РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД БИЈЕЉИНА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
-Привредни савјет Града БијељинаБрој: 09/15
Датум, 23.12.2015.године

ЗАПИСНИК
са састанка Привредног савјета Града Бијељина, одржаног
23.12.2015.године
Дана 23.12.2015.године одржан је девети састанак Привредног савјета Града
Бијељина са почетком у 10.00 часова у Малој сали Градске управе. Састанак је
предводио Ђорђе Славињак-предсједник Привредног савјета и Миле Пејчић- начелник
Одјељења за привреду и пољопривреду.
Састанку је присуствовало 10 чланова Привредног савјета: Ђорђе Славњак
(''Спектар дринк'' ДОО) , Миленко Стевановић (''Мега дрво'' ДОО), Раденко Тодоровић
(Техничка школа "Михајло Пупин"), Богдан Мирковић (''Житопромет'' АД), Михајло
Видић (Подручне привредне коморе Бијељина), Светозар Михајловић (''Дуван'' АД) ,
Предраг Перковић(''Водовод и канализација'' АД), Младенко Лазаревић ("Етно село
Станишићи" ДОО), Перица Танасић (''Танасић'' ДОО) и Миле Пејчић (начелник
Одјељења за привреду и пољопривреду).
Поред чланова Привредног савјета, састанку су присуствовали: Мићо Мићић
(Градоначелник Града Бијељина), Предраг Јовић (замјеник министра за људска права и
избјеглице), Миладин Ракић (в.д. начелник Одјељења за просторно уређење), Раденко
Лукић (савјетник Градоначелника), Бојан Ђокић (Одсјек за локални економски развој и
европске интеграције) и Татјана Вујић (Одјељење за привреду и пољопривреду)

ДНЕВНИ РЕД:
1. Анализа Иницијатива Привредног савјета са претходног састанка;
2. Систематско рјешавање финансирања Привредног сектора;
3. Разматрање скупштинских одлука:

3.1.Одлука о висини пореске стопе пореза на непокретности за 2016.годину
(број: 01-022-103/15, 17.12.2015.године);
3.2.Одлука о висини вриједности непокретности по зонама на територији града
Бијељина (број: 01-022-104/15, 17.12.2015.године);
4. Припрема обиљежавања Дана Републике Српске;
5. Иницијатива о подршци очувању старих заната;
6. Разно.
1) Миле Пејчић, начелник Одјељења за привреду и пољопривреду прошао је кроз све
иницијативе које су усвојене на прошлом састанку, након тога је упознао Привредни
савјет шта је рађено по поменутим иницијативама.
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Иницијатива број 1.: Иницијатива о отварању Канцеларије за индиректно
опорезивање у Бијељини.
Начелник Одјељења за привреду и пољопривреду је истакао да је Одјељење за
привреду и пољопривреду било задужено за реализацију ове Иницијативе у сарадњи са
Привредном комором. Допис је прослеђен н/р директора у коме се образлаже значај
који би отварање канцеларије у Бијељини имало за привреду Града Бијељина а тиме и
читаву Републику.
Као што је наведедено у допису Град Бијељина ће без накнаде обезбједити
канцеларијски простор у згради Центра за културу. Начелник је истакао да је УИО
формирала Одборе који су подржали ову Иницијативу, као и да је сада прослеђено на
усвајању Управном одбору УИО. Као и да се након тога очекује отварање канцеларије.
Иницијатива број 2.: Иницијатива 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 тумачењу правника
Одјељења за просторно уређење потребно је сачекати рок од 15 дана у свакој
ситуацији.
Миладин Ракић, в.д. начелник Одјељења за просторно уређење, истакао је да је
предметна иницијатива разматрана од стране стручних лица Одјељења за просторно
уређење, а која се прије свега односи на правоснажност рјешења о дозволи за грађење.
Узимајући у обзир оправданост саме иницијативе, у смислу скраћивања рокова за
отпочињање градње, ово Одјељење је на основу свих могућности прописаних Законом,
сачинило протокол о могућностима издавања печата правоснажности рјешења и прије
истека рока од 15 дана и истим су прописане процедуре и задужено лице испред
Одјељења које и на који начин када се стекну услове, може извршити стављање печата
правоснажности и прије истека рока од 15 дана.
Иницијатива број 3.: 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.
Миле Пејчић је истакао да је Одсјек за локални економски развој и европске
интеграције у сарадњи са Одјељењем за просторно уређење дошао до информција да се
зграда 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.
Иницијатива број 4. Инцијатива према министарству и локалној заједници око
формирања „Комисије за сушу“, како би процијенили огромне штете које су
настале ове године на пољопривредним усјевима.
Одјељење за привреду и пољопривреду Града Бијељина је проследило допис
Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске на основу
поменуте Иницијативе.
У одговору поменутог Министарства на овај допис 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
2

пољопривреду производњу у 2015.године. Након разматрања Информације, Влада ће
усвојити Закључке о којима ћемо бити благовремено обавјештени.
Иницијатива број 5.: Иницијатива за измјену Регулационог плана Индустријска
зона Хасе – Бијељина. Одјељењу за просторно уређење поднесена је иницијатива
коју је потписало неколико привредних субјеката са подручја насељеног мјеста
Хасе (Press pack, Termodom, Centropres) којом изражавају потребу за промјеном
плана парцелације Хасе-Бријесница, а све како би се ријешили њихови проблеми
за планирано проширење производње и функционисања пословања уопште.
Миладин Ракић, је истакао да је Одјељење за просторно уређење 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.
2) Предсједник Привредног савјета Града Бијељина је предложио да се под овом
тачком дневног реда разматра на који начин да се ојача једина Семберска банка, а
самим тиме сачува прије свега пољопривреда и привреда нашег града, с обзиром да
највећи број становника има депозите управо у овој банци. Поред привредника, јако су
значајна и повезана лица, универзитети али и цијело становништво града. Предсједник
је истакао да је потребно да стратешки размишљамо, да будемо патриоте, како нам се
не би поново десила „Бобар банка“. У дискусију су се укључили и Градоначелник,
начелник Одјељења за привреду и пољопривреду, као и остали привредници који
сматрају ову иницијативу оправданом. Договорено је да се формира Иницијални одбор
у следећем саставу: Градоначелник Града Бијељина, начелник Одјељења за привреду и
пољопривреду, предсједник Привредног савјета, предсједник Подручне привредне
коморе и Предраг Перковић који је члан надзорног одбора „Павловић банке“.
Иницијални одбор ће наредних дана заказати састанак са већинским власником
„Павловић банке“, Слободаном Павловићем.
3) Раденко Лукић, савјетник Градоначелника је истакао да је на Скупштини која је
одржана 17.12.2015.године усвојене Одлука о висини пореске стопе пореза на
непокретности за 2016.годину, као и Одлука о висини вриједности непокретности по
зонамана територији града Бијељина на дан 31.12.2015.године. Одлуке ће бити
објављена у наредном броју Службеног гласника. Он је истакао да је значајно то што је
висина пореске стопе умањена у односу на претходни период када је износила 0,25%, и
да ће се ова Одлука примјењивати од 01.01.2016.године, и износиће 0,20%. То је уједно
и најмања стопа која је дозвољена по Закону о порезу на непокретности. Такође је
промјењена пореска стопа за непокретности у којима се непосредно обавља производна
дјелатност, много је нижа него прије и износиће 0,10%.
4) Миле Пејчић је упознао чланове Привредног савјета да ће централна прослава Дана
Републике Српске бити 09.01.2016.године у Бања Луци. Као и да ће присуствовати и
делегација из Града Бијељина на челу са Градоначелником. Он је истакао да је
08.01.2016.године планаран пријем привредника у Центару за културу, позвао је све
присутне чланове Привредног савјета Града Бијељина да присуствују. Пријем ће се
одржати за око 150 привредника са подручја града Бијељина, на коме ће се уручити и
захвалнице за оне који су најуспјешније пословали у претходној години. Као и да се
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разматра још на основу који критеријума ће се бирати, неки од критеријума који се
сматрају релевантним су: број запослених у претходној години, шири друштвени раст,
износи извоза, остварен приход од ПДВ-еа итд.
5) Закључци са састанка Привредног савјета Града Бијељина:
1) У наредном периоду ће се састати Иницијални одбор који је именован на
Привредном савјету, како би разговарали са већинским власником „Павловић
банке“ о могућностима докапитализације Павловић банке средствима привреде.
2) Привредни савјет је подржао Иницијативу о подршци очувању старих заната.
3) Иницијатива да се проследи допис Министарству индустрије, енергетике и
рударства, као и Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде око
измјене Закона о шумама. Миленко Стевановић, као представник успјешне
дрвопрерађивачке фирме је навео проблеме са којима се привредници сусрећу
који су из те бранше. Он је истакао да је 21.12.2015.године засједао Извршни
одбор дрвопрерађивача на коме је разматрано о расподјели дрвних сортимената.
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 потребе и његовог предузећа су 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.
4) Раденко Лукић, савјетник Градоначелника свим присутним члановима доставио
је и је и план рада Центра за подршку пословној заједници, како би могли
доставити евентуално сугестије и допуне.
5) На крају састанка је начелник Одјељења за привреду и пољопривреду истакао
да чланови Привредног савјета, али и сви остали привредници нашег града могу
све
иницијативе
проследити
и
на
е-маил
Привредног
савјета
privrednisavjetbn@gmail.com, као и да ће се о свим примљеним иницијативама
разматрати на следећим састанцима, као и да Градска управа Града Бијељина
прихвата све сугестије и приједлоге како би успоставила што бољу сарадњу са
привредом и тиме допринијела побољшању привредног амбијента у граду и
створили бољи услови за живот, за све нас.
Састанак је завршен у 12.00 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
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