
           Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
            ГРАД СОМБОР 
  ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ 
 Број: 02-304/2015-IХ 
 Дана: 08.03.2016. године 
              С о м б о р  

 
 

З А П И С Н И К 
 
 Са 2. седнице Привредног савета Града Сомбора, која је одржана у понедељак 

07.03.2016. године у Колегијуму зграде Жупаније, са почетком у 11,00 часова.  
 
ПРИСУТНИ:  

1. Димитар Павлевски, „Сомболед“ д.о.о, директор, председник Савета, 
2. Михаел Плац, шеф Одсека за локални економски развој, заменик председника, 
3. Милан Ракас, помоћник градоначелника за економски развој, члан, 
4. Мирослав Ковачић, члан Градског већа за комуналну делатност, члан, 
5. Иван Камерер, шеф Одсека за планирање и статистику, члан, 
6. Панто Петровић, АМК „Магнет“ д.о.о, директор, члан.  

 
ОСТАЛИ ПРИСУТНИ: Јована Грујић, записничар. 
 
 Седницом Привредног савета руководи Димитар Павлевски, председник Савета. 
 
 

Д Н Е В Н И    Р Е Д 
 
1. Усвајање записника са 1. конститутивне седнице Привредног савета. 
2. Оквирни план и програм активности Привредног савета. 

 
 

Тачка 1 
Усвајање записника са 1. конститутивне седнице Привредног савета 
Уводно излагање поднео је председник Савета, Димитар Павлевски. У дискусији су 

учествовали сви присутни.  
 
Закључак: Записник са 1. конститутивне седнице Привредног савета једногласно је 

усвојен, без примедби. 
 
Тачка 2.  
Оквирни план и програм активности Привредног савета 
Уводно излагање поднео је Михаел Плац, који је говорио о усвојеној Стратегији 

одрживог развоја Града Сомбора и припадајућим акционим плановима. 
У дискусији су учествовали сви присутни. 
Разматрајући улогу Регионалне развојне агенције Бачка, присутни су прихватили 

предлог Ивана Камерера да се на наредни састанак позове представник РРА Бачка. 
Мирослав Ковачић предложио је да се на сајту Града постави нека форма упитника или 

анкетног листића за привредне субјекте, како би овим путем представници привредног 



сектора могли изнети своје проблеме, предлоге и примедбе упућене локалној 

самоуправи. 
Присутни су навели неке од могућих приоритетних пројеката за Град у наредном 

периоду: изградња луке на Дунаву, изградња аутопута кроз територију Града... 
Милан Ракас изнео је као предлог за даљи рад да се Привредни савет концентрише на 

три целине: 
1) конкурентност локалне самоуправе за привлачење инвестиција и подршка локалној 

привреди, 
2) едукација привредника и развој МСП сектора пре свега везано за учешће на 

конкурсима које расписује ЕУ, министарства и секретаријати, 
3) улога у реализацији Стратегије Града и активно учешће Привредног савета у 

утврђивању приоритета у Акционом плану за развој привреде за период 2017-2018 
године, 
4) у оквиру надлежности, подршка предузећима у реструктурирању. 
Дискутујући о предузећима у реструктурирању на територији Града Сомбора, 

Мирослав Ковачић је предложио да се позову представници наведених предузећа на 

неки од наредних састанака, како би се локална самоуправа и Привредни савет, сходно 

својим надлежностима што боље укључили у процес. 
У даљој дискусији говорило се о привлачењу инвестиција те о конкурентности Града 

Сомбора у овој области у односу на друге локалне самоуправе.  
Пре завршетка седнице, Михаел Плац обавестио је присутне да је у току БФЦ 

сертификација и позвао Димитра Павлевског и Панту Петровића, да као представници 

Савета из реда привредника присуствују састанку са евалуационом комисијом дана 
10.03.2016. године.   
 
Закључак:  
Чланови Привредног савета размотриће достављену Стратегију Града и акционе 

планове, односно размотриће могућност реализације планираних пројеката. 
На наредни састанак Привредног савета позваће се и представник, односно директор 

Регионалне развојне агенције Бачка.  
У комуникацији са Развојном агенцијом Србије и ВИП фондом размотрити могућности 

интензивније сарадње. 
Одсек за ЛЕР припремиће предлог упитника - анкетног листића за привредне субјекте 

који би био доступан на сајту Града Сомбора. 
На неку од наредних седница Привредног савета, позваће се представници пет 

предузећа у реструктурирању. 
Јована Грујић из Одсека за ЛЕР на наредној седници Привредног савета презентоваће 

члановима привредног савета одредбе новог Закона о улагањима. 
 
 
Седница је завршена у 12,00 часова.  
 
 
          ПРЕДСЕДНИК САВЕТА, 
           Димитар Павлевски с.р.          
 
Записничар: 
Jована Грујић, Одсек за ЛЕР  


