РЕПУБЛИКА СРПСКА

ГРАД БАЊА ЛУКА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
- Савјет за привреду, запошљавање,
финансије и буџет –

Број: 05/15
Дана: 13.02.2015. године

ЗАПИСНИК
са сједнице Савјета за привреду, запошљавање, финансије и буџет
одржане 13.02.2015. године

Дана 13.02.2015. године са почетком у 11,00 часова, у сали 137/I Градске управе Града
Бања Лука, одржана је сједница Савјета за привреду, запошљавање, финансије и буџет, који
је образован рјешењем Градоначелника број: 12-Г-1994/14 од 09.04. и 20.06.2014. године.
Сједници је присуствовало 10 чланова Савјета, а оправдано одсуство најавили су: Јасна
Бркић, Дарко Партало, Срђан Шупут, Драган Праштало, Војин Мијатовић, Ранко Барош и
Зоран Бабић, те Небојша Нинић и Милован Ђурић који нису најавили свој изостанак.
Записник је водила Татјана Дукић.
Градоначелник је у уводној ријечи поздравио присутне и предложио сљедећи:

ДНЕВНИ

РЕД

1. Разматрање и усвајање записника са анализом закључака донесених на претходној
сједници Савјета, одржаној 10.12.2014. године
2. Разматрање и усвајање Нацрта Пословника о допуни Пословника о раду Савјета
за привреду
3. Разматрање Студије стања незапослености на подручју града Бањалука са
студијама случаја
Извјестилац: представник Одјељења за привреду и CIDEA-e
4. Разматрање Стратегије запошљавања на територији Бањалука за период 2015-2020
Извјестилац: представник Одјељења за привреду и CIDEA-e

Пошто је констатовано да на сједници присуствује довољан број чланова, тј. да је обезбјеђен
кворум, приступило се разматрању предложених тачака, након чега су усвојени сљедећи

2
ЗАКЉУЧЦИ
АД-1
Констатовао да је записник са претходне сједнице Савјета, одржане 10.12.2014. године,
једногласно усвојен.
АД-2
Констатовано је да је Нацрт Пословника о допуни Пословника о раду Савјета за
привреду једногласно усвојен.
АД-3 и АД-4
Савјет сматра да Студија стања незапослености на подручју града Бањалука са
студијама случаја и Стратегија запошљавања на територији Бањалука за период 20152020 године садрже прецизно урађену анализу стања која може послужити као полазна
основа за предстојеће активности које се односе на дефинисање пројектног задатка за
израду Стратегије развоја града Бањалука за период 2016-2020. године.
У складу са наведеним, Студија и Стратегија у овом облику не могу ићи у
скупштинску процедуру, јер су засноване на старим стратешким документима за које је
већ покренут поступак редефинисања, али могу послужити као добра база за израду
одређених сегмената у тим стратешким документима.
Поред тога, један од суштинских разлога због којих није реално да се овај
документ пусти у процедуру је и питање Технолошког бизнис парка (ТБП). Наиме,
Студију о ТБП је усвојила Скупштина Града, али тада су улазни параметри били битно
другачији, односно ТБП је био планиран на основу бесплатне додјеле земљишта Граду
од стране Владе Републике Српске. Град је извршио ревизију студије и кредитно се
задужио у висини од 8 милиона КМ, од чега је 6,5 милиона КМ утрошено за куповину
фабрике „УНИС-Ваљаоница хладно ваљане траке“ у стечају, а 1,8 милиона КМ је у
складу са одлукама Скупштине Града, одвојено за уређење инфраструктуре након
преузимања фабрике са циљем је да се тај простор што брже стави на располагање
улагачима који су спремни за отварање нових производних погона.
Неопходно је паралелно водити активности и процијенити вријеме када ће се
овај редефинисан документ усаглашен са стратешким циљевима и задацима
дефинисаним Стратегијом развоја града 2016-2020 упутити Скупштини Града на
разматрање. Градска развојна агенција треба процијенити да ли ће овај документ бити
обједињен са Стратегијом МСП.
Такође је закључено да све линије помоћи приликом запошљавања остају и
даље на снази.

Записник водила:
Татјана Дукић
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