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Технички секретаријат Привредног савјета
Шести састанак Привредног савјета
Општина Теслић

ЗАПИСНИК
Шести састанак Привредног савјета општине Теслић одржан је дана 30.06.2015.
год., у просторијама општине Теслић (мала сала). Састанак је сазвао начелник
општине Милан Миличевић, актом број: 02‐014‐5.40/15 од 23.06.2015. године.
Састанку су присуствовали, следећи чланови ПС:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Небојша Петровић,
Бранко Петровић,
Анђелко Илинчић,
Мотичић Симеун
Зоран Зеленбабић
Тешић Борислав
Милован Станковић
Драган Мишић
Синиша Божић
Гости:
10. Бојан Војводић – Giz Prolocal
11. Јасмин Габела – Агенција Енова
12. Мурис Мешетовић – Агенција Енова

Састанак је почео у 14:00h.
Бранко Петровић ‐ 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.
1. Предтављање дневног реда
Драган Мишић ‐ представља дневни ред шестог састанка kojи се усваја
једногласно после чега се прелази на другу тачку дневног реда.
2. Извјештај о реализацији ревизије Стратегије развоја
Јасмин Габела – представља присутнима докле се стигло на ревизији стратегије
као, податке из социо‐економске анализе, извјештај о реализацији претходне
стратегије, пристигле приједлоге пројеката који ће бити уврштени у план
капиталних инвестиција, методологију на основу којих се вреднују ти пројекти као
и предложене конкретне мјере за оперативни план стратегие.
Бојан Војводић – пита колики је доњи лимит за пројекте који се предлажу за
уврштавање у план капиталних инвестиција, да ли ће привредни савјет имати
прилику да се изјасни око финалне верзије плана прије усвајања и да ли су план
капиталних улагања и конкретне мјере један документ. Наглашава да постоји
могућност да комисија за BFC сертификацију захтјева да то буду засебни
документи.
Јасмин Габела – „Није постављен неки минимални лимит тј. ради се по систему
бодовања докле год предложени пројекти испуњавају основне критеријуме и да су
од општег значаја за Општину. Конкретне мјере за помоћ малим и среднјим
предузећима као нпр. формирање кластера дрвопрерађивача у суштини не
захтјевају никакав буџет па не улазе у план капиталних улагања него представљају
засебан документ.
Милован Станковић ‐ „Разлози због којих се стратегија развоја креира са
раздвојеним конкрентним мјерама и планом капиталних улагања су у томе што
постоје конкретне мјере које не захтјевају капитална улагања иако су они
суштински повезани.Што се тиче лимита, ми смо на основу искустава општина које
су поставиле доњи или горњи лимит одлучили да не постављамо никакав лимит
из разлога да не би искључили неки програм од ових 90 колико смо добили због
тог правила а у суштини се ради о квалитетном предлогу. Жао ми је што нас нема
више на састанку привредног савјета да конкретније продискутујемо предложене
мјере и пројекте и предлажем да испред привредног савјета изаберемо два члана
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која ће присуствовати састанцима радне групе. Мислим да је направљен пропуст
што нису предлози и остали документи везани за стратегију нису послани
члановима привредног савјета да буду упућенији и више укљученији у њено
креирање.“
Изабрани чланови Привредног савјета‐ Бранко Петровић и Небојша Петровић.
Бојан Војводић – предлаже да се план капиталних инвестиција, у финалној
верзији, подјели на групе тј. на план капиталних инвестиција, план капиталне
документације и план капиталног одржавања због лакшег праћења и трошкова и
свеукупног напретка стратегије.
Милован Станковић – објашњава да постоји доста ствари које се тренутно воде
као текући трошкови као нпр. посипање неког пута макадамом што би онда морали
ставити у план капиталног одржавања и што представља беспотребно
компликовање.
Бојан Војводић – „Нисам мислио на такву врсту улагања већ нпр. нешто типа
реконструкција обданишта или слично“.
Драган Мишић – „То је лако подијелити и неће бити проблем да то урадимо.“
Јасмин Габела – „Ми смо разматрали обе опције на почетку и консултовали смо се
са консултантом за BFC сертификацију који нам је потврдио да је у реду да се
стратегија уради овом методологијом и да се ова два плана ставе у један документ.“
Бранко Петровић – „Било би добро да се ми привредници састанемо и видимо шта
би то могло да се уврсти у стратегију а што би добро утицало на нашу привреду као
и да сагледамо и наша права и обавезе у циљу јасније слике када су у питању нове
инвестиције.“
Милован Станковић – „Не би било лоше да, када дођемо до нацрта стратегије и
када се пређе на јавне расправе, направимо састанак са што већим бројем
привредника и гдје ћемо им представити наше планове за индустријске зоне.
Мислим да нам ти планови, уз подстицајна средства која
дијелимо за
запошљавање, дају добру основу за нове инвестиције тј. стварају добре услове за
наше привреднике да напредују.
3. Извјештај о додјели подстицајних средстава
Милован Станковић – „Иако је Општина кренула са додјелом подстицаја 2013.
год., нажалост, због неких нежељених детаља током процедуре, реализација је
изостала до данас. Драго ми је рећи да је ових дана у процедури припрема уговора
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за 62 радна мјеста по конкурсу који је завршен тада. Ових дана је у процедури
завршетак новог конкурса за који је пријављено 191 нови радник. Мислим да је
овим направљен велики корак ка зближавању Општине и привредника у циљу
стварања напредније привредне климе и бољег живота наших грађана.“
Бранко Петровић – „Битно је да се поштује процедура, услови и права како
даваоца подстицаја тако и примаоца без обзира која је фирма у питању. Мислим да
је проблем код новог запошљавања то што послодавац не зна каквог ће радника
добити.“
Александар Мркоњић – „У случају да је послодавац незадовољан радником има
право да истог отпусти с тим да мора запослити другог радника са бироа на
преостали временски период који је прописан Јавним позивом о додјели
подстицајних средстава.“
4. Информација о току реализације донаторских пројеката
Драган Мишић – „Што се тиче пројекта Cobear финансира Европска комисија и
чија је вриједност милион марака. Он је почео у децембру прошле године и до сада
је одрађена реконструкција канцеларија у Општини у циљу формирања „Оne Stop
Shop“ сервиса тј. Центра за подршку привреди. Суштина Центра је да привредници
и потенцијални нови инвеститори могу добити све информације на једном мјесту
без шетања на више мјеста. У току је процедура набавке опреме као и припрема
процедура рада са инвеститорима, сет водича за добијање грађевинске дозволе
која ће бити представљена Привредном савјету. Друга активност која је у току је
провођење јавне набавке за куповину ГИС софтвера који ће омогућити
заинтересованим инвеститорима да преко интернета виде све детаље око
индустријских зона и осталих локација погодних за инвестирање.Такође, за 7
фирми из Теслића које су исказале интересовање, у сарадњи са консултантском
агенцијом „Енова“, урађена је анализа њихових потенцијала и потенцијала за извоз.
При крају је и израда сајта „Cobear“ на којем ће ове фирме бити презентоване.
Што се тиче пројекта „Еко Food Tura“ вриједности 450.000,00 €, то је
прекогранични пројекат у којем су нам партнери општина Дреновци, факултет из
Осијека, развојна агенција Вуковарско‐Сријемске жупаније те Удруга послодаваца
из Жепча. Кроз пројекат планирамо започети узгој љековитог биља. У септембру
ће се започети са садњом љековитог биља са онима који су исказали
заинтересованост а којих је на првом састанку било 25. Такође, за тај пројекат се
спроводи јавна набавка за извођење грађевинских радова што представља добру
прилику за наше фирме из тог сектора. Трећи пројекат који је завршен данас је
„Подршка руралном развоју“ помоћу финансијског механизма ИРБ‐а. Кроз тај
пројекат је омогућено подизање засада шљиве за 18 особа, од тога 10 нових
произвођача. Такође изграђене су две нове сушаре за воће, једна у Чечави у дому а
друга у Витковцима плус је набављена сва додатна опрема.
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Бранко Петровић – „Више пута сам спомињао да би било добро да Општина
помогне локалним фирмама у циљу промоције, било то путем видео филмова или
интернета.“
Александар Мркоњић – „Управо је при крају израда сајта Invest Teslic гдје ће све
заинтересоване фирме имати могућност бесплатне промоције. Ми имамо базу
фирми које су већ дале профилне податке и које ће бити на сајту али и поред тога
сви могу увијек да се пријаве и позову нас у фирму да узмемо потребне податке
ради креирања профила на страници.“

5. Информација о одржаним Б2Б сусретима представника аустријских фирми
и фирми из БЕАР регије
Александар Мркоњић‐ 28. маја је, у организацији канцеларије Трговинског
савјетника аустријске амбасаде у Босни и Херцеговини (Адвантаге Аустриа) и
Вањскотрговинске организације Привредне коморе Аустрије (WКÖ АWО) ,у хотелу
Кардиал, одржан Б2Б пословни сусрет, којем су присуствовали представници 37
предузећа из Аустрије и Беар регије (Теслић, Тешањ, Жепче). После презентовања
привредних потенцијала општина Теслић, Тешањ и Жепче, прешло се на други дио
састанка у којем се сваки од присутних предузетника укратко представио, те
изразио интерес за пословном сарадњом с потенцијалним пословним партнерима
присутним на састанку. Након представљања, а у складу са израженом интересом,
одржани су посебни састанци предузетника заинтересираних за пословну
сурадњу. Од предузећа из општине Теслић, догађају су присуствовали
представници предузећа А.Д. „Дестилација", ЗТЦ „Бања Врућица", „Елград" д.о.о.,
„Геофон" а.д., ХМГ „Енергоградња", Шкребић Цомпани д.о.о., Елинг Инжињеринг,
А.Д. „Градитељ".
Закључци на крају VI састанка Привредног савјета:
1. После усвајања нацрта Стратегије развоја и Плана капиталних инвестиција, те
документе презентовати, заједно са члановима Привредног савјета, ширем кругу
привредника.
2. Поред сајта Cobear, обухватити новим сајтом што више локалних фирми ради
промоције на интернету.

Састанак је завршен у 15:30h.
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