
КОНЦЕПТ ФОРМИРАЊА ПРИВРЕДНОГ САВЈЕТА

Општина  Мркоњић  Град  је  приступила  формирању  Привредног  савјета  с  циљем  стварања
услова за повећање конкурентности предузећа и повећање запослености, те стварању услова
да општина постане атрактивна пословна локација препознатљива у ширем региону.

У састав Привредног савјета улазе доносиоци одлука (директори или власници) предузећа из
одабраних  сектора,  односно  носиоци  развоја  локалне  привреде  и  представник  занатско-
предузетничке коморе, с једне стране, и кључни представници јавног сектора, с друге стране
(начелник  општине  са  начелницима  релаватних  одјељења  и  директором  локалне  развојне
агенције, директор средњошколског центра, представници релавантних јавних служби- пореске
управе, завода за запошљавање и сл.).

У Привредни савјет општине Мркоњић Град именовани су:

1. Дивна Аничић- Начелник општине, предсједник Привредног савјета,

2. Миленко Милекић, Предсједник СО-е Мркоњић Град, 

3. Томислав Тодоровић, Начелник одјељења за привреду и финансије,

4. Милан Аничић, шеф пословнице „Биро Мркоњић Град,

5. Мирослав Комленић, руководилац ПЈ Пореске управа Мркоњић Град,

6. Милорад Пекез, директор Машинске школе,

7. Крстан Томић, руководилац РЈ „Електродострибуција“ Мркоњић Град,

8. Недељко Антић, директор ШГ „Лисина“,

9. Душан  Дакић,  директор  и  власник  предузећа  „Д.Д.М.С.“,  представник
дрвопрерађивачке дјелатности и одборник у СО-е Мркоњић Град,

10. Маринко Умићевић, тех. директор творнице обуће „Бема“ д.о.о., једно од најзначајних
предузећа које се бави производњом обуће и запошљава око 300 радника,

11. Тривун  Милановић,  директор  „Мркоњићпутеви“  д.о.о.,  предузеће  које  се  бави
изградњом реконструкцијом и одржавањем путева и запошљава око 230 радника,

12. Ђуро Галић, власник и директор предузећа „НМ Комерц“ д.о.о. које се бави трговином
на велико и мало, затим  власник предузећа „НМС Промет“ д.о.о. чија је дејлатност
друмски превоз робе, домаћи инвеститор чија инвестиција има највећи тренд раста,

13. Слободан  Јаковљевић,  директор  предузећа  „МГ  Мики“  д.о.о.,  представник  сектора
трговина на велико и мало, у овом сектору запошљава значајан број радника, такође,
значајна  инвестиција у предходној години,

14. Светко  Бошкан,  директор  и  власник  „Дрводекс“  д.о.о.  ,предузеће  које  се  бави
дрвопрерадом, предсједник удружења дрвопрерађивача „Дрво МГ“,

15. Ђуро Милановић, власник ковачке радње „Милановић“, значајан представник занатског
сектора (стари традиционали ковачки занат), члан скупштине Занатско- предузетничке
коморе Републике Српске,



16. Триво  Цвијић,  власник  СЗР  „Прокрон“,  представник  предузетника  из  области
металопрерађивачке дјелатности,

17. Драган  Гашић,  власник  пекаре  „D&D&D“,  представник  прехрамбеног  сектора,
представник Занатско- предузетничке коморе Републике Српске у Мркоњић Граду,

18. Гојко Грабеж, удружење воћара и произвођача домаће ракије „МГ Савка“, представник
удружења и одборник у СО-е Мркоњић Град,

19. Gianmichele Foglia, власник „РС Силикон“ д.о.о., најзначајнији страни инвеститор.

Задаци  Привредног  савјета  су  да  предлаже  интервенције,  мјере,  политике  подршке  и
заједничке  акције,  првенствено  у  погледу  повећања  профитабилности  и  запошљавања  у
водећим привредним субјектима.

Секретеријат привредног савјета чини Агенција за привредни развој општине Мркоњић Град.


