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ГРАД ТРЕБИЊЕ, Ул. Вука Караџића бр.2 89 101 Требиње

Број:

4 /2 0 2 1

Запсник са састанка Привредног савјета
Датум:

1 5 .0 9 .2 0 2 1 .г.

Организацациона Кабинет Градоначелника 
јединица/ служба:

Датум састанка: 1 4 .0 9 .2 0 2 1 . Мјесго сасганка: Г р а д  Т р е б и њ е -  м а л а  с а л а

Вријеме почетка 1 0 :0 0 Вријме завршетка 1 1 .3 0

У Ч Е С Н И Ц И  С А С Т А Н К А

Број Учествовали (име и презиме) Одсутни (име и презиме)

1 . Драж ен  Бош ковић М ирко Ћ урић

2. Гордан М иш ељ ић Лука Петровић

3. Коста Ћ еранић Благоје Ш упић

4. Веселин Савић Д уш ан М инов

5. М ирјана М иљ ановић М илица М ијановић

6 . Ранко Бош њ ак Дејан  Тарана

7. Драган Поповић Братислав Пиџула

8. Радован Анђелић Тихо  Кудуз

9. Југослав  Д еретић М илан Прелевић

10. Бојан Вучуревић Радивоје  М аксимовић

11. Наташ а Тучић

12. Ведран Ф уртула

Д Н Е В Н И  Р Е Д  Р А Д И О Н И Ц Е

Број Тачка дневног реда

1. У сва јањ е записника са претходне сједнице

2.
Разм атрањ е  критери ја  за о д аб и р  кандидата  за д о д јел у  признањ а за д о п р и н о с  у развоју 

п ривреде , и зв јестилац  Бојан Вучуревић

3.
К овид -актуелна  ситуаци ја  и вакцинаци ја , изв јестилац  Бојан Вучуревић

4.
И нф орм аци ја  о а ктуел ни м  позивим а , изв јестилац  Бојан Вучуревић

5.
Разно



Г-дин Дражен Бошковић 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-дин Дражен Бошковић је присутне упознао са приједлогом да је признање на 

јарболу потребно истакнути на најпрометнијем мјесту у граду. Истакао је да је при 
избору најбољег привредника потребно обухватити све секторе. Позвао је све присутне 
да дају приједлоге за измјену или допуну критеријума за оцјењивање.

Г-дин Ранко Бошњак је рекао да се као критеријум посматра добит али да то не 
буде у односу на претходну годину. Сматра да је потребно промијенити редослијед за 
Ранг вриједности критерија по тежини.

Г-дин Веселин Савић је, на основу искуства, рекао да је најбољи критеријум 
додатна вриједност, с тим што крајњи редослијед ,на крају, увијек процјени комисија. 
Истакао је да је тешко упоређивати различите дјелатности и предложио да се уведу 3 
награде. Истакао је да дио награде буде и бесплатан филм који ће промовисати тај 
привредни субјект.

Г-ђа Мирјана Миљановић је рекла да је потребно увести квалитативне факторе
као што су изузетан допринос развоју града или појединих његових дјелатности те 
стварање и промовисање вриједности, положаја и угледа града Требиња. Сматра да за 
новонастале привредне субјекте треба да се одреди посебна категорија.

Г-дин Југослав Деретић је истакао да награда треба да има подстицајни 
карактер. Сви присутни су се сложили да не треба дозволи узастопно кандидовање 
привредника који су у претходној години освојили награде. Сматра да је потребно 
увести критеријум континуитета пословања. Додао је и да је потребно угледати се на 
праксу других градова.

Било је и различитих приједлога о значају приликом вредновања те промјени 
процентуалног износа.

Г-дин Коста Ћеранић сматра да је за новонастале привредне субјекта потребно 
установити посебну категорију.

Г-дин Радослав Анђелић је предложио да церемонија додјеле признања буде 
дио дневног реда на редовном скупштинском засједању. Сматра да у критеријуме 
треба додати да је привредни субјект регистрован најмање 1 годину.

Г-дин Бојан Вучуревић је закључио је да се и у међувремену приједлози могу 
слати на његов е-маил. Рекао је да ће све приједлоге објединити и урадити измјене у 
Одлуци, те свим члановима Привредног савјета, доставити коначан, измијењени, 
приједлог о утврђивању критеријума и начину вредновања за додјелу признања 
успјешним привредним субјектима.



Тачка 3.

Г-дин Бојан Вучуревић је презентовао најновију епидемиолошку ситуацију на 
подручју Града Требиња. Нагласио је да је тачка информативног карактера.

Изнесени су забрињавајући подаци о броју невакцинисаних лица на подручју 
Града Требиња и отворена дискусија о изналажењу начина за масовнију вакцинацију. 
Г-дин Веселин Савић сматра да друштвене мреже и медији, те информације које долазе 
са њих стварају конфузију код грађана по овом питању.

Г-дин Југослав Деретић сматра да се вакцинација не може никоме наметати али 
да је потребно људе информисати и разбијати предрасуде пошто је свима доступан 
велики број (дез)информација и људи су збуњени.

Др.Јулија Краљ је у контакту са гдином. Вучуревићем понудила помоћ у разбијању 
предрасуда кроз директно обраћање грађана епидемиолозима Института за јавно 
здравство РС, РЦ Требиње или кроз евентуалне јавне трибине о процесу вакцинације 
те недоумицама које грађани иају по овом питању.

Институт за јавно здравство РС, РЦ Требиње и Одјељење за туризам, 
пољопривреду и предузетништво са ТО Требиње су више пута организовали позиве за 
масовну вакцинацију запослених у секторима трговине и туризма али је закључак да је 
одзив био слаб те да је и даље недовољан број вакцинисаних у услужним 
дјелатностима. И поред тога отворен је и даље позив грађанима на вакцинацију сваког 
петка гдје су у понуди 4 врсте вакцина за све који желе да се вакцинишу и то без 
најаве.

Тачка 4.

Г-дин Дражен Бошковић је обавјестио присутне да су у прошлом мјесецу 
објављена 2 Јавна позива. На први Јавни позив незапосленим лицима за кориштење 
средстава за самозапошљавање у 2021 су пристигле 34 коверте. На јавни позив 
послодавцима за обављање приправничког стажа је пристигло 37 коверти. У задње 3 
године, у запошљавање је уложено преко 1 милион КМ. Од 146 лица и даље је већи 
број у радном односу, што је најбољи параметар успјешности.

Г-дин Драган Поповић је исказао задовољство што се на Јавне позиве пријавио 
велики број самосталних предузетника, а представници комерцијалних газдинстава су 
се пријавили у доста мањем броју. У пријавама је обухваћен велики број услужних 
заната. Сматра да програми запошљавања треба да буду прилагођени структури 
привреде.

Г-дин Коста Ћеранић сматра да је људе потребно усмјеравати на дефицитарна 
занимања. Сматра да би се отварањем факултета у Требињу рјешио стални проблем 
недостатка радне снаге.

Г-дин Југослав Деретић је рекао да су привредници присиљени да храну, због 
нижих цијена, купују ван Требиња и да је, подстицајима, потребно мијењати тај однос 
цијена.

Г-дин Радован Анђелић је рекао да треба увести стимулацију за органску 
производњу хране.

Г-дин Веселин Савић је рекао да је пијаца пуна фалсификата који се продају под 
„домаћим" производима и да је то потребно исконтролисати. Г-дин Коста Ћеранић је 
предложио да се регистрованим произвођачима омогући бесплатна продаја на пијаци.

Г-дин Ранко Бошњак је нагласио да, што се тиче подстицаја за запошњавање и 
самозапошљавање, потребно је угледати се на Србију.



Тачка 5.

Г-дин Веселин Савић је предложио да се у оквиру тачке Разно размотре 
евентуални приједлози за Програм економских реформи РС за 2022-2024, ако од стране 
чланова Савјета има таквих приједлога. Програм економских реформи РС је документ 
чија је израда у току и за који Влада тражи приједлоге, како од ПКРС, тако и од других 
релевантних институција. Сматра да је потребно предложити смањење стопе 
доприноса и увести побољшања у средњем стручном образовању због недостатка 
знања и вјештина након завршене школе. Такође, сматра да би туристички ваучери 
требало да постану стална мјера подршке и да се уведе механизам размјене ваучера са 
Србијом. Туристички ваучери би били пожељни ван сезоне пошто је сезона, по 
постојећим показатељима, већ успјешна. Сматра да није толико битна висина ваучера, 
само је важно да постоје.

Сви присутни су се сложили.

Састанак је завршен у 11,30 часова.

Записник водио: Записник овјерио:
Име и презиме Потпис Име и презиме . Потпис

Дијана
Кашиковић 6г Г7

Мирко Ћурић
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