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РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ОПШТИНА ДЕРВЕНТА 

ПРИВРЕДНИ САВЈЕТ ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА 

 
 
Број: 01/17 
Дервента, 24.10.2017. године 
 

З А П И С Н И К 

 
Са прве - конститутивне сједнице Привредног савјета општине Дервента, одржане 

у Конференцијској сали општине Дервента, 17. октобра 2017. године, са почетком у 14:00 
часова 
 
Присутни чланови Привредног савјета општине Дервента: 
 

1. Милорад Симић, Начелник општине 
2. Драган Пајић, Начелник Одјељења за привреду и друштвене дјелатности 
3. Горан Јевтић, Начелник Одјељења за стамбено-комуналне послове 
4. Гроздан Ружичић, директор „Комуналац“ а.д. Дервента 
5. Бранка Јовић, директор ЈУ Стручна и техничка школа Дервента 
6. Предраг Дринић, директор ЈУ Средњошколски центар „Михајло Пупин“ 
7. Thomas Drittenpreis, „Tehpro CNC“ доо 
8. Зоран Тошић , „Mreža network“ доо  
9. Радован Пазуревић „Санино“ доо  
10. Перо Ђурић, „Дрвопрерада Ђурић“, доо 
11. Миро Асентић, „ЕХТА-Р“ доо 
12. Драго Наградић „Niwex“ доо  
13. Саша Мојевић, „Fructa trade“, доо 
14. Саша Мрђа „Металац MБМ“ доо,  
15. Бојана Станић, „Умјетничка црта - Арт лине“ доо 
16. Горан Пријевић, СУР „Грал“, предузетник  

 
Одсутни чланови Привредног савјета: 
 

1. Маријан Кљајић, предсjедник Скупштине општине, 
2. Љубица Бећаревић, Начелник Одјељења за просторно уређење 
3. Бојко Гатарић, „Гатарић“, д.о.о. Дервента 
4. Никола Дака, „Biofruktus“ доо 
5. Ирена Вујичић „Isotec“ доо 

 (Оправдано одсуство са сједнице.)  
 
 Сједници су присуствовали и запослени у Општинској управи Дервента: 

1. Синиша Јефтић, замјеник Начелника општине 
2. Срђан Новић, технички секретар Привредног савјета (Одјељење за привреду и 

друштвене дјелатности) 
3. Сњежана Ковачевић, Одјељење за привреду и друштвене дјелатности 

 
Гости на сједници су били:  

1. Veronika Drittenpreis, представник фирме „Tehpro CNC“ доо 
2. Бојан Војводић, кординатор пројекта EU ProLocal 

 
Сједницу су медијски пратили: 

1. ТВ „Канал 3“, Прњавор 
2. „Дервентски лист и Радио Дервента“, Дервента 
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ДНЕВНИ РЕД 

 
1. Увод; 
2. Избор органа и усвајање Пословника о раду Привредног савјета; 
3. Представљање профила привреде општине Дервента, са посебним освртом на секторе 

са потенцијалима за развој; 
4. Приједлози и иницијативе за унапрјеђење стања привреде; 
5. Закључак. 

 
 

Тачка 1. 
 

На почетку сједнице Срђан Новић, технички секретар Привредног савјета и службеник за 
локални економски развој у општини Дервента поздравио је присутне и захвалио се на одазиву 
чланова Савјета и доласку на сједницу. Напоменуо је да су чланови савјета о сједници 
обавјештени електронским путем и да ће таква пракса бити настављена и убудуће, ради 
ефикаснијег рада. Позвао је Начелника општине да се обрати присутним. 

Начелник општине Милорад Симић је поздравио присутне чланове Савјета и истакао 
важност коју руководство општине придаје сарадњи са привредницима. 

Нагласио је да желимо добро и да оно што имамо направимо још бољим, да имамо добро 
развијену привреду, али желимо искорак. Представио је присутнима г-дина Бојана Војводића, 
представника организације GIZ, који ради на пројекту EU ProLocal и захвалио се на 
досадашњем ангажману око почетка рада Привредног савјета.  

Истакао да општина има више сензибилности кад је у питању привреда, посао, и да он није 
уносио политику у посао. Предност увијек имао посао испред политике. Истакао је да општина 
Дервента по неколико параметара стоји у врху БиХ, а по више параметара у врху Републике 
Српске. Од општине Дервента направљена је отворена локална заједница. 

У ових 13 година, од када је на мандату Начелника општине, у свом раду је увијек сарађивао 
са привредницима, јавним предузећима и осталим који су везани за развој општине. 

У свом обраћању присутнима Начелник је изнио податке о вриједности извоза који остварује 
општина Дервента, за 2016. годину је то 335 милиона КМ, што чини 11% извоза РС, односно 
око 56% извоза Регије Добој. Све оно што се оствари у привреди, истиче се у политичком раду. 
Истакао је да често немамо довољно података, али то системски није ријешено, па смо 
принуђени плаћати одређене податке да би могли правити анализе. 

Општина Дервента је обезбиједила стабилан Буџет, подстицаје у пољопривреди, 
стипендирање студената и ученика, одговарајућу уписну политику, капитална улагања, а 
кредитна задуженост је 7,2% буџета општине. Такође је нагласио да општинска управа нема 
бројну администрацију. 

Начелник је нагласио да је општина Дервента прије рата имала око 57.000 становника и око 
14.000 запослених, а сада има око 26.000 становника и око 6.300 запослених. Сада имамо 187 
привредних друштава и 500 предузетника. По резултатима и развоју, сада је премашена 
предратна Дервента. 

Истакао је да настоји да јако разумије привреднике и да зна да је јако тешко у привреди 
успјешно пословати. Све више људи у окружењу, па и даље широм свијета истичу да се у 
Дервенти добро ради, успјешно послује привреда, а све је то заслуга привредника и наравно 
општине са својом администрацијом. И раније је било покушаја укључивања привредника, кроз 
формирање Удружења привредника, али дијелом из политичких разлога то је завршило 
неуспјешно. У сарадњи са GIZ, са којим сада радимо жеља нам је да оформимо тим људи, који 
се наравно може увијек ширити, који ће радити на развоју привреде и општине. 

Треба још радити на развоју општине. Уколико неко од садашњих чланова Привредног 
савјета буде желио да иступи из Савјета, наравно да може, а исто тако могуће је учланити још 
људи уколико буде потребе. Привредни савјет ће разматрати сва битна питања која се тичу 
привреде и утицаће на коначне одлуке. Све што буде процијењено да треба мијењати у циљу 
развоја привреде, биће уважено и промијењено. У свакој прилици када то буде потребно кроз 
овај тим одвојиће се дио времена и анализирати све битне теме прије доношења одлука и 
предлагања истих од стране општинске управе Скупштини општине на усвајање. Привредници 
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су и сада, а биће и даље савјетници Начелника општине у раду, када год се то тиче привреде и 
уопште живота на подручју општине. 

Потребно је истаћи да сада на подручју општине има тридесетак страних инвеститора, са 
тенденцијом повећања до краја ове године за још два до три нова, и интензивне разговоре са 
још 2-3 инострана привредника. Наравно, уз ово, поштујемо домаће привреднике, којих није 
мали број и који вриједно раде. 

Начелник се још једном захвалио привредницима, и истакао да овом приликом дефинишемо 
нешто, што у великој мјери већ имамо на подручју општине. Основ за даљи развој су нове 
идеје које ће привредници предлагати. Пред све важне одлуке (као што је креирање Буџета 
општине, Програма капиталних улагања, висине стопе пореза на непокретности и слично) 
потребно је укључити више људи, а то је и овај Привредни савјет за добробит свих који живе у 
Дервенти. 

Након излагања Начелника општине, прешло се на појединачно представљање учесника 
сједнице.  

Потом је технички секретар Привредног савјета Срђан Новић представио дневни ред 
сједнице и представио оквир за јавно-приватни дијалог и улогу Привредног савјета у развоју 
привреде општине и јачању локалног пословног окружења и конкурентности привреде. 
Обавијестио је присутне да је Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији 
радних мјеста у Општинској управи систематизовано радно мјесто самосталног стручног 
сарадника за локални економски развој. 
 
 

Тачка 2. 
 

Срђан Новић је отворио дискусију о Пословнику о раду, који је члановима Савјета 
достављен у материјалима за сједницу. 

На ову тему је дискутовао г-дин Зоран Тошић, који је поздравио формирање Привредног 
савјета. Сматра да је документација обухватила све садржаје и да је професионална. Истакао 
је да пружа пуну подршку са своје стране раду овог тијела.  

Пословник о раду је затим једногласно усвојен, са 16 гласова „за“. Није било гласова 
„против“, нити „уздржаних“. 

Срђан Новић је упознао присутне да је предсједник Привредног савјета, по функцији 
Начелник општине, а да се потпредсједник бира из реда привредника и да у случају 
одсуствовања предсједника сједницом предсједава потпредсједник Савјета. 

За ријеч се јавио г-дин Радован Пазуревић, и истакао да види улогу Привредног савјета, као 
прво, у смислу како конструктивно допринијети развоју општине у смислу стварања услова за 
развој привреде, и друго, у смислу да сам Привредни савјет, мимо локалне управе, може 
радити на питањима од интереса за развој. Предложио је да потпредсједник Привредног 
савјета буде г-дин Зоран Тошић, представник фирме „Mreža Network“ д.о.о.. 

У дискусију се укључио и г-дин Перо Ђурић, који је поздравио присутне и предложио да 
Начелник не тражи замјену за своје предсједавање, јер ако са нешто договори са Начелником 
општине, то је одлучујуће и то је задња ријеч. Ако би, умјесто Начелника, посао предсједника 
радио неко други, односно потпредсједник, он би опет морао да консултује Начелника општине 
да би се донијеле коначне одлуке. 

Затим се укључио Начелник општине, који је оцијенио да ће сви ваљано сарађивати и да је 
формално обавезно да се изабере потпредсједник. По његовом мишљењу, тренутно много 
тема одређује администрација, а то би требало радити неко савјетодавно тијело. 

Затим се приступило гласању. Једногласно је, са 16 гласова „за“, за потпредсједника 
изабран г-дин Зоран Тошић. Није било гласова „против“, нити „уздржаних“. 

 
 

Тачка 3. 
 

У оквиру ове тачке дневног реда технички секретар ПС представио је профил привреде и 
трендове економског развоја општине Дервента. Истакао је да је стање са 31.12.2016. године – 
укупно 695 привредних субјеката. Број запослених је сада око 6.300, а незапослених око 2.000 
лица. На крају 2016. године било је око 5.900 запослених, а анкетна запосленост, према попису 
становништва, је 8.973 радника. Извоз је у 2016. години износио око 335 милиона КМ, што је 
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11% извоза РС, а око 56% извоза Регије Добој. Истакао је финансијске резултате пословања 
привреде у 2016. години. Представио је основне показатеље пословања привреде по 
секторима - металски, обућарски, дрвопрерада и производња производа од пластичних маса. 
Отворио је дискусију. Дискутовао је г-дин Пазуревић и изнио иницијативу, што је у оквиру 4. 
тачке дневног реда. 
 

Тачка 4. 
 

У оквиру ове тачке дневног реда је г-дин Радован Пазуревић нагласио да је потребно да овај 
Привредни савјет битно утиче на уписну политику и да се дефинише које образовне профиле 
треба планирати за сљедећу школску годину. Истакао је да је реформа образовног система 
јако потребна, да би одредили у ком правцу ћемо развијати привреду. 

Предложио је да се направи анализа броја ученика који се тренутно школују по образовним 
профилима у средњим школама у Дервенти. Треба снимити бројно стање ученика у средњим 
школама, и то од првог до четвртог разреда средњих школа.  

Технички секретар ПС Срђан Новић је подсјетио да је ово нова иницијатива. 
Г-дин Tomas Drittenpreis је предложио да се направи анализа колико привредници планирају 

инвестирати у наредном периоду и колико им је потребно нове радне снаге за нове производне 
капацитете. Потребно је такође снимити стање кадрова у средњим школама.  

Саша Мојевић, у својој дискусији осврнуо се на проблем школовања кадрова и истакао да је 
суштински проблем какве кадрове добијамо на тржишту. По његовом мишљењу дјеца излазе 
са скромним знањем из средњих школа. Битно је питање како помоћи извођење практичне 
наставе, да би послије тога млади имали добру основу за напредак. Значи, поред квота уписне 
политике проблем је и знање свршених средњошколаца. 

Привредници су се договорили да се за сљедећи састанак Привредног савјета припреми 
тражена анализа од стране Одјељења за привреду и друштвене дјелатности. 

Срђан Новић је питао привреднике за проблеме који се рјешавају на вишем нивоу власти - 
нивоу БиХ. У оквиру овога је истакнуто питање смањивања царинских тарифа, гдје је на раније 
покренуту иницијативу од стране општине Дервента, од Управе за индиректно опорезивање 
БиХ донесено рјешење које није било најповољније за Дервенту. 

Технички секретар је упознао Привредни савјет да је општина Прњавор покренула 
Иницијативу надлежној институцији за укидање обавезе полагања санитарно-хигијенског 
минимума сваке 4 године и предложио да се Дервента придружи овој иницијативи. 

Начелник општине г-дин Милорад Симић је позвао привреднике да приједлоге нових 
иницијатива доставе техничком секретару, па да се након тога састане Привредни савјет и 
разматра их. Нагласио је да је потребно кооптирати још један одређен број људи у Привредни 
савјет. Они сви заједно морају бити корективни фактор бирократији. Потребно је до 30 
представника привреде у Привредном савјету за допринос општој ствари, а који ће видјети и 
своје интересе у томе. 

Начелник је изнио мишљење да треба разговарати и о другим темама, нпр. спорту, 
младима, вртићима и слично. Предложио је да се привредници, односно Привредни савјет 
укључи у рјешавање питања опстанка породилишта у Дервенти. 

Предложио је да се Пореској управи РС пошаље иницијатива о обавезном плаћању 
пореских обавеза за све који посједују непокретности у области пољопривреде, и да се 
правилно кажњавају они који се нису пријавили као порески обвезници у Пореској управи, и у 
области пољопривреде. Из прикупљених средстава по том основу исплаћују се и подстицаји у 
пољопривреди на подручју општине. 

У дискусију се укључила г-ђа Бранка Јовић, директор Стручне и техничке школе, Дервента, 
реагујући на констатације привредника о скромном знању свршених средњошколаца и 
нагласила да су професори који образују ученике верификовани и под сталним контролама 
надлежних контролних органа, те да ученици постижу добре резултате на разним 
такмичењима. 

Нагласила је да је креирање уписне политике комплексно и да она треба у општини да се 
креира, у сарадњи са привредом. Проблем је мали број заинтересованих ученика из основних 
школа за поједина занимања, а врло су битни капацитети којима се располаже (опрема, кадар) 
за нова занимања. Све то подлијеже законима државе, а затим и жељама родитеља и ученика 
за појединим занимањима. Кад се све то уклопи, формира се уписна политика. Треба се 
побољшати сарадња привреде и школа у смислу обезбјеђења практичне наставе.  
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Г-дин Предраг Дринић, директор ЈУ СШЦ „Михајло Пупин“ Дервента је нагласио да је ова 
школа први пут у посљедњој години дана, заједно са реалним сектором укључена у све 
проблеме у овој области. Са двије фирме на подручју општине школа склапа уговоре за 
практичну наставу. Једна од тих фирми је „Санино“ д.о.о. 

Без привреде не може се имати савремено школство. Наводи да је кроз EDU програм 
опремљен кабинет. Рекао је да се тренутно у средњим школама у Дервенти образује 970 
ученика у Дервенти. 

Г-дин Пазуревић је истакао да сви имамо један циљ, а то је како газдовати са људским и 
природним ресурсима да привреди буде боље. Подсјетио је да треба престати испуњавати 
жеље родитеља и да његово предузеће више неће улагати новац у преквалификацију радника 
(нпр. преквалификација кувара у обућаре). Нагласио је да је до сада предузеће „Санино“ доо 
уложило око 600.000 КМ у преквалификацију радника.  
 
 

Тачка 5. 
 

У оквиру ове тачке дневног реда сумиране су предложене иницијативе на овој сједници и 
закључено је да су то: 
 

1. Анализа броја ученика који се тренутно школују по образовним профилима у средњим 
школама у Дервенти.  

2. Утврђивање планова инвестирања привредника у наредној години (ширења 
производних капацитета) и утврђивање потреба за радном снагом у тим капацитетима. 

3. Упућивање иницијативе надлежној институцији за укидање обавезе полагања 
санитарно-хигијенског минимума сваке 4 године (придруживање иницијативи општине 
Прњавор). 

 
Технички секретар се захвалио члановима Привредног савјета и рекао да ће записник бити 

достављен за 7 дана путем е-маила. 
Договорено је да ће се до краја текуће године одржати још један до два састанка. 

 
 
 
Састанак је завршен у 16:00 часова. 
 
 
 
 
 
 
Технички секретар Предсједник Привредног савјета 
 
Срђан Новић с.р. Милорад Симић с.р. 
 


