
ГРАД ТРЕБИЊЕ, Ул. Вука Караџића бр.2 89 101 Требиње
Број:
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Запсник са састанка Привредног савјета
Датум:

х^=/ 1 6 .0 8 .2 0 1 9 .

Организацациона 
јединица/ служба:

Кабинет Градоначелника

Датум састанка: 15.08.2019. Мјесго сасганка: Град Тр е б и њ е - м ала сала

Вријеме почетка 13:00 Вријме завршетка 15.10

У Ч ЕС Н И Ц И  Р А Д И О Н И Ц Е

Број Учесгвовали (име и презиме) Одсутни (име и презиме)

1 . Мирко ћурић Лука Петровић

2. Бранка Ратковић Благоје Шупић

3. Дражен Бошковић Милан Прелевић

4. Веселин Савић Братислав Пиџула

5. Душан Минов Тихо Кудуз

6. Коста Ћеранић Гордан Мишељић

7. Мирјана Миљановић Илија Станковић

8. Драган Поповић Наташа Тучић

9. Дејан Тарана

10. Раденко Драшковић

11. Радован Анђелић

12. Миро Гредо

Д Н ЕВ Н И  РЕД Р А Д И О Н И Ц Е

Број Тачка дневног реда

1. Акциони план запошљавања

2. Носиоци привредног развоја

3. Ребаланс буџета

4. Разно

Г-дин Мирко Ћурић је отворио састанак и поздравио све присутне. Предложени 
дневни ред је усвојен без измјена и допуна. Истакао је да је потребно да се у наредном



периоду чешће одржавају састанци Привредног савјета и да је иницијатива за то 
потребна са обје стране.
По првој тачки дневног реда ,г-дин Раденко Драшковић је укратко упознао све 
присутне са „Акционим планом запошљављња". Присутни су уочили грешку на страни 
8. о неслагању наслова и графикона и сложили се да је потребно исправити.

По другој тачки дневног реда,г-дин Дражен Бошковић је изложио идеју „Истицања 
јарбола" , као стимуланса привредницима. За почетак би на кружном току према 
Херцег Новом били истакнути јарболи на којима би осим назива Града Требиња било 
истакнуто име и лого фирме које су , на основу критерија , одабране . Критерије за 
избор фирми је потребно детаљно дефинисати. Предложено је да критерији за одабир 
фирми биду подаци из базе АПИФ-а. Фирма која буде изабрана за истицање на јарболу 
треба да има и одређене привилегије нпр. бесплатан паркинг , добијање неповратних 
средстава, ослобађање од комуналних накнада за неки период итд. Награда би се 
додјељивала на годишњем нивоу.

По трећој тачки дневног реда г-дин Мирко Ћурић је истакао да је ребаланс буџета био 
потребан како би се испоштовали сви програми који су започети. Конкретни програми 
ће дугорочно донијети напредак за град и доносити већи приход.
Упознао је чланове привредног савјета са повећањем цијене воде за грађанство. За 
привреду је цијена воде остала иста.

Након краће дискусије сви присутни су се усагласили са сљедећим 
сугестијама и закључцима:

Евидентан је недостатак обучене радне снаге те је потребно наставити издвајити 
средства за обуке како би се избјегло довођење радне снаге из иностранства, нпр. 
Србије. Ако је потребно довести раднике из иностранства Град Требиње би могао 
да помогне породицама тих радника.
Цијене услуга су у порасту те је истакнуто да квалитет треба да прати цијену.

- Завод за запошљавање ће наставити са запошљавањем незапослених са 
евиденције, путем Јавних позива из области грађевинарства, информативних 
технологија, пољопривреде и осталих области.

- Чланови Привредног савјета имају рок 7 дана да доставе приједлоге о критеријима 
за избор најбољих фирми за истицање на јарбол тј. потребно је да се изјасне које 
дјелатности треба укључити и шта у оквиру тих дјелатности треба раздвојити. Нпр. 
ако је дјелатност угоститељство да ли је потребно раздвојити хотеле и ресторане. 
Избор дјелатности се може вршити из „Стратегије развоја Града Требиња 2018- 
2027" или по шифарнику који се налази у „Акционом плану запошљавања".

Састанак је завршен у 15,10 часова.
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