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На основу члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
српске“, број 97/16) и члана 101. Статута општине Власеница („Службени гласник
општине Власеница“ број 8/14 и 12/14), начелник општине Власеница доноси:
ОДЛУКУ
о оснивању Привредног савјета општине Власеница
I
Овом одлуком оснива се Привредни савјет општине Власеница (у даљем тексту:
Привредни Савјет).
II
Привредни савјет је мјешовито тијело, састављено од представника јавног сектора
(општинска управа и друге надлежне институције на локалном нивоу) и приватног сектора
(власници локалних микро, малих и средњих предузећа и представници инвеститора) чији
је циљ активно учешће свих актера у јавно-приватном дијалогу, развоју заједнице у
цјелини и креирању повољног пословног окружења.
III
Основне активности Привредног савјета су:
 редовно међусобно информисање јавног и приватног сектора,
 разматрање значајних развојних питања и питања унапређења пословног окружења
и конкурентности,
 предлагање мјера за развој заједнице, унапређење општинске пословне климе и
конкурентности,
 расправљање о мјерама и иницијативама привредног сектора, који се тичу виших
нивоа власти,
 разматрање иницијатива за партнерске пројекте и њихова имплементација.
IV
Привредни савјет чине:
1) представници Општинске управе,
2) представници других јавних служби које дјелују на локалном нивоу,
3) представници приватног сектора.
V
Привредни савјет састоји се од 12 (дванаест) чланова и то: 5 (пет) представника јавног
сектора и 7 (седам) представника приватног сектора.

VI
За чланове Привредног савјета именују се:
1. Начелник општине Власеница Мирослав Краљевић - предсједник;
2. Представник Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне послове Невена Ступар, секретар;
3. Представник Одјељења за привреду, друштвене дјелатности и инспекцијске
послове - Мирза Сарачевић, члан;
4. Представник СШЦ „Милорад Влачић“ - Горан Ђурић, члан;
5. Представник Јединице за управљање развојем - Жељко Дамљановић, члан;
6. Представник сектора металне индустрије - Владан Настић, члан;
7. Представник сектора дрвне индустрије - Будимир Комленовић, члан;
8. Представник сектора дрвне индустрије - Божо Милић, члан;
9. Представник сектора трговине и услуга - Александар Ђурић, члан;
10. Представник сектора трговине и услуга - Радомир Жепинић, члан;
11. Представник сектора туризма и угоститељства - Видомир Обрадовић, члан;
12. Представник сектора енергетике - Срђан Бошковић, члан.
VII
Послове секретара Привредног савјета обављаће Невена Ступар, представник Одјељења за
просторно уређење и стамбено-комуналне послове.
VIII
Привредни савјет ће у току године одржати најмање четири сједнице, на којима ће се
разматрати сва питања од значаја за економски развој и унапређење конкурентности
општине Власеница.
IX
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о оснивању Привредног савјета
општине Власеница, број: 02/1-014-62-1/14 од 14.11.2014. године.
X
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Власеница".
Број:02/1-014-190/17
Датум: 25.05.2017. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Мирослав Краљевић
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