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П Р О Г Р А М  Р А Д А 
Привредног савјета града Градишка за 2020. годину 

 
 

1. УВОД 
 
Програм рада Привредног савјета града Градишка за 2020. годину је основа за 
благовремено и редовно планирање сједница Привредног савјета, остваривање 
циљева и спровођење активности утврђених Правилником о успостављању и вођењу 
јавно-приватног дијалога у општини Градишка, Одлуком о оснивању Привредног 
савјета града Градишка, Рјешењем о именовању чланова Привредног савјета општине 
Градишка и Пословником о раду Привредног савјета града Градишка. 
 
 
2. ПРОГРАМ РАДА 
 

1) 1. сједница, јануар - март 
 

Програмски садржај Носилац 

Извјештај о реализацији Програма рада Привредног 

савјета града Градишка за 2019. годину 
Привредни савјет 

Правилници из програма подстицаја привреди и 

пољопривреди за 2020. годину 
Градска управа 

Израда Информације о стању у привреди у граду 

Градишка за 2019. годину 

Привредни савјет и 

Градска управа 

Разматрање иницијатива Привредног савјета Привредни савјет 

Остала питања Привредни савјет 

 
2) 2. сједница, април - јун 

 

Програмски садржај Носилац 

Извјештај о реализацији програма подстицаја привреди 

и пољопривреди у 2019. години 
Градска управа 

Резултати анкете пословног сектора у 2020. години Градска управа 

Цијене и квалитет комуналних услуга Градска управа 

Приступ финансијским средствима за приватни сектор 

(презентација о доступним кредитним средствима, 

субвенцијама и грантовима) 

Градска управа 

Разматрање иницијатива Привредног савјета Привредни савјет 

Остала питања Привредни савјет 
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3) 3. сједница, јул - септембар 
 

Програмски садржај Носилац 

Разматрање Информације о стању у привреди у граду 

Градишка за 2019. годину 
Привредни савјет 

Приступ финансијским средствима за приватни сектор 

(презентација о доступним кредитним средствима, 

субвенцијама и грантовима) 

Градска управа 

Разматрање иницијатива Привредног савјета Привредни савјет 

Административне и комуналне таксе и накнаде1 Градска управа 

Просторно-планска документација (урбанистички 

планови који се односе на пословне/индустријске зоне)2 
Градска управа 

Остала питања Привредни савјет 

 
4) 4. сједница, октобар - децембар 

 

Програмски садржај Носилац 

Програм рада Привредног савјета за 2021. годину Привредни савјет 

Програми подстицаја привреди и пољопривреди из 

Буџета града Градишка за 2021. годину 
Градска управа 

Буџет града Градишка за 2021. годину Градска управа 

План капиталних инвестиција града Градишка Градска управа 

Разматрање иницијатива Привредног савјета Привредни савјет 

Остала питања Привредни савјет 

 
1 и 2 Напомена: У случају да се у текућој години буду доносиле одлуке и планови, 
нацрти планова и одлука ће бити представљени Привредном савјету прије или током 
јавне расправе. 
 
 
3. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 
Програм рада Привредног савјета остаје отворен за све иницијативе, приједлоге, 
примједбе и сугестије од интереса за привреду Градишке. Све образложене сугестије и 
приједлози ће бити размотрени и уколико се покаже оправданост и потреба, а исте ће 
бити правовремено уврштене у рад Савјета. 
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