
На основу члана 39. и члана 82. став 2. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19) и чланова 36. и 87. 
Статута града Градишка („Службени гласник града Градишка“, бр. 4/17, 5/19), 
Скупштина града Градишка на ____. редовној сједници, одржаној ___.___.2019. 
године, донијела је 
 

 
О Д Л У К У 

 

о измјенама Програма подршке развоју предузетништва 
у општини Градишка за 2019. годину 

 
 
I 

 

У Програму подршке развоју предузетништва у општини Градишка за 2019. 
годину („Службени гласник општине Градишка“, број 15/18) тачка III мијења се и 
гласи: 
 

„Буџетом општине Градишка за 2019. годину предвиђена средства за 
реализацију Програма износе 120.340,06 KM. 

Подстицајна средства која се додјељују по овом програму су намјенска и 
бесповратна. 

Циљеви Програма ће се реализовати кроз сљедеће врсте подстицаја: 
1) набавка опреме или софтвера за унапређење технолошке опремље-

ности, у износу од 109.994,00 KM; 
2) пословно повезивање, организација студијских посјета и учешће на 

сајмовима у иностранству, у износу од 3.000,00 KM; 
3) пословно савјетовање, у износу од 7.346,06 KM. 
 
 

II 
 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном 
гласнику града Градишка. 
 
 

Број:_______/19  
Датум: ____.____.2019. 
Градишка 
                                                                                                ПРЕДСЈЕДНИК 
                                                                                            СКУПШТИНЕ ГРАДА 
                                                                                                 
                                                                                              Миленко Павловић         

 

 

 
 
 
 

 



 

 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
 

 
 
ПРАВНИ ОСНОВ 

 
Правни основ за доношење Одлуке о измјенама Програма подршке развоју 
предузетништва у општини Градишка за 2019. годину садржан је у одредбама 
члана 39. и члана 82. став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19) и члановима 36. и 87. Статута града 
Градишка („Службени гласник града Градишка“, бр. 4/17, 5/19). 

 
 
РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ 
  

Програмом подршке развоју предузетништва за 2019. годину предвиђена су 
новчана средства у износу од 150.000,00 КМ. На Јавни позив из Програма 
пријавило се укупно 39 корисника од којих 32 испуњавају опште и посебне 
услове. Укупан износ додијељених средстава корисницима који испуњавају 
опште и посебне услове прописане Јавним позивом је 120.340,06 KM, од чега је 
109.994,00 KM за набавку опреме, 3.000,00 KM за пословно повезивање и 
7.346,06 KM за пословно савјетовање. 

 
 
ПРИЈЕДЛОГ 
 
Предлаже се Скупштини града Градишка да Одлуку о измјенама Програма 
подршке развоју предузетништва за 2019. годину усвоји у предложеном тексту. 


