које су активности спроведене до сада.
5. Информација у вези са планираном политиком општинских такси и
накнада у 2018. години
Начелник Одјељења за стамбено-комуналне послове, госп. Игор Јовановић је рекао
присутнима да локална управа не планира да мјења постојеће Одлуке
наглашавајући да до промјена може доћи у случају измјена закона са виших нивоа
власти. После расправе о висини појединих такси,предложио је да се формира
група састављена од привредника и општинских службеника која би после
анализе предложила нове промјене у Одлуци за следећу годину.

Састанак је завршен у 16:05h.
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