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Одељење за привредни и економски развој и дијаспору у оквиру
своје надлежности обављапослове који се односе на:
реализацијуразвојних пројеката од интереса за општину,
представљање инвестиционих потенцијала општине и реализацију
активности на привлачењу инвестиција;израда нормативних и
других акта из области локалног економског развоја; старање о
укупном привредном развоју општине;обављање управних и
стручних послове у области привреде; подстицање и старање о
развоју туризма, старих заната, пољопривреде и осталих
привредних грана; обављање пoслова категоризације туристичких
објеката; израда годишњег програма развоја пољопривреде и
руралног развоја; израда годишњег програма заштите, уређења и
коришћења пољопривредног земљишта у државној својини;
извештавање о пољопривредној производњи; информисање
индивидуалних пољопривредних произвођача и регистрованих
пољопривредних газдинстава о актуелностима везаним за
пољопривреду; утврђивање водопривредних услова на територији
општине; издавање водопривреднихсагласности и водопривредних
дозвола за објекте и радове у складу са законским овлашћењима
општине; подстицање предузетништва, малих и средњих предузећа
у складу са законом и одлукама Скупштине општине; давање
информација и пружање техничке помоћи правним лицима при
реализацији пројеката, државних субвенција и кредита; обављање
административних послова за Агенцију за привредне регистре и
пружање помоћи локалним привредницима у регистрацији и

пререгистрацији организационих облика; израда базе података,
праћење, анализа и давање извештаја о стању и кретању
привредних активности на територији општине; израду пројекције
будућих кретања и предлагање стратегије за даљи развој;
успостављање привредних контаката и старање о привлачењу нових
инвеститора у општину; обављање стручних, административних,
техничких и других послова на вођењу, координирању и
сервисирању послова из области економског развоја општине;
представљање могућности и услова за улагање у општину;
организацију и учешће општине на разним промотивним
манифестацијама, сајмовима и привредним изложбама; одржавање
редовних контакта са републичким и другим институцијама које
се баве унапређењем економског развоја и привлачењем
инвестиција; сарадњу са Националном службом за запошљавање
(НСЗ) у реализацији мера активне политике запошљавања;
успостављања контаката са међународним организацијама и
донаторима; истраживање могућности за финасирање развојних
програма; припремање, управљање и реализација развојних
пројеката и капиталних инвестиција у области јавне
инфраструктуре; припремање нацрта стратегија и програма
развоја општине; обављање послова у вези са утврђивањем цена
комуналних производа и услуга; контрола спровођења основних
начела енергетске политике; дефинисање стратегије и планова
развоја енергетике на локалном нивоу; регулисање и управљање
саобраћајем на територији општине; управљање површинама за
паркирање и регулисања паркирања; јавни превоз на територији
општине; планирање капацитета мрежа линија; управљање
квалитетом у систему јавног транспорта путника. Одељење
спроводи поступке процене утицаја, процене утицаја затеченог
стања и ажурирање студија о процени утицаја на животну
средину; поступа као заинтересовани орган код поступака
процене утицаја пред надлежним министарством; врши оцену и
даје сагласност на извештаје о стратешкој процени утицаја;
обавља послове везане за заштиту ваздуха и заштиту од
буке;издаје дозволе за сакупљање, транспорт, складиштење,
третман и одлагање инертног и неопасног отпада; издаје
интегрисане дозволе; врши ревизију издатих интегрисаних

дозвола и ревизију услова у интегрисаној дозволи; издаје
дозволе за обављање делатности промета и коришћења нарочито
опасних хемикалија; припрема програме заштите животне средине
и локалне акционе и санационе планове; сарађује са удружењима
и организацијама цивилног сектора; спроводи активности за
јачање свести о потреби заштите животне средине; припрема
годишње извештаје и обавештава јавност о стању животне
средине; води евиденције и доставља податке Агенцији за
заштиту животне средине и министарству; врши послове заштите и
унапређења природних добара и обавља друге послове везане за
заштиту животне средине. Води регистар дијаспоре и
успостављање сарадње са релевантним инстуцијама, удружењима и
појединцима из земље и иностранства са циљем повезивања
дијаспоре са матицом.
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