ПОСТУПАЊЕ ПО ИНИЦИЈАТИВАМА ПРИВРЕДНОГ САВЈЕТА ГРАДА БИЈЕЉИНА

РБ

Датум
предлагања

Носиоци
активности

Реализација

12.09.2014.

Иницијатива
за
израду Стратегије
развоја
пољопривреде

Градска
управа РЕАЛИЗАЦИЈА У ТОКУ
Града
БијељинаОдјељење
за Иницијатива прослијеђена Одјељењу за привреду и пољопривреду Града
привреду
и Бијељина.
пољопривреду

12.09.2014.

Иницијатива према
Одјељељу
за
просторно уређеље
око
убрзања
процедура

Градска
управа РЕАЛИЗАЦИЈА
Града
БијељинаОдјељење
за Иницијатива прослеђена Одјељењу за просторно уређење. На основу дописа
просторно уређење број: 02/2-050-2-335/14 од 26.09.2015.године гдје наведено да не могу
утицати на другачије рјешавање оваквих случајева јер је то прецизирано
Законом о уређењу простора и грађењу и одговор је прослеђен предлагачу.
Закон је искључиво у надлежности органа Републике Српске те и начелник
Одјељења за просторно уређење сматра да би било пожељно свакако
покренути Инцијативу за измјену закона ради побољшања укупног
привредног амбијента.

12.09.2014.

Испуњавањеуслова Градска
управа
ГрадскеуправеБије
Града Бијељина
љиназадобијање
BFC
цертификатаградов
а-општина
с
повољнимпословни
мокружењем,
с
циљемпривлачењаи
нвеститора,
убрзаногпривредно
гразвојаи
повећаногзапошљав

1.

2.

3.

Иницијатива

РЕАЛИЗОВАНО
Град Бијељина је испунио услове за сертификацију града са повољним
пословним окружењем, према захтјевима BFC SEE стандарда. Према
Верификационом извјештају комисије испуњеност критеријума је 84, 4%.
30.06.2015.године, организовано је свечано уручење BFC SEE сертификата
градоначелнику Града Бијељина.

ањанаподручјуБије
љине.
12.09.2014.

Прикупити
промотивни
матријал
од
привредних
субјеката
са
подручја града како
би се кренуло у
процјену и израду
компаративних
предности
за
улагања, а све у
сврху
промоције
града и привреде
нашег подручја.

05.12.2014.

Иницијатива према Агеници
за
банкарство

05.12.2014.

Иницијатива
за
израду документа
Локални акциони
план
за
запошљавање

Градска
управа РЕАЛИЗОВАНО
Града
БијељинаРадна група за
израду ЛАПЗ

05.12.2014.

Усклађивање
Одлуке
Града
Бијељина
о
умањену рента за
производне објекте

Градска
управа РЕАЛИЗОВАНО
Града
БијељинаОдјељење
за Иницијатива прослеђена Одјељењу за стамбено комуналне послове Града
стамбено
Бијељина
комуналне послове

08.01.2015.

Иницијатива
урбанизам-

4.

5.

6.

7.

8.

Градска
управа РЕАЛИЗОВАНО
Града – Одјељење за
привреду
и
пољопривреду
и
Одсјек за локални
економски развој и
европске
интеграције Града
Бијељина
и
привредни субјекти
са подручја града

НИЈЕ РЕАЛИЗОВАНО

за Градска
управа Града
Бијељина-

референт који ће се Одјељење
за
бавити
са просторно уређење
привредницима
08.01.2015.

Инцијатива према
Аграрном
фонду
Града Бијељина за
ојачавање задруга

02.06.2015.

Иницијатива
за Градска
управа састанак
око Града Бијељина
уписне политике за
факултете,
са
представницима
Градске
управе,
факултета,
Привредне коморе
Града
Бијељина.
Како би одређеним
новим програмима
и
квалитетнијом
уписном
политиком,
одговорили
на
потребе привреде за
дефицитним
занимањима,
смањили
суфицитарна
занимања и самим
тим
повећали
запосленост
на

9.

10.

Градска
управа РЕАЛИЗАЦИЈУ У ТОКУ
Града
БијељинаОдјељење
за
привреду
и
пољопривреду,
Аграрни
фонд
Града Бијељина

02.06.2015.
11.

Градска
управа РЕАЛИЗОВАНО
Града Бијељина и
Завод
за
запошљавање

02.06.2015.

Иницијатива према
Одјељењу
за
просторно уређење,
да се код добијања
одређених дозвола
за градњу, обезбједи
излазак теренског
представника
Одјљења
за
просторно уређење.
На
тај
начин
Градска управа би
привредницима
изашла у сусрет, око
поједнастовљења
процедура
за
добијање дозволе.

16.09.2015.

Иницијативу
о Привредна комора,
отварању
Градска
управа
Канцеларије
за Града Бијељина
индиректно
опорезивање
у
Бијељини.
Привредна комора и
Привредни савјет ће
прослиједити ову
Иницијатуву

12.

13.

подручју
Града
Бијељина.
Иницијатива
за
Споразум
између
Града Бијељина и
Завода
за
запошљавање

Градска
управа РЕАЛИЗАЦИЈУ У ТОКУ
Града Бијељина Одјељење
за
просторно уређење

РЕАЛИЗАЦИЈА У ТОКУ
ИницијативапотписанаодстранеГрадоначелника
и
послатаУправизаиндиректноопорезивање-сједиште
у
БањаЛуци.Проследило Одјељење за привреду и пољопривреду Града
Бијељина.

Управи
за
индиректно
опорезивање БиХ.
16.09.2015.

14.

Инцијатива према
Одјељењу
за
просторно уређење
у вези тумачења
када се ставља печат
правоснажности
код
преузимања
одређене
грађевинске
документације.
Предсједник
Привредног савјета
је истакао да у
случају
да
се
одрекне
права
жалбе, документ би
требало да постане
правоснажан,
без
потребе
чекања
законског рока од
15 дана за добијање
печата (као што је
случај у граду Бања
Лука и општини
Лакташи).
Према
тумачење правника
Одјељења
за
просторно уређење
потребно
је
сачекати рок од 15
дана
у
свакој
ситуацији.

Градска
управа РЕАЛИЗОВАНО
Града Бијељина –
Одјељење
за Дописом број: 02/2-050-2-366/15 од 02.11.2015.године (Одјељење за
просторно уређење просторно уређење) ова Иницијатива се сматра оправданом. Предметна
иницијатива је разматрана од стране стручних лица Одјељење за просторно
уређење, а која се прије свега односи на правноснажност рјешења о дозволи
за грађење, а иначе иста таква поднесена је и од стране Одборника
Скупштина Града.

16.09.2015.

Иницијатива да се
зграда иза Пореске
управе стави у
функцију, да се да
на управљање граду
Бијељина, уколико
виши ниво нема
намјеру да предузме
нешто по овом
питању

Одсјек за локални РЕАЛИЗАЦИЈА
еконмски
развој,
Одјељење
за Зграда се налази на Парцели 3279, кчбр. Бијељина 2, улица Патријаха Павла.
просторно уређење. Зграда је у власништву Министарства финансија (налази се иза „СДК“) а
једним дијелом прелази на џамијско земљиште. Зграда нема ни грађевинску,
ни употребну дозволу.

16.09.2015.

Иницијативу према
министарству
и
локалној заједници
око
формирања
„Комисије за сушу“,
како
би
процијенили
огромне штете које
су
настале
ове
године
на
пољопривредним
усјевима.

Одсјек за локални
еконмски
развој,
Одјељење
за
привреду
и
пољопривреду

15.

16.

23.02.2015.
17.

Иницијатива
за Одјељење
за
измјену
просторно уређење
Регулационог плана
Индустријска зона
Хасе – Бијељина

РЕАЛИЗАЦИЈА
Иницијатива Привредног савјета прослеђена Министарству пољопривреде,
шумарства и водопривреде Бања Лука, број: 02/1-3-1-359/15 од
01.10.2015.године. Проследило Одјељење за привреду и пољопривреду
Града Бијељина.
Одговор на Иницијативу допис број: 12/04-330-3996/15 од 28.10.2015.године
У допису се наводи да је Влада Републике Српске на својим сједницама
одржаним 06.08.2015. и 20.08.2015.године разматрала Информације о
посљедицама суше и олујног невремена на пољопривредну производњу
Републике Српске. На другој сједници је усвојен закључак да се од средине
новембра текуће године припреми коначна Информација о утицају суше и
олујног невремена на пољопривреду производњу у 2015.године. Након
разматрања Информације, Влада ће усвојити Закључке о којима ћете бити
благовремено обавјештени.
РЕАЛИЗОВАНО
Одјељењу за просторно уређење поднесена је иницијатива од
23.02.2015.године коју је потписало неколико привредних субјеката са
подручја насељеног мјеста Хасе (Press pack, Termodom, Centropres)
којомизражавајупотребузапромјеномплана парцелације Хасе-Бријесница, а

све како би се ријешили њихови проблеми за планирано проширење
производње и функционисања пословања уопште.
Ово одјељење је извршило стручну анализу постојећег плана парцелације,
те сагледавши све потебе привредних субјеката, као и све дозвољене
могућности, закључило је и донијело одлуку да се може приступити изради
измјене плана парцелације Хасе-Бријесница.
На основу наведене анализе овог Одјељења, градској скупштини је упућен
приједлог Одлуке о приступању измјене плана парцелације, што је иста
на својој сједници 17.12.2015.године и усвојила под бројем 01-022-111/15.
23.12.2015.

Иницијатива
о Одјељење
подршци очувању привреду
старих заната
пољопривреду
Града Бијељина

за РЕАЛИЗАЦИЈА У ТОКУ
и
Иницијатива прослеђена Одјељењу за привреду и пољопривреду Града
Бијељина.

05.08.2016.

Иницијатива
за
подршку
дрвопрерађивачима
са подручја града
Бијељина
Иницијативадасе
крајем
годинепроследидоп
ис
Министарству
индустрије,
енергетике
и
рударства,
као
иМинистарствупољ
опривреде,
шумарства
и
водопривреде око
измјене Закона о
шумама. Миленко
Стевановић,
као
представник

за РЕАЛИЗАЦИЈА У ТОКУ
и
Иницијатива прослеђена Одјељењу за привреду и пољопривреду Града
Бијељина, међутимпромјеномЗакона о шумама, овегодиненисмокренулити
у даљипоступакиницијативе, с обзиром да је иницијатива у надлежности
Министарства.

19.

20.

Одјељење
привреду
пољопривреду
Града Бијељина

успјешне
дрвопрерађивачке
фирме је навео
проблеме са којима
се
привредници
сусрећу који су из те
бранше. На основу
Закона о шумама
локални
дрвопрерађивачи
имају предности у
односу на друге под
истим
условима.
Град Бијељина није
подручје
које
посједује
велику
шумску базу, и да су
потребе
његовог
предузећа
знатно
веће од оног што је
до сада било на
располагању.
На
основу Закона о
шумама 75/08, члан
84, потребно је
дефисати која ја то
количина односно
неопходни
минимум шумских
дрвних сортимената
локалним
предузећима.
21.

05.08.2016.

Заказати разговор са Градска
управа РЕАЛИЗОВАНО
представницима
Града Бијељина
Скупштине

(предсједником
скупштине
и
предсједницима
одборничких
клубова) како би
добили
информације
о
предузетим
активностима
за
лицитацију
земљишта
у
Индустријској зони
2,
као
и
образложење
и
разлоге избацивања
из
Одлуке
о
лицитацији
појединих парцела,
а поготово оних
парцела за које су
заинтересованост
исказали
наши
привредници
са
подручја
града
Бијељина.
Активности
ће
спровести
у
наредних
седам
дана Радно тијело
Привредног савјета
у саставу: Ђорђе
Славињак
(пресједник
Привредног
савјета),
Владо
Симеуновић

(замјеник
предсједника
Привредног
савјета),
Славица
Лукић (Завод за
запошљавање)
и
Светозар
Михајловић
(''Дуван'' АД).
12.01.2017.

Иницијатива да се Секретаријат
организује састанак Привредног савјета
привредника
са
посланицима
са
наше регије како би
разговарали
о
значајним
питањима као што
су:
-Заштита
од
поплава;
-Ауто-пут БрчкоБијељина-Рача;
-Гасификација;
-Пословне зоне итд.

РЕАЛИЗАЦИЈА У ТОКУ

12.01.2017.

Иницијатива да се Секретаријат
организује
један Привредног савјета
састанак
привредног у свака
два мјесеца

РЕАЛИЗАЦИЈА У ТОКУ

12.01.2017.

Одлука
о Одјељењезастамбен
комуналним
отаксама тарифа бр.5 комуналнепослове
– Такса за истицање

РЕАЛИЗОВАНО

22.

23.

24.

Везано за покретање Иницијативе Привредног савјета Града Бијељина о
измјенама и допунама Одлуке о комуналним таксама, Одјељење за привреду

пословног
имена
правних лица и
предузетника

Града Бијељина је сачинило Предлог Одлуке о измјенама и допунама Одлуке
о комуналним таксама и исти је усвојен на 5. сједници Скупштине Града,
одржаној дана 09. марта 2017.године и ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у Службеном гласнику Града Бијељина.
Ова иницијатива се односи на измјену тарифе бр. 5 – Комунална такса за
истицање пословног имена, Одјељење за привреду подржава ову
иницијативу, с тим да ће се измјенама ове тарифе приступити крајем године,
како би ове измјене и допуне Одлуке о комуналним таксама ступиле на снагу
и примјењивале се од почетка наредне календарске године. Наиме,
измјенама тарифе бр. 5 - Комунална такса за истицање пословног имена,
наступиле би обавезе за плаћање које су на годишњем нивоу, а које се не
могу обрачунавати и наплаћивати ретроактивно, односно од почетка текуће
године.

12.01.2017.

25.

26.

12.01.2017.

Потребно
је Одјељењезастамбен
размотрити
омогућност
комуналнепослове
ослобађања
од
комуналне
таксе,
како је омогућио
закон о комуналним
таксама:
-за обвезнике који
се баве старим
традиоционалним
занатима
-за
предузетнике
који
први
пут
покрећу привредну
или
услужну
дјелатност (одређен
временски период)

РЕАЛИЗОВАНО

Привредни
савјетдапредложи

РЕАЛИЗОВАНО

Секретаријат
Привредног савјета

Везано за покретање Иницијативе Привредног савјета Града Бијељина о
измјенама и допунама Одлуке о комуналним таксама, Одјељење за привреду
Града Бијељина је сачинило Предлог Одлуке о измјенама и допунама Одлуке
о комуналним таксама и исти је усвојен на 5. сједници Скупштине Града,
одржаној дана 09. марта 2017.године и ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у Службеном гласнику Града Бијељина.
Поменута Одлука регулише ослобађања од плаћања комуналне таксе, како
је и затражено иницијативом привредног савјета Града Бијељина и гласи:
''Поред ослобађања од плаћања комуналних такси утврђеним Законом о
комуналним таксама, ослобађају се плаћања комуналне таксе за истицање
пословног имена у првој години од свог оснивања, самостални
предузетнициуколикопрвипутпокрећупривреднуилиуслужнудјелатност.
Од плаћања комуналне таксе за истицање пословног имена, ослобађају се
предузетници у својству самосталног занимања који су стекли статус старих
заната.''

12.01.2017.

27.

на
следећим
састанцима
смјернице које фале
код уписа у средње
школе. Како би
одређеним новим
смјеровимакојифал
епривреди
и
квалитетнијом
уписном
политиком,
одговорили
на
потребе привреде за
дефицитним
занимањима,
смањили
суфицитарна
занимања и самим
тим
повећали
запосленост
на
подручју
Града
Бијељина.

Град Бијељина је у претходној години у оквиру пројекта „Прилика плус“
радио истраживање потреба привреде за радном снагом, као и усклађивање
потреба привреде и образовања. На основу тога уведен је нови смјер:
дрвопрерађивач у Техничкој школи „Михајло пупин“. У наредном периоду
Град Бијељина, планира да настави овај тренд истраживања потреба
привреде, и у складу сазахтјевима привреде усклађивање наставних планова
и програма у средњим стручним школама.

Иницијатива да код Градска
управа
претварањепољопр Града Бијељина
ивредногземљишта
у грађевинско буду
ослобођениплаћања
такси,
као
и
дасеомогућеодређе
не
погодности
привредницима у
Индустријској зони
2, али и ван ње.

РЕАЛИЗАЦИЈА У ТОКУ

Линк:
o http://investinbijeljina.org/index.php?vijestid=2427&idgrupa=48&idpodgr
upa=0&sablon=0

На основу дописа број: 02-014-1-2653/16, прослеђена је Иницијатива за
измјену Закона о пољопривредном земљишту,
Министарству
пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске.
ГлавнициљГрадскеуправеједаразвојемпословнихзонакрозунапређењепосло
внеинфраструктуре
и
пружањеновогсетауслугадомаћим
и
странимпривредницимаствориусловезановозапошљавањенаподручјуГрада
Бијељина, као и ширерегије – општинаУгљевик и Лопаре,
штоћедаљедовестидоукупногубрзаногразвојаовогдијелаРепубликеСрпске.
Линк:

o http://investinbijeljina.org/index.php?vijestid=2705&idgrupa=48&idpodgr
upa=0&sablon=0
21.03.2017.

28.

29.

11.07.2017.

Привредници
су Секретаријат
поново
истакли Привредног савјета
проблем са радном
снагом и занатским
занимањима.
Предсједник
је
истакао
проблем
које имају власници
фризерских радњи,
јер
не
постоји
могућност да се
пронађе
квалификована
и
обучена
радна
снага. На основу
тренутног
стања
неусклађености
између
потреба
привреде и средњег
стручног
образовања
потребно
је
ускладити
те
разлике
кроз
повећање
заинтересованости
за
стручним
занимањима
која
тренутно недостају.

РЕАЛИЗОВАНО

Промјена састава Секретаријат
Привредног савјета Привредног савјета

РЕАЛИЗОВАНО

Град Бијељина је у претходној години у оквирупројекта „Прилика плус“
радио истраживање потреба привреде за радном снагом, као и усклађивање
потреба привреде и образовања. На основу тога уведен је нови смјер:
дрвопрерађивач у Техничкој школи „Михајло Пупин“. Такође послата је
Иницијатива Министарству просвјете и културе Републике Српске, за
увођење стручног профила „фризер“ у средње стручне школе у Бијељини.
Иницијатива је послата у име Градоначелника Града Бијељина,
Предсједника Привредног савјета и директора Градско занатскопредузетничког удружења „Предузетник“. 35 фризерских салона са подручја
града Бијељина је потписало петицију да се у школској години 2017/2018.
упише једно одјељење фризера узимајући у обзир да свим фризерским
салонима недостају обучени и стручни радници, а да су сви салони спремни
да обезбједе практичну наставу, који би на крајустекли звање фризера.
Међутим Министарство нас је обавјестило да је Правилник о плану уписа
ученика у први разред донесен и упућен на објаву у Службени гласник
Републике Српске, те нису у могућности удовољити наведеној иницијативи.

-ЈУ
Завод
за
запошљавање РС,
-ДОО „Мега дрво“
-Техничка
школа
„Михајло Пупин“
Бијељина;
11.07.2017.

Неријешено питање Градска
управа РЕАЛИЗАЦИЈА У ТОКУ
гаража у Граду Града Бијељина
Бијељина
У току је израда пројектне документације за градњу гаража иза улице
Николе Тесле и 27. марта (иза Бледа). Одобрена је грађевинска дозвола и у
току је припрема документације.

11.07.2017.

Иницијатива да се Градска
управа
зграда иза Пореске Града Бијељина
управе стави у
функцију, да се да
на управљање Граду
Бијељина, уколико
виши ниво нема
намјеру да предузме
нешто по овом
питању.

НИЈЕ РЕАЛИЗОВАНО

Потребно је да се Одјељење
за
напише
допис просторно уређење
Одјељењу
за
просторно уређење
Иницијатива да се
зграда иза Пореске
управе
(парцела
3279,
кч
бр.
Бијељина 2, улица
Патријарха Павла)
стави у функцију, да
се да на управљање

РЕАЛИЗАЦИЈА У ТОКУ

30.

31.

23.11.2017.

32.

Измјеном Рјешења у име ЈУ Завода за запошљавање је именован Мирослав
Јовић. У име Техничке школе је именован Миленко Максимовић, а „Мега
дрво“, и даље остаје Светозар Остојић, с тим да ће на састанцима
присуствовати Стефан Остојић умјесто Миленка Стевановића.

Зграда се налази на Парцели 3279, кч бр. Бијељина 2, улица Патријаха Павла.
Зграда је у власништву Министарства финансија (налази се иза „СДК“), а
једним дијелом прелази на џамијско земљиште. Зграда нема ни грађевинску,
ни употребну дозволу.

Из Одјељења за просторно уређење су контактирали надлежне државне
институције. Информација коју су добили јесте да се зграда налази у
власништву Министарства финансија, а да једним дијелом прелази и на
џамијско земљиште. Зграда нема ни грађевинску, ни употребну дозволу.
Упућен је допис Министарству финансија у ком је, између осталог, изражена
нада да ће Влада РС и Градска управа Града Бијељина у што скоријем
временском року успјети ријешити статус зграде.

Граду
Бијељина,
уколико виши ниво
нема намјеру да
предузме нешто по
овом питању.
16.02.2018.

33.

34.

16.02.2018.

Промјена састава Секретаријат
Привредног савјета: Привредног савјета
као нови чланови да
се
додају
представници
привреде:
-Радо
Малетић,
директор компаније
„PASS“ д.о.о. и
-Миленко
Стевановић,
директор компаније
„Steco centar“ д.о.о.
и
представници
Градске
управе
Града Бијељина:
-Анкица Тодоровић,
шеф Одсјека за ЛЕР
и ЕИ
-Татјана
Вујић,
стручни савјетник у
Одјељењу
за
привреду и
-Дејан
Савић,
начелник Одјељења
за привреду

РЕАЛИЗОВАНО

Обнова „Ванековог Секретаријат
млина“
Привредног савјета

НИЈЕ РЕЛИЗОВАНО

Сви наведени представници привреде и локалне самоуправе су
контактирани након састанка и исти су са задовољством прихватили
приједлог за чланство у Привредном савјету Града Бијељина.

Контактирани су представници компаније „Житопромет“ а.д. Од истих су
добијене детаљне идеје везане за саму обнову „Ванековог млина“.
Преостало је да се Градској управи достави комплетна документација како
би се, након увида у исту, размотриле све могућности о реализацији
наведене иницијативе.
Због незавидне ситуације у вези са власничком структуром у АД
„Житопромет“, Градској управи још увијек није достављена потребна
документација.
04.02.2019.

35.

04.02.2019.

36.

04.04.2019.
37.

Иницијативадасечл
анови Привредог
савјета информишу
о
активностимавезан
имзатрасуаутопутапрекоСембериј
е
Иницијатива
предсједника
Привредног
савјета,
Ђорђа
Славињака, да се,
због
бројних
обавеза које он има,
именује
нови
предсједник
Привредног савјета
Иницијативадаучен
ици
9.
разредаосновнихшк
олапосјетепривред
никенаподручјуГра
даБијељина,
а

Градска
управа
Града
Бијељина,
Дирекција
за
изградњу и развој
Града

РЕАЛИЗОВАНО
Контактирани су ГрадоначелникМићоМићић и представници ЈП
„Дирекцијазаизградњу и развојГрада“, БиљанаКојић и ПантелијаМићић.
Исти суприсутнимапредставилитрасузакојусезалажеГрадБијељина и коју су
послије прихватиле Влада Републике Српске и Влада Републике Србије.

РЕАЛИЗОВАНО
На састанку Привредног савјета Града Бијељина одржаном 25.06.2019.
године, за новог предсједавајућег именован је Миленко Стевановић,
директор компаније „Steco centar“.

Градска
управа РЕАЛИЗОВАНО
Града Бијељина Секретаријат
За ученике IX разреда Oсновних школа „Доситеј Обрадовић“ Суво Поље,
Привредног савјета „Свети Сава“ Бијељина, „Вук Караџић“ Бијељина, „Стеван Немања“
Драгаљевац Горњи и „Јован Дучић“ Бијељина у периоду од 13. до15. маја
организована је посјета привредним субјектима са подручја Града Бијељина

светосациљемпром
оцијестручнихзани
мања

04.04.2019.

38.

04.04.2019.

39.

25.06.2019.
40.

Иницијативазаупис
ученика
у
I
разреднастручнипр
офил „фризер“ у
школској
2019/2020. години у
Пољопривредној и
медицинскојшколи
ИницијативаПорес
којуправи РС и
Управизаиндирект
ноопорезивањеБиХ
која
сетичекажњавањао
дстранеПорескеупр
аве
РС
и
узимањацијенезаку
папословнихпросто
ра
у
градскимзонамаиз
Одлуке
о
утврђивањувисинез
акупнинезапословн
епросторе
у
власништвуГрадаБ
ијељина

како би се ученици, у реалној ситуацији, упознали са захтјевима појединих
радних мјеста и начином функционисања привредних субјеката. Том
приликом је око 400 ученика наведених школа обишло сљедеће привредне
субјекте: „Стеко центар“, „Спектар дринк“, „Мега дрво“, „БСБ Божић“ и
„Мермер и гранит Стевановић“.
Градска
управа
Града Бијељина –
Одјељење
за
привреду

НИЈЕ РЕАЛИЗОВАНО

Градска
управа
Града Бијељина –
Одјељење
за
привреду

РЕАЛИЗОВАНО

Иницијатива да се Секретаријат
на
састанак Привредног савјета
Привредног савјета

Из Министарства финансија РС су, након увида на достављену иницијативу,
препоручилидасеза20202021школскугодинуусагласиприједлогпланауписананивоуГрадаБијељинап
оштојеу
том
тренутку
конкурсзауписученика
у
првиразредсредњихшколазашколску 2019-2020. годинувећобјављен.

Из
УИО
БиХсуистаклидасеЗаконом
о
поступкуиндиректногопорезивањауређујепоступакутврђивања, наплате и
контролеиндиректнихпореза
и
порезнипрекршаји.
ОдредбамаовогЗаконајепрописанодасенапоступакиндиректногопорезивањ
асупсидијарнопримјењујеЗакон
о
управномпоступку
и
даћеопштипринципибитидопунскисамоакоодредбеовадваЗаконанисудовољ
не. Даљесунавелида у свакојобављенојконтролиинспектори УИО
БиХсачињавајузаписник о контроликојимсеописујучињенице и докази у
везисаутврђенимнеправилностима,
накојисубјектнадзораможеподнијетиписанупримједбу
у
рокуодпетраднихданаодданауручења.

РЕАЛИЗОВАНО

позове
СветозарОстојићко
јићечлановеПривре
дногсавјетаинформ
исати
о
активностимавезан
имзаизградњу тури
стичкорекреативногкомпл
ексаса етноселомна мајевичко
млокалитетуБусија
23.10.2019.

41.

20.03.2020.

42.

30.03.2020.
43.

ИницијативаАграр
номфондуГрадаБиј
ељиназапродужење
терминазаподноше
њезахтјевазаподсти
цајоткупапољоприв
реднихпроизвода
Иницијативазастав
љањеванснагеУред
бе
о
враћањувисинеције
нанаонекојесубилеа
ктуелне 5. марта
2020. године

Контактиран је СветозарОстојић, генералнидиректор компаније
„Мегадрво“, који је на састанку Привредног савјета присутнеинформисао о
активностимавезанимзаизградњутуристичкорекреативногкомплексасаетно-селомнамајевичкомлокалитетуБусија.
Онјенавеодаћесепројекатреализовати у двијефазекојеће, измеђуосталог,
подразумијеватиизградњухотела, ресторана, скијашкестазе, бунгалова,
хелиодрома,
спортскихигралишта,
аргелекоња
и
јошмногозанимљивогсадржајакојимћесеобогатититуристичкапонудацијеле
регије.

Секретаријат
Привредног савјета

РЕАЛИЗОВАНО
У Аграрном фонду Града Бијељина уважили су иницијативу, те су у веома
кратком периоду донијели Одлуку о продужењу термина за подношење
захтјева за подстицај откупа пољопривредних производа.

Секретаријат
Привредног савјета

Иницијатива
за Секретаријат
усклађивање рада Привредног савјета
трговина резервних
ауто дијелова за

НИЈЕ РЕАЛИЗОВАНО
У одговору на иницијативу, из АД „Комуналац“ навели су да је Надзорни
одбор те јавне установе донио Одлуку за књижно одобрење услуга
прикупљања и одвожења чврстог комуналног отпада број 3257/2020 од
22.05.2020. године и Одлуку за књижно одобрење услуга прикупљања и
одвожења чврстог комуналног отпада број: 4549/2020 од 10.07.2020. године,
те да је сходно тим одлукама спроведен поступак за књижно одобрење за
мјесец април 2020. године за услуге прикупљања и одвожења чврстог
комуналног отпада корисницима услуга АД „Комуналац“ који су поднијели
захтјев до 30.06.2020. године.
РЕАЛИЗОВАНО
Одјељењу за инспекцијске послове упућена је иницијатива за усклађивање
рада трговина резервних дијелова за снабдијевање аутомеханичарских
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10.08.2020.

45.

19.10.2020.
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снабдијевање
аутомеханичарских
радњи;

радњи. Иницијатива је изложена на сједници Градског штаба за ванредне
ситуације и усвојена од стране тог тијела.

Иницијатива
Скупштини Града
Бијељина да се
измијени
регулациони
и
други планови за
земљиште
у
Љесковцу
и
Којчиновцу, како би
се оно претворило у
грађевинско
земљиште

У РЕАЛИЗАЦИЈИ

Иницијатива
Секретаријат
Градском штабу за Привредног савјета
ванредне ситуације
за увођење мјера
којима
ће
се
олакшати
рад
угоститељских
објеката,
а
истовремено неће
проузроковати
ширење вируса.

РЕАЛИЗОВАНО

Закључак
да
ресорно градско
одјељење
контактира
представнике
предузећа
„Комуналац“ а.д.

Иницијатива да се измијени регулациони и други планови за земљиште у
Љесковцу и Којчиновцу ће се у октобру 2020. године упутити Скупштини
Града Бијељина када ће одборници одлучивати о усвајању исте.
Циљ иницијативе ће бити да се земљиште у Љесковцу и Којчиновцу
претвори у грађевинско земљиште и на тај начин помогне привредним
субјектима који егзистирају на том подручју.

Одјељење
за
стамбенокомуналне послове
и заштиту животне
средине

Дана 21.09.2020. године Републички штаб за ванредне ситуације донио је
Закључак о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести
изазване новим вирусом корона у РС, а који је подразумијевао доношење
одређених олакшавајућих мјера везаних за рад угоститељских објеката.

На састанак Привредног савјета су позвани представници АД
„Комуналац“ како би се ријешила спорна ситуација везана за
умањење фактура за одвоз комуналног отпадаза 50% и 30% мјесечно
предузетницима којима тај отпад због забране рада није ни одвожен,
па је заузет став да нема сврхе да се та услуга и наплати. Миленко
Николић, представник АД „Комуналац“, је истакао да је дат рок свим
предузетницима за књижно одобрење услуга прикупљања и
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и да у заједничком
договору изнађу
најбоље
могуће
рјешење везано за
ослобађање
наплате за одвоз
комуналног
отпада
Закључак чланова
Привредног
савјета везан за
буџет
Града
Бијељина јесте да
се у наредним
годинама улаже
више у подстицаје
у привреди.
Закључак
да
Предраг
Рачановић,
као
предсједник
Актива директора
основних школа,
добије чланство у
Привредном
савјету
Града
Бијељина.
Одржати састанак
између
представника АД
„Комуналац“
и
градског
занатског

одвожења чврстог комуналног отпада. Сви они који су се јавили
након датог рока нису ослобођени наплате наедене услуге. Он је,
такође, навео да је највећи број предузетника период забране рада
искористио за реновирање пословних објеката, те да су и у том
периоду свакако производили чврсти комунални отпад. На крају је
донијет закључак да се одржи састанак између представника АД
„Комуналац“ и градског занатског удружења „Предузетник“.
Одјељење
привреду

за

На претходном састанку је донијет закључак да се у наредном
периоду више улаже у подстицаје у привреди. Ако се узму у обзир
годишњи планови имплементације Стратегије локалног развоја Града
Бијељина за претходне двије године, видјећемо да је већ сад остварен
значајан напредак. Планирани буџет за подстицаје привреди
Одјељења за привреду и Агенцију за развој МСП за 2020. годину је
износио 242.000 КМ, а док је у 2021. години планирани износ за те
сврхе 420.000 КМ.

Одсјек за локални
економски развој и
европске
интеграције

Предраг Рачановић ће, као предсједник Актива директора основних
школа, при измјени Рјешења о именовању чланова Привредног
савјета добити чланство у истом, а све са циљем да се кроз заједничку
сарадњу представника образовних институција и представника
привреде створе услови за квалитетније образовање дјеце на подручју
Бијељине.

Одсјек за локални
економски развој
и
европске
интеграције

На претходном састанку Привредног савјета донијет је закључак да
се одржи састанак између представника АД „Комуналац“ и градског
занатско-предузетничког удружења „Предузетник“ како би се
ријешило спорно питање везано за наплату одвоза чврстог отпада
предузетницима којима је био забрањен рад одлуком Градског и
Републичког штаба за ванредне ситуације. С обзиром на то да је у
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удружења
„Предузетник“
како
би
се
ријешило спорно
питање везано за
наплату
одвоза
чврстог
отпада
предузетницима
којима је био
забрањен
рад
одлуком Градског
и
Републичког
штаба за ванредне
ситуације.
Чланови
Привредног
савјета
Града
Бијељина ће у
наредном периоду
бити позивани на
сједнице
Скупштине Града
Бијељина.
Како
би
се
олакшао
рад
предузетника
којима је одлуком
Републичког
и
Градског штаба за
ванредне
ситуације
био
најдуже забрањен
рад, донесен је

претходном периоду дошло до промјене руководства у АД
„Комуналац“, није било услова за раније одржавање састанка.
Закључак са састанка Привредног савјета јесте да се у наредних 15
дана одржи састанак између АД „Комуналац“ и градског занатскопредузетничког удружења „Предузетник“.

Одсјек за локални
економски развој
и
европске
интеграције

Одјељење
привреду

С обзиром на то да закључак није у складу са одредбама Пословника
о раду Скупштине Града Бијељина („Службени гласник Града
Бијељина“, број 11/17), чијих се одредби Скупштина има обавезу
придржавати, донесен је закључак да се само заједничким радом
могу остварити бољи резултати те ће из тог разлога бити уведена
пракса према којој ће у наредном периоду представници Скупштине
Града Бијељина бити позивани на сједнице Привредног савјета Града
Бијељине.

за Путем Јавног позива за додјелу бесповратних финансијских средстава
на име финансијске помоћи самосталним предузетницима у циљу
ублажавања посљедица пандемије Корона вируса поднешено је 312
пријава, од којих су 282 пријаве испуњавале услове и 30 пријава није
испуњавало услове из Јавног позива.
Износ одобрених бесповратних финансијских средстава на име
помоћи по сваком кориснику је 709 КМ.
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закључак да се
додијеле
подстицаји у виду
једнократних
финансијских
помоћи.
Одјељење
за
привреду
ће
организовати
тематску сједницу
Привредног
савјета на којој ће
представници
релевантних
организација
и
установа
сагледати
потенцијале,
предности
и
изазове који су
пред привредом
града Бијељина.
Извршити
ревизију чланства
Привредног
савјета
Града
Бијељина:
Закључак да се у
наредних 15 дана
одржи
састанак
између
АД
„Комуналац“
и

Одјељење
привреду

за Дана 06.07.2021. године одржан је тематски састанак проширеног
Привредног савјета Града Бијељина. Тема састанка је била
Презентација привредних кретања и потенцијала града Бијељина,
предности и изазови.

Одсјек за локални
економски развој
и
европске
интеграције

У складу са закључком са састанка Привредног савјета да се изврши
ревизија чланства Привредног савјета Града Бијељина, ажурирана су
сљедећа рјешења и одлуке:
- Одлука о образовању Привредног савјета Града Бијељина
- Рјешење о именовању Привредног савјета Града Бијељина
- Пословник о раду Привредног савјета Града Бијељина
Одсјек за локални Дана 17.06.2021. године одржан је састанак између представника АД
економски развој „Комуналац“ и ГЗПУ „Предузетник“. Закључак са састанка је био да
и
европске ГЗПУ „Предузетник“ поново упути захтјев на адресу АД „Комуналац“
интеграције
који ће бити прослијеђен Надзорном одбору тог предузећа, који је
надлежан за то питање.

градског занатскопредузетничког
удружења
„Предузетник“ у
циљу
коначног
рјешавања
спорног питања
везаног за наплату
одвоза
чврстог
отпада
предузетницима
којима је био
забрањен
рад
одлуком Градског
и
Републичког
штаба за ванредне
ситуације.

