Општина Градишка је испунила услове за сертификацију општине са повољним
пословним окружењем, према захтјевима BFC SEE (Business Friendly Certification South
East Europe) стандарда са оцјеном 88,1%.
Верификациона комисија је након обављене верификационе посјете 07.11.2017. године
Општини Градишка сачинила извјештај о испуњености BFC SEE критеријума и упутила га
на регионалну потврду Акредитационом тијелу BFC SEE. Регионални савјет НАЛЕД-а за
југоисточну Европу је Општини Градишка послао Потврду о испуњености критеријума
програма сертификације градова/општина са повољним пословним окружењем у
југоисточној Европи, у складу са стандардом BFC SEE:2014. Од датума одлуке
Регионалног савјета, Општина Градишка стиче назив „Повољно пословно окружење“
односно „Business Friendly City“ и право коришћења и истицања заштитног знака
Сертификације у складу са књигом стандарда.
Постигнута унапређења током овог процеса у смислу ефикасности и транспарентности
општинске администрације, оснаживање јавно-приватног дијалога ће се у наредном
периоду још више учврстити како би се створиле претпоставке за убрзање локалног
економског развоја ради подизања квалитета живота грађана Градишке.
Општина Градишка је током процеса имплементације BFC SEE стандарда имала
несебичну и свеобухватну подршку агенције CRS кроз пројекат RAST (Restoring
Accountability and Supporting Transformation) којег финансира USAID.
Шта сертификат значи?
Међународно признати стандард (BFC SEE) је јединствени програм за побољшање
квалитета услуга и информација које локалне самоуправе у региону југоисточне Европе
пружају привредницима и потенцијалним инвеститорима. Програм даје јасне смјернице
општинама и градовима како да креирају добру пословну климу и уведу стандарде
ефикасне и транспарентне локалне администрације. С друге стране, инвеститорима који
желе да преселе или прошире своје пословање у југоисточну Европу, BFC SEE
сертификат служи као стандардизован механизам за процјену локалних услова за
пословање и указује на то које општине у региону имају најповољнију климу за
инвестирање.
Крутеријуми стандарда BFC SEE

Критеријуми квалитета локалног пословног окружења се оцјенује на основу 80
подкритеријума груписаних у 12 критеријума:
 Стратегија локалног развоја
 Организациона јединица која је задужена за локални економски развој (КЛЕР)
 Стални Привредни савјет
 Систем услуга за добијање грађевинске дозволе
 Постојање аналитичке основе за подршку локалној пословној заједници и привлачење
инвестиција
 Активности за промоцију улагања и квалитета пословног амбијента у општини
 Кредитна способност и кредитна оправданост
 Праћење динамике локалног тржишта рада и активан однос према утврђеном стању и
потребама
 Општина развија сарадњу јавног и приватног сектора
 Општина спроводи транспарентну пореску политику и политику наплате такси којима
се стимулише економски развој
 Информационе технологије и комуникација.

