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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ГРАД БИЈЕЉИНА 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

-Привредни савјет Града Бијељина- 

 

Број: 01/17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Датум, 12.01.2017.године 

 

 

ЗАПИСНИК 

 са састанка Привредног савјета Града Бијељина, одржаног 

12.01.2017.године 
 

Дана 12.01.2017.године одржан је 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 10 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) , Немања Танасић 

(''Танасић'' ДОО), Срђан Текић („Елвако“ А.Д.), Радослав Савић („Савић столари“), 

Миле Пејчић (шеф Кабинета Градоначелника), Лазаревић Младенко („Етно село 

Станишић“) и Богдан Мирковић („Житопромет“ A.Д.).  

Поред чланова Привредног савјета, састанку су присуствовали: Дејан Савић 

(начелник Одјељења за привреду), Татјана Вујић (Одјељење за привреду), Анкица 

Тодоровић (Одсјек за локални економски развој и европске интеграције) и Бојан Ђокић  

(Одсјек за локални економски развој и европске интеграције) 

  

ДНЕВНИ РЕД: 

 

1. Анализа Иницијатива Привредног савјета са претходног састанка; 

2. Индустријска зона 2; 

3. БФЦ надзорна провјера;  

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

унапређења привредног развоја Града Бијељина; 

5. Остала актуелна питања.  

 

1)Владо Симеуновић, савјетник градоначелника прошао је кроз иницијативе које су 

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

иницијативама.  

 

2) Миле Пејчић, шеф Кабинета градоначелника прочитао је Информацију која се 

односи на продају земље у Индустријског зони 2.  Он је истакао да су 05.01.2017.године 

и 10.01.2017.године одржане лицитације, које су биле медијски оглашене и отворене за 

све заинтересоване инвеститоре. Продата је 21 парцела од 29 понуђених и самим тим 

остварено је 2 милиона у буџету Града добити. Он је навео да је Градска управа 

омогућила низ погодности привредницима који су заинтересовани за Индустријску 
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зону. Неке од тих погодности су: плаћање земљишта у индустријским зонама у периоду 

од 60 мјесеци без камата, 10% попуста на једнократно плаћање, 70%-90% смањене 

накнаде и таксе за производне објекте, могућност парцелације у складу са захтјевима 

инвеститора. Поред повољне цијене и атрактивног положаја преко пута Агротржног 

центра на магистралном путу Бијељина-Брчко, Град је за инвеститоре у Индустријској 

зони 2 обезбиједио и асфалтиране главне саобраћајнице, као и могућност брзог 

прикључка на водоводну, канализациону и електро-мрежу. У близини је и гасоводна 

мрежа за коју се очекује да убрзо буде стављена у функцију, а у наредним седмицама у 

Индустријској зони биће постављена и савремена јавна расвјета. Преостала 

инфраструктура ће бити грађена упоредо са изградњом објеката на проданим 

грађевинским парцелама. 

3) Савјетник је упознао присутне са датумом BFC SEE Надзорне провјере, која је 

25.01.2017.године. Један од критеријума који ће свакако бити контролисани је пружање 

услуга привреди. Он је такође истакао да привредници буду на располагању у случају 

захтјева за састанке са њима. Он је истакао да на овим критеријумима ради цијела 

Радна група. 

4) 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. Одсјек за локални економски развој и 

европске интеграције аплицирао је на низ јавних позива у 2016.години, од тога започета 

је имплементација 6 пројеката ( 5 је одобрено и активно, 1 је одобрена концепт нота). 

Вриједност активних пројекта је 549.011,81 КМ, док вриједност концепт ноте која је 

одобрена је 400.000,00 КМ.  

-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. Тренутно су одобрена три пројекта, који се 

односе на уређивање простора за извођење практичне наставе за наше средње стручне 

школе.  

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

склопу Индустријске зоне 2, одржана је обука за 25 привредника.  

-Пројекат „ИЛО“ у склопу кога се ради два 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  

-Пројекат „Унапређење пословног окружења СИ дијела РС“ у склопу кога се планира 

изградња саобраћајнице у Индустријског зони 2. 

 

 

5) Иницијативе са састанка Привредног савјета Града Бијељина: 

 

1. 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. 

2. Иницијатива да се организује један састанак привредног у свака два мјесеца 
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3. Одлука о комуналним таксама тарифа бр.5 – Такса за истицање пословног имена 

правних лица и предузетника  

4. 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) 

5. Привредни савјет да предложи смјернице које фале код уписа у средње школе . 

Како 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.Привредни савјет смјернице које фале 

код уписа у средње школе 

6. Иницијатива да код претварање пољопривредног земљишта у грађевинско буду  

ослобођени плаћања такси као и да се обезбједе исти услови пословања и 

погодности које су у оквиру Индустријске зоне 2, да се обезбједе и ван ње.  

 

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

 

 

Секретар Привредног савјета 

  

        Ружица Стајић 

                                ПРЕДСЈЕДНИК ПРИВРЕДНОГ САВЈЕТА 

 

                                                                                                Ђорђе Славињак  

 

Доставити: 
1.Градоначелнику 

2.Члановима Привредног савјета 

2.Архива 

 

 


