
 

1 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ОПШТИНА ГРАДИШКА 

ПРИВРЕДНИ САВЈЕТ 

Видовданска 1а, 78400 Градишка, Република Српска, Босна и Херцеговина, Телефон: +387 51 810 341, 
Факс: +387 51 814 689, E-mail: danilo.sobot@opstina-gradiska.com, www.opstina-gradiska.com 

 
 

 
 

  
И З В Ј Е Ш Т А Ј 

о реализацији Програма рада Привредног савјета 
општине Градишка за 2018. годину 

 
1. УВОД 
 
Привредни савјет општине Градишка током 2018. године одржао је двије редовне 
сједнице и на њима укупно разматрао укупно 14 тачака дневног реда. На дневном реду 
су биле тачке предвиђене Програмом рада Привредног савјета општине Градишка за 
2018. годину, те друга питања која су иницирана од стране приватног сектора. У 
извјештајном периоду, Савјет је одржао двије, умјесто планиране три сједнице, уз 
напомену да су већина чланова из редова приватног сектора током 2018. године били 
активни учесници у изради нове Стратегије развоја у оквиру Секторске групе за 
економски развој Партнерства за развој општине Градишка и Радног тима за израду 
Стратегије развоја. 
 
2. РЕЗУЛТАТИ РАДА 
 

Бр. 
Врста 

резултата 
Опис Напомена 

1.  иницијатива 

Организовање састанка Привредног савјета са 
представницима Републичке управе за 
инспекцијске послове и Одјељења за инспекције у 
Општини Градишка ради сагледавања отворених 
питања у вези „рада на црно“ и могућег дјеловања 
у циљу спречавања постојеће праксе 

реализовано 

2.  закључак 

Потребно је обезбиједити максималну сарадњу 
између приватног сектора и образовних 
институција ради континуираног прилагођавања 
образовних програма потребама тржишта рада. 
Такође, потребно је на једној од наредних 
сједница дефинисати конкретне мјере за 
повећање конкурентности радне снаге у општини 
Градишка. 

реализација 
у току 

3.  закључак 

Потребан је реалнији приступ система рада Бироа 
за запошљавање и значајнија примјена 
превентивних активности у циљу спречавања 
појава непријављених радника и нерегистрованог 
рада. 

- 

4.  закључак 

Успостављени регистар чланова Привредног 
савјета ће се објавити на интернет страници 
Општине Градишка. Планови и извјештаји о раду 
Савјета ће се објављивати путем интернет 
странице Општине Градишка. Успоставиће се 
регистар иницијатива Привредног савјета и исти 
ће се објавити путем интернет странице Општине 
Градишка. 

реализовано 

5.  сугестија 
Начелник општине да чешће присуствује на 
сједницама Савјета, узимајући у обзир могућност 

- 
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Бр. 
Врста 

резултата 
Опис Напомена 

прилагођавања термина одржавања његовом 
распореду. 

6.  иницијатива 

Дефинисање начина да Развојна агенција 
Градишка, са или без накнаде, буде сервис 
пословним субјектима са сједиштем у општини 
Градишка приликом пријављивања на домаће и 
међународне јавне позиве за додјелу 
бесповратних средстава 

реализација 
у току 

7.  иницијатива 
Организовање новогодишњег пријема за 
привреднике из Градишке код Начелника општине. 

реализација 
у току 

8.  
усвојени/ 

разматрани 
 документи 

- Пословник о раду 
- Програм рада за 2018. годину 
- Информација о стању у привреди у општини 

Градишка за 2017. годину 
- Нацрт Стратегије развоја општине Градишка за 

период од 2019. до 2027. године 
- Нацрти програма подстицаја за привреду и 

пољопривреду у општини Градишка за 2019. 
годину 

- Образац анкете пословног сектора у општини 
Градишка 

- 

9.  информисање 
- Приступ финансијским средствима за приватни 

сектор (EU4Business пројекат) 
- 
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