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ИЗВОД ИЗ РЕГИСТРА ИНИЦИЈАТИВА ПРИВРЕДНОГ САВЈЕТА ГРАДА ГРАДИШКА 
 

 

Бр. Иницијатива 
Датум 

подношења 
Сектор 

Институција / установа 
одговорна за рјешавање 

Носиоци активности 
на реализацији 

Статус 

1 

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 

01.06.2018 сви сектори 
Градска управа града 
Градишка и секретар 
Привредног савјета 

Предсједник и секретар 
Привредног савјета 

ријешено 

2 

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 

13.12.2018 сви сектори 
Развојна агенција Градишка 

и Градска управа града 
Градишка 

Секретар Привредног 
савјета, директор 
Развојне агенција 

Градишка и 
Градоачелник 

ријешено 

3 
Организовање новогодишњег 
пријема за привреднике из 
Градишке код Градоачелника 

13.12.2018 сви сектори 
Градска управа града 

Градишка, Градоачелник 
Секретар Привредног 

савјета и Градоачелник 
рјешавање 

у току 
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Бр. Иницијатива 
Датум 

подношења 
Сектор 

Институција / установа 
одговорна за рјешавање 

Носиоци активности 
на реализацији 

Статус 

4 

Успостављање одређеног вида 
координације између 
Одјељења за привреду и 
пољопривреду Општинске 
управе Градишка као носиоца 
активности, ЈПШ "ШУМЕ 
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ" а.д. 
Соколац, Шумско газдинство 
"ГРАДИШКА" и представника 
дрвопрерађивача из Градишке 
у циљу унапређења сарадње и 
комуникације по питању 
расподје шумских дрвних 
сортимената. 

04.04.2019 
дрвопрерађивачка 

индустрија 

Градска управа града 
Градишка, Одјељење за 

привреду и пољопривреду 

Одјељење за привреду 
и пољопривреду 

Градске управе града 
Градишка, 

дрвопрерађивачи, ШГ 
"Градишка" 

ријешено 

5 

Организовање састанака 
пословних субјеката са 
завршним разредима у 
средњим и основним школама, 
на којима би се предузећа 
представила ученицима, по 
узору на примјер сарадње 
предузећа "ТИКТ 
МАНУФАКТУРА" д.о.о. 
Градишка и "ПМП Јелшинград - 
ФМГ" д.д. Градишка са ЈУ 
Техничка школа Градишка. 

04.04.2019 сви сектори 

Градска управа града 
Градишка, Одјељење за 

привреду и пољопривреду, 
Одјељење за друштвене 

дјелатности 

Градска управа града 
Градишка, пословни 

субјекти са сједиштем у 
Градишци 

ријешено 

6 

Подношење приједлога за 
уписивање једног одјељења у 
занимању текстилних 
техничара у Средњој стручној и 
техничкој школи Градишка 

04.04.2019 
текстилна 
индустрија 

Средња стручна и техничка 
школа Градишка 

Средња стручна и 
техничка школа 

Градишка, 
Министарство просвјете 

и културе, Градска 
управа града Градишка 

ријешено 
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Бр. Иницијатива 
Датум 

подношења 
Сектор 

Институција / установа 
одговорна за рјешавање 

Носиоци активности 
на реализацији 

Статус 

7 

Организовање састанка 
Привредног савјета са 
представницима Царинске 
испоставе Градишка ради 
сагледавања могућности 
убрзавања царинских 
поступака. 

04.04.2019 сви сектори - 

Одјељење за привреду 
и пољопривреду, 

секретар Привредног 
савјета 

ријешено 

8 

Измјене у динамици израде, 
разматрања и усвајања 
Информације о стању у 
привреди града Градишка, као 
и измјене у самој форми 
документа 

31.07.2019 сви сектори 
Одјељење за привреду и 
пољопривреду Градске 
управе града Градишка 

Одјељење за привреду 
и пољопривреду 

Градске управе града 
Градишка, Привредни 

савјет 

рјешавање 
у току 

9 
Организовање међусобних 
посјета привредника Градишке 

31.07.2019 сви сектори 

Одјељење за привреду и 
пољопривреду Градске 
управе града Градишка, 

Привредни савјет 

Одјељење за привреду 
и пољопривреду 

Градске управе града 
Градишка, Привредни 

савјет 

рјешавање 
у току 

 

 
Напомена: Све иницијативе које су усвојене од стране Привредног савјета су уобзирене и уписане у регистар иницијатива. 
 
Ажурирање извршио: Данило Шобот, секретар 
Датум ажурирања: 16.12.2019. 


