Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Град Сомбор
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 06-112/2010-III
Дана: 05.07.2010.год.
Сомбор
На основу члана 24. став 3. Пословника о раду Градског већа Града Сомбора („Службени
лист Града Сомбора“, број 9/2009.) и закључка Градског већа Града Сомбора, донетог на 84.
седници одржаној дана 05.07.2010. године, упућује се

ЈАВНИ ПОЗИВ
удружењима грађана, привредним удружењима и предузетницима, као и грађанима да
предложе чланове Привредног савета Градског већа Града Сомбора
1. Веће упућује јавни позив удружењима грађана, привредним удружењима и
предузетницима, као и грађанима, да предложе чланове Привредног савета.
2. Привредни савет има 9 чланова, и то: председника, заменика председника и 7 чланова.
Најмање 1/3, а највише 1/2 чланова Привредног савета именује се из реда привредника и
предузетника, односно њихових удружења.
3. Предлози за чланове Привредног савета морају бити образложени.
4. Делатност Привредног савета је:
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
Града, даје предлоге за унапређење рада Градске управе (а посебно организационе јединице
Градске управе која се бави пословима локалног економског развоја), јавних предузећа,
установа, организација и служби чији је оснивач Скупштина Града, ради побољшања услова
за привређивање у Граду. Привредни савет обавештава Градско веће да се одређеним
предлогом Одлуке или другог акта Скупштине, односно градоначелника, утиче на положај
привредних субјеката, а нарочито ако се ради о програмима подршке привреде, односно о
измени политике локалних јавних прихода.
5. Рок за доставу образложених предлога истиче у року од 45 дана од дана објављивања овог
Јавног позива.
6. Образложени предлози могу се предати на писарницу Градске управе, у собу број 61, или
на адресу Градско веће Града Сомбора, Трг Цара Уроша бр. 1, са назнаком: за Привредни
савет Града Сомбора.
7. Веће је дужно да у року од 15 дана од дана када је истекао рок из тачке 5. овог Јавног
Позива именује председника и чланове Привредног савета."
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Немања Делић

