РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД БИЈЕЉИНА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
– Привредни савјет Града Бијељина –
Број: 1/21
Датум: 04.02.2021. године

ЗАПИСНИК
са састанка Привредног савјета Града Бијељина, одржаног 04.02.2021.
године
Дана 04.02.2021. године одржан је састанак Привредног савјета Града Бијељина са
почетком у 10.00 часова, у Великој сали Градске управе. Састанак је предводио Миленко
Стевановић, предсједник Привредног савјета.
Састанку је присуствовало 9 чланова Привредног савјета, и то: Миленко
Максимовић (директор Техничке школе „Михајло Пупин“), Анкица Тодоровић (шеф
Одсјека за локални економски развој и европске интеграције), Синиша Кајмаковић
(руководилац Филијале Завода за запошљавање Републике Српске у Бијељини), Анто
Гајић (предсједник Подручне привредне коморе Бијељина), Радо Малетић (директор
„PASS“ д.о.о.), Предраг Рачановић (предсједник Актива директора основних школа),
Радосав Савић (власник занатске радње „Савић“), Татјана Вујић (стручни савјетник у
Одјељењу за привреду), Миленко Стевановић (директор „Steco centar“ д.о.о.).
Поред чланова Привредног савјета, састанку су присуствовали: Љубиша Петровић
(Градоначелник Града Бијељина), Јован Василић (предсједник Скупштине УП „Звоно“),
Миленко Николић („Комуналац“ а.д.), Александар Капетина (самостални стручни
сарадник за развојне пројекте у Одсјеку за ЛЕР и ЕИ).
ДНЕВНИ РЕД:
1.

Иницијативe чланова Привредног савјета са претходног састанка

2.

Записник и закључци са претходног састанка

3.

Представљање и улога Привредног савјета, очекивања од Градоначелника и одјељења
која дјелују у оквиру Градске управе

4.

Представљање Плана рада Одсјека за ЛЕР и ЕИ / активности на унапређењу
пословног окружења

5.

Активности из области привреде које доприносе промоцији Града као средине
повољне за инвестициона улагања

6.

Разно

1. Иницијатива 1: На састанак Привредног савјета су позвани представници АД
„Комуналац“ како би се ријешила спорна ситуација везана за умањење фактура
за одвоз комуналног отпада за 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
одвожења чврстог комуналног отпада. Сви они који су се јавили након даток
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“.
Иницијатива 2: 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.
Иницијатива 3: 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.
2. Записник за претходног састанка Привредног савјета је једногласно усвојен.
3. Миленко Стевановић је у кратким цртама образложио сврху постојања
Привредног савјета и том приликом је навео пар значајних иницијатива које су
реализоване. Као једну од значајнијих активности Привредног савјета је
истакао акцију „Респиратор за Српску“ кроз коју су набављени респиратори и
друга неопходна медицинска средства у борби против пандемије изазване
вирусом COVID-19. Навео је да Привредни савјет, ипак, има и значајних
потешкоћа при реализацији одређених иницијатива које би унаприједиле
привредни и друштвени амбијент у Бијељини и уједно је изразио наду да ће се у
том смислу у наредном периоду бити позитивних помака и више разумијевања
од свих надлежних интерних и екстерних сарадника.

Градоначелник је похвалио досадашњи труд и залагање Привредног савјета и
том приликом је истакао да привредници са подручја Бијељине представљају
значајан сегмент за унапређење квалитета живота грађана и да исти играју
значајну улогу у региону. На крају је изнио приједлог да чланови Привредног
савјета редовно присуствују сједницама Скупштине Града Бијељина, који је
једногласно усвојен од стране чланова ПС.
4. Анкица Тодоровић је представила План рада Одсјека за ЛЕР и ЕИ за 2021.
годину и активности Одсјека на унапређењу пословног окружења. Као ј едан од
значајних задатака Одсјека, поред активног аплицирања за екстерна средства, навела је
окупљање свих битних актера у заједници и сарадња са њима, као и успостављање и

вођење јавно-приватног дијалога. Један од приоритета у 2021. години ће бити
интензивнија промоција Града у складу са стратешким опредјељењем, под
слоганом „Бијељина – Град будућности“, координација и праћење реализације
пројеката у оквиру ревидиране Стратегије развоја и подршка екстерним
партнерима у аплицирању за донаторска средства.
5. Тања Вујић је образложила активности из области привреде које доприносе
промоцији Града као средине повољне за инвестициона улагања. Том
приликом је присутне информисала о Програму коришћења средстава
остварених по основу концесионих накнада за 2021. годину. Приједлог је да се
износ од 130.000 КМ, прикупљен од концеционе накнаде, утроши за субвенције
за самозапошљавање предузетника. Тањин приједлог је једногласно усвојен од
стране чланова Привредног савјета.
Иницијативе и закључци са састанка Привредног савјета Града Бијељина:
1. Одржати састанак између представника АД „Комуналац“ и градског занатског
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.
2. Чланови Привредног савјета Града Бијељина ће у наредном периоду бити
позивани на сједнице Скупштине Града Бијељина.
Састанак је завршен у 15:00 часова. Наредни састанак биће заказан накнадно.

