
Број: 01-052-100/^ 
Датум: 14.03.2018. године

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА НОВИ ГРАД 
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи Републике Српске ("Службени 
гласник Републике Српске" број 97/16), члана 66. и члана 86. став 3. Статута општине 
Нови Град ("Службени гласник општине Нови Град" број 2/17) и чланова 5. и 11. Одлуке 
о оснивању Привредног савјета општине Нови Град ("Службени гласник општине Нови 
Град" број 2/18), Начелник општине д о н о с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању чланова Привредног савјета општине Нови Град

1) ИМЕНУЈУ се чланови Привредног савјета општине Нови Град у сљедећем саставу:
1. Мирослав Дрљача -  Начелник општине Нови Град;
2. Мира Дрљача -  начелник Одјељења за привреду и пољопривреду
3. Вања Бајић -  руководилац Електродистрибуције Нови Град;
4. Младен Шицар -  директор КП "Водовод и канализација" а.д.;
5. Раде Драча -  власник "Сотр-Аз1ог" д.о.о.;
6. Бранислав Радуловић -  директор КП "Комус" а.д.;
7. Мира Лазић -  директор "Сана Елвис" а.д.;
8. Саво Стјепановић -  директор "Браћа Стјепановић" д.о.о.;
9. Дарко Сузић -  директор "Графоновум" д.о.о.;
10. Славица Вујановић -  директор Уникредит банке у Новом Граду;
11. Мирко Сенић -  директор "Унаметал пласт" д.о.о.;
12. Нада Нешковић-Раилић -  директор П.З. "Агројапра";
13. Гордана Вујановић -  директор ЈУ Средњошколски центар "Ђуро Радмановић";
14. Рефик Хусеинбашић -директор "Сани глобал" д.о.о. ПЈ Нови Град;
15. Дијана Петровић -  директор ЗУ - Апотеке „В РћаптГ;
16. Бојан Плавшић -  директор „Падрино-БП“ д.о.о.;
17. Дражен Гачић -  директор „СасЈс 1п1:егсор“ д.о.о.;
18. Миле Савановић -  представник „Саванели" Слободан Савановић с.п.;
19. Борислав Радуљ -  власник „Маркет Десетка" Борислав Радуљ с.п.;
20. Миле Гвозден -  директор „Гвозден М“ д.о.о.;
21. Душан Родић -  директор „Торјпд Тгабе" а.д.;

2) Мандат чланова Привредног савјета траје 3 године.

3) Начелник општине је по функцији предсједник Привредног савјета.
Привредни савјет ће на својој првој (конститутивној) сједници из реда представника 
привредних субјеката именовати потпредсједника Привредног савјета.
Привредни савјет ради и одлучује у скпаду са Пословником о раду Привредног 
савјета који доноси на својој првој сједници.
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4) Задатак Привредног савјета је да обезбјеђује и унапријеђује јавно-приватни дијалог 
кроз непосредну сарадњу општинских органа, Начелника општине и привредних 
субјеката.
Задатак из претходног става Привредни савјет ће остваривати кроз реализацију 
сљедећих активности:

1. вршење повезивања и координације између привредних субјеката и локалне 
самоуправе;

2. доношење закључака, препорука и мишљења од важности за унапријеђење 
пословне климе у локалној заједници и обавјештавање о истима Начелника 
општине и Скупштину општине, са приједлогом одговарајућих мјера из 
надлежности тих органа;

3. учествовање у изради стратегија и других аката којима се дефинишу циљеви 
и мјере унапријеђења локалног економског развоја;

4. покретање иницијатива за унапријеђење пословног амбијента и отклањање 
административних баријера;

5. праћење и учествовање у активностима на промовисању привредних 
, потенцијала општине;

6. давање приједлога за унапријеђење рада Општинске управе општине, јавних 
предузећа, установа, организација и служби чији је оснивач Општина Нови 
Град, ради побољшања услова за привређивање у општини;

7. разматрање и других питања која обухватају мјере и активности за стварање 
бољих услова за привређивање.

5) Стручне и административне послове за потребе Привредног савјета обављаће 
Одјељење за привреду и пољопривреду Општинске управе општине Нови Град.

6) Ступањем на снагу овог Рјешења престаје да важи Рјешење о формирању 
Привредног савјета општине Нови Град бр. 01-052-429/15 од 01.02.2016. г.

7) Ово Рјешење ступа на снагу даном 
општине Нови Град".

доношења и објавиће се у "Службеном гласнику

Достављено:
/  Члановима Привредног савјета X 21; 

Одјељ ење за привреду и пољопривреду; 
Одсјек за локални економски развој; 
Евиденција;
Архива.
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