На основу члана 18. став 1. тачка 7. и члана 39. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и члана 38. Статута Oпштине
Фоча („Службени гласник Oпштине Фоча“, број 8/17), Скупштина Oпштине Фоча,
на 13. редовној сједници, дана 09.11.2017. године д о н о с и

ОДЛУКА
о оснивању Привредног савјета Општине Фоча

Члан 1.
Овом одлуком оснива се Привредни савјет Општине Фоча (у даљем тексту:
Привредни савјет).
Члан 2.
Привредни савјет је савјетодавно тијело које даје мишљење, препоруке и
покреће иницијативе о питањима која се односе на стање привреде и мјерама за
унапређење локалног економског развоја.
Члан 3.
Задатак Привредног савјета је да обезбјеђује и унапређује јавно - приватни
дијалог кроз непосредну сарадњу општинских органа, Начелника Општине Фоча и
привредних субјеката.
Члан 4.
Активности Привредног савјета су:
1) организује конференције и тематске сједнице у којој учествују привредни
субјекти регистровани на подручју општине Фоча и привредни субјеката
регистровани у иностранству,
2) координира рад органа локалне самоуправе са привредним субјектима,
3) учествује у изради стратегија и других аката којима се дефинишу циљеви и
мјере унапређења локалног економског развоја,
4) даје препоруке приликом израде буџета Општине Фоча, у дијелу који се
односи на средства намијењена подстицају привредних активности,
5) прати и учествује у активностима усмјереним ка промоцији Општине Фоча
и њених привредних потенцијала;
6) организује рад одбора, као ужих стручних тијела по привредним
дјелатностима, која имају консултативну улогу у циљу унапређења привредне
активности,
7) покреће иницијативе за унапређење пословног амбијента и отклањање
административних баријера,
8) сарађује са истим или сличним тијелима других општина и градова,
републичким и државним органима и институцијама по питањима међусобне
размјене искуства и јачање привредне сарадње,

9) покреће иницијативе за унапређење сарадње органа, установа, служби и
јавних предузећа чији је оснивач Општина Фоча, привредних субјеката и
републичких органа, организација и установа на подручју општине Фоча;
10) разматра и друга питања која обухватају мјере и активности за стварање
бољих услова за привређивање;
11) обавља и друге послове по налогу Начелника Општине.
Члан 5.
(1) Привредни савјет дјелује као тијело које чине представници привредних
субјеката регистрованих на подручју општине Фоча, који се баве одређеном
привредном
дјелатношћу
(производном,
занатско
предузетничком,
пољопривредном, услужном, и др.) и представници Општине Фоча.
(2) Привредни савјет чине стални чланови или њихови замјеници и
придружени чланови из органа и организација локалног и републичког нивоа власти,
као и представници привредних субјеката регистрованих у иностранству.
Члан 6.
У раду Привредног савјета, у име органа Општине Фоча, учествују:
1) Начелник Општине,
2) начелник Одјељења за привреду и друштвене дјелатности,
3) начелник Одјељења за финансије,
4) начелник Одјељења за просторно уређење, стамбено - комуналне послове,
5) предсједник Скупштине Општине Фоча.
Члан 7.
Чланови Привредног савјета који се бирају у својству представника
привредних субјеката регистрованих на подручју општине Фоча биће изабрани на
основу критеријума које ће посебним актом уредити Начелник Општине.
Члан 8.
(1) Представници републичких органа, организација и установа који учествују
у раду Привредног савјета су руководиоци елeктродистрибутивног предузећа и
организационих јединица Пореске управе Републике Српске, Фонда ПИО и Завода
за запошљавање.
(2) Представници других општинских органа и привредних субјеката који
учествују у раду Привредног савјета су директор ЈУ Туристичке организације
Општине Фоча и директори јавних предузећа у власништву Општине Фоча.
Члан 9.
У раду Привредног савјета могу учествовати и представници других органа,
организација и привредних субјеката (образовне, здравствене и социјалне установе,
инспекцијски органи, удружења и др.) када се разматрају питања из њихове
надлежности или дјелокруга рада.
Члан 10.
Привредни савјет организује конференције, округле столове и друге видове
стручних скупова по питањима унапређења локалног економског развоја.
Члан 11.
(1) Чланове Привредног савјета и замјенике чланова именује Начелник
Општине.
(2) Мандат чланова Привредног савјета траје четири године.

Члан 12.
Чланови Привредног савјета не могу остварити накнаду за свој рад.
Члан 13.
(1) Начелник Општине је по функцији предсједник Привредног савјета.
(2) Чланови Привредног савјета ће из реда представника привредних
субјеката именовати замјеника предсједника Привредног савјета.
Члан 14.
Административне послове за потребе Привредног савјета обављаће Одјељење
за привреду и друштвене дјелатности.
Члан 15.
Привредни савјет ће својим актом ближе уредити начин рада.
Члан 16.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику Општине Фоча“.
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