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З А П И С Н И К 
 

са конститутивне I седнице Привредног савета Града Сомбора, која је одржана у среду 

24.02.2016. године у Колегијуму зграде Жупаније,  са почетком у 11,00 сати.  
 
ПРИСУТНИ:  
 
1. Сава Дојић, члан Градског већа за привреду и финансије,  
2. Милан Ракас, помоћник градоначелника за економски развој, 
3. Мирослав Ковачић, члан Градског већа за комуналну делатност, 
4. Иван Камерер, шеф Одсека за планирање и статистику, 
5. Михаел Плац, шеф Одсека за локални економски развој, 
6. Љубица Прокин,  „Фиорано“ д.о.о, директор финансија, 
7. Димитар Павлевски, „Сомболед“ д.о.о, директор, 
8. Александар Лалић, „Agricom Company Group“ д.о.о, директор. 
9. Панто Петровић, АМК „Магнет“ д.о.о, директор.  
 
ОСТАЛИ ПРИСУТНИ: Јована Грујић, сарадник у Одсеку за ЛЕР. 
 
Седницом Савета руководи помоћник градоначелника за економски развој, Милан 

Ракас.  
 
 

Д Н Е В Н И    Р Е Д 
 
1. Конституисање Привредног савета – избор органа Савета. 
2. Дефинисање оквира и смерница даљег рада Привредног савета Града Сомбора 

 
 

На почетку седнице, обраћајући се присутнима, Милан Ракас је поздравио присутне, 

захваливиши се свима што су прихватили 

учешће у Савету и изнео значај формирања 

оваквог тела за локалну самоуправу. Укратко се 

осврћући на проблеме са којима се привреда на територији Града суочава (5 предузећа 

у реструктурирању, недовољно уређена индустијска зона...), Милан Ракас је рекао да 

локална самоуправа мора почети да се бави привредом и решавати постојеће проблеме 

у дијалогу и партнерству са приватним сектором, што је уједно циљ и оправданост 

постојања и функицонисања Привредног савета, као тела са мешовитим саставом. 



Уследило је међусобно краће представљање учесника састанка. Након тога реч је дао 

Сави Дојићу, како би се прешло на рад по тачкама дневног реда.  
 
 
Тачка 1. 
 
Сава Дојић је напоменуо да је једини услов за обављање функицје председника савета, 

да буде из редова привредника. Уследила је краћа дискусија са предлозима, након чега 

је за председника једногласно изабран Димитар Павлевски, директор предузећа 

„Сомболед“ доо, а за његовог заменика, такође једногласно, изабран је Михаел Плац, 

шеф Одсека за локални економски развој, Одељење за привреду.  
 
Закључак: Председник Привредног савета Града Сомбора је Димитар Павлевски, 
а заменик председника је Михаел Плац. Административно-техничке послове за 

потребе Привредног савета обавља Одсек за ЛЕР.  

 

Тачка 2.  

Председник Привредног савета, Димитар Павлевски, захвалио је присутнима на 

поверењу и истакнуо како ова функција уједно представља и одговорност. Нагласио је 

да је фирма „Сомболед“  и у претходном периоду остваривала добру сарадњу са 

локалном самоуправом, будући да је Град иницирао разне састанке на које су позивани 
и представници привреде.   
Након  тога је отворено више тема поводом даљег развоја Града Сомбора. Посебан 

акценат стављен је на  уређење индустријске зоне. Председник Савета је рекао да је 

потребна и неопходна анализа искустава других локалних самоуправа и 

функционисања њихових привредних савета, те да би ваљало анимирати све компаније 

са територије Града да се укључе у рад. Заменик председника нагласио је важност 
иновативности на пољу пословања, стварања повољног пословног окружења као 

инструмента за привлачење инвестиција, и неопходност коришћења фондова, како 

међународних, тако и домаћих.  

Закључак: Договорено је да се пре наредног састанка свима достави листа 

контаката чланова Савета. 
 Договорено је да Одсек за ЛЕР за наредни састанак, припреми информацију 

о оквирном плану и програму активности Привредног савета, са аспекта развоја 

привреде и пољопривреде, на начин дефинисан Стратегијом одрживог развоја 

Града Сомбора, као и статистичке податке везане релевантне за привреду. 
 
 
 
 
Седница је завршена у 12:10 часова.  
 
 
          ПРЕДСЕДНИК САВЕТА, 
           Димитар Павлевски с.р. 
          



 
                  За тачност, 
      Јована Грујић, Одсек за ЛЕР  


