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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ГРАД БИЈЕЉИНА 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

-Привредни савјет Града Бијељина- 

 

Број: 10/16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Датум, 05.08.2016.године 

 

ЗАПИСНИК 

 са састанка Привредног савјета Града Бијељина, одржаног 

05.08.2016.године 
 

Дана 05.08.2016.године одржан је десети састанак Привредног савјета Града 

Бијељина са почетком у 14.00 часова у Малој сали Градске управе. Састанак је 

предводио Ђорђе Славињак-предсједник Привредног савјета. 

 Састанку је присуствовало 12 чланова Привредног савјета: Ђорђе Славњак 

(''Спектар дринк'' ДОО) , Владо Симеуновић (савјетник Градоначелника), Миленко 

Стевановић (''Мега дрво'' ДОО), Раденко Тодоровић (Техничка школа "Михајло 

Пупин"), Михајло Видић (Подручна привредна комора Бијељина), Светозар 

Михајловић (''Дуван'' АД) , Предраг Перковић(''Водовод и канализација'', Немања 

Танасић (''Танасић'' ДОО), Славица Лукић (Завод за запошљавање Републике Српске-

филијала у Бијељини), Срђан Текић („Елвако“ А.Д.), Радослав Савић („Савић столари“)  

и Миле Пејчић (начелник Одјељења за привреду и пољопривреду).  

Поред чланова Привредног савјета, састанку су присуствовали: Мићо Мићић 

(Градоначелник Града Бијељина), Миладин Ракић ( Одјељење за просторно уређење), 

Раденко Лукић (Град Бијељина) и Анкица Тодоровић (Одсјек за локални економски 

развој и европске интеграције).  

  

ДНЕВНИ РЕД: 

 

1. Анализа Иницијатива Привредног савјета са претходног састанка; 

2. Презентација „Павловић банке“; 

3. Информација о тренутним пројектима које проводи Градска управа, који се тичу 

унапређења привредног развоја Града Бијељина; 

4. Актуелни јавни позиви за привреднике; 

5. Остала актуелна питања.  

 

1) Ђорђе Славињак, предсједник Привредног савјета изразио је своје незодовољство 

што Привредни савјет није одржан од почетка децембра, такође договорено је да се 

састанци у наредном периоду одржавају свака три мјесеца у континуитету.  Он је након 

тога прошао кроз иницијативе које су усвојене на прошлом састанку и упознао 

Привредни савјет  шта је рађено по поменутим иницијативама.  

 

2) Миле Пејчић, упознао је чланове Привредног савјета, са Информацијом о тренутном  

позиву „Павловић банке“, а односи се на  докапитализацији са око 10 милиона KM са 

средствима привреде, како би банка наставила тренд стабилнног пословања. Овом 

Информацијом образложени су услови свим заинтересованим инвеститорима који 

имају вишка капитала у износу од 100.000, 00 КМ до 10 милона, да посјете управу 
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поменуте банке и поразговарају о могућностима докапитализације. Ово представља 

наставак спроведене иницијативе од прошлог састанка пошто је предложено да се 

састане Иницијални одбор који је именован на Привредном савјету, како би 

разговарали са већинским власником „Павловић банке“ о могућностима 

докапитализације Павловић банке средствима привреде. Предсједник је истакао да је 

потребно да стратешки размишљамо, да будемо патриоте, како нам се не би поново 

десила „Бобар банка“. У дискусију су се укључили и Градоначелник, Предраг Перковић 

као члан Надзорног одбора „Павловић банке“,  као и остали привредници који сматрају 

ову иницијативу оправданом. Сви су закључили да ће мањи ризик  а већа сигурност 

бити и по банку и по становништво града Бијељина, ако се што више привредника 

укључи.  

 

3) Анкица Тодоровић, шеф Одсјека за локални економски развој и европске 

интеграције  представила је пројекте који су тренутно актуелни и које имплементира 

Одсјек а тичу се привредног развоја нашег града.  

-Пројекат „Прилика плус“ који се ради у сарадњи са Републичком Агенцијом за развој 

малих и средњих предузећа (РАРС). Пројекат се ради с циљем приближавања и 

увезивања система образовања и привреде.  

-Пројекат „ЛИД“ (Локални интегрисани развој), у склопу кога ће се радити расвјета у 

склопу Индустријске зоне 2.  

-Пројекат „ИЛО“ у склопу кога се ради Пројектни приједлог чији ће основни циљ бити 

могућност сарадње и увезивања образовног система и привреде.  

-Пројекат „Јачање улоге мјесне заједнице“,у који је укључено шест мјесних заједница 

са нашег регије, на основу 12 форума који су одржани у протеклом периоду, изгласани 

су приоритети који ће се у наредном периоду имплементирати.  

 

4) Анкица Тодоровић, шеф Одсјека за локални економски развој и европске 

представила је отворене актуелне јавне позиве који су тренутно привредницима на 

располагању.  

 

5) Остала актуелна питања 
1) Члановима Привредног савјета представила су се и два нова члана а то је Срђан 

Текић, директор А.Д. „Елвако“, као и представник занатлија Радослав Савић,  

који је на предлог Занатског удужења „Предузетник“ изабран за члана 

Привредног савјета ће  у наредном периоду ће имати могућности активно да 

учествује у састанцима Привредног савјета.  

2) Под осталим актуелним питањима Михајло Видић је предложио да у наредном 

периоду обратимо пажњу на нека питања која су од кључног значаја за развој 

ове регије а то су: Стављање инфраструктуре Шећеране у функцију, о пројекту 

Жељезничке станице, као и разлоге за обуставу радова на ауто-путу око Брчког. 

Он је такође образложио значај дијаспоре за развој наше регије, те предложио да 

покренемо мапирање привредника у иностранству и покушамо да вратимо 

страни капитал у нашу земљу.  

 

6) Закључци са састанка Привредног савјета Града Бијељина: 

 

1) Привредни савјет Града Бијељина подржава Иницијативу докапитализације 

„Павловић банке“, и предлажу управи банке да обаве разговоре са 

привредницима као и да презентују своје услове.  
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2) Иницијатива  да се крајем године проследи допис Министарству индустрије, 

енергетике и рударства, као и Министарству пољопривреде, шумарства и 

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.  

3) Владо Симеуновић, савјетник Градоначелника позвао је све заинтересоване 

привреднике да присуствују Округлом столу у оквиру пројекта "Увођењем ГИС 

система до унапређења квалитета јавних услуга у граду Бијељина" који ће се 

одржати у петак, 12.08.2016. године у 11:00 часова, у Великој сали Градске 

управе Града Бијељина. 

4) Иницијатива Славице Лукић која је предложила за враћање „Школe ученика у 

привреди“, како би ријешили проблем који тренутно влада у нашој регији а то је 

дефицит заната а суфицит факултета.  

5) Заказати разговор са представницима 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).  

6) На крају састанка Владо Сименовић, у име Градоначелника позвао је све 

присутне чланове Привредног савјета на славу Града Бијељина, ломљење 

славског колача ће се одржати испред зграде Градске управе у 11.00 часова а 

наког тога да сви присуствују Свечаном ручку које ће се одржати у Хотелу 

„Дрина“ од 12.00 часова.  У току цијелог дана БН телевизија преносиће Програм 

„Пантелијски дани 2016“, у коме ће своје пословање имати могућност да 

представе успјешни привредници нашег града. Привредници су договорени у 

сарадњи са Подручном привредном комором а то су следећи: „Спектар дринк“ 

ДОО, „Дуван“ АД, „Мега дрво'“ ДОО, „STECO CENTAR“ ДОО,  „ЗП 

КОМЕРЦ“, Етно село „Станишићи“,, „IGM DRINA” A.D., “Мердијана“ ДОО, 

пластеници „Лазић“, ПД Семберија и „Житопромет“ АД. 

 

Састанак је завршен у 16.00 часова. Наредни састанак биће заказан накнадно. 

 

 

Секретар Привредног савјета 

  

        Ружица Стајић 

                                ПРЕДСЈЕДНИК ПРИВРЕДНОГ САВЈЕТА 

 

                                                                                                Ђорђе Славињак  



4 

 

 

Доставити: 
1.Градоначелнику 

2.Члановима Привредног савјета 

2.Архива 

 

 


