
На основу члана 58. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 88/2008) и члана 
17., 18. и 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 
1/2013, 95/2016 и 98/2016), 

Градско веће Града Ниша , на седници одржаној 21.09.2016. године донело је 
 

РЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 

ПРИВРЕДНО – ЕКОНОМСКОГ САВЕТА 
 

I У Привредно – економски савет, именују се: 
 

за председника: 
Драган Милошевић, председник Клуба привредника Наиссус 

 
за чланове: 

       1.  мр Љубиша Јовановић, магистар економских наука    
       2.  Јовица Илић, власник  привредног друштва АС Трговина 
       3.  Драгољуб Пешић, власник  привредног друштва Ловопромет д.о.о. Ниш  
       4.  Милован Коцић, власник  Yumis д.о.о. Ниш    
       5.  Бојан Митић, извршни директор привредног друштва Фази д.о.о.     
       6.  Андрија Радојчић, директор Raavex Group д.о.о. Ниш    
       7.  Вујадин Шћекић, власник привредног друштва Jugo – Impex д.о.о. Ниш    
       8.  Саша Младеновић, директор Johnson Electric д.о.о. Ниш    
       9.  Февзи Шиљик, власник привредног друштва  FEVFKI д.о.о.    
       10.Слађана Бацковић, директорка  Фонда за развој Републике Србије   
       11.Саша Миленковић, управник Царинарнице Ниш, Управа царина Министарства   финансија  
       12.Горан Попадић, председник управног одбора Општег удружења самосталних привредника и 

занатлија Ниш 
       13.Горан Младеновић, менаџер Нишког кластера напредних технологија     
       14.Проф. др Бобан Стојановић, председник Друштва економиста Ниша   
       15.Проф. др Весна Секулић, редовни професор Економског факултета Универзитета у Нишу  
       16.Милан Петровић, адвокат, Адвокатска  канцеларија „Петровић“    
       17.Иван Милетић, директор корпоративник послова за Југоисточну Европу Philip                                 
Morris Operations а.д. 
       18.Драган Цветановић, директор Привредног друштва CD HIS д.о.о. Ниш    

 
II Мандат председника и чланова Привредно-економског савета једнак је мандату Градског 

већа које их је имоновало. 
Задаци, начин рада и одлучивања Привредно – економског савета одређени су Пословником о 

раду Градског већа Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 1/2013, 95/2016 и 98/2016). 
 
III Ово решење објавити у „ Службеном листу Града Ниша“. 

 
Број: 1306-1/2016-03 
У Нишу, 21.09.2016. године 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 

                                                                             ПРЕДСЕДНИК 
 

                                                                              Дарко Булатовић 
 



 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Привредно – економски савет Града Ниша има функцију основног и најконкретнијег канала 
комуникације пословне заједнице и Градске управе  и Градоначелника. Привредно – економски савет 
је стално радно тело Градског већа тј. саветодавно тело пре свега Градоначелника, као председника 
Градског већа. Привредно - економски савет прати спровођење планова и програме локалног 
економског развоја, даје иницијативе везане за економски развој и мишљења о приоритетним 
пројектима локалног економског развоја, прати активности на промовисању привредних потенцијала 
Града и разматра стратегије економског развоја. Привредно - економски савет о донетим 
иницијативама и закључцима упознаје Скупштину Града, Градоначелника и Градско веће. 
 

Пословником о раду Градског већа Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 1/2013, 
95/2016 и 98/2016) прописано је да Привредно – економски савет има 19 чланова, односно да 
председника и 18 чланова Привредно – економског савета именује Веће већином гласова чланова 
Већа, на предлог Градоначелника. 
 
 Приликом избора предложених чланова и председника Привредно - економског савета, 
обављене су консултације са представницима удружења привредника и предузетника, 
представницима Градских општина, представницима стручне јавности, представницима институција 
чији рад утиче на пословни амбијент на локалу и са истакнутим појединцима и привредницима који 
живе и раде на територији Града Ниша.   
 

У циљу ефикаснијег рада Савета у предузимању активности на пољу  локалног -економског 
развоја, Пословником о раду Градског већа Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 1/2013, 
95/2016 и 98/2016), одређено је да стручне и административно - техничке послове за потребе 
Привредно - економског савета обавља Служба за послове Градоначелника - Канцеларија за локални 
економски развој. 
 

На основу наведеног, Градско веће Града Ниша доноси Решење о именовању председника и 
чланова Привредно - економског савета Града Ниша. 
 
 
                                                                                                             ГРАДОНАЧЕЛНИК 

 
                                                                                                                Дарко Булатовић 
 
 


