
На основу члана 76. тачка 9 Статута општине Прибој („Сл.лист општине Прибој“ број 
12/08), Председник општине Прибој, доноси: 

 

РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ ПРИВРЕДНОГ САВЕТА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

I 

Образује се Привредни савет општине Прибој (у даљем тексту: Привредни савет), у 
следећем саставу: 

1. Јасмин Хоџић, помоћник председника општине за локални економски развој,      
представник oпштинe - председник Савета,  

2.   Зоран Бјелић, СЗР ВЕТЕКС, представник привреде  –  заменик председника, 

3. Славиша Јањушевић, помоћник председника општине за буџет и финансије, 
представник oпштинe –  члан, 

4.  Муамер Хасанагић, члан Већа задужен за предузетништво, представник oпштине 
управе –  члан, 

5.   Магдалена Пријовић, шеф Локалног центра РРА „Златибор“, представник oпштине –  
члан, 

6.  Здравко Пешут, директор ЈП за уређење грађевинског земљишта и развој Прибоја, 
представник oпштине – члан, 

7.   Жељко Јечменица, директор ЈКП „Услуга“, представник oпштине –  члан, 

8.   Милан Костић, ФАП  КОРПОРАЦИЈА а.д. Прибој, представник привреде – члан,  

9.   Јасна Инајетовић, предузећe ПОЛИЕСТЕР ЦЕВИ, представник привреде –  члан, 

10. Фарук Хасанагић, предузећe ПИП, представник привреде –  члан, 

11. Момир Спајић, предузећe КОМПАТЕКС, представник привреде –  члан, 

12. Миланко Стојић, предузеће ДЕКОР ИНВЕСТ, представник привреде – члан, 

13. Милан Бојић, СУР ЈЕЛА, представник привреде –  члан, 

14. Александар Заковић, предузеће ДЕКОР КОМПАНИ, представник привреде –  члан, 

15. Дејан Шалипур, привредно друштво ТИЛЕ И СПАЈА д.о.о., представник привреде  –  
члан, 

16. Драгослав Шљука, WOODY WORLD Прибој, представник привреде  – члан,  

17. Мирослав Бојић, ЗТР БОЈИЋ, представник привреде – члан. 



II 

Привредни савет надлежан је: 

- да доноси закључке, препоруке и мишљења од важности за унапређење пословне климе 
на територији општине Прибој; 

- да наведене акте доставља Скупштини, Већу и Председнику општине са предлогом за 
предузимање одговарајућих мера из надлежности тих органа; 

- да прати и оцењује реализацију пројеката и пројектних задатака из Стратегије локалног 
одрживог развоја; 

- да пружа подршку Председнику општине и Општинском већу у одлучивању везаном за 
све остале економске и развојне програме; 

- да даје мишљења и предлоге за унапређење рада Општинске управе, јавних предузећа, 
установа и служби чији је оснивач Скупштина општине Прибој, ради побољшања услова 
за привређивање у граду.  

III 

 На Седницама Привредног савета присуствује председник општине Прибој, без 
права гласа, као и представници надлежних одељења Општинске управе Прибој, ако су 
питања на дневном реду у надлежности тог одељења. На седнице Привредног савета ће се 
по потреби позивати и директори јавних предузећа, представник Националне службе за 
запошљавање – Филијала Пријепоље, представници републичких институција присутних 
на територији општине Прибој чији рад утиче на квалитет пословног окружења (Пореска 
управа, Републички геодетски завод – Служба за катастар непокретности, ЕПС 
Дистрибуција и други). 

IV 

Стручне и административне послове за потребе Привредног савета обављаће 
секретар Привредног савета, уз подршку Локалног центра РРА „Златибор“. 

                                                                 V 

Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се на огласној табли 
Општинске управе. 

Решење доставити члановима Савета и архиви. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ  

Лазар Рвовић, дипл. правник   


