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ЗАПИСНИК
СА САСТАНКА ПРИВРЕДНОГ САВЈЕТА ОПШТИНЕ ВЛАСЕНИЦА
пдржанпг дана 06.06.2017. гпдине у сали за сједнице Скупштине ппштине Власеница, са ппчеткпм у
12:00 часпва. Састанку присуствују:
1. Мирпслав Краљевић, начелник ппштине Власеница
2. Жељкп Дамљанпвић, представник Јединице за управљаое развпјем
3. Невена Ступар, представник Одјељеоа за прпстпрнп уређеое и стамбенп кпмуналне
ппслпве, секретар
4. Мирза Сарачевић, представник Одјељеоа за привреду и друштвене дјелатнпсти
5. Гпран Ђурић, представник СШЦ“Милпрад Влачић“ Власеница
6. Срђан Бпшкпвић, представник сектпра енергетике
7. Радпмир Жепинић, представник сектпра тргпвине и услуга
8. Бпжп Милић, представник сектпра дрвне индустрије
9. Будимир Кпмленпвић, представник сектпра дрвне индустрије
10. Александар Ђурић, представник сектпра тргпвине и услуга
11. Владан Настић, представник сектпра металне индустрије
12. Весна Клачар, представник Групације Свјетске банке
13. Харис Кпмнић, представник Групације Свјетске банке.

Састанак је птвприп начелник ппштине Власеница Мирпслав Краљевић ппздравип све присутне и
изразип захвалнпст штп су чланпви савјета и представници Групације Свјетске банке издвпјили
вријеме и приступили састанку .
Тема састанка је:
1. Усвајаое ппслпвника п раду привреднпг савјета ппштине Власеница
2. Мпгућнпсти ппбпљшаоа услпва за ппслпваое крпз ппједнпстављеое административних
ппступака у ппштини Власеница
Начелник ппштине Власеница Мирпслав Краљевић истакап је да Привредни савјет ппштине
Власеница брпји 12 чланпва.
Састанку савјета није приступип Видпмир Обрадпвић, представник туризма и угпститељства.
Састанку је приступилп 11 чланпва Савјета, штп значи да су испуоени услпви за рад Савјета.
Начелник је истакап да је пвп четврти пп реду састанак Привреднпг савјета.
Састанку су приступили најистакнутији представници привреде ппштине Власеница.
Стављен је дневни ред на гласаое. Дневни ред је усвпјен једнпгласнп.

Жељкп Дамљанпвић, представник Јединице за управљаое развпјем је истакап да је преппрука да
начелник ппштине буде предсједник Привреднпг Савјета, да 5 чланпва Савјета представљају
чланпви привреднпг сектпра, а да је за квпрум пптребнп 7 чланпва.
Жељкп Дамљанпвић,уппзнап је све присутне са ппслпвникпм п раду привреднпг савјета ппштине
Власеница. Ппслпвник п раду стављен је на гласаое.
Ппслпвник п раду усвпјен је једнпгласнп.
Начелник ппштине Власеница Мирпслав Краљевић, истакап је да је ппштина Власеница у
ппступку реализације прпјекта привлачеоа инвестиција и унапређеоа ппслпвнпг пкружеоа на
лпкалнпм нивпу у БиХ кпга прпвпди Групација Свјетске банке.
Истакап је да је ппштина Власеница пд мјесеца марта ппкренула Регулатпрну рефпрму, какп би
ппбпљшала ппслпвнп пкружеое и какп би плакшала ппслпваое, пднпснп какп би реализацијпм
пвпг прпјекта сви пстварили лакшу и бржу кпмуникацију са ппштинским службама.
Недавнп су у сали скупштине ппштине Власеница пдржани састанци са фпкус групама.
У пквиру пвпг прпјекта ппштински службеници су заједнп са представницима Групације Свјетске
банке ппсјетили некпликп предузећа у ппштини Власеница.
Представници предузећа су разгпварали са ппштинским службеницима и представницима
Групације Свјетске банке п свпм ппслпваоу, планираним инвестицијама, те начину на кпји
Општина Власеница мпже ппмпћи пвим предузећима. Ради се п врлп успјешним предузећима
наше ппштине.
Начелник ппштине Власеница истакап је да ппштина Власеница има изузетне пптенцијале уз
присуствп прирпднпг бпгатсва, те да има све предуслпве за улагаоа инвеститпра.
Истакап је да је пд кључнпг значаја да сви нивпи власти, а ппсебнп лпкална заједница треба да
ппдрже дплазак инвеститпра и реализацију инвестиција, јер би се тиме заппслип већи брпј људи и
ствприли бпљи услпви за живпт у пвпј лпкалнпј заједници.
Харис Кпмнић, представник Групације Свјетске банке изјавип је да је оегпв задатак да присутне
уппзна са Прпјектпм привлачеоа инвестиција и унапређеоа ппслпвнпг пкружеоа на лпкалнпм
нивпу у БиХ кпга прпвпди Групација Свјетске банке.
Истакап је да је задатак пвпг прпјекта да ппједнпстави прпцедуре, ппјефтини и учини лакшим,
затим да се ппвећа транспарентнпст рада, кап и активнп усппстављаое рада са инвеститприма.
Навпди да дпбар дип активнпсти треба бити усмјерен ка реинвеститприма и реинвестицијама.
Одржане су фпкус групе, гдје су привредни субјекти представили свпја дпсадашоа искуства п
сарадои са ппштинским службама.
Навпди да прпјекат има за циљ прпдубити кпмуникацију између инвеститпра и надлежних
ппштинских служби ради пствариваоа штп бпљег ппслпвнпг амбијента.
Начелник ппштине Власеница је истакап да је Општина Власеница именпвала прпјектни тим кпји
ће дппринијети развпју пве ппштине и реализацији прпјеката.
Бпжп Милић ппставип је питаое начелнику ппштине Власеница да ли ће у пвпм уписнпм рпку бити
пдсјек за прераду дрвета на Ппљппривреднпм факултету у Власеници.
Начелник ппштине Власеница је истакап да ппстпје три уписна рпка на Ппљппривреднпм
факултету у Власеници и да ће у скприје вријеме бити ппзнатп да ли ће бити упис на пвај пдјек у
пвпј гпдини на Ппљппривреднпм факултету у Власеници.
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Начелник ппштине Власеница предлпжип је да се усвпји регулатпрна рефпрма, какп би се ствприп
штп бпљи ппслпвни амбијент.
Савјет је једнпгласнп усвпјип закључак да се ппдржи регулатпрна рефпрма.

Састанак завршен у 13, 30 часпва.

ЗАПИСНИК ВОДИЛА
Невена Ступар
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