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Мјесто сасганка:

Вријеме почетка

10:00

Вријме завршетка

ГрадТр ебињ е- велика сала
12.30

УЧЕСНИЦИ САСТАНКА

Одсутни (име и презиме)

Учествовали (име и презиме)

Број

МиркоЋурић

Гордан Мишељић

2.

Дражен Бошковић

Радивоје Максимовић

3.

ДушанМинов

Благоје Шупић

4.

Лука Петровић

Коста Ћеранић

5.

Маја Вукаловић

Мирјана Миљановић
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7.

Ранко Бошњак

Радован Анђелић

ДраганПоповић

Југослав Деретић

8.

Дејан Тарана

Тихо Кудуз

9.

Ведран Фуртула

Милан Прелевић

10.

БојанВучуревић

11.

НаташаТучић

12.

Ведран Фуртула

13.

Веселин Савић

14.

Драган Алексић

Д Н ЕВ Н И РЕД

Тачка дневног реда

Број
1.
2.

3.

4.

Усваја њеза п исн икасап ретход несјед ни це
Правилник о раду Привредног савјета,нацрт

Нацрт ребаланса буџета за 2021.г.

Нацрт буџета за 2022.г.

5.

Информација о пројектима који се реализују средствима гранта

6.

Разно

Г-дин Мирко Ћурић је отворио састанак и поздравио све присутне. Предложени
дневни ред је усвојен без измјена и допуна.
Тачка 1.

На записник са претходне сједнице није било примједби.
Записник је једногласно усвојен.
Тачка 2.

Г-ђа Наташа Тучић је упознала присутне са садржајем раније достављеног
документа, напоменула да је предвиђено да Пивредни савјет и даље настави са радом
као и до сада. Једина измјена која је предложена је да се замјеник ПС бира из реда
привредника. Напоменула је да је обавеза чланова ПС је да долазе на састанке, те да
се у том смислу треба побољшати и унаприједити рад Привредног савјета.
Г-дин Лука Петровић сматра да члан 3 треба допунити са већим бројем задатака и,
такође, напоменуо да би више чланова ПС из привреде требало да присуствује
сједницама. Мишљења је да је потребно увести видео линк за одржавање сједница на
даљину, како би се прилагодили ситуацији коју диктира пандемија.
Г-дин Веселин Савић сматра да ПС треба да разматра и активности везане за
сајмове и образовање и да анализира резултате анкета, посјета сајмовима и сл.
Г-дин Душан Минов сматра да би рад ПС требало подићи на виши ниво, те позвао
колеге приврееднике да се активније укључе у дискусије.
На сједници је усаглашен/допуњен члан 3 Пословника о раду Привредног савјета.
Договорено је да се замјеник предсједкика Привредног савјета одабере на наредној
сједници, када ће бити присутно више чланова из приватног сектора.
Пословник о раду је једногласно усвојен.
Тачка 3.

Уводне напомене за Нацрт ребаланса буџета за 2021.годину је дао г-дин Момо
Шаренац, в.д.начелника Одјељења за финансије.
Г-дин Мирко Ћурић је навео да је опредјељење градске управе током ове године било
да се реализују сви програми подршке привреди и грађанима, те да се настави
реализације капиталних инвестиција.
По овој тачки није више било дискусије. Нацрт ребаланса буџета за 2021.годину је
једногласно прихваћен.
Тачка 4.

Уводне напомене о докумнету је дао г-дин Момо Шаренац.
Г-дин Мирко Ћурић је навео да се планира кредитно задужење од 5 милиона КМ , те
да ће се средства користити за реализацију капиталних инвестиција. Из Нацрта буџета
за 2022.г. се види да су планирани приходи и расходи већи у односу на прошлу

годину. Субвенције су планиране, такође, на већем нивоу. Важно је напоменути да у
наредној години није предвиђено повећање комуналних такси ( таксе за истицање
фирме, таксе за комуналну накнаду).
Г-дин Дејан Тарана је апеловао на привреднике и све остале да би требало помоћи
рад КУД-Алат, како би се чланови, већином дјеца, ослободила чланарине која износи 5
КМ. Истакао је да
је потребно обезбиједити
простор који би реновирали и
привремено користили, како би уштедили дио средстава. Такође, навео је да пројекат
којим је аплицирано према Министарству породице, омладине и спорта РС није
одобрен иако је одлично припремљен. На овај начин су остали без дијела средстава
која су им потребна за обављање активности.
Такође, навео
је
да у насељу Сунчани бријег није урађена атмосферска
канализација, па се дешава да се вода са улице слијева у дворишта. Предложио је да
се кроз буџет за наредну годину планира рјешавање наведеног проблема.
Г-дин Лука Петровић је подржао г-дина Дејана Тарану и сматра да је потребно
осмислити објекат, који би се направио уз помоћ грантова, а који би користио КУД
Алат. Постоји могућност анализе постојећих објеката који су намијењени за спорт или
рекреацију, а КУД алат би их могао користити. С тим у вези, предложио је да се
надлежно Одјељење заједно са Одјељењем за просторно уређење активира на
изналажењу простора који би могао КУД користити за одржавање проба.
Г-дин Ћурић је рекао да су привредници увијек подржавали рад КУД Алат, као и
градска управа, јер смо сви поносни на резултате рада овог удружења грађана.
Уопштено говорећи,удружења грађана ће морати активније да раде на припреми
апликација и да се јављају на јавне позиве, те на тај начин обезбиједе додатна
средства за рад. Предложио је организовање састанка са удружењима да би се њихови
чланови обучили за израду пројеката. За ове активности ће задужити Одјељење за
културу, породицу, спорт и образовање .
Г-дин Петровић је предложио да се уради анализа која би приказала све капиталне
пројекте који су финансирани из кредитних средстава, као и оне који су финансирани
из свих осталих извора, за протекпих 5 година. анализу би
требали припремити
Одјељење за финансије и Одјељење за просторно уређење.поред наведеног,
Одјељење за просторно уређење би могло да направи анализу у односу на број
направљених станова , колико новца од тога је добио град,
колико је радника
запослено приликом изградње тих станова итд. За потребе ове анализе, у припрему би
се требали укључити и Одјељење за привреду и Служба за локални економски развој,
инвестиције и енергетску ефикасност.
Одјељење за привреду би требало да припреми анализу пословања требињских
предузећа у протеклих 5 година, са аспекта промета, оствареног прихода, броја
запослених, просјечне бруто плате по раднику. Сматра да слободна зона отвара
могућност развоја привреде и да је потребно дио новца од кредита уложити у њен
развој.
Такође, потребно је инфраструктуром опремати нове локалитете на којима ће се
дешавати градња у будућности, нпр.брдо Хумац, гдје се планира луксузно насеље
вила, на око 800 плацева. Уједно, том изградњом ће се обејзбиједити приход
одређених средстава у буџета града у наредном периоду . Грађевинско земљиште за
продају у граду нестаје, тако да потенцијал треба тражити у селима као што је нпр.
Норвешко село у Кочелима. Локалитет који има велики потенцијачл је Оток, гдје би се
могли градити различити објекти по највишим стандардима.

Предложио је да се одржи посебна тематска сједница Привредног савјета , у
проширеном саставу, уз присуство директора ЈУ и ЈП и привредника гдје би се
презентовали сви видљиви пројекти у граду.
Истакао је и проблем недовољно добро ријешене одводње атмосферских вода у
граду. Овај проблем постаје све уочљивији, јер у последње вријеме све чешће имамо
ситуацију да велика количина кише пада у кртком временском року, што проурокује
краткотрајне поплаве подрумских и приземних просторије у објектима.
У циљу продужетка туристичке сезоне потребно је изнаћи нове садржаје те
подржати развој пластеничке производње, а посебно подржати пољ.произвођаче који
продају домаће производе на пијаци. Овај дио посла би требало да се редовно обавља
у координацији између Одјељења за туризам, привреду и предузетништво, Аграрног
фонда и Туристичке организације. Од њих се очекује да осмисле конкретне приједлоге
и актвиности.
Г-дин Душан Минов се сложио са претходним излагањем . мишљења је да би
буџетска средства требало усмјерити у
реконструкцију градских улица. Навео је
примјер недостатка оборинске и фекалне канализације у насељу Хрупјела. Питао је да
ли постоје планови и пројекти који би овај проблем трајно ријешили.
Г-дин Веселин Савић сматра да би требало добити информације и за пројекте у
којима Град Требиње нема директно учешће, а у многоме ће утицати на привредну и
сваку другу атмосферу у Граду, као што су Аеродром Требиње, дио Јадранско-Јонске
магистрале, западна обилазница, рекострукција пута према Љубињу.
Г-дин Драган Поповић је похвалио повећање ставке у Нацрту буџета за 2022.г. за
запошљавање и самозапошљавање као и програма за приправнике. Уз програме
Завода за запошљавање предвиђено је укупно улагање од преко 1,5 милиона КМ.
Похвалио је и ставку Адаптација објеката у руралним подручјима, што представља
значајно улагање у развој руралног туризма.
Г-дин Мирко Ћурић се слажио са г-дином Веселином Савићем да је потребно
провјерити ко је одговоран за одређене пројекте у којима Град Требиње нема
директно учешће и тражити тачне информације у којој фази реализације су ти
пројекти. Одјељење за просторно уређење ће бити задужено да прикупи потребне
информације о највећим капиталним порјектима.
Рекао је да становници свих Мјесних заједница имају слично мишљење као и г-дин
Душан Минов . Међутим, треба узети у обзир да су потребе огромне, а могућности
ограничене . Да би се одредили приоритети, представници свих Мјесних заједница су
добили задатак да до краја ове седмице доставе спискове приоритетних пројеката у
својим Мјесним заједницама како би управо ти пројекти били планирани за реализацију
у току 2022.гогине.
Тачка 5.

Г-ђа Наташа Тучић је упознала присутне са Информацијом која је припремљена за
скупштину, а тиче се пројеката који су реализовани и који су у фази реализације, а
који се финансирају у потпуности, или дијелом, из неповретних средстава разних
донатора. Код неких пројеката није исказана новчана вриједност због политике
донатора. Базама нису обухваћени велики инвестициони пројекти који се реализују
преко Одјељења за просторно уређење. Напоменула је да се финансијско учешће у
појединим пројектима обезбијеђује кроз бруто приказ дијела плате заполених који
учествују у реализацији порјекта. Рекла је да је овакав интегрални документ први пут
израђен на начин да даје информацију о свим пројектима од 2017.године до данас.

Информације о пројектима су достављане кроз појединачне извјештаје ЈУ и ЈП, као и
Службе зе лер, инвестиције и енергетску ефикасност.
Г-дин Лука Петровић је истакао да је документ добро припремљен, да даје добар
преглед рада градске управе и ЈУ у привлачењу средстава из домаћих и иностраних
фондова .
Г-дин Мирко Ћурић је упознао присутне да се приликом учешћа у међународним
ИПА пројектима морају обезбиједити средства за предфинансирање пројеката. Иако
се тај новац враћа у буџет, ипак протекне одређено вријеме док се та активносг
реалзује и сматра да је ово ограничавајући фактор за многе ЈЛС које не аплицирају са
пројектима и средства остају непотрошена. Из овог разлога би требало иницирати да
Министарство финансија у Влади РС планира одређена средства за предфинансирање
пројеката.
Сви ови пројекги носе и одређене ризике финансијске и политичке природе ,и није
једноставно провести комплетан процес имплементације. Успјешност овог процеса је у
многоме условљена свим партнетрима који су обухваћени пројектом.
Информација је једногласно прихваћена.
Тачка 6.

Г-дин Дражен Бошковић је
присутнима доставио Нацрт Одлуке о избору
најуспјешнијих привредника. Навео је да су сугестије које су наведене на једној од
претходних сједница ПС уткане у документ. Замолио је пристуне да своје примједбе,
уколико их буде, досгаве путем мејла. Сви присутни су се сложили са приједлогом.
Састанак је завршен у 11,30 часова.
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