ЗАПИСНИК
Са 2. састанка Привредног савјета општине Котор Варош одржаног дана 20.05.2016.
године у 13:00 часова у сали СО-е Котор Варош

На састанку су присуствовали:
1. Далибор Вучановић, Начелник Општине Котор Варош;
2.
3.

Раде Лукић, директор „1_и1ас РгсхЈисЈз" СП Котор Варош;
Миленко Јотановић, директор „Мадам" СП Котор Варош;

4.

Милан Шкорић, директор „Превоз Голуб" д.о.о. Котор Варош;

5.

Немања Савић, претставник „5Јт-ТесНт1<" д.о.о. Котор Варош;

6. Пристајко Миљановић, директор „Квимпекс" д.о.о. Котор Варош;
7.

Радислав Петрушић, в.д. Начелника Одјељења за привреду и друштвене
дјелатности Општине Котор Варош;

8. Видосава Тепић, сам.

стр. сарадник за

координацију

и

управљање

интегрисаним развојем;
9. Слободан Гелић, в.д. Начелника Одјељења за просторно уређење и стамбено
комуналне послове Опшрине Котор Варош;
10. Саша Поповић, самостални стручни сарадник за привреду;
11. Данијела Костић, директор ЈУ СШЦ „Никола Тесла" Котор Варош;
12. Средо Богданић, директор „Брио" д.о.о. Котор Варош;
13. Миленко Ђурић, шеф Одсјека за инспекције и комуналну полицију;
14. Александар Љубоја, секретар подручне Привредне коморе Бања Лука;
15. Мирослав Петрашин, директор „Спортек" д.о.о. Котор Варош;
16. Слађана Шубара, ЈУ Основна школа „Свети Сава" Котор Варош;
17. Дејан Петрушић, директор „Декол" д.о.о. Котор Варош и
18. Далибор Ђурашиновић, сам. стручни сарадник за централну базу података и
информатичку подршку управљању развојем.
Састанак је отворио предсједник Привредног савјета, Начелник општине Котор Варош,
Далибор Вучановић. Он је поздравио све присутне и захвалио им се у име општине на
присуству састанку и одвојеном времену. Том приликом је истако да је због успјешнијег рада
Привредног савјета, Рјешењем о измјени Рјешења о оснивању Привредног савјета Општине
Котор Варош, проширен број чланова. Поредтога предсједник Привредног савјета је истако да
је потребно, у складу са закључцима са претходног састанка, да се приједлози за рјешавање
актуелних проблема у пословању доставе у писаној форми посебно према надлежности
локалне заједнице и надлежности виших нивоа власти.
Послије уводног излагања
предсједника Привредног савјета, предложен је следећи дневни ред:
Усвајање записника са претходног састанка Привредног савјета Општине Котор
Варош и;
Актуелна проблематика у привреди.

Након једногласног усвајања записника са претходног састанка, предсједник
Привредног савјета је дао ријеч члановима Привредног савјета да се изјасне по другој тачки
дневног реда.
У обухватним излагањима и дискусији учесника састанка истакнуто је следеће:
Евидентан проблем спорости царинских служби на границама при царињењу роба
и дугог задржавања на граници;
Потребно је преко надлежних институција радити на смањењу царинских стопа, као
што је то учињено у обућарској индустрији;
Постоји проблем добијања ПДВ броја у Управи за индиректно опорезивање (чека
се и по неколико мјесеци), гдје се тражи изјава о висини очекиваног ПДВ-а,
евидентна је спорост интерних процедура, тражи се реакција привредне коморе на
рјешавању проблема преко УО УИО;
Инспектори Пореске управе често касне и по неколико дана по пријави квара на
фискалној каси;
Пошто је нелојална конкуренција генерално проблем у свим сферама привреде,
државни органи требали би више дјеловати при заштити домаће производње и
сузбијању сиве економије;
Потребно је стимулисати мале занатске фирме да се са својим производима пробију
на инострано тржиште;
Пошто је евидентно да је општина Котор Варош примјер добре праксе за иностране
инвеститоре, постоји интересовање потенцијалних инвеститора за додатна улагања,
али постоји проблем пословне инфаструктуре, односно недостатка исте. Збогтога је
потребно да локална управа почне да ради на уређењу индустријске зоне у близини
магистралног пута М4.;
Треба размотрити могућност градње индустријске зоне у руралном подручју због
избјегавања загађености густо насељеног градског подручја, као и због отварања
нових радних мјеста на сеоском подручју чиме би се смањио тренд исељавања
становништва из села у град;
Евидентан је проблем „тромости" администрације при рјешавању захтјева
привредника. За привреднике је неприхватљиво да се захтјеви могу рјешавати до 30
дана, јер је врло често захтјев потребно ријешити хитно због рокова које диктирају
инострани партнери. За привредника је битно да од службеника који ради на
захтјеву добије повратну информацију, може ли се проблем ријешити у
прихватљивом року и ако не може, зашто не може, односно шта је потребно
приложити од додатне документације да се захтјев ријеши;
Постоји проблем нелојалне конкуренције у области саобраћаја, као и проблем
информисаности грађана о терминима поласка аутобуса. Потребно је, на примјер,
на званичној интернет страници Општине Котор Варош, обезбиједити простор за
информисање грађана о терминима поласка аутобуса свих аутопревозних фирми
које саобраћају кроз општину Котор Варош.
За предузеће „5Јт-ТесИт1<" д.о.о. велики проблем представља лоша комунална
инфаструктура у насељу Шибови (водоснабдијевање и канализација). Такође за ово
предузеће је и проблем дотрајалости аутобуса који превозе раднике, чиме је
угрожена њихова безбједност.

Евидентиран је и проблем паркинга за раднике „Спортек-а", који непрописним
паркирањем угрожавају безбиједност грађана. Паркинг за раднике Спортека
постоји (изградила фирма) али се радници на њему не паркирају;
Републичка и општинска инспекција би више требали да дјелују превентивно, а
рестриктивно само ако је нужно;
По завршетку излагања учесника састанка, предсједник Привредног савјета општине
Котор Варош је изнио следеће закључке:
Да се на наредним састанцима проблеми привредника као и могућности за њихово
рјешавање достављају у писаној форми (раздвојено према надлежности локалне
управе и републичких институција), да би се даље могли дистрибуисати надлежним
институцијама на рјешавање;
Да се за наредну сједницу СО-е Котор Варош припреми закључак којим би се
омогућило привредницима рјешавање предмета и захтјева у прихватљивом року и
обезбиједила већа информисаност привредника о тренутном статусу рјешавања
предмета (захтјева);
Да се инспекцијски органи максимално заложе на сузбијању нелегалног превоза
путника, као и свих других облика сиве економије.
Записник водио:
Саша Поповић

.СЈЕДНИК ПРИВРЕДНОГ САВЈЕТА
Далибор Вучановић

