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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ГРАД БИЈЕЉИНА 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

-Привредни савјет Града Бијељина- 

 

Број: 05/17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Датум, 23.11.2017.године 

 

 

ЗАПИСНИК 

 са састанка Привредног савјета Града Бијељина, одржаног 

23.11.2017.године 
 

Дана 23.11.2017.године одржан је састанак Привредног савјета Града Бијељина 

са почетком у 14.00 часова у Малој сали Градске управе. Састанак су предводили 

Ђорђе Славињак - предсједник Привредног савјета и Владо Симеуновић-замјеник 

предсједника.  

 Састанку је присуствовало 10 чланова Привредног савјета: Ђорђе Славњак 

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

Савић („Савић столари“), Богдан Мирковић („Житопромет“  АД), Светозар Михајловић 

( „Дуван“ АД), Мирослав Јовић (Завод за запошљавање), Михајло Видић (Привредна 

комора), Немања Танасић ( „Танасић“ д.о.о.), Предраг Перковић ( „Водовод и 

канализација“ а.д.) и Дејан Савић ( начелник Одјељења за привреду).  

Поред чланова Привредног савјета, састанку су присуствовали: Мићо Мићић 

(Градоначелник Града Бијељина), Нада Марковић Спасојевић (шеф Одсјека за буџет) и 

Александар Капетина (Одсјек за локални економски развој и европске интеграције). 

  

 

ДНЕВНИ РЕД: 

 

1. Анализа Иницијатива Привредног савјета са претходног састанка; 

2. Разматрање Скупштинских докумената (Нацрт буџета, Одлука о таксама и 

накнадама, регулациони планови у Индустријским зонама) 

3. Информација о расподјели накнаде за претрпјелу штету од поплава 2014. 

4. 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: Промјена састава Привредног савјета: ЈУ Завод за запошљавање, 

„Мега дрво“ и Техничка школа Бијељина; 

 

Реализација: Измјеном Рјешења у име ЈУ Завода за запошљавање је именован 

Мирослав Јовић. У име Техничке школе је именован Миленко Максимовић, а „Мега 

дрво“, и даље остаје Светозар Остојић, с тим да ће на састанцима присуствовати 

Стефан Остојић умјесто Миленка Стевановића.  
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Иницијатива 2:Неријешено питање гаража у Граду Бијељина;  

 

Реализација: У току је израда пројектне документације за градњу гаража иза улице 

Николе Тесле и 27.марта (иза Бледа). Одобрена је грађевинска дозвола и у току је 

припрема документације.  

 

Иницијатива 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. 

 

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. 

 

2. Нада Марковић Спасојевић је изнјела податке о Нацрту буџета за 2018.годину. 

Нацртом буџета Града Бијељина за 2018.годину утврђен је оквир средстава у износу од 

47.040.384,00 КМ. Након тога је образложила план средстава и потрошње које је 

утврђен у складу са смјерницама садржаним у ДОБ-а за период 2018-2020 године. 

Након тога је свим члановима Привредног савјета достављен Приједлог Одлуке о 

измјенама и допунама Одлуке о комуналним таксама.  

Миладин Ракић је презентовао регулационе планове у Индустријским зонама.  

 

3. Владо Симеуновић, савјетник Градоначелника је презентевао информације да је 

штета процјењена на 37 милиона марака из области привреде на регији Града Бијељина. 

И да је кренула исплата од 2 милиона марака колико је одобрено за Град Бијељину. 

 

Закључци са састанка:  

 

Потребно је да напише допис Одјељењe за просторно уређење вишим нивоима власти, 

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 16.00 часова. Наредни састанак биће заказан накнадно. 

 

 

Секретар Привредног савјета 

  

        Ружица Мишовић 

                                ПРЕДСЈЕДНИК ПРИВРЕДНОГ САВЈЕТА 

 

                                                                                                Ђорђе Славињак  

Доставити: 
1.Члановима Привредног савјета 

2.Архива 

 

 


