
           ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са десетог састанка привредног савјета општине Мркоњић Град одржаног дана, 30.05.2017.
године у Мркоњић Граду са почетком у 11⁰⁰ часова

Састанку су присуствовали:

Дивна  Аничић  (Начелник  Општине  Мркоњић  Град),  Миленко  Милекић  (Предсједник  СО-е
Мркоњић  Град,  Тијана  Рађевић-  Дрљача  (шеф  одсјека  за  друштвене  дјелатности),  Горан
Тодоровић (директор Агенцијe за привреди развој општине Мркоњић Град), Наташа Арежина
(стручни савјетник за координацију развоја и подршку економском развоју), Милорад Пекез
(директор, ЈУ „Машинска школа“), Недјељка Новаковић (приправник, Општина Мркоњић Град,
Саво Ђурановић (кабинет начелника),  Јована Комленић (приправник, Биро М. Град), Мирослав
Комленић (руководилац ПЈ,  Пореска управа РС),  Петровић Данка (административни радник,
„Бема“  д.о.о.),  Радомир  Зељковић (директор,  „МГ  Минд“  д.о.о.),  Светко  Бошкан (директор,
„Дрводекс“ д.о.о.), Ђуро Галић (директор, „НМС Промет“ д.о.о.), Драга Лекић (новинар, СРНА),
Биљана Шајин (новинар, „Шик радио“) и  Гордана Лекић (сарадник за МСП и предузетнике,
Агенција за привредни развој општине Мркоњић Град).

Од укупно 19 чланова Привредног савјета девет чланова није присуствовало сједници.

Дневни ред састанка:

1. Усвајање Извода из записника са 9. сједнице Привредног савјета,

2. Приједлог новог Пословника о раду Привредног савјета општине Мркоњић Град,

3. Информација  о  резултатима  пословања  привреде  на  подручју  општине  Мркоњић
Град  у 2016. години,

4. Годишњи план имплементације Стратегије за 2017. годину,   

5. Годишњи извјештај  Привредне коморе о  стању  запослености и  незапослености по
општинама за 2016. годину,

6. Презентација Стратегије популационе политике општине Мркоњић Град,

7. Презентација Просторног плана општине Мркоњић Град чија је израда у току,

8. Разно.

Након поздрављања присутних предсједник ПС  Дивна Аничић, је прије отварања расправе о
Дневном реду, дала приједлог да се 7. тачка Дневног реда повуче.  Овако измјењен Дневни ред
усвојен је једногласно.

1. Усвајање Извода из записника са  сједнице Привредног савјета
Извод из записника са IX сједнице Привредног савјета је једногласно усвојен.

2. Приједлог новог Пословника о раду Привредног савјета општине Мркоњић Град,
Предсједник ПС Дивна Аничић упознала је присутне са измјенама Пословника о раду. Тим БФЦ-
а дао је одређене препоруке за измјену Пословника о раду Привредног савјета, а ми смо се
одлучили на израду новог документа.



Након излагања отворена је расправа поводом ове тачке дневног реда. Није било примједби и
ова тачка је једногласно усвојена.

3. Информација о резултатима пословања привреде на подручју општине Мркоњић Град
у 2016. години,

Наташа Арежина, стручни савјетник за кординацију и подршку економском развоју предочила
је  присутним Информацију о резултатима пословања привреде на подручју општине Мркоњић
Град.  Подаци  су  предочени  за  правна  лица  која  имају  обавезу  подношења  финансијског
извјештаја о пословању надлежној институцији АПИФ. 

Констатовано је  да  је  прерађивачка  индустрија  позитивно пословала,  негативно пословање
имали су производња обуће и коже и текстилна индустрија. 

Стање привреде на подручју општине Мркоњић Град показује трендове раста, индустрија која
биљежи позитиван раст  је  прерађивачка и  она  треба  да  има посебан третман у  наредном
периоду.

Према подацима Пореске управе број запослених лица пресјеком на дан 31.12.2016. године
износио 3721, податак се разликује од податка Привредне коморе. У овом броју су садржани
запослени у радним јединицама као и број радника са подручја општине Мркоњић Град који
раде код нерезидента, радници запослени у образовању, државној управи, суду, полицији и др.

Предсједник  ПС  Дивна  Аничић  констатовала  је  да  су  присутни  чланови  упознати  са
информацијом . 

4. Годишњи план имплементације Стратегије за 2017. годину,   
Наташа Арежина, стручни савјетник за кординацију и подршку економском развоју одржала је
презентацију Плана имплементације стратегије за текућу годину. 

Структура  финасирања  пројеката   подразумјева  средства  из  буџета  општине  и  средства  из
других извура.

Стратегија  развоја  општине  Мркоњић  Град  подјељена  је  на  три  сектора  и  то:  економски,
друштвени и инфраструктуру и заштиту животне средине. Највећи износ средстава планиран је
за сектор инфраструктуре и заштите животне средине и износи 3.050.900,00КМ, у оквиру којег
се реализују пројекти: Модернизација градских улица, Водоснабдијевање, Чишћење дивљих
депонија, Ревизија студије топлификације града, Чишћење водотокова, итд.

Констатовано је да су чланови Привредног савјета упознати са наведеним документом.

5. Годишњи  извјештај  Привредне  коморе  о  стању  запослености  и  незапослености  по
општинама за 2016. годину,

Наташа Арежина, стручни савјетник за кординацију и подршку економском развоју упознала је
присутне са извјештајем и подацима Привредне коморе.

Констатовано је да је на подручју општине Мркоњић Град дошло до повећања броја запослених
лица  у односу на предходну годину.

Чланови ПС упознати су са Годишњим извјештајем Привредне коморе.

6. Презентација Стратегије популационе политике општине Мркоњић Град



Тијана  Рађевић  Дрљача,  шеф  одсјека  за  друштвене  дјелатности  одржала  је  презентацију
Стратегије  популационе  политике  општине  Мркоњић  Град.  Овај  документ  усвојен  је  на
сједници  СО-е  одржаној  у  априлу  мјесецу.  Проблем  старења  и  одлива  становништва  је
проблем у цијелој РС, наша општина дефинисана је као  ослабљена, узроци су ратни сукоби,
нестабилна општа економска ситуација, итд.

Општина Мркоњић Град спроводи одређене мјере за реализацију Стратегије:

- додатна финансијска средства (промоција, подизање свијести),

- додатни програми подршке породици (помоћ при рјешавању стамбеног питања, додјела
грађевинских парцела, суфинансирање трошкова урбанистичко- техничке документације,
новчана помоћ за lll, lV и V дијете, суфинансирање трошкова боравка дјетета у вртићу),

- додатни програм подршке запошљавању и самозапошљавању младих брачних парова.

Закључак је да је ситуација тешка, да мјере популационе политике које је донијела општина
Мркоњић Град не могу  да  гарантују  успјех,  треба да прође пар година да би се  осјетили
ефекти.

7. Разно

 Састанак је завршен у 12.50 часова.

ЗАПИСНИЧАР                                                                                    ПРЕДСЈЕДНИК ПРИВРЕДНОГ САВЈЕТA 

Гордана Лекић                                                                                                  Дивна Аничић


