На основу члана 24. Пословника о раду Општинског већа општине Књажевац („Сл. лист
општине Књажевац“, број 2/2009 и 18/2016), на седници одржаној 27.06.2016. године, доноси

РЕШЕЊЕ
о образовању Привредног савета

1. ОБРАЗУЈЕ СЕ Привредни савет и у исти се именују:
-

Радиша Глигоријевић, из Књажевца, ул. Лоле Рибара 151,
Оливер Јеленковић, из Књажевца, ул. Миле Јулин 65,
Слађан Недељковић, из Књажевца, ул. Његошева 3,
Живојин Вулић, из Књажевца, ул. Октобарске револуције 53,
Лидија Николић, из Књажевац, ул. Књаза Милоша 9,
Љубиша Стојановић, из Књажевца, ул. Стевана Мокрањца 2,
Дејан Косовац, Трговиште 102,
Љубинко Богојевић, из Књажевца, ул. 7. бригаде 13,
Дејан Миљковић, из Књажевца, ул. Лоле Рибара 35,
Миодраг Томић, „Десинг“, ул. Партизанске авијације 18а/11, 11070 Нови Београд,
Борис Милић, из Књажевца, Лоле Рибара 26.

2. Привредни савет прати доношење и промену стратегије и планова привредног развоја,
прати спровођење планова и програма локалног економског развоја, даје иницијативе везане за
економски развој и мишљење о приоритетним пројектима локалног економског развоја и плану
капиталних инвестиција, прати активности на промовисању привредних потенцијала Општине, даје
предлоге за унапређење рада Општинске управе, (а посебно организационе јединице Општинске
управе која се бави пословима локалног економског развоја), јавних предузећа, установа,
организација и служби чији је оснивач Скупштина општине, ради побољшања услова за привређивање
у Општини.
Привредни савет обавештава Скупштину општине да се одређеним Предлогом одлуке или
другог акта Скупштине општине, односно Председника Општине утиче на положај привредних
субјеката, а нарочито ако се ради о програмима подршке привреди, односно о измени политике јавних
прихода.
3. Мандат члановима Привредног савета траје до истека мандата Општинског већа.
4. Привредни савет у раду доноси закључке, препоруке, мишљења и друге акте које потписује
председник Привредног савета и достављају се Председнику Општине, Општинском већу и Скупштини
општине са предлогом за предузимање одговарајућих мера из надлежности тих органа.
У раду Привредног савета учествују и чланови Општинског већа.
5. Административно – техничке послове за потребе Привредног савета обављаће Одељење за
привреду и друштвене делатности општине Књажевац.
6. Решење доставити: члановима Савета, члановима Општинског већа, Одељењу за привреду и
друштвене делатности општине Књажевац и а/а.

Број: 30 - 2/2016-09
27.06.2016. године
Књажевац

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
мр Милан Ђокић

