
НАЦРТ 
 На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19) и члана 87. Статута града Градишка 
(„Службени гласник града Градишка“, бр. 4/17, 5/19), Скупштина града Градишка 
на сједници одржаној ___.___.2020. године, доноси 

 
 

О Д Л У К У 
 

о измјенама Програма подстицаја за развој предузетништва 
у граду Градишка за 2020. годину 

 
 
I 

 
У Програму подстицаја за развој предузетништва у граду Градишка за 2020. 

годину („Службени гласник града Градишка“, број 16/19) у тачки I (основне 
одредбе) у ставу 1. ријеч ,,врсте“ се замјењују ријечју ,,врста“. 

 
II 

  
 Тачка II (финансијски оквир и врсте подстицаја) се мијења и гласи: 
,,Новчана средства за реализацију овог програма обезбиједиће се из Буџета 

града Градишка за 2020. годину у износу од 100.000,00 КМ. 
 Подстицај привредним субјектима (корисницима подстицаја) додјељује се 

као новчана средства за набавку постројења и опреме. 
  Новчана средства из овог програма су намјенска и бесповратна.“ 

 
III 

 
            Тачка IV (поступак додјеле подстицаја)  се мијења и гласи: 
  
     ,,Поступак  додјеле подстицаја  спроводи Одјељење за привреду и 
пољопривреду Градске управе града Градишка. 
          Подстицајна  средства  се додјељују на основу јавног позива који садржи: 
предмет, намјену и износ расположивих средстава подстицаја, потребне услове,  
начин подношења пријаве, потребну документацију, критеријуме за оцјењивање, 
рок до када је отворен и друге податке од значаја за јавни позив.         
          Градоначелник  расписује  јавни позив који се објављује на огласној плочи 
градске управе, интернет страници града и другим средствима јавног информи-
сања. 
      На  приједлог  Одјељења за привреду и пољопривреду Градоначелник име-
нује Комисију за спровођење поступка додјеле подстицаја за развој предузе-
тништва. 
     Комисија  утврђује  испуњеност  услова  и оцјену пријава за додјелу подсти-
цаја на основу утврђених критеријума, те сачињава приједлог ранг листе. 
         На приједлог Комисије, Градоначелник доноси одлуку о додјели подстицаја, 
а са сваким корисником подстицаја појединачно се закључује уговор, којим се 
регулишу међусобна права и обавезе и на основу којег ће се вршити исплата 
подстицаја.“    
 

 
 



 
 

IV 
 

       Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ,,Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 
 
 
 
 
Број:  
Датум: ____.____.2020. 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИK 

СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Миленко Павловић  

 



 
 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
Одлуке о измјенама Програма подстицаја за развој предузетништва у граду 

Градишка за 2020. годину 
 

 
ПРАВНИ ОСНОВ 
 

Правни основ за доношење Одлуке о измјенама Програма подстицаја за 
развој предузетништва у граду Градишка за 2020. годину садржан је у одредбама 
члана 39.  Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
бр. 97/16 и 36/19) и члана  87. Статута града Градишка („Службени гласник града 
Градишка“, бр. 4/17, 5/19) којима се прописује надлежност Скупштине за 
доношење аката. 

 
 

РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ 
 
         Програмом подстицаја за развој предузетништва у граду Градишка за 2020. 
годину предвиђена су новчана средства у износу од 150.000,00 КМ.  
 
Врста подстицаја Усвојено 

буџетом, КМ 
Нацрт 
ребаланса, КМ 

1) набавка постројења и опреме 100.000,00 100.000,00 
2) пословно савјетовање 30.000,00 0,00 
3) пословно повезивање 10,000,00 0,00 
4) набавка софтвера 10.000,00 0,00 
 
          Појавом  пандемије  корона  вируса  (COVID - 19),  одређене  врсте подсти-
цаја (пословно савјетовање, пословно повезивање) немогу бити реализоване због 
ограничене могућности контаката, одласка у иностранства и слично, а указала се 
и потреба за доношење ,,Програма додјеле субвенција пословним субјектима 
погођених кризом изазваном  вирусом корона (COVID - 19) у Граду Градишка“ 
(,,Службени гласник града Градишка“, број: 9/20). Реализација наведеног Програ-
ма у износу од 100.000,00 КМ се спроводи у  Одјељењу за привреду и пољопри-
вреду. 
             Из наведених разлога,  средстава предвиђена  Програмом подстицаја за 
развој предузетништва у граду Градишка за 2020. годину су  умањена и износе 
100.000,00 КМ. 
              
ПРИЈЕДЛОГ 
 
 Предлаже се Скупштини града Градишка да Одлуку о измјенама Програма 
подстицаја за развој предузетништва у граду Градишка за 2020. годину, усвоји у 
предложеном тексту. 


