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И З В Ј Е Ш Т А Ј 
о реализацији Програма рада Привредног савјета 

града Градишка за 2019. годину 
 
 

1. УВОД 
 
Привредни савјет града Градишка током 2019. године одржао је четири редовне 
сједнице и на њима укупно разматрао укупно 28 тачака дневног реда. На дневном реду 
биле су тачке предвиђене Програмом рада Привредног савјета општине Градишка за 
2019. годину, те друга питања која су иницирана од стране приватног и јавног сектора. 
 
 
2. РЕЗУЛТАТИ РАДА 
 

Бр. 
Врста 

резултата 
Опис Напомена 

1.  иницијативе 

- 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 
унaпрeђeњa сaрaдњe и кoмуникaциje пo 
питaњу рaспoдje шумских дрвних сoртимeнaтa 

- 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 "TIKT MANUFAKTURA" 
д.о.о. Градишка и "ПМП Јелшинград - ФМГ" 
д.д. Градишка са ЈУ Техничка школа Градишка 

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

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

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

- Организовање међусобних посјета 
привредника Градишке 

- 
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Бр. 
Врста 

резултата 
Опис Напомена 

2.  приједлози 

- приликом израде програма подршке 
предузетништву, за чију се реализацију 
обезбјеђују средства из Буџета града 
Градишка за наредну годину, у разматрање 
узети сљедеће врсте подстицаја односно 
подршку за сљедеће активности: 1. набавка 
постројења и опреме, 2. набавка софтвера, 3. 
пословно повезивање (B2B сусрети, сајмови, 
студијска путовања и сл.), 4. пословно 
савјетовање, 5. развој људских ресурса и 6. 
самозапошљавање 

- 

3.  
усвојени/ 

разматрани 
 документи 

- Извјештај о реализацији Програма рада за 
2018. годину 

- Програм рада за 2019. годину 
- Нацрт Правилника о поступку додјеле и 

исплате средстава из Програма подршке 
развоју предузетништва у општини Градишка 
за 2019. годину 

- Одлука о измјени Одлуке о оснивању 
Привредног савјета општине Градишка 

- Одлука о измјенама и допунама Пословника о 
раду Привредног савјета општине Градишка 

- Информација о стању у привреди у граду 
Градишка за 2018. годину 

- Програм подршке  развоју пољопривреде за 
2020. годину (радни материјал) 

- Програм подстицаја за развој предузетништва 
- у граду Градишка за 2020. годину (радни 

материјал) 
- Програм подстицаја за новоосноване 

привредне субјекте у граду Градишка за 2020. 
годину (радни материјал) 

- Програм рада Привредног савјета града 
Градишка за 2020. годину 

- Резултати анкете пословног сектора у 2019. 
години 

- Буџет града Градишка за 2020. годину 
- План капиталних инвестиција града Градишка 

за период 2019-2023 

- 
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Бр. 
Врста 

резултата 
Опис Напомена 

4.  информисање 

- Побољшање стања на подручју Градишке у 
погледу запошљавања особа са 
инвалидитетом (представници ЈУ Фонд за 
професионалну рехабилитацију и 
запошљавање инвалида) 

- Расподјела дрвних сортимената у граду 
Градишка за 2019. годину (ШГ „Градишка“) 

- Услуге Развојне агенције Градишка РАГА 
- актуелни јавни позиви у оквиру EU4Business 

пројекта (РАГА) 
- Резултати рада Развојне агенције Градишка у 

2019. години (РАГА) 
- Закон о подстицајима у привреди Републике 

Српске (Одјељење за привреду и 
пољопривреду) 

- Рад и активности Савјета за образовање и 
запошљавање града Градишка и видови 
координације овог тијела са радом Привредног 
савјета (Одсјек за локални економски равој) 

- Пилот пројекат Владе Републике Српске који 
се односи на удруживање средстава са 
републичког нивоа са локалном заједницом по 
питању програма запошљавања код познатог 
послодавца и самозапошљавања 

- Активности израде просторно-планске 
документације на подручју града Градишка у 
2019. години и плановима за 2020. годину 
(Одјељење за просторно уређење и грађење) 

- 

5.  
проширени 
састанци 

- састанак са представницима Управе за 
индиректно опорезивање Босне и Херцеговине 
у циљу сагледавања могућности убрзавања 
царинских поступака 

- 

 
 
 
Број: 3-03/20 

Датум: 13.03.2020. 
ПРЕДСЈЕДНИК 

ПРИВРЕДНОГ САВЈЕТА 

 
Зоран Аџић с.р. 

 
 


