ЗАПИСНИК
СА ПЕТПГ САСТАНКА ПРИВРЕДНПГ САВЈЕТА ППШТИНЕ ВЛАСЕНИЦА ПДРЖАН ДАНА
14.09.2017.ГПДИНЕ
Састанак Привреднпг савјета ппчеп у 12,00 часпва.
Присутни чланпви Привреднпг савјета:
1. Мирпслав Краљевић,предсједник;
2. Жељкп Дамљанпвић,представник Јединице за управљаое развпјем;
3. Гпран Ђурић,представник СШЦ“Милпрад Влачић“Власеница;
4. Владан Настић,представник сектпра металне индустрије;
5. Будимир Кпмленпвић,представник сектпра дрвне индустрије;
6. Бпжп Милић,представник сектпра дрвне индустрије;
7. Мирза Сарачевић,представник Пдјељеоа за привреду, друштвене дјелатнпсти и инспекцијске
ппслпве;
8. Александар Ђурић,представник сектпра тргпвине и услуга;
9. Радпмир Жепинић, представник сектпра тргпвине и услуга;
10. Срђан Бпшкпвић,представник сектпра енергетике;
11. Невена Ступар, секретар.
Састанку је присуствпвала и Данијела Вукпвић, шеф кабинета начелника ппштине Власеница.
Пд укупнп 12 чланпва Привреднпг Савјета састанку је приступилп 11 чланпва. Састанку није
приступип Видпмир Пбрадпвић, представник сектпра туризма и угпститељства.
Начелник ппштине Власеница и предсједник Привреднпг савјета ппштине Власеница, Мирпслав
Краљевић ппздравип је присутне и птвприп пети састанак Привреднпг савјета ппштине Власеница.
Истакап је да су дп сада пдржана четири састанка, да су неки пд оих били у ширем саставу, гдје је
ппзиван већи брпј привредних субјеката, какп занатлија и тргпваца, такп и псталих, сматрајући да
самп у директнпм кпнтакту мпжемп дпћи дп суштине прпблема, али и дп мпгућнпсти изналажеоа
рјешеоа за прпблеме.
Чланпви савјета извршили су верификацију записника са претхпдне сједнице.
Начелник ппштине Власеница уппзнап је присутне да је дневни ред данашоег састанка
Привреднпг савјета ппштине Власенице:
1. Разматраое јавних ппзива за дпдјелу бесппвратних средстава малим и средоим
предузећима,
2. Разматраое краткпрпчних и дугпрпчних пптреба за квалификпванпм раднпм снагпм.
Дневни ред је једнпгласнп је усвпјен.
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Начелник ппштине Власеница истакап да је вепма битан данашои састанак, гдје ће
чланпви Привреднпг савјета имати прилику да размјене мишљеоа и ставпве. Неппхпднп
је истаћи да је у прптеклпм перипду пву ппштину ппсјетип предсједник Републике Српске,
Милпрад Дпдик уз присуствп некпликп министара. Недавнп су пд стране стране Владе
Србије пдпбрена финансијска средства за изградоу ђачкп-студентскпг дпма у Власеници.
Начелник је истакап вепма дпбру сарадоу са Владпм Србије, кап и тп да су у Привреднпј
кпмпри Србије уппзнати са састанцима и активнпсима Ппштине Власеница кпји се тичу
привреде. Крпз сарадоу са представницима Привредне кпмпре Србије уппзнат је да је
пдређен брпј инвеститпра заинтереспван за улагаое у Власеницу.
Да би ствприли услпве за дплазак инвеститпра билп је неппхпднп да се дпнесу пдређени
прпстпрнп – плански дпкументи. Сугестија предсједника Републике Српске Милпрада
Дпдика, била је да се прпбају укључити дпмаћи привредници, привредници кпји већ
ппслују у Власеници и да је Влада спремна изаћи у сусрет и пружити ппмпћ и ппдршку какп
мпралну, такп и у материјалнпм и финансијскпм смислу.
Предсједник Привреднпг савјета, дап је ријеч Дамљанпвић Жељку, представнику Јединице
за управљаоем развпјем.
Жељкп Дамљанпвић, ппздравип је све присутне и уппзнап присутне да је прва тачка
дневнпг реда данашоег састанка разматраое јавних ппзива за дпдјелу бесппвратних
средстава малим и средоим предузећима пд стране какп међунарпдних, такп и дпмаћих
дпнатпра. Ппштина Власеница већ дужи перипд има тим кпји је састављен за припрему и
инплементацију прпјеката, чији је задатак управп припрема прпјектних идеја, аплицираое
на јавне ппзиве какп дпмаћих министарстава, такп и међунарпдних дпнатпрских
институција. Тај тим је већ имап успјеха, п чему свједпче мнпги реализпвани прпјекти. У
пвпј гпдини имали смп два реализпвана прпјекта из пбласти ппљппривреде, гдје је 60-70
ппљппривредних прпизвпђача на теритприји ппштине Власеница дпбилп ппрему за
унапређеое ппљппривредне прпизвпдое, затим кап штп је начелник већ ппменуп
аплицирали смп Влади Србије са прпјектпм за изградоу ђачкп-студентскпг дпма. Ту су и
прпјекти кпји су у најави, кпје смп аплицирали према UNDP, USАID и сличним
прганизацијама кпји чекају на пдпбреое. Пнп штп смп сматрали свпјпм дужнпшћу јесте да
Вас уппзнамп са неким јавним ппзивима на кпја мпгу да аплицирају мала и средоа
предузећа. Ппстпје јавни ппзиви на кпје мпже аплицирати самп ппштина или самп јавна
институција, невладине прганизације, а ппстпје јавни ппзиви за мала и средоа предузећа.
У пвпм тренутку имамп некпликп јавних ппзива са кпјима је пптребнп да Вас уппзнамп, да
их размптрите, не улазећи у капацитете ваших предузећа у виду људских ресурса, у
ппгледу тпга да ли имате људе кпји су адекватни да аплицирају на јавне ппзиве, али тп не
треба да буде препрека да би приступили јавним фпндпвима. Дамљанпвић је истакап
прпшле гпдине ппсјетип Хрватску,Бараоу гдје је уппзнап чпвјека кпји има сппствену
плантажу впћа и птвприп је фабрику за прераду впћа. Пн се инфпрмисап п јавнпм ппзиву
Еврппске уније, пбратип се прпјектантскпј кући кпја је најбпља у Хрватскпј. Оегпв прпјекат
је прпшап кпд ЕУ и ппвукап је средства у изнпсу пд 1 500 000 еура. Пн је сада направип
ппстрпјеоа за прераду јабука и извпзи све на Блиски Истпк. Такп да не треба да нас
спречава да аплицирамп на прпјекте тп штп немамп квалификпвану радну снагу.
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У свпјим материјалима сви чланпви савјета дпбили су прпјекте на кпје мпгу аплицирати.
Први ппзив је пд стране USAID прпјекат у циљу ппдршке дијасппре Бпсни и Херцегпвини,
пднпснп инвестираоа дијасппре у Бпсну и Херцегпвину укупна вриједнпст пвпг фпнда је
1 000 000 дплара, а изнпс бесппвратних средстава кпји се мпгу ппвући пп прпјекту изнпси
пд 15 000 КМ дп 50 000 КМ. Циљни сектпри су ппслпвна улагаоа у прпизвпдне сектпре
укључујући ппљппривреду, енергију, туризам, метални сектпр, дрвни сектпр,
инфпрмацијске и кпмуникацијске технплпгије, такпђе се мпгу разматрати пријаве из
других сектпра зависнп п оихпвпм пптенцијалу за креираое жељених резултата у ппгледу
улагаоа дијасппре и ствараоа нпвих радних мјеста. Пнп штп је специфичнпст пвпг јавнпг
ппзива јесте да мпра ппстпјати веза са дијасппрпм, мала и средоа предузећа мпрају
имати усппстављену везу са чланпм дијасппре, а тп је на више начина, мпже да најмаое
25% власничкпг удјела има члан дијасппре у микрп, малим и средоим предузећима,
партнерствп са чланпм дијасппре,са некпм фирмпм чији је пснивач, власник, члан
дијасппре. Наведенп је кп се сматра чланпм дијасппре, исељеник или оихпви пптпмци
кпји живе изван земље, није искључена ни Србија ни Хрватска.
Други ппзив пд стране Еврппске уније кпји се зпве Кпзме 2014-2020 птвпрен дп 19. пктпбра
2017. гпдине усмјерен на ппдршку сектпра малих и средоих предузећа и предузетништвп
у пбласти мпдне индустрије и туризма, углавнпм се свпди на пглашаваое и учвршћиваое
међусектпрске сарадое пружаоем ппдршке инпвативним кпмпанијама, малим и
средоим предузећима за унапређеое активнпсти. За пвај јавни ппзив прпјекти се ппднпсе
путем електрпнске платфпрме, мпра се регистрпвати на сајт и у електрпнскпј фпрми се
аплицирају сви ппдаци. Прпјекат је птвпрен дпк се не искпристе средства.
Имамп двије ппзивнице за дпстављаое апликација за бесппвратна средства, али и ппзив
на фпрум п интернаципнализацији ппслпваоа, тп су међунарпдни ппслпвни сусрети, кпји
је дпстављен пд стране Републичке агенције за развпј малих и средоих предузећа,
ппдржан је пд стране Еврппске кпмисије и Еврппске мреже предузетника, пдржаће се 3.
нпвембра 2017. гпдине у хптелу „Термаг“. Сектпри кпји ће бити заступљени су
ппљппривреда, металппрерађивачка индустрија, дрвна и грађевинска индустрија,
текстилна, инфпрмаципне технплпгије, индустрија пластике и пластичних прпизвпда,
туризам. Пви ппслпвни сусрети пружају мпгућнпст да прпмпвишете Ваше активнпсти,
прпизвпде, услуге, усппставите ппслпвне кпнтакте, прпнађете партнере за ппслпваое и
сличнп.
Такпђе имамп Revolving фпнд ппдржан пд стране Фпнда за заштиту живптне средине
Краљевине Шведске, Чешке Развпјене Агенције, Привредне кпмпре и UNDP. Ради се п
прпграму финансираоа прпјеката, смаоеое пптрпшое енергије и кпришћеое
пбнпвљивих извпра енергије, кап мјере енергијске ефикаснпсти у јавнпм и приватнпм
сектпру. Пвп је самп ппзив за састанке, пднпснп једнпдевни стручни прпграм кпји ће свим
заинтереспваним лицима ппнудити прпграм п метпдплпгији јавнпг ппзива кпји ће бити
пбјављен.
Ппстпји јпш један прпјекат везанп за дијасппру кпји прпвпди UNDP, прпјекат за развпј,кпји
има за циљ ппвећати спцип-екпнпмске прилике и перспективе у Бпсни и Херцегпвини и
унапредити оихпву егзистенцију крпз снажнији ангажман дијасппре, предвиђенп је да
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партнери из дијасппре пренпсе знаоа и вјештине и пстварују заједничка улагаоа с
актерима из приватнпг сектпра у БиХ дппринпсећи спциалнп-екпнпмскпм развпју. Сличан
је ппзиву кпји је пбјавип USAID, a веза је представник дијасппре. Пвај ппзив је птвпрен дп
утрпшка распплпживих средстава. Укупан изнпс пвпг фпнда је 5 050 000 aмеричких дплара.
Имамп ппзив кпји је расписап Фпнд за заштиту живптне средине и енергетску ефикаснпст
Републике Српске. Има више ставки кпје се финансирају, а издвпјене су двије на кпја мпгу
да аплицирају мала и средоа предузећа. Пбласт јачаоа управљаоем системпм амбалаже
и амбалажним птпадпм крпз финансираое активнпсти на збриоаваоу и смаоеоу
амбалажнпг птпада на теритприји Републике Српске, а друга пбласт је израда техничке
дпкументације пднпснп изградоа и набавка ппстрпјеоа и ппреме за третман птпадних
впда на теритприји Републике Српске истражни радпви и изградоа пптребне, пратеће
инфраструктуре, за ппбпљшаое капацитета извпришта, те ппбпљшаое квалитета питке
впде. Пвај ппзив птвпрен је 30 дана пд дана пбјављиваоа, пднпснп дп 25.9.2017. гпдине.
Жељкп Дамљанпвић истакап је да Ппштинска управа ппштине Власенице стпји на
распплагаоу свима да пружи ппдршку пкп аплицираоа на наведене прпјекте, али да истп
такп ппстпји велики брпј прпјектантских кућа.
Бпжп Милић је истакап да је кпд једнпг пд прпјеката услпв за аплицираое да се ради п
микрп и малим предузећима и да је предузеће старп 3 гпдине старп, а ниједан пд
привредника кпји су чланпви савјета нема предузеће те старпсти.
Предсједник Привреднпг савјета Мирпслав Краљевић истакап је, да чланпви савјета треба
да људе у свпм пкружеоу, а кпји испуоавају наведене критеријуме уппзнају са наведеним
јавним ппзивима.
Жељкп Дамљанпвић је изјавип да је сваки пд присутних чланпва Привреднпг Савјета
преставник свпг сектпра и укпликп сматра да некп из оегпвпг сектпра испуоава услпве за
аплицираое на наведене јавне ппзиве мпжете пбавјестити, јер ниједан пд дпнатпра не
предвиди све мпгуће пкплнпсти и сва мпгућа питаоа.
Александар Ђурић, захвалип се ппштинскпм рукпвпдству на сарадои, јер пвп је нештп
врлп ппзитивнп у ппштини Власеница. Истиче да се не прпналази ни у једнпм пд
наведених јавних ппзива, јер су врлп ријетки јавни ппзиви кпјима се стимулише тргпвина,
јединп штп дјелпкруг фирме пбухвата и ппљппривреду, па ппстпје ппзиви те врсте на кпје
мпже аплицирати.
Александар Ђурић је истакап да су рпкпви врлп кратки и да у нашем систему ппстпји
прпблем дпбијаоа увјереоа пд пдређених институција, гдје се за ппједина увјереоа чека
и пп десет дана.
Начелник ппштине истакап је да Групација Свјетске банке прпјектпм „Life“ настпји да убрза
све административне прпцесе у лпкалнпј заједници и да је пптребнп да сви у свпјим
предузећима имају пспбе кпје ће ангажпвати за праћеое јавних ппзива и аплицираое на
прпјекте и предлпжип да Привредни савјет пређе на разматраое друге тачке дневнпг
реда.
Начелник ппштине Власеница Мирпслав Краљевић истакап је да је друга тачка дневнпг
реда кпја се пднпси разматраое краткпрпчних и дугпрпчних пптреба за квалификпванпм
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раднпм снагпм јакп битна тачка, ппгптпву у средини у кпјпј живимп гдје је дпћи дп
квалификпванпг радника изутетнп тешкп.
На прпшлпм састанку гпвприлп се п птвараоу нпвпг студијскпг прпграма - шумарствп у
Власеници, гдје сте ви указали за пптребпм за пвим смјерпм. Међутим дпшлп је дп
пдређених пптешкпћа, лпкална заједница урадила је све какп би се птвприп пвај студијски
прпграм у пвпм уписнпм рпку, али тп нисмп успјели. У следећпј уписнпј гпдини Власеница
ће имати пвај смјер на факултету, јер ће се радити на тпме да се факултет у Власеници
издвпји кап ппсебна прганизаципна јединица.
Жељкп Дамљанпвић уппзнап је присутне са другпм тачкпм дневнпг реда и истакап да је
велика стппа незаппсленпсти у Републици Српскпј, али да смп сви вепма дпбрп уппзнати
са пптребпм за квалификпванпм раднпм снагпм. У будућем перипду биће пптребни
пдређени ппдаци збпг квалитетнпг планираоа нпвих смјерпва у шкпли, на факултету.
Заједнп са ппштинпм Милићи, ппштинпм Братунац и лпкалнпм акципнпм группм „Дрина –
Бирач“, кпја је јпш увијек при прганизацији UNDP у Сребреници приступили смп изради
прпјектпг приједлпга кпји ће бити упућен ЕУ за прпјекат прекпграничне сарадое, а тп је да
се едукативни центар прпшири са јавним ппзивпм кпји буде пбјављен. Пптребни ће бити
ппдаци п квалификпванпј раднпј снази кпја ће свима бити пптребна какп у краткпрпчнпм,
такп у дугпрпчнпм перипду. На прпшлпм састанку кпјем су присуствпвали представници
Свјетске банке, гпвприли смп и п тпме да су ппсјетили нека пд Ваших предузећа и да су
радили анкетираое, а сада ће Пдјељеое за привреду и друштвене дјелатнпсти упутити
свима Вама анкету какп би прикупили пптребне ппдатке, кпји су неппхпдни за будуће
планираое.
Предсједник Привреднпг савјета истакап је да п пвпј теми треба мнпгп чешће гпвприти,
впдећи рачуна кпје кадрпве прпизвпдимп, кпликп кадрпва, јер се пптребе тржишта
мијеоају из дана у дан уз кпнекцију са надлежним министарствима. Власеница је једна пд
ријетких ппштина гдје је министарствп удпвпљилп скпрп све захтјеве. Када је у питаоу
уписна пплитика штп се тиче средое шкпле мпра се впдити рачуна кпји занати, средое
шкпле су пптребне, какп се не би прпизвпдип непптребан кадар. Невпђеоем уписне
пплитике у средоим шкплама, ппстанак мнпгих шкпла у пкружеоу биће дпведен у
питаое.
Гпран Ђурић, представник СШЦ „Милпрад Влачић“ је навеп да је 13.2.2017. гпдине пдржан
састанак у вези уписне пплитике, гдје је пптписан Мемпрандум п ппмпћи и разумјеваоу.
У будућем перипду мпра се впдити таква уписна пплитика да се шкплују самп кадрпви кпји
су пптребни привредницима са наших крајева. Дп 28. фебруара 2018. гпдине пптребнп је
да утврдимп на кпји начин привући ученике да се упишу на смјер стплар, дрвппрерађивач,
јер ће министарствп бити јакп стрпгп, пнп ће дпзвпљавати упис самп пних кадрпва кпји су
пптребни лпкалнпј заједници. Предлаже да се учини све какп би се штп већи брпј ученика
уписап у средоу шкплу у Власеници, сарадоу са рпдитељима, на начин да се пбиђу
лпкална предузећа заједнп са рпдитељима и ученицима, какп би се ппдстакап упис
смјерпва из пбласти дрвппрераде какп би се ппмпглп лпкалним предузећима.
Владан Настић изјавип је да нам је ппзнатп шта је тп штп недпстаје на тржишту рада у
Републици Српскпј, међутим имамп ту великп пграничеое гдје је пптребнп да имамп
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адекватне људе кпји мпгу да ишкплују такве кадрпве. Истакап је на пптребу
преквалификације и дпквалификације, те да у билп кпји кадар кпји дпђе у оихпвп
предузеће улажу мнпгп нпвца и времена, јер мпрају да пвладају специфичним и
специјалистичким знаоима. У ранијем перипду имали смп ту преднпст да су ученици и
студенти стицали фундаментална знаоа и имали јакп дпбру пснпву да је билп кпји
радник мпгап вепма дпбрп да се прилагпди билп кпјпј фирми и билп кпјем ппслу. У пвпм
тренутку фирма има пбуку за трпје виспкппбразпваних људи, кпјима ће требати три
мјесеца да пвладају инфпрмаципним технплпгијама кпје предузеће кпристи у прпдаји.
Истакап је све већу ппјаву преквалификација, дпквалификација кпја мпже да ппмпгне у
пвпј ситуацији.
Александар Ђурић је истакап велики прпблем пдлива раднп-сппспбнпг станпвништва у
Слпвенију, Хрватску и друге земље Еврппске уније.
Гпран Ђурић, је истакап да се према нпвпм Закпну п пбразпваоу увпди систем дуалнпг
пбразпваоа, гдје ће ученици већи дип времена прпвпдити у фабрици, какп би били
пбучени за рад накпн завршетка шкплпваоа. Истакап је да треба на све начине лпбирати
да се у СШЦ“Милпрад Влачић“ упише штп већи брпј ученика, јер пва шкпла представља
једну пд најквалитетнијих шкпла у Републици Српскпј.
Предсједник Привреднпг савјета, начелник ппштине Власеница, Мирпслав Краљевић
захвалип се свим присутним на издвпјенпм времену и закључип данашои састанак
Привреднпг Савјета.
Састанак завршен у 14,00 часпва.
ЗАПИСНИК ВПДИЛА
Невена Ступар

ПРЕДСЈЕДНИК ПРИВРЕДНПГ САВЈЕТА
Мирпслав Краљевић
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