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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ГРАД БИЈЕЉИНА 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

-Привредни савјет Града Бијељина- 

 

Број: 04/17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Датум, 11.07.2017.године 

 

 

ЗАПИСНИК 

 са састанка Привредног савјета Града Бијељина, одржаног 

11.07.2017.године 
 

Дана 11.07.2017.године одржан је састанак Привредног савјета Града Бијељина 

са почетком у 11.00 часова у Малој сали Градске управе. Састанак су предводили 

Ђорђе Славињак - предсједник Привредног савјета и Владо Симеуновић-замјеник 

предсједника.  

 Састанку је присуствовало 8 чланова Привредног савјета: Ђорђе Славњак 

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

Тодоровић (Техничка школа "Михајло Пупин") , Радослав Савић („Савић столари“), 

Миле Пејчић (шеф Кабинета Градоначелника), Богдан Мирковић („Житопромет“  АД), 

Светозар Михајловић ( „Дуван“ АД) и Мирослав Јовић (Завод за запошљавање).  

Поред чланова Привредног савјета, састанку су присуствовали: Татјана Вујић 

(Одјељење за привреду) и Анкица Тодоровић (Одсјек за локални економски развој и 

европске интеграције). 

  

 

ДНЕВНИ РЕД: 

 

1. Анализа Иницијатива Привредног савјета са претходног састанка; 

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

унапређења привредног развоја града Бијељина; 

3. Остала актуелна питања. 

 

1.Ђорђе Славињак, предсједник Привредног савјета прошао је кроз иницијативе које су 

усвојене на прошлом састанку и упознао Привредни савјет  шта је рађено по поменутим 

иницијативама.  

 

Иницијатива 1: Предсједник је истакао проблем које имају 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. 

 

Реализација: 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 
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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 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 крају стекли 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.  Ова иницијатива  

 

 

4) Иницијативе са састанка Привредног савјета Града Бијељина: 

 

1. Промјена састава Привредног савјета-Завод за запошљавање,  „Мега дрво“ и 

Техничка школа Бијељина; 

2. Неријешено питање гараже у Граду Бијељина; 

3. 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. 

 

 

Састанак је завршен у 12.00 часова. Наредни састанак биће заказан накнадно. 

 

 

Секретар Привредног савјета 

  

        Ружица Стајић 

                                ПРЕДСЈЕДНИК ПРИВРЕДНОГ САВЈЕТА 

 

                                                                                                Ђорђе Славињак  

Доставити: 
1.Члановима Привредног савјета 

2.Архива 

 

 


