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Поштовани, 

 

Задовољство нам је да Вас позовемо на прву, конститутивну сједницу Привредног савјета 

општине Дервента, која ће бити одржана у данa, 17.10.2017. године у 14:00 сати у конференцијској 

сали на првом спрату у згради општинске управе општине Дервента. 

Сједници ће присуствовати сви чланови Привредног савјета, који су изабрани као представници 

својих сектора, а именовани Одлуком начелника општине Дервента.  

За прву сједницу је предвиђен избор предсједника и потпредсједника Привредног савјета, 

кратко представљање чланова Привредног савјета, представљање кључних елемената усвојеног 

Стратешког оквира за јавно-приватни дијалог у јуну 2017. године, Правилника о раду ЈПД, као и 

кратко представљање профила привреде општине Дервента. 

На конститутивној сједници ћемо заједнички размотрити и приједлог Пословника о раду 

Привредног савјета, улогу и дјелокруг рада Привредног савјета и начин предлагања иницијатива 

приватног сектора. Надамо се да ће већ са првог састанка потећи неке значајне иницијативе, које 

ћемо разматрати на наредним састанцима.  

Предлажемо да се  прије сједнице упознате са достављеним материјалима, као и да унапријед 

дефинишете конкретне проблеме и потребе, те да на сједницу дођете са приједлогом конкретних  

иницијатива за побољшање конкурентности пословања и пословног амбијента на територији 

општине. 

У прилогу Вам достављамо материјал за сједницу:  

• Дневни ред сједнице, 

• Одлука о оквиру за стратешко вођење јавно-приватног дијалога у општини Дервента,  

• Правилник о успостављању и вођењу ЈПД у општини Дервента, 

• Одлуку о оснивању и именовању чланова привредног савјета општине Дервента 

• Приједлог Пословника о раду Привредног савјета, 

• Профил привреде општине Дервента. 

 

Молимо вас да своје присуство потврдите техничком секретару за јавно-приватни дијалог 

општине Дервента, Срђану Новићу путем електронске поште на е-маил адресу 

srdjann@derventa.ba или на број телефона 053/315-165. 

 

С поштовањем, 

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

 

МИЛОРАД СИМИЋ 
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