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

града Градишка за 2020. годину 
 
 

1. УВОД 
 
Привредни савјет града Градишка током 2020. године одржао је четири редовне 

сједнице и на њима укупно разматрао 34 тачаке дневног реда. Специфичност овог 

извјештаја подразумијева да је задња сједница Привредног савјета била прва 

конститутивна у новом сазиву. 

На дневном реду биле су тачке предвиђене Програмом рада Привредног савјета 

града Градишка за 2020. годину, те друга питања која су иницирана од стране 

приватног и јавног сектора. 

 
 

 
2. РЕЗУЛТАТИ РАДА 

 

Бр. 
Врста 

резултата 
Опис 

1. 
усвојени/ 

разматрани 
документи 

- Измјене и допуне Пословника о раду 

- Извјештај о реализацији Програма рада Привредног савјета 

града Градишка за 2019. годину 

- Правилници из програма подстицаја привреди и пољопривреди 

за 2020. годину 

- Израда Информације о стању у привреди у граду Градишка за 

2019. годину 

- Разматрање Одлуке о комуналним таксама 

- Разматрање Одлуке о градским административним таксама 

- Разматрање Резултата анкете пословног сектора у 2019. години 

- Извјештај о реализацији програма подстицаја привреди и 

пољопривреди у 2019. години 

- Информација о стању у привреди у граду Градишка за 2019. 

годину 

- Приступ финансијским средствима за приватни сектор 

(презентација о доступним кредитним средствима, субвенцијама 

и грантовима) 



 

- Презентација компаније АВАЛОН: Брендирање и промоција за 

инострана тржишта и израда онлајн платформе 

- Припрема Буџета града Градишка за 2021. годину 

- Административне и комуналне таксе и накнаде 

- Цијене и квалитет комуналних услуга 

- Просторно-планска документација (урбанистички планови који се 

односе на пословне/индустријске зоне) 

- Именовање предсједника и замјеника предсједника Привредног 

савјета 

- Усвајање новог Пословника о раду Привредног савјета 

- Утврђивање Програма рада Привредног савјета за 2021. годину 

- Приједлог Буџета града за 2021. годину 

- Годишњи план имплементације стратегије развоја града 

Градишка за 2021. годину 

- План капиталних инвестиција Града Градишка за 2021. годину 

- Програми подстицаја привреди и пољопривреди који се 

додјељују из буџета Града за 2021. годину 

- Разматрање иницијатива Привредног савјета 

- Разматрање могућности отварања представништва града 

Градишка у Бечу 

- Извјештај о актуелним јавним позивима домаћих и међународних 

донатора 

 

 

Рад Привредног савјета током 2020. године био је отежан због појаве и ширења 

вируса COVID-19. Упркос новонасталој ситуацији, сједнице Привредног савјета 

одржаване су у складу са раније утврђеним и усвојеним Планом за 2020. годину.  Иако 

су услови за рад и функционисање били отежани Привредни савјет је разматрао и 

усвоио сви најзначајније акте, за које је неопходно обезбиједити мишљење Савјета. 

Као је раније наведено, специфичност овог извјештаја подразумијева то да је задња 

сједница Привредног савјета у 2020. години, била прва конститутивна у новом сазиву. 

Нови сазив Привредног савјета проширен је са ранијих 19 на 27 чланова, са циљем 

веће заступљености представника привредних субјеката и цивилног сектора у раду 

Савјета. Исто тако, приликом именовања чланова Привредног савјета из реда 

приватног сектора, водило се рачуна о заступљеност релевантних сектора привреде 

града са потенцијалима за развој. 
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