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П Р О Г Р А М  Р А Д А 
Привредног савјета града Градишка за 2022. годину 

 
 

1. УВОД 
 
Програм рада Привредног савјета града Градишка за 2022. годину је основа за 
благовремено и редовно планирање сједница Привредног савјета, остваривање 
циљева и спровођење активности утврђених Правилником о успостављању и вођењу 
јавно-приватног дијалога у граду Градишка, Одлуком о оснивању Привредног савјета 
града Градишка, Рјешењем о именовању чланова Привредног савјета града Градишка 
и Пословником о раду Привредног савјета града Градишка. 
 
 
2. ПРОГРАМ РАДА 
 

1) 1. сједница, јануар - март 
 

Програмски садржај Носилац 

Извјештај о реализацији Програма рада Привредног 

савјета града Градишка за 2021. годину 
Привредни савјет 

Резултати анкете пословног сектора у 2021. години Градска управа 

Програма подстицаја привреди и пољопривреди за 

2022. годину 
Градска управа 

Правилници из програма подстицаја привреди и 

пољопривреди за 2022. годину 
Градска управа 

Израда информације о стању у привреди у граду 

Градишка за 2021. годину 

Привредни савјет и 

Градска управа 

Извјештај о актуелним јавним позивима домаћих и 

међународних донатора 
Развојна агенција Градишка 

Разматрање иницијатива Привредног савјета Привредни савјет 

Остала питања Привредни савјет 

 
2) 2. сједница, април - јун 

 

Програмски садржај Носилац 

Информација о реализацији Акционог плана за 

образовање и запошљавање Града Градишка за период 

2021-2022. године 

Савјет за образовање и 

запошљавање 

Извјештај о реализацији програма подстицаја привреди 

и пољопривреди у 2021. години 
Градска управа 

Доступност, цијене и квалитет комуналних услуга Градска управа 

Разматрање Информације о стању у привреди у граду 

Градишка за 2021. годину 
Привредни савјет 
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Извјештај о актуелним јавним позивима домаћих и 

међународних донатора 
Развојна агенција Градишка 

Разматрање иницијатива Привредног савјета Привредни савјет 

Остала питања Привредни савјет 

 
 

3) 3. сједница, јул - септембар 
 

Програмски садржај Носилац 

Полугодишњи извјештај о извршењу буџета Града Градска управа 

Административне и комуналне таксе и накнаде Привредни савјет 

Просторно-планска документација  Градска управа 

Извјештај о актуелним јавним позивима домаћих и 

међународних донатора 
Развојна агенција Градишка 

Разматрање иницијатива Привредног савјета Привредни савјет 

Остала питања Привредни савјет 

 
4) 4. сједница, октобар - децембар 

 

Програмски садржај Носилац 

Програм рада Привредног савјета за 2023. годину Привредни савјет 

Програми подстицаја привреди и пољопривреди из 

Буџета града Градишка за 2023. годину 
Градска управа 

Буџет града Градишка за 2023. годину Градска управа 

Годишњи план имплементације стратегије развоја за 

2023. годину 
 

План капиталних инвестиција града Градишка за 2023. 

годину 
Градска управа 

Извјештај о актуелним јавним позивима домаћих и 

међународних донатора 
Развојна агенција Градишка 

Разматрање иницијатива Привредног савјета Привредни савјет 

Остала питања Привредни савјет 

 
 
 
3. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 
Програм рада Привредног савјета остаје отворен за све иницијативе, приједлоге, 
примједбе и сугестије од интереса за привреду Градишке. Све образложене сугестије и 
приједлози ће бити размотрени и уколико се покаже оправданост и потреба, исте ће 
бити правовремено уврштене у рад Савјета. 
 
 
 
 
Број: 11-541/21 

Датум: 17.12.2021. године 

          ПРЕДСЈЕДНИК 
          Драгана Илић, с.р. 

 


