
 

 

О КОНГРЕСУ 
Главни циљ овог конгреса је повезивање привредника, институција и цивилног сектора 
свих српских крајева како би постизали што боље резултате у обављању својих 
дјелатности и повећали ниво међусобне сарадње и пословања. Дакле, као што гласи наша 
порука са 1. Конгреса привредника српских крајева – „ПОСЛУЈМО ЗАЈЕДНО – БУДИМО 
ЈАЧИ“. 

Учесници конгреса обухватају три сектора дјеловања: 

- ИНСТИТУЦИЈЕ – републичке институције Републике Србије и Републике 
Српске, покрајинске институције и институције локалних самоуправа  

- ПРИВРЕДНИЦИ – мала, средња и велика предузећа, предузетници, 
репрезентативна удружења у привреди, привредне коморе и други привредни 
субјекти 

- ЦИВИЛНИ СЕКТОР – друга удружења и организације која се прије свега баве 
очувањем културе, традиције и националног идентитета српског народа 

Могло би се рећи да је овај конгрес почетак окупљања свих релевантних чинилаца једног 
друштва у смислу јачања националне заједнице српског народа на свим меридијанима. На 
прошлом конгресу су се, између осталих учесника, представиле општине са већински 
српским становништвом у Федерацији Бих (Дрвар, Гламоч, Б. Петровац и Б. Грахово), те 
су представили план развоја, али и указали на проблеме са којима се сусрећу. Ове године 
очекујемо много већи одзив учесника и из других српских заједница, али и привредника и 
представника Републике Србије, Републике Српске, АП Војводине (Покрајинска влада је 
најзначајније подржала овај пројекат прошле године) и многе учеснике из локалних и 
регионалних самоуправа. 

Специфични циљеви конгреса: 

- Удруживање свих чинилаца друштва српског културног простора укључујући 
представнике српске заједнице и привреднике из других држава у региону и 
дијаспори у циљу побољшања међусобне комуникације и пословања у свим 
сегментима 

- Међусобно упознавање,  представљање  и промоција привредника, локалних 
заједница и цивилног сектора 

- Помоћ свим учесницима у презентацији и промоцији њихових дјелатности и 
конкретних пројеката у медијима 



- Помоћ економском развоју у угроженим срединама 
- Промоција привредних и туристичких потенцијала локалних заједница 
- Сарадња привредника и институција са цивилним сектором у области очувања 

културе, традиције и националног идентитета 

Суштина значаја овог конгреса је у развијању и побољшању међусобног пословања а све у 
циљу напретка цјелокупне српске заједнице, како у Србији и Српској, тако и у другим 
срединама гдје живе и раде припадници нашег народа. Значајно је и помоћи опстанак 
нашег народа у економски угроженим подручјима као и побољшати рад организација и 
појединаца на пољу очувања културе, традиције и националног идентитета. Наиме, 
уколико „будемо знали једни за друге“, можемо очекивати да пронађемо бољу пословну 
понуду међу својима, да изградимо и покренемо производни погон са најповољнијим 
економским условима у некој неразвијенијој средини, да купујемо домаће производе из 
завичаја, да успјешно пролазимо на тендерима и јавним позивима, да спонзоришемо 
манифестацију од културног значаја коју сами препознамо као важну, да пронађемо 
партнере за своје пројекте итд. 

Важно је да узмете учешће у овом пројекту како би формирали јединствен 
РЕГИСТАР ПРИВРЕДНИКА, ИНСТИТУЦИЈА И ЦИВИЛНОГ СЕКТОРА 
СРПСКИХ КРАЈЕВА. Овај регистар ће бити доступан на сајту www.srpskikrajevi.rs и 
predstavnistvorsbg.rs , а путем линкова и на многим другим сајтовима.  

Организатор:  Удружење „Српски крајеви“ 

Партнер: Представништво Републике Српске у Србији 

Конгрес су подржали: Управа за дијаспору и Србе у региону (МСП Р. Србије), 
Покрајински секретаријат за привреду и туризам АП Војводине, Покрајински секретаријат 
за регионални развој, Фонд за помоћ избеглим и расељеним лицима, Привредна комора 
Војводине и Привредна комора Републике Српске. 

 

 

http://www.srpskikrajevi.rs/

