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

града Градишка за 2021. годину 
 
 

1. УВОД 
 
Привредни савјет града Градишка током 2021. године одржао је четири редовне 

сједнице и на њима укупно разматрао 36 тачака дневног реда.  

 

На дневном реду биле су тачке предвиђене Програмом рада Привредног савјета 

града Градишка за 2021. годину, те друга питања која су иницирана од стране 

приватног, јавног и цивилног сектора. 

 
 

 
2. РЕЗУЛТАТИ РАДА 

 

Бр. 
Врста 

резултата 
Опис 

1. 
усвојени/ 

разматрани 
документи 

- 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 донаторa 

- Извјештај о реализацији Програма рада Привредног савјета 

града Градишка за 2020. годину 

- Резултати анкете пословног сектора у 2020. години 

- Правилник о поступку додјеле подстицаја из програма 

подршке развоју предузетништва у граду Градишка за 2021. 

годину 

- Правилник о начину и условима расподјеле средстава за 

подршку пољопривреди за 2021. годину 

- Презентација маркетинг плана – Арена Градишка 

- Разматрање иницијатива Привредног савјета 



 

- Извјештај о актуелним јавним позивима домаћих и 

међународних донаторa 

- Извјештај о реализацији мјера активне политике 

запошљавања Града Градишка за период 2019-2020. године 

- Акциони план образовања и запошљавања Града Градишка 

за период 2021-2022. Године 

- Извјештај о извршењу буџета Града за период 01.01-

30.06.2021. године  

- Правилник о поступку додјеле подстицајних средстава из 

Програма подршке предузетништву за 2021. годину 

- Доступност, цијене и квалитет комуналних услуга 

- Административне и комуналне таксе и накнаде  

- Извјештај о реализацији програма подстицаја пољопривреди 

у 2020. Години 

- Информација о стању у привреди града Градишка за 2020. 

Годину 

- Просторно-планска документација  

- Извјештај о актуелним јавним позивима домаћих и 

међународних донатора  

- Презентација пројекта Развој кроз дигиталне иновативне 

хабове 

- Разматрање иницијатива Привредног савјета  

- Програм рада Привредног савјета за 2022. годину 

- Информација о запошљавању особа са инвалидитетом 

- Програми подстицаја привреди и пољопривреди из Буџета 

града Градишка за 2022. годину 

- Буџет града Градишка за 2022. годину (нацрт) 

- Годишњи план имплементације стратегије развоја за 2022. 

годину (нацрт) 

- План капиталних инвестиција града Градишка за 2022. годину 

(нацрт) 

- Извјештај о актуелним јавним позивима домаћих и 

међународних донатора  

- Разматрање иницијатива Привредног савјета  

 

Рад Привредног савјета и током 2021. године био је отежан због пандемије вируса 

COVID-19, која и даље траје. Сједнице Привредног савјета одржаване су у складу са 

раније утврђеним и усвојеним Планом за 2021. годину.  Привредни савјет је разматрао 

и усвојио сва најзначајнија акта, за које је неопходно обезбиједити мишљење Савјета. 
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