
ПОСТУПАЊЕ ПО ИНИЦИЈАТИВАМА ПРИВРЕДНОГ САВЈЕТА ГРАДА БИЈЕЉИНА 

 

 

 

Рб. Датум 

предлагањ

а 

Иницијатива Носиоци 

активности 

Реализација 

1. 12.09.2014.  Иницијатива за израду 

Стратегије развоја 

пољопривреде 

 

Градска управа 

Града Бијељина- 

Одјељење за 

привреду и 

пољопривреду 

РЕАЛИЗАЦИЈА У ТОКУ 

 

Иницијатива прослеђена Одјељењу за привреду и пољопривреду Града 

Бијељина. 

 

 

2. 12.09.2014.  Иницијатива према 

Одјељељу за 

просторно уређеље 

око убрзања процедура 

Градска управа 

Града Бијељина- 

Одјељење за 

просторно 

уређење 

РЕАЛИЗАЦИЈА: Иницијатива прослеђена Одјељењу за просторно уређење. 

На основу дописа број: 02/2-050-2-335/14 од 26.09.2015.године гдје наведено 

да не могу утицати на другачије рјешавање оваквих случајева јер је то 

прецизирано Законом о уређењу простора и грађењу и одговор је прослеђен 

предлагачу. Закон је искључиво у надлежности органа Републике Српске те и 

начелник Одјељења за просторно уређење сматра да би било пожељно свакако 

покренути Инцијативу за измјену закона ради побољшања укупног привредног 

амбијента. 

 

3. 12.09.2014. Испуњавање услова 

Градске управе 

Бијељина за добијање 

BFC цертификата 

градова-општина с 

повољним пословним 

окружењем, с циљем 

привлачења 

инвеститора, убрзаног 

привредног развоја и 

повећаног 

запошљавања на 

подручју Бијељине. 

Градска управа 

Града Бијељина 
РЕАЛИЗОВАНО 

 

Град Бијељина је испунио услове за сертификацију града са повољним 

пословним окружењем, према захтјевима BFC SEE стандарда. Према 

Верификационом извјештају комисије испуњеност критеријума је 84, 4%. 

30.06.2015.године, организовано је свечано уручење BFC SEE сертификата 

градоначелнику Града Бијељина.  

 

4. 12.09.2014. Прикупити Градска управа РЕАЛИЗОВАНО 



промотивни матријал 

од привредних 

субјеката са подручја 

града  како би се 

кренуло у процјену и 

израду компаративних 

предности за улагања, 

а све у сврху 

промоције града и 

привреде нашег 

подручја. 

Града – Одјељење 

за привреду и 

пољопривреду и 

Одсјек за локални 

економски развој 

и европске 

интеграције 

Града Бијељина и 

привредни 

субјекти са 

подручја града 

 

5. 05.12.2014. 

 

Иницијатива према 

Агеници за банкарство  

- НИЈЕ РЕАЛИЗОВАНО 

6. 05.12.2014. Иницијатива за израду 

документа Локални 

акциони план за 

запошљавање 

Градска управа 

Града Бијељина- 

Радна група за 

израду ЛАПЗ 

РЕАЛИЗОВАНО 

 

7. 05.12.2014. Усклађивање Одлуке 

Града Бијељина о 

умањену рента за 

производне објекте 

Градска управа 

Града Бијељина- 

Одјељење за 

стамбено 

комуналне 

послове 

РЕАЛИЗАЦИЈА У ТОКУ 

Иницијатива прослеђена Одјељењу за стамбено комуналне послове Града 

Бијељина 

8. 08.01.2015. Иницијатива за 

урбанизам- референт 

који ће се бавити са 

привредницима 

Градска управа 

Града Бијељина-

Одјељење за 

просторно 

уређење 

- 

9. 08.01.2015. Инцијатива према 

Аграрном фонду Града 

Бијељина за ојачавање 

задруга 

Градска управа 

Града Бијељина- 

Одјељење за 

привреду и 

пољопривреду, 

Аграрни фонд 

Града Бијељина 

РЕАЛИЗАЦИЈУ У ТОКУ 

10. 02.06.2015. Иницијатива за Градска управа - 



састанак  око уписне 

политике за факултете, 

са представницима 

Градске управе, 

факултета, Привредне 

коморе Града 

Бијељина. Како би 

одређеним новим 

програмима и 

квалитетнијом 

уписном политиком, 

одговорили на потребе 

привреде за 

дефицитним 

занимањима, смањили 

суфицитарна занимања 

и самим тим повећали 

запосленост на 

подручју Града 

Бијељина. 

Града Бијељина  

11. 02.06.2015. Иницијатива за 

Споразум између 

Града Бијељина и 

Завода за 

запошљавање 

Градска управа 

Града Бијељина и 

Завод за 

запошљавање  

РЕАЛИЗАЦИЈУ У ТОКУ 

12. 02.06.2015. Иницијатива према 

Одјељењу за 

просторно уређење, да 

се код добијања 

одређених дозвола за 

градњу, обезбједи 

излазак теренског 

представника Одјљења 

за просторно уређење. 

На тај начин Градска 

управа би 

Градска управа 

Града Бијељина -

Одјељење за 

просторно 

уређење 

РЕАЛИЗАЦИЈУ У ТОКУ  



привредницима 

изашла у сусрет, око 

поједнастовљења 

процедура за добијање 

дозволе. 

 

13. 16.09.2015. Иницијативу о 

отварању Канцеларије 

за индиректно 

опорезивање у 

Бијељини. Привредна 

комора и Привредни 

савјет ће прослиједити 

ову Иницијатуву 

Управи за индиректно 

опорезивање БиХ. 

Привредна 

комора, Градска 

управа Града 

Бијељина 

РЕАЛИЗАЦИЈА У ТОКУ 

 

Иницијатива потписана од стране Градоначелника и послата Управи за 

индиректно опорезивање-сједиште у Бања Луци. Проследило Одјељење за 

привреду и пољопривреду Града Бијељина. 

 

 

14. 16.09.2015. Инцијатива према 

Одјељењу за 

просторно уређење у 

вези тумачења када се 

ставља печат 

правоснажности код 

преузимања одређене 

грађевинске 

документације. 

Предсједник 

Привредног савјета је 

истакао да у случају да 

се одрекне права 

жалбе, документ би 

требало да постане 

правоснажан, без 

потребе чекања 

законског рока од 15 

дана за добијање 

печата (као што је 

Градска управа 

Града Бијељина – 

Одјељење за 

просторно 

уређење 

РЕАЛИЗОВАНО 

 

Дописом број: 02/2-050-2-366/15 од 02.11.2015.године (Одјељење за просторно 

уређење) ова Иницијатива се сматра оправданом. Предметна иницијатива је 

разматрана од стране стручних лица Одјељење за просторно уређење, а која се 

прије свега односи на правноснажност рјешења о дозволи за грађење, а иначе 

иста таква поднесена је и од стране Одборника Скупштина Града. 

 



случај у граду Бања 

Лука и општини 

Лакташи). Према 

тумачење правника 

Одјељења за 

просторно уређење 

потребно је сачекати 

рок од 15 дана у свакој 

ситуацији. 

 

15. 16.09.2015. Иницијатива да се 

зграда иза Пореске 

управе стави у 

функцију,  да се да на 

управљање граду 

Бијељина, уколико 

виши ниво нема 

намјеру да предузме 

нешто по овом питању 

 

Одсјек за локални 

еконмски развој, 

Одјељење за 

просторно 

уређење. 

РЕАЛИЗАЦИЈА: Зграда се налази на Парцели 3279, кч бр. Бијељина 2, улица 

Патријаха Павла. Зграда је у власништву Министарства финансија (налази се 

иза „СДК“) а једним дијелом прелази на џамијско земљиште. Зграда нема ни 

грађевинску, ни употребну дозволу.  

 

16. 

16.09.2015. Иницијативу према 

министарству и 

локалној заједници око 

формирања „Комисије 

за сушу“, како би 

процијенили огромне 

штете које су настале 

ове године на 

пољопривредним 

усјевима.  

 

Одсјек за локални 

еконмски развој, 

Одјељење за 

привреду и 

пољопривреду 

РЕАЛИЗАЦИЈА:  Иницијатива Привредног савјета прослеђена Министарству 

пољопривреде, шумарства и водопривреде Бања Лука, број: 02/1-3-1-359/15 од 

01.10.2015.године. Проследило Одјељење за привреду и пољопривреду Града 

Бијељина. 

 

Одговор на Иницијативу допис број: 12/04-330-3996/15 од 28.10.2015.године 

У допису се наводи да је Влада Републике Српске на својим сједницама 

одржаним 06.08.2015. и 20.08.2015.године разматрала Информације о 

посљедицама суше и олујног невремена на пољопривредну производњу 

Републике Српске. На другој сједници је усвојен закључак да се од средине 

новембра текуће године припреми коначна Информација о утицају суше и 

олујног невремена на пољопривреду производњу у 2015.године. Након 

разматрања Информације, Влада ће усвојити Закључке о којима ћете бити 

благовремено обавјештени. 

 

 



 

17. 

 

23.02.2015. Иницијатива за 

измјену Регулационог 

плана Индустријска 

зона Хасе – Бијељина  

Одјељење за 

просторно 

уређење 

РЕАЛИЗОВАНО 

 

Одјељењу за просторно уређење поднесена је иницијатива од 

23.02.2015.године коју је потписало неколико привредних субјеката са 

подручја насељеног мјеста Хасе (Press pack, Termodom, Centropres) којом 

изражавају потребу за промјеном плана парцелације Хасе-Бријесница, а све 

како би се ријешили њихови проблеми за планирано проширење производње и 

функционисања пословања уопште.  

Ово одјељење је извршило стручну анализу постојећег плана парцелације, те 

сагледавши све потебе привредних субјеката, као и све дозвољене могућности, 

закључило је и донијело одлуку да се може приступити изради измјене плана 

парцелације Хасе-Бријесница.  

 

На основу наведене анализе овог Одјељења, градској скупштини је упућен 

приједлог Одлуке о приступању измјене плана парцелације, што је иста на 

својој сједници 17.12.2015.године и усвојила под бројем 01-022-111/15.  

19. 23.12.2015. 

 

Иницијатива о 

подршци очувању 

старих заната  

Одјељење за 

привреду и 

пољопривреду 

Града Бијељина 

РЕАЛИЗАЦИЈА У ТОКУ 

 

Иницијатива прослеђена Одјељењу за привреду и пољопривреду Града 

Бијељина. 

 

20. 05.08.2016. Иницијатива за 

подршку 

дрвопрерађивачима са 

подручја града 

Бијељина 

Иницијатива  да се 

крајем године 

проследи допис 

Министарству 

индустрије, енергетике 

и рударства, као и 

Министарству 

пољопривреде, 

шумарства и 

Одјељење за 

привреду и 

пољопривреду 

Града Бијељина  

РЕАЛИЗАЦИЈА У ТОКУ : Иницијатива прослеђена Одјељењу за привреду и 

пољопривреду Града Бијељина, међутим промјеном Закона о шумама, ове 

године нисмо кренулити у даљи поступак иницијативе, с обзиром да је 

иницијатива у надлежности Министарства. 



водопривреде око 

измјене Закона о 

шумама. Миленко 

Стевановић, као 

представник успјешне 

дрвопрерађивачке 

фирме је навео 

проблеме са којима се 

привредници сусрећу 

који су из те бранше. 

На основу Закона о 

шумама локални 

дрвопрерађивачи 

имају предности у 

односу на друге под 

истим условима. Град 

Бијељина није 

подручје које посједује 

велику шумску базу, и 

да су потребе његовог 

предузећа знатно веће 

од оног што је до сада 

било на располагању. 

На основу Закона о 

шумама 75/08, члан 84, 

потребно је дефисати 

која ја то количина 

односно неопходни 

минимум шумских 

дрвних сортимената 

локалним 

предузећима.  

 

 

21. 

 

05.08.2016. Заказати разговор са 

представницима 

 РЕАЛИЗОВАНО 

 



 Скупштине 

(предсједником 

скупштине и 

предсједницима 

одборничких клубова) 

како би добили 

информације о 

предузетим 

активностима за 

лицитацију  земљишта 

у Индустријској зони 

2, као и образложење и 

разлоге избацивања из 

Одлуке о лицитацији 

појединих парцела, а 

поготово оних парцела 

за које су 

заинтересованост 

исказали наши 

привредници са 

подручја града 

Бијељина. Активности 

ће спровести у 

наредних седам дана 

Радно тијело 

Привредног савјета у 

саставу: Ђорђе 

Славињак (пресједник 

Привредног савјета), 

Владо Симеуновић 

(замјеник 

предсједника 

Привредног савјета), 

Славица Лукић (Завод 

за запошљавање) и 

Светозар Михајловић 



(''Дуван'' АД).  

 

 

22. 12.01.2017. Иницијатива да се 

организује састанак 

привредника са 

посланицима са наше 

регије како би  

разговарали о 

значајним питањима 

као што су:  

-Заштита од поплава; 

-Ауто-пут Брчко-

Бијељина-Рача; 

-Гасификација; 

-Пословне зоне итд.  

 

 

 

Секретаријат 

Привредног 

савјета  

РЕАЛИЗАЦИЈА У ТОКУ 

 

23. 12.01.2017. Иницијатива да се 

организује један 

састанак привредног у 

свака два мјесеца 

 

Секретаријат 

Привредног 

савјета 

РЕАЛИЗАЦИЈА У ТОКУ 

 

24. 12.01.2017. Одлука о комуналним 

таксама тарифа бр.5 – 

Такса за истицање 

пословног имена 

правних лица и 

предузетника  

 

Одјељење за 

стамбено-

комуналне 

послове 

 

Везано за покретање Иницијативе Привредног савјета Града Бијељина о 

измјенама и допунама Одлуке о комуналним таксама, Одјељење за 

привреду Града Бијељина је сачинило Предлог Одлуке о измјенама и 

допунама Одлуке о комуналним таксама и исти је усвојен на 5. сједници 

Скупштине Града, одржаној дана 09. марта 2017.године и ступа на снагу 

осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику Града 

Бијељина. 

   

Ова иницијатива се односи на измјену тарифе бр. 5 – Комунална такса 

за истицање пословног имена, Одјељење за привреду подржава ову 



иницијативу, с тим да ће се измјенама ове тарифе приступити крајем 

године, како би ове измјене и допуне Одлуке о комуналним таксама 

ступиле на снагу и примјењивале се од почетка наредне календарске 

године. Наиме, измјенама тарифе бр. 5 - Комунална такса за истицање 

пословног имена, наступиле би обавезе за плаћање које су на годишњем 

нивоу, а које се не могу обрачунавати и наплаћивати ретроактивно, 

односно од почетка текуће године. 

 
 

 

25. 12.01.2017.  Потребно је 

размотрити могућност 

ослобађања од 

комуналне таксе, како 

је омогућио закон о 

комуналним таксама: 

-за обвезнике који се 

баве старим 

традиоционалним 

занатима 

-за предузетнике који 

први пут покрећу 

привредну или 

услужну дјелатност 

(одређен временски 

период) 

 

Одјељење за 

стамбено-

комуналне 

послове 

 

Везано за покретање Иницијативе Привредног савјета Града Бијељина о 

измјенама и допунама Одлуке о комуналним таксама, Одјељење за 

привреду Града Бијељина је сачинило Предлог Одлуке о измјенама и 

допунама Одлуке о комуналним таксама и исти је усвојен на 5. сједници 

Скупштине Града, одржаној дана 09. марта 2017.године и ступа на снагу 

осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику Града 

Бијељина. 

Поменута Одлука регулише ослобађања од плаћања комуналне таксе, 

како је и затражено иницијативом привредног савјета Града Бијељина и 

гласи: ''Поред ослобађања од плаћања комуналних такси утврђеним 

Законом о комуналним таксама, ослобађају се плаћања комуналне таксе 

за истицање пословног имена у првој години од свог оснивања, 

самостални предузетници уколико први пут покрећу привредну или 

услужну дјелатност. 

Од плаћања комуналне таксе за истицање пословног имена, ослобађају 

се предузетници у својству самосталног занимања који су стекли статус 

старих заната.'' 
 

26. 12.01.2017. Привредни савјет да 

предложи на следећим 

састанцима смјернице 

које фале код уписа у 

средње школе . Како 

Секретаријат 

Привредног 

савјета 

Град Бијељина је у претходној години у оквиру пројекта „Прилика плус“ 

радио истраживање потреба привреде за радном снагом, као и усклађивање 

потреба привреде и образовања. На основу тога уведен је нови смјер: 

дрвопрерађивач у Техничкој школи „Михајло пупин“. У наредном периоду 

Град Бијељина, планира да настави овај тренд истраживања потреба привреде, 



би одређеним новим 

смјеровима који фале 

привреди и 

квалитетнијом 

уписном политиком, 

одговорили на потребе 

привреде за 

дефицитним 

занимањима, смањили 

суфицитарна занимања 

и самим тим повећали 

запосленост на 

подручју Града 

Бијељина. 

и у складу сазахтјевима привреде усклађивање наставних планова и програма 

у средњим стручним школама.  

Линк:  

http://investinbijeljina.org/index.php?vijestid=2427&idgrupa=48&idpodgrupa=0&sa

blon=0  

27. 12.01.2017. Иницијатива да код 

претварање 

пољопривредног 

земљишта у 

грађевинско буду  

ослобођени плаћања 

такси, као и да се 

омогуће одређене 

погодности 

привредницима у 

Индустријској зони 2, 

али и  ван ње.  

 

 

 

 РЕАЛИЗАЦИЈА У ТОКУ 

На основу дописа број: 02-014-1-2653/16, прослеђена је Иницијатива за 

измјену Закона о пољопривредном земљишту,  Министарству пољопривреде, 

шумарства и водопривреде Републике Српске.  

 

Главни циљ Градске управе је да развојем пословних зона кроз унапређење 

пословне инфраструктуре и пружање новог сета услуга домаћим и страним 

привредницима створи услове за ново запошљавање на подручју Града 

Бијељина, као и шире регије – општина Угљевик и Лопаре, што ће даље 

довести до укупног убрзаног развоја овог дијела Републике Српске.  

 

(линк: 

http://investinbijeljina.org/index.php?vijestid=2705&idgrupa=48&idpodgrupa=0&sa

blon=0 ) 

 

28. 21.03.2017. Привредници су 

поново истакли 

проблем са радном 

снагом и занатским 

занимањима. 

Предсједник је истакао 

проблем које имају 

 Град Бијељина је у претходној години у оквиру пројекта „Прилика плус“ радио 

истраживање потреба привреде за радном снагом, као и усклађивање потреба 

привреде и образовања. На основу тога уведен је нови смјер: дрвопрерађивач у 

Техничкој школи „Михајло Пупин“. Такође послата је Иницијатива  

Министарству просвјете и културе Републике Српске, за увођење стручног 

профила „фризер“ у средње стручне школе у Бијељини. Иницијатива је 

послата у име Градоначелника Града Бијељина, Предсједника Привредног 

http://investinbijeljina.org/index.php?vijestid=2427&idgrupa=48&idpodgrupa=0&sablon=0
http://investinbijeljina.org/index.php?vijestid=2427&idgrupa=48&idpodgrupa=0&sablon=0
http://investinbijeljina.org/index.php?vijestid=2705&idgrupa=48&idpodgrupa=0&sablon=0
http://investinbijeljina.org/index.php?vijestid=2705&idgrupa=48&idpodgrupa=0&sablon=0


власници фризерских 

радњи, јер не постоји 

могућност да се 

пронађе 

квалификована и 

обучена радна снага. 

На основу тренутног 

стања неусклађености 

између потреба 

привреде и средњег 

стручног образовања 

потребно је ускладити 

те разлике кроз 

повећање 

заинтересованости за 

стручним занимањима 

која тренутно 

недостају.  

 

савјета и директора Градско занатско-предузетничког удружења 

„Предузетник“. 35 фризерских салона са подручја града Бијељина је потписало 

петицију да се у школској години 2017/2018. упише једно одјељење фризера 

узимајући у обзир да свим фризерским салонима недостају обучени и стручни 

радници, а да су сви салони спремни да обезбједе практичну наставу, који би 

на крајустекли звање фризера. Међутим Министарство нас је обавјестило да је 

Правилник о плану уписа ученика у први разред донесен и упућен на објаву у 

Службени гласник Републике Српске, те нису у могућности удовољити 

наведеној иницијативи.   

 

 

 


