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Добој 25.09.2020. године

ЗАПИСНИК
са Шеснаесте радне сједнице Привредног савјета
Града Добој
Сједница је одржана 24.09.2020. године у свечаној сали Скупштине Града Добој, у термину, од 9.00 до
11:00 часова.
Сједници Привредног савјета Града Добој присуствовали су:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Владо Блгојевић, замјеник градоначелник Добоја;
Миленко Николић, Одјељење за финансије;
Александар Гогановић, Градска развојана агенција Добој;
Дијана Ђурђевић, „Еуроплус“;
Тијана Васиљевић, Економска и трговачка школа;
Сандра Татић, ЈУ ЗЗЗРС, Филијала Добој;
Горан Продић, „ПРОДА-МОНТ“ д.о.о, Удружење привредника 15. мај;
Радомир Божичковић, Занатско предузетничко удружење Града Добоја;
Миодраг Мишић, „Нова банка“ а.д, Филијала Добој;
Ратко Моћић, „Боснаекспрес“ д.о.о;
Славиша Букејловић, „Агромикс“ д.о.о;
Бранко Јоксимовић, Пољопривредно удружење „Требава“;
Сања Стојчиновић, Одјељење са СП, ЕИ и ЛЕР;
Дајана Јовић, Градска управа;
Радо Ђурђевић, шеф Одсјека за стратешко планирање и инвестиције – технички секретаријат;

ДНЕВНИ РЕД
Шеснаесте сједнице Привредног савјета Града Добој
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Усвајање предложеног дневног реда.
Усвајање извјештаја са Петнаесте сједнице Привредног савјета.
Резултати анкетирања привреде и активности у вези са резултатима анкетирања.
Информација о планираним износима локалних такси и накнада за наредну годину.
Извјештај о ефектима мјера подршке предузетништву за претходну годину.
Унапређење тржишта рада у дјелатностима у којима доминирају запосленици истог пола.
Иницијативе привредног сектора.

Због изненадних обавеза Градоначелника, Сједницу је отворио и водио замјеник градоначелник Владо
Благојевић. Након упознавања са дневним редом, прешло на усвајање предложеног Дневног реда
Шеснаесте и Извјештаја са Петнаесте сједнице Привредног савјета.
Тачка 1. Предложени дневни ред је усвојен једногласно.
Тачка 2. Записник са Петнаесте сједнице је усвојен једногласно.
Тачка 3. Сања Стојчиновић, Одјељење за стратешко планирање, европске интеграције и локални
интегрисани развој, упознала је чланове Привредног Савјета са методологијом анкетирања привредника
и садржајем анкете, а потом је презентовала резултате истраживања. Горан Продић је затражио
појашњење да ли се резултати који се односе на пораст запослености односе на једногодишњи период
или трогодишњи период. Одговорено је да се односи на трогодишњи период. Владо Благојевић је
сумирао закључке из Информације: проблем оних који на одређени број анкетних питања нису дали
своје мишљење, те врло скроман износ инвестиција , бар када су у питању анкетирани. Са друге стране,
радује раст запослености, односно да није дошло до пада запослености. Чланови Привредног савјета су
једногласно усвојили Информацију.
Тачка 4. Миленко Николић, начелник Одјељења за финасије представио је члановима привредног
савјета информацију о планираним износима буџетских средстава у 2020. години, која се као изворни
приход прикупљају путем наплате локалних такси. Планирање средстава се ради према методологији
која је прописана Законом о буџетском планирању, односно у складу са Буџетским календаром, а заснива
се анализи прикупљања средстава у претходном периоду те процјенама за наредни период. У овоме
важну улогу има локална регулатива - Одлука о комуналним таксама, износ накнада за уређење и
висина ренте. Како се ради о веома важним изворним приходима ЈЛС, неопходно је балансирати
износима. Као добар примјер успјешног рјешења наведено је да је одлука о умањењу цијене накнаде за
уређење за 30% за једнократна плаћања довела до повећања наплате, што значи да је мјера имала
позитиван утицај на раст инвестиција. Информација је усвојена једногласно.
Тачка 5. Радо Ђурђевић, Одјељење за стратешко планирање, европске интеграције и локални
економски развој информисао је Привредни савјет о резултатима два јавна позива који су спроведени у
2019. години са циљем давања подстицаја производном занатству. Имајући у виду укупан подстицајни
фонд који су чинила средства Града Добоја и УНДП-а путем МЕГ пројекта, Град се опредијелио за ову
циљну групу како би подстицаји остварили максималан учинак. Укупан износ алоцираних средстава
износио је око 106.000 КМ. Путем два јавна позива подстицаје је добило 10 предузетника, што је довело
до запошљавања. 16. нових радника. Чланови Привредног савјета су такође информисани да је
овогодишњи јавни позив обухватио предузетнике који су имали обуставу рада. Потписани су уговори са
28 корисника са укупним фондом од преко 158.000 КМ. Информација је усвојена једногласно.
Информација Одјељења за СП, ЕИ и ЛЕР односи се специфично на подстицаје које је Град Добој у сарадњи
са УНДП-ом реализовао у оквиру Грант шеме МЕГ пројекта током 2018, 2019. и 2020. за различите циљне
групе. Такође је најављено да ће до краја године Град Добој и УНДП реализовати још један пројектни
циклус у планираној вриједности од 160.000 КМ.
Тачка 6. Радо Ђурђевић, Одјељење за стратешко планирање, европске интеграције и локални
економски развој упознао је чланове Привредног савјета са Акционим планом развијеним са УНДП-ом у
оквиру МЕГ пројекта а који се односи на промјену односа радника и послодаваца у дјелатностима у
којима традиционално преовладава запошљавање радника једног пола, односно како повећати
мобилност радне снаге са циљем превазилажења проблема њеног недостатка, односно повећања
прихода запослених. У ову активност је активно укључено ЛСТ за образовање и запошљавање, те је
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договорен сет активности до краја године, које су таксативно побројане.. Важну улогу у спровођењу
анкетираних одиграће Завод за запошљавање који је изразио спремност да се анкетирање обавља
приликом редовних пријава на Завод.
Тачка 7. Иницијативе привредника пружиле су највише интеракције између чланова Привредног
савјета. Радован Божичковић је поново истакао потешкоће Занатско предузетничког удружења
суоченог са проблемом одрживости због пада изворних прихода. Као илустрацију, презентовао приходе
удружења током 2020. године, који показују очигледну недовољност за нормално функционисање
Удружења. Затражена је финансијска подршка Града Добој како би се Удружење одржало и како би
наставило да спроводи активности које су утврђене Законом. Конкретно, потребна средства како би се
редовно измиривале финансијске обавезе према једном запосленом у Удружењу и други редовни
трошкови. Владо Благојевић, замјеник градоначелника, истакао је да Град генерално подржава рад
удружења грађана, те је обећао да ће провјерити статус захтјева Занатско-предузетничког удружења.
Тијана Васиљевић је замолила представнике привреде да се активно укључе у образовне процесе
кроз пружање могућности за праксу за ученике средњих школа и да би ради конкретнијег договора било
упутно организовати тематску сједницу, односно округли сто на ову тему, како би се у сљедећој школској
години спремније ушло у ову активност. Радомир Божичковић је истакао да процедуре примања
ученика на праксу изискују превише администрирања, што може да одбије заинтересоване послодавце.
Славиша Букејловић и Горан Продић су инсистирали да још увијек није касно да са поради на томе да
се створе боље могућности за ученичку праксу већ овој школској години. Остали чланови Привредног
савјета су подржали иницијативу и усагласили се да се што прије приступи овој активности.
Организацију округлог стола обавиће ЛСТ за образовање и запошљавање.
Састанак је завршен у 10:30 часова.

ЗАПИСНИК САЧИНИО:
Радо Ђурђевић, технички секретаријат Привредног савјета

