ЗАПИСНИК
Са састанка Привредног савјета општине Котор Варош одржаног дана 04.04.2016.
године у 13:00 часова у сали СО-е Котор Варош

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

Раде Лукић, директор „Ш1ос Ргос1ис15" СП Котор Варош;

3. Миленко Јотановић, директор „Мадам" СП Котор Варош;
4. Раденко Бубић, директор „Дермал Р" д.о.о. Котор Варош;
5. Мујо Зухрић, директор „ЕФМ" 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. Милзн Башић, ЈУ „Завод за запошљавање" Филијала Бања Лука, Биро Котор
Варош;
10. Сашз Поповић, сам. стр. сарадник за привреду;
11. Данијела Костић, директор ЈУ СШЦ„Никола Тесла" Котор Варош;
12. Горан Кушљић, директор Комуналног предузећа „Бобас" а.д. Котор Варош;
13. Миленко Ђурић, шеф Одсјека за инспекције и комуналну полицију;
14. Александар Љубоја, секретар подручне Привредне коморе Бања Лука;
15. Зоран Стјепановић, „ВРС 5ЕЕ" савјетник;
16. Жељкз Кнежевић, „1Ј5А10 510А С010" пројекат и
17. Далибор Ђурашиновић, сам. стручни сарадник за централну базу података и
информатичку подршку управљању развојем.
Од укупних присутних на састанку, 14 су били чланови Привредног савјета којих према
Рјешењу о оснивању имз 21.
Састанак је отворио предсједник Привредног савјета, Начелник општине Котор Варош,
Дзлибор 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, било потребно проширити број чланова, односно старо рјешење о
оснивању Привредног савјета ставити ван снаге и формирати ново. Такође је се захвалио
привредницима зато што је општина Котор Варош једна од водећих општина у Републици
Српској по запосленоси и развоју привреде, те је истакао да ће се пословно окружење још
додатно побољшати добијањем статуса општине са повољним пословним окружењем, јер је
Општина Котор Вароштренутноу процесу „ВРС 5ЕЕ" сертификације.
Након уводног излагања предсједника Привредног савјета, предложен је следећи
дневни ред:
Предстаељање привредне ситуације на подручју општине Котор Варош;

Представљање Програма сертификације локланих самоуправа са повољним
пословним окружењем („ВРС 5ЕЕ");
Представљање програма подршке привреди и
Остала питања.
По усвајању дневног реда предсједник Привредног савјета је дао ријеч члановима
Привредног савјета и гостима да се изјасне по тачкама дневног реда.
Нзкон обухватних излагања и дискусије учесника састанка истакнуто је следеће:
Сви учесници састанка поздрављају и похваљују оснивање и рад Привредног савјета
општине Котор Варош, гдје се могу изнијети проблеми и преко различитих
институција покренути иницијативе за њихово рјешавање. Такођеје истакнуто да се
не смије дозволити да Привредни савјет буде нефункционалан, већ напротив,
треба да се претвори у институцију гдје се на ефикасан начин суштински проблеми
привреде каналишу према надлежним институцијама за рјешавање тих проблема.
Пошто је евидентно да је Котор Варош постао привредни град, наглашено је да се
повећала потреба за градњом инфраструктурних објеката. Том приликом је
истакнуто да је завршетак модернизације регионалког пута Р-413 Котор ВарошКнежево приоритет. Закључено је да је потребно дјеловаати према надлежним
институцијама да се дионица пута која није завршена што прије заврши. Тиме би се
увелико побољшала мобилност радне снаге и скратила путна комуникација са
регијом Средње Босне, што би значило и повољније пословно окружење на
подручју општине Котор Варош;
Сви привредници су истакли добру сарадњу са локалном управом, међутим већина
проблема долази са вишег, односно републичког нивоа. На примјер, ПДВ број се у
Управи за индиректно опорезивање чека и по неколико мјесеци што претставља
велики проблем за привреднике. Други проблем који су привредници истакли је
предуго чекање на границама за царињење роба.
Потребно је више улагати у инфраструктуру на руралним подручјима општине и
стимулисти градњу производних погона у руралним срединама;
У Привредни савјет Општине Котор Варош потребно је укључити и претставнике
ауто-превозних дјелатности, као и представнике пољопривреде;
Постоји лроблем дефицитарних кадрова са једне стране и дефицитарних занимања
са друге стране. Закључено је да се овај проблем може једино ријешити промјеном
свијести грађана, јер је било више покушаја уписа ђака у дефицитарна заниман^а,
међутим због врло слабог одзива, нису се могла формирати одјељења. Примјер
добре праксе је обављање практичне наставе ђака у производним погонима
привредника, јер ђаци који обаве практичну наставу лакше налазе запослење, али и
ту постоји проблем због боравка дјеце у производним погонима у радном времену.
Законом ова област није детаљно регулисана па привредници често добијају казне
од инспекцијских органа;
Републичка и општинска инспекција би више требали да дјелују превентивно, а
рестриктивно само ако је нужно;
Начелник Одјељења за привреду и друштвене дјелатности, Радислав Петрушић је
истакао да су у протеклом периоду одржани састанци са представницима свих
области привреде и да ће се они убудуће одржавати свака три мјесеца, како би се
што ефикасније радило на лраћењу реализације закључака са претходних

састанака. Такође је

нагласио да је тренутно

у фази оснивање Удружења

привредника и да ће Општина Котор Варош максимално помоћи при формирању
удружења

(пословне

просторије, техничка

Начелник Одјељења за привреду

подршка

и сл.). Овом

приликом

и друштвене дјелатности је апеловао на

привреднике да попуњавају упитнике које добијају од општине, како би се реалније
сагледали

проблеми

привреде

и

даље

дистрибуисали

према

надлежним

институцијама гдје се могу ријешити.
Зоран Стјепановић, консултант за „ВРС 5ЕЕ" сертификацију (Министарство за
економске односе и регионалну сарадњу) је нагласио предности које општина има
уколико посједује „ВРС 5ЕЕ" сертификат и истако је да је један дан од критерија за
његово добијање и функционалан Привредни савјет. Према његовим ријечима, то
значи да Привредни савјет треба да каналише све иницијативе привредника према
надлежним министарствима али и другим институцијама које су надлежне за
спровођење тих иницијатива. Такође је истако да је неопходно да општина путем
упитника добија све потребне информације о привреди и да буде прва карика у
рјешавању проблема, односно да покрене иницијативу која се даље преноси на
више нивое.
Жељка Кнежевић („1Ј5А10 510А С01.0" пројекат) је објаснила детаље овог пројекта и
позвала привреднике да аплицирају на јавни позив који је објављен на интернет
страници Приврене коморе РС. Такође је нагласила да ће пружити пуну подршку
Општини Котор Варош при изради акционог плана запошљавзња.
По завршетку излагања учесника састзнка, предсједник Привредног савјетз општине
Котор Варош је изнио следеће закључке:
Да наредни састанак Привредног савјета буде одржан крзјем маја текуће године;
Да се убудуће проблеми и сугестије привредника достављају у писаној форми;
Да Одјељење за привреду и друштвене дјелатности општине Котор Варош спроведе
анкету о потребама привреде за радном снагом;
Да се на сједници СО-е Котор Варош усвоји закључак о наставку радова на
модернизацији пута Р-413 Котор Варош-Кнежево и да се исти упути јавном
предузећу Путеви РС и Министарству саобраћаја и Веза РС и
Да општина Котор Варош пружи подршку при формирању Удружења привредника
(пословне просторије;технич«а помоћ и сл.).
Нз крзју састанка за замјеника Привредног савјета Општине Котор Варош, једногласно
је изгласан Миленко Јотановић, директор сп „Мздам". Такође је једногласно усвојен и
Пословник о раду.
Записник водио:
Саша Поповић

СЈЕДНИКПРИВРЕДНОГСАВЈЕТА
Далибор Вучановић

