Градско веће, на основу члана 46. став 1 и члана 66. став 5 Закона
о локалној самоуправи („Службени Гласник РС” бр.129/07), члана 2.
тачка 25. Одлуке о Градском већу („Сл. лист града Крагујевца”, бр. 25/15
– пречишћен текст), и члана 29. Пословника о раду Градског већа („Сл.
лист града Крагујевца”, бр 22/09 – пречишћен текст, 15/11 и 26/15), на
седници одржаној 2016. године, донело је
Р Е Ш Е Њ Е
о образовању Привредног савета града Крагујевца
I
Образује се Привредни савет града Крагујевца (у
тексту:Савет) у следећем саставу.

даљем

1. Радомир Ерић, Члан Градског већа за привреду - председник,
2. Игор Митровић- Члан Градског већа за имовину и финансије члан,
4. Проф.др Бранислав Јеремић, Универзитет у Крагујевцу – члан,
5. Зоран Богдановић, Фиат аутомобили Србија д.о.о - члан,
6. Предраг Лучић, председник Регионалне привредне коморе – члан,
7. Милојко Брзаковић, Застава оружје а.д - члан ,
8. Горан Ђорђевић, Милановић Инжињеринг - члан,
9. Милан Форстнер, Застава тапацирница а..д - члан,
10. Љубинко Мијаиловић, Униор Компонентс а..д - члан,
11. Саша Ненадовић, Графостил – члан,
12. Зоран Новаковић, ТПВ Шумадија д.о.о – члан,
13. Милутин Јовановић, Форма идеале д.о.о - члан,
14. Драган Сенић, „Сена” д.о.о - члан,
15.
, Мегле Србија д.о.о -члан,
16. Душан Мојсиловић, Агромаркет д.о.о - члан,
17. Ненад Цветковић, Гома Лајн д.о.о - члан,
18. Зоран Станишић , Трнава промет ДОО, Доња Трнава - члан
19. Драган Пауновић, „Слога”, опште удружење предузетника - члан,
20. Зоран Миловановић, „Шумадија”, асоцијација приватних
предузетника члан,
21. Ненад Поповић, директор Регионалне агенције за економски развој
Шумадије и Поморавља - члан
II

Задатак Савета је :
 давање иницијатива у вези економског развоја града
Крагујевца,
 разматрање стратегија и планова економског развоја Града
као и њиховог спровођења,
 доношење закључака, препорука и мишљења од важности
за унапређење пословне климе у локалној заједници,
 припрема измена и допуна стратешких и акционих планова
економског развоја града Крагујевца,



III

давање мишљења и предлога за унапређење рада у делу
привредних активности Управе Града, јавних предузећа,
установа и организација чији је оснивач град Крагујевац.

Чланови Савета именују се на период од 4 године.

IV
Стручне, административно-техничке, оперативне и друге послове
за потребе Савета обавља секретар Савета.
Послове секретара из става 1. овог поглавља обављаће Биљана
Tомић, дипломирани правник, запослена у Градској управи за
управљање пројектима, одрживи и равномерни развој.
V
Привредни Савет ради и одлучује на седницама Савета у складу
са
Пословником о раду Привредног савета, који ће се усвојити на првој
седници Савета.
VI
Доношењем овог Решења престаје да важи решење број 1121394/15-V од 4. јуна 2015. године.
VII

Ово решење објавити у „Службеном листу града Крагујевца”.
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