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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ГРАД БИЈЕЉИНА 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

-Привредни савјет Града Бијељина- 

 

Број: 02/17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Датум, 21.03.2017.године 

 

 

ЗАПИСНИК 

 са састанка Привредног савјета Града Бијељина, одржаног 

21.03.2017.године 
 

Дана 21.03.2017.године одржан је састанак Привредног савјета Града Бијељина 

са почетком у 14.00 часова у Великој сали Градске управе. Састанак су предводили 

Ђорђе Славињак - предсједник Привредног савјета и Владо Симеуновић-замјеник 

предсједника.  

 Састанку је присуствовало 10 чланова Привредног савјета: Ђорђе Славњак 

(''Спектар дринк'' ДОО) , Владо Симеуновић (савјетник Градоначелника), Миленко 

Стевановић (''Мега дрво'' ДОО), Раденко Тодоровић (Техничка школа "Михајло 

Пупин") , Немања Танасић (''Танасић'' ДОО),  Радослав Савић („Савић столари“), Миле 

Пејчић (шеф Кабинета Градоначелника), Савић Дејан (начелник Одјељења за 

привреду), Богдан Мирковић („Житопромет“  АД) и Светозар Михајловић ( „Дуван“ 

АД).  

Поред чланова Привредног савјета, састанку су присуствовали: Миладин Ракић 

(Одјељење за просторно уређење), Татјана Вујић (Одјељење за привреду), Анкица 

Тодоровић (Одсјек за локални економски развој и европске интеграције) и Бојан Ђокић  

(Одсјек за локални економски развој и европске интеграције) 

  

ДНЕВНИ РЕД: 

 

1. Анализа Иницијатива Привредног савјета са претходног састанка; 

2. Информација о Одлукама Скупштине Града;  

3. Информација о тренутним јавним позивима;  

4. Остала актуелна питања.  

 

1)Владо Симеуновић, савјетник градоначелника прошао је кроз иницијативе које су 

усвојене на прошлом састанку и упознао Привредни савјет  шта је рађено по поменутим 

иницијативама.  

 

Иницијатива 1: Потребно је размотрити могућност ослобађања од комуналне таксе, 

како је омогућио закон о комуналним таксама за обвезнике који се баве старим 

традиоционалним занатима и за предузетнике који први пут покрећу привредну или 

услужну дјелатност (одређен временски период). 

Одлука о комуналним таксама тарифа бр.5 – Такса за истицање пословног имена 

правних лица и предузетника. 

Реализација: Везано за покретање Иницијативе Привредног савјета Града Бијељина о 

измјенама и допунама Одлуке о комуналним таксама, Одјељење за привреду Града 
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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 

 

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 предузетници уколико први пут покрећу привредну или 

услужну дјелатност. 
Од плаћања комуналне таксе за истицање пословног имена, ослобађају се предузетници 

у својству самосталног занимања који су стекли статус старих заната.'' 

 

Иницијатива 2: Привредни савјет да предложи на следећим састанцима смјернице које 

фале код уписа у средње школе. Како би одређеним новим смјеровима који фале 

привреди и квалитетнијом уписном политиком, одговорили на потребе привреде за 

дефицитним занимањима, смањили суфицитарна занимања и самим тим повећали 

запосленост на подручју Града Бијељина. 

Реализација: 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 са захтјевима привреде 

усклађивање наставних планова и програма у средњим стручним школама.  

 

Иницијатива 3: Иницијатива да код претварање пољопривредног земљишта у 

грађевинско буду  ослобођени плаћања такси, као и да се омогуће одређене погодности 

привредницима у Индустријској зони 2, али и  ван ње.  

Реализација: 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 

 

2) Савјетник је упознато присутне са усвојеним Одлукама а које се тичу стратешких 

планова и капиталних пројеката који су планирани у наредне три године. На 

Скупштини која је одржана 09.марта 2017.године, усвојена су два документа:  

-Трогодишњи индикативни финансијски план имплементације Стратегије развоја града 

Бијељина за период 2017-2019; 

-Извјештај о остварењу Плана капиталних инвестиција за 2016.годину. 
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Индикативним трогодишњим финансијским планом имплементације Стратегије развоја 

Града Бијељина за период 2017-2019.године предвиђено је спровођење 45 пројеката, 

укупне вриједности 53.803.565,00 КМ.  

Извјештајем о остварењу Плана капиталних инвестиција за 2016.годину приступило се 

реализацију или почетку реализације укупно 21 пројекта, на која је утрошено укупно 

6.888.805,31 КМ, од тога средства буџета Града Бијељина: 4.137.235,90 и екстерна 

срества: 2.751.569,41 КМ. 

 

3) Анкица Тодоровић, шеф Одсјека за локални економски развој и европске 

интеграције  представила је тренутне актуелне јавне позиве: 

1. Јавни позив  за ЛИР ПРОЈЕКАТ: Јавни позив за подршку новим инвестицијама у 

БиХ у 2017.годни;  

2. Грантови за мале акције- Стратегија сарадње Швајцарске у БиХ.  

Такође тренутно су отворени јавни за коришћење средстава по пројектима 

запошљавање за 2017.годину, који се реализују преко Завода за запошљавање:  

1. Пројекат подршке самозапошљавању у 2017.години; 

2. Пројекат подршке запошљавању Рома у Републици Српској у 2017.години; 

3. Пројекат подршке запошљавању  и самозапошљавању дјеце погинулих бораца, 

ратних војних инвалида и  незапослених немобилнисаних бораца у 2017.години; 

4. Пројекат подршке запошљавању лица изнад 50 година старости у 2017.години; 

5. Пројекат обуке, доквалификације и преквалификације у 2017.години; 

6. Пројекат стицања  радног искуства младих са ВСС  у статусу приправника у 

2017.години  

 

4) Иницијативе са састанка Привредног савјета Града Бијељина: 

 

1. Писменим путем обратити се Пољопривредној и медицинској школи, везано за 

Одлуку о увођењу нових смјерова, која није подржана од стране школског 

одбора.  

2. Привредници су поново истакли проблем са радном снагом и занатским 

занимањима, 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.  

 

Састанак је завршен у 16.30 часова. Наредни састанак биће заказан накнадно. 

 

 

Секретар Привредног савјета 

  

        Ружица Стајић 

                                ПРЕДСЈЕДНИК ПРИВРЕДНОГ САВЈЕТА 

 

                                                                                                Ђорђе Славињак  

Доставити: 
1.Градоначелнику 

2.Члановима Привредног савјета 

2.Архива 

 

 


