
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА ДЕРВЕНТА 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Трг ослобођења бб, Дервента, тел

 

Конститутивна

Сала Скупштине

14:00 – 
14:15 

Увод  
• Уводна рије
• Усвајање записника
• Представљање

14:15 – 
14:40 

Информације о спроведеним
• Анализа броја

у средњим школама
• Утврђивање планова

(ширења производних
снагом у тим

• Упућивање иницијативе
полагања санитарно
иницијативи општине

• Информација

14:40– 15:00 

Спровођење иницијативе
• Представљање

радном снагом
• Информација

капацитета за
средњошколском

• Формирање радне

15:00– 15:20 

Информације о пројектима
• Пројекат ИНОВАР

металском сектору
• ЛОКАЛ-ИНТЕРАКТ

ЈЛС и привреднике
предузећима

• AFTER-CARE
• Пројекат Привредне

(анкетирање
за фирме (ГИЗ

тел: 053/315-106, факс: 053/315-105, www.derventa.ba, 

Конститутивна сједница Привредног савјета општине

Скупштине општине Дервента, Трг Ослобођења

28. мај 2018. године 

ДНЕВНИ РЕД 

ијеч -  начелник општине 
Усвајање записника са првог састанка Привредног савјета
Представљање дневног редa састанка 

о спроведеним активностима у периоду између
броја ученика који се тренутно школују по образовним

средњим школама у Дервенти 
Утврђивање планова инвестирања привредника у наредној
ширења производних капацитета) и утврђивање потреба

у тим капацитетима. 
Упућивање иницијативе надлежној институцији за укидање
полагања санитарно-хигијенског минимума сваке 4 године

ијативи општине Прњавор). 
Информација о изради Стратегије развоја општине Дервента

иницијативе за унапрјеђење радне снаге у металском
Представљање резултата анкете металског сектора о потребама

снагом 
Информација о уложеним средствима општине Дервента
капацитета за унапрјеђење радне снаге (адаптација простора
средњошколском центру) 
Формирање радне групе за спровођење иницијативе 

о пројектима релевантним за привреду 
ИНОВАР – Повећање конкурентности и иновативности

металском сектору кроз развој јавно-приватног дијалога
ИНТЕРАКТ – преношење знања у области ЛЕР

привреднике (како пружати услуге извозно-орјентисаним
предузећима) (ГИЗ) 

CARE – пројекат постинвестиционе поддршке
Пројекат Привредне коморе за подршку металском
анкетирање, Б2Б, обуке за привреднике и суфинансирање
фирме (ГИЗ) 

www.derventa.ba, е-mail: nacelnik@derventa.ba 

општине Дервента 

Ослобођења бб 

Привредног савјета 

периоду између два састанка 
по образовним профилима 

наредној години 
потреба за радном 

укидање обавезе 
године (придруживање 

општине Дервента  
снаге у металском сектору 
сектора о потребама за 

Дервента у развој 
адаптација простора у 

 

иновативности у 
дијалога (ГИЗ) 

области ЛЕР-а за представнике 
орјентисаним 

поддршке (Свјетска банка) 
металском сектору 
суфинансирање цертификације 



15:20– 16:00 

Разматрање нових иницијатива за унапрјеђење пословног окружења и 
конкурентности МСП 

• Нови приједлози и иницијативе  
• Дискусија 

16:15– 16:30 

Закључак 
• Приједлог приоритених тема за јавно-приватни дијалог и приоритетних 

иницијатива за сљедећи састанак 
• Утврђивање термина за наредни састанак 
• Договор о комуникацији, размјени инормација и начину рада између два 

састанка  
• Завршња питања, закључци и коментари 

 


