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           Акциони план запошљавања на подручју града Бањалуке за 2017. годину (у даљем 

тексту: Акциони план)  представља основни инструмент провођења активне политике 

запошљавања на годишњем нивоу. Сходно томе, представља обједињен преглед циљева и 

приоритета политике запошљавања, које је потребно остварити путем реализације програма 

и мјера активне политике запошљавања током 2017. године.  

         Основни циљ овог Акционог плана је повећање запослености, односно успостављање 

стабилног и одрживог тренда раста запослености, а кључна подручја провођења политике 

запошљавања су: подршка домаћим и страним инвестицијама, финансијска подршка новом 

запошљавању у привреди и подстицање развоја предузетништва путем стимулативних мјера 

на нивоу локалне самоуправе. 

При конципирању документа кориштени су званични подаци Републичког завода за 

статистику, Пореске управе РС, Завода за запошљавање РС- Филијала Бањалука, као и 

регистри и базе података Одјељења за привреду, Одјељења за саобраћај и путеве и Одјељења 

за локални економски развој и стратешко планирање. 

 

УВОД 
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1.  АНАЛИЗА СТАЊА У ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ 

 
 

1.1 Демографски подаци 

             Према прелиминарним резултатима пописа становништва, домаћинстава и станова у 

БиХ октобра 2013. године, на подручју града Бањалуке, односно на површини од 1.239 

квадратних километара, било је 199.191 становник, из чега слиједи да је просјечна густина 

насељености износила 160,77 становника на квадратни километар. На подручју града 

пописано је 65.225 домаћинстава и 87.986 станова. 

У поређењу са статистички процијењеном броју становника Бањалуке у 2012. години 

(227.603), прелиминарни резултати пописа из октобра 2013. године говоре да је број 

становника Бањалуке смањен за 28.412 или за 12,5%. Међутим, статистички процијењен број 

становника у 2014. години повећан је 15,8%, у односу на попис из 2013. године, а за 0,4% у 

2015. години, у односу на 2014. годину. При том је забиљежен позитиван, али скроман 

природни прираштај, као и позитиван миграциони салдо у посматраном периоду (2012-

2015.). 

 

 

1.2 Образовна структура становништва  

Tabela 1: Образовна структура 

 

Ниво образовања 

Број ученика и студената, школска 2015/2016 година 

Република Српска Бањалука 

Основно образовање 93.670 15.938 

Средње образовање 42.089 10.091 

Високо образовање 37.390 25.310 

Извор: Републички завод за статистику РС 

 

Високим образовањем на подручју Бањалуке обухваћено је у 2015/2016. години 

укупно  25.310 студента. На Јавном универзитету Бања Лука (16 државних факултета) 

укупно је уписано 16.647 студената, док је у три приватне високе школе и четири приватна 

универзитета у Бањалуци уписано укупно 8.663 студената.  

Спроведене анализе и анкете током 2016. године показале су да образовни систем у 

знатној мјери није усклађен са захтјевима привреде те је неопходно уградити релевантне 

податке с тржишта рада с циљем планирања уписне политике. Поред наведеног, неопходно 

је пратити потребе привреде и у континуитету прилагођавати понуду образовних профила.  
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1.3 Привреда 

1.3.1 Број и структура привредних субјеката 

 

Према подацима Пореске управе Републике Српске, која води регистар активних 

пословних субјеката, са стањем 31.12.2016. године на подручју града Бањалуке укупно је 

регистровано 17.258 пословних субјеката (9.492 правна лица и 7.766 предузетника). При том 

је Пореска управа РС на подручју града Бањалука регистровала 65.330 радника, од којих је 

57.065 радника запослено код правних лица, а 8.265 радника код самосталних предузетника. 

У односу на стање 31.12.2015. године (16.475 пословних субјеката), на крају 2016. 

године број бањалучких пословних субјеката повећан је 4,8%, број правних лица за 5,0%, а 

самосталних предузетника за 4,5%. 

 Од укупног броја активних правних лица у 2016. години (9.492), у области привреде 

пословало је 56,2% или 5.335 привредних друштава, у оквиру којих највеће учешће су 

остварила правна лица у:  

 области трговине пословало је 3.047 или 32,1%,, 

 прерађивачкој индустрији је пословало 721 предузеће (7,6%), 

 грађевинарству 494 правна лица (5,2%), 

 области информисања и комуникација 332 предузећа (3,5%),  

 области саобраћаја и складиштења 256 правних лица (2,7%), 

 финансијским дјелатностима 142 правна лица или 1,5%, 

 области угоститељства 114 предузећа (1,2%), 

 области пољопривреде, шумарства и рибарства 95 бањалучких предузећа (1,0%).  

Код регистрованих самосталних предузетника на крају 2016. године просјечно је био 

запослен 1,1 радник, док су правна лица на подручју града Бањалуке просјечно запошљавала 

6,0 радника. 

 

1.3.2 Самостално предузетништво 

Након доношења Уредбе о класификацији дјелатности Републике Српске, укинуте су 

ознаке облика обављања предузетничке дјелатности, тако да Одјељење за привреду води 

регистар издатих одобрења за обављање предузетничке дјелатности, која има јединствену 

ознаку с.п. (самостални предузетник).  

Према регистру активних предузетника Одјељења за привреду и Одјељења за 

саобраћај и путеве, на подручју града Бањалуке, број активних самосталних предузетника на 

подручју града износио је на крају 2016. године 4.462, што је 1,4% више, него на крају 2015. 

године, када су пословала на подручју града 4.402 самостална предузетника. Током 2016. 

године у Одјељењу за привреду издато је 713 одобрења за рад самосталних предузетника, а 

дошло је до 658 одјава дјелатности.   
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Табела 2: Структура активних самосталних предузетника с подручја града Бањалуке, према 

дјелатностима - стање 31.12.2016. године 
 

 Подручје дјелатности Број самосталних 

предузетника 

%   

А Пољопривреде, шумарство и риболов 34 0,8   
C Дјелатности из области прерађивачке индустије 428 9,6   
F Дјелатности из области грађевинарства 164 3,7   
G Трговина на велико и на мало, поправка мот. возила 1.418 31,8   
H Саобраћај и складиштење 332 7,4   
I Дјелатност пружања смјештаја, припреме и 

послуживања хране, хотелијерство и угоститељство 

933 20,9   

J Информације и комуникације 52 1,2   
K Финансијске дјелатности и дјелатност осигурања 21 0,5   
L Пословање некретнинама 23 0,5   
M Стручне, научне и техничке дјелатности 299 6,7   
N Административне и помоћне услужне дјелатности 53 1,2   
P Образовање 39 0,9   
R Умјетност, забава и рекреација 52 1,2   
S Остале услужне дјелатности 614 13,8   

 Укупно 4.462 100,0   
Извор: Регистар Одјељења за привреду и Одјељења за саобраћај и путеве 

 

Према подацима Пореске управе Републике Српске, која води регистар активних пословних 

субјеката, са стањем 31.12.2016. године, на подручју града Бањалуке било je регистровано 7.766 

предузетника, код којих је било запослено 8.265 радника, док је на крају 2015. године код 7.452 

самостална предузетника било запослено 8.177 радника, што указује на пораст броја самосталних 

предузетника од 4,2% и пораст броја запослених код предузетника од 1,1%. 

 

 

 

1.3.3 Инвестиције 

Посматрајући вриједност инвестиција реализованих на подручју града Бањалуке у 

периоду од 2011. до 2015. године, уочава се да је у 2013. години забиљежена највећа 

вриједност инвестиција у посматраном периоду (645,5 милиона КМ) и уједно највеће учешће 

у инвестицијама Републике Српске и то од 41,8%, док је 2014. године забиљежена најнижа 

вриједност инвестиција (357,2 милиона КМ) и најниже учешће инвестиција с подручја града 

(17,9%) у инвестицијама Републике Српске. У односу на 2014. годину, у 2015. години на 

подручју града реализоване су инвестиције у вриједности од 402.464.000 КМ, која је 12,7% 

већа, у односу на претходну годину, а уједно је повећано и учешће бањалучких инвестиција 

у укупним инвестицијама Републике Српске, са 17,9% у 2014. години на 24,6% у 2015. 

години, како је то представљено у сљедећем прегледу:  
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Табела 1: Реализиване инвестиције у периоду 2011-2015. година 

Година 

Вриједност у КМ Учешће 

Бањалуке у 

РС у % 
Република Српска 

Бањалука 

Износ у КМ Ланчани индекс 

2011 1.367.206.000 474.814.000 - 34,7 

2012 1.630.244.000 499.593.000 105,2 30,6 

2013 1.546.014.000 645.503.000 129,2 41,8 

2014 1.995.499.000 357.246.000 55,3 17,9 

2015 1.633.342.000 402.464.000 112,7 24,6 
 Извор: Републички завод за статистику 

 
Граф 1: Вриједност реализованих нвестиција на подручју Републике Српске и Бањалуке 

 

Град Бањалука, како би повећао инвестиције у граду, успоставио је систем процедура  

за унапређење квалитета услуга и информација, које јединице локалне самоуправе пружају 

привредницима и страним инвеститорима, те је 2015. године добио сертификат  Програма 

сертификације повољног пословног окружења у југоисточној Европи (BFC SEE).  

 

Да би повећао привредну активност Град Бања Лука је:  

 Смањио комуналне таксе за истицање пословног имена за привредна друштва 

и самосталне радње из области индустрије и грађевинарства, као и за 

привреднике који први пут покрећу дјелатност; 

 Пружио могућност продужења радног времена; 

 Увео олакшице при плаћању накнаде за уређење градског грађевинског 

земљишта и ренте; 

 Увео олакшице при изградњи производног погона и при готовинском плаћању; 

 У циљу реализације инвестиционих пројеката од посебног значаја за локални 

економски развој Скупштина града је донијела Правилник о условима и начину 

отуђења непокретности Града Бања Лука. 
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Како би се успоставила што боља комуникација са привредницима формиран је 

Савјет за економска питања и развој, а омогућио лакши и бржи приступ инвеститорима 

основан је Центар за инвеститоре.  

 

1.4 Стање на тржишту рада 

1.4.1 Незапосленост 

Према подацима Бироа за запошљавање Бањалука, на дан 31.12.2016. године активну 

понуду радне снаге на подручју града чинило је 14.192 незапослена лица. Према евиденцији 

Бироа, у 2016. години по основу запослења брисано је с евиденције 6.360 незапослених лица, 

а евидентирано је новопријављених 6.427 лица, која траже запослење. У структури укупног 

броја активне понуде радне снаге, незапослених женског пола је 52,8%, а мушког 47,2%. У 

старосној структури незапослених лица, 60,5% чине незапослени животне доби од 30 до 55 

година. Посматрајући квалификациону структуру, највеће учешће од 32,4% имају 

незапослена лица средње стручне спреме, а затим слиједе незапослени квалификовани 

радници с учешћем од 29,4%. Квалификациона, полна и старосна структура незапослених с 

Бироа за запошљавање Бањалука приказана је у сљедећем прегледу.  
 

Табела 4: Квалификациона, полна и старосна структура незапослених, на дан 31.12.2016.  
 

           Стање и структуре              Укупно Жене % 

Стање на евиденцији 14.192 7.497 52,8 

    

Квалификациона структура Укупно % Жене 

0   Без школе 0 0,0 0 

1   Неквалификовани радници 2.000 14,1 917 

2   ПК-НСС радници 229 1,6 105 

3   Квалификовани радници 4.170 29,4 1.640 

4   Техничари ССС                4.595 32,4 2.746 

5   ВКВ специјалисти 148 1,0 29 

6-1 Виша стручна спрема 221 1,6 128 

7-1 ВСС 180 ECTS                 536 3,8 367 

7-2 ВСС 240 ECTS,4г,5г,6г        2.162 15,2 1.478 

7-3 Мастер 300 ECTS              98 0,7 66 

7-4 Магистар стари програм 29 0,2 17 

8   Доктори наука 4 0,0 4 

Укупно 14.192 100,0 7.497 

Старосна структура Укупно % Жене 
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Извор: Завод за запошљавање Републике Српксе, Филијала Бањалука 
 

У односу на стање активне понуде радне снаге на подручју града Бањалуке на крају 

2015. године (16.273 незапослена лица), крајем 2016. године активна понуда радне снаге 

биљежи смањење од 12,8%, односно за 2.081 незапослено лице. 

На подручју Републике Српске 31.12.2016. године било је евидентирано 125.906 

незапослених лица (31.12.2015. године 135.585 незапослених лица).  

 
 

Табела 2: Упоредни показатељи запослености за 2016. годину 

Показатељи Република 

Српска 

Бањалука Учешће 

Бањалуке у РС 

у % 

Број становника-процјена РЗС 2015. године 1.415.776 231.638 16,4 

Број запослених 257.001 65.330 25,4 

Број незапослених-активна понуда радне снаге     125.906 14.192 11,3 

Број пензионера 257.609 39.134 15,2 

Стопа запослености 18,2 28,2 - 

Стопа незапослености 32,9 17,8 - 

Однос броја пензионера и запос. радника 1,002 0,599 - 

 
 

 

 

Од 15 - 18 година 1 0,0 1 

Од 18 - 20 година 345 2,4 148 

Од 20 - 24 година 947 6,7 431 

Од 24 - 27 година 1.069 7,5 639 

Од 27 - 30 година 1.178 8,3 699 

Од 30 - 35 година 1.844 13,0 1.125 

Од 35 - 40 година 1.619 11,4 886 

Од 40 - 45 година 1.671 11,8 875 

Од 45 - 50 година 1.672 11,8 880 

Од 50 - 55 година 1.771 12,5 935 

Од 55 - 60 година 1.481 10,4 672 

Од 60 - 65 година 594 4,2 206 

Укупно 14.192 100,0 7.497 
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1.4.2 Запосленост 

1.4.2.1 Број и структура запослених радника 

 

Према подацима Пореске управе РС, 31.12.2016. године на подручју Бањалуке било је 

запослено 65.330 радника. У наведеном броју запослених, према областима привређивања, 

највећи број запослених био је у области трговине (14.177 или 21,7%). У јавној управи, 

одбрани и обавезном социјалном осигурању било је запослено 7.709 радника или 11,8%, у 

прерађивачкој индустрији 7.252 радника или 11,1%, у области саобраћаја и складиштења 

6.206 радника (9,5%), у здравству и социјалном раду 5.488 радника (8,4%), у образовању 

5.030 радника (7,7%), у финансијским дјелатностима 3.201 радник (4,9%), у стручним, 

научним и техничким дјелатностима 3.136 радника (4,8%), у грађевинарству 2.874 радника 

(4,4%) и у дјелатности информација и комуникација 2.744 радника (4,2%), док је у осталим 

дјелатностима запослено 7.513 радника, односно 11,5% укупног броја запослених. 

Посматрајући према пословним субјектима, у укупном броју запослених на подручју 

града Бањалуке на крају 2016. године (65.330 радника), 57.065 радника било је запослено код 

правних лица, а 8.265 радника код самосталних предузетника.  

Стопа запослености на подручју града Бањалуке на крају 2016. године износила је 

28,2% (однос броја запослених и броја становника), док је на нивоу Републике Српске стопа 

запослености крајем 2016. године износила је 18,2%.  

Рачунајући стопу незапослености као однос активне понуде радне снаге и збира 

незапослених и запослених (административна стопа незапослености), на подручју града 

Бањалуке забиљежено је смањење стопе незапослености, са 20,0% децембра 2015. године, на 

17,8% децембра 2016. године (на нивоу Републике Српске крајем 2016. године забиљежена 

стопа незапослености од 32,9 %). 

 

1.5.  Инструменти подршке у функцији запошљавања 

1.5.1. Подстицаји 

 Подстицаји запошљавању и самозапошљавању 

 Подстицајна средства за развој пољопривреде и реализацију пројеката у области 

пољопривреде (посредством Центра за развој и унапређење села) 

 Гарантни фонд и субвенције камата на кредите за које се издају гаранције Гарантног 

фонда (у оквиру Градске развојне агенције) 

 

За запошљавање нових радника издвојено је из буџета града у периоду од 2013. до 2016. 

године 2.035.158 КМ, чиме је обезбијеђено запошљавање 329 радника, док је за пројекте 

самозапошљавања у периоду од 2013. до 2016. године одобрено 652.846 КМ, чиме је 

омогућено запошљавање 114 незапослених лица.  
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Табела 3: Преглед додјеле субвенција по годинама 

Године 

Одобрена средства у КМ 
Број запослених радника 

Ново 

запошљавање 

Самозапошља

вање 

Укупно 

одобрена 

средства 

Ново 

запошљ

авање 

Самозапо

шљавање 
Укупно 

2013. 356.643 8.719 365.362 59 2 61 

2014. 495.032 191.946 686.978 68 28 96 

2015. 584.983 256.181 841.164 88 45 133 

2016. 598.500 196.000 794.500 114 39 153 

Укупно 

2013-

2016. 

2.035.158 652.846 2.688.004 329 114 443 

 

 

1.5.2. Развој предузетничке инфраструктуре 

 

Пословна зона "Рамићи- Бањалука" је облик организовања простора, намијењен  

успјешном и лакшем пословању, гдје су сви потребни ресурси стављени у функцију нових 

инвестиција, привредног раста и запошљавања основана је у априлу 2015. године, а чини је 

уређено грађевинско земљиште, спремно за инвестирање и изграђени објекти, спремни за 

изнајмљивање и продају. Укупан обухват Пословне зоне износи 24 ha. 

Локација је саобраћајно добро повезана због близине магистралног пута Бањалука-

Приједор, близине аутопута Бањалука-Градишка, жељезничке пруге, која својим колосјеком 

улази у саму зону, као и планираног ауто-пута. Локација је удаљена око 5 km од центра 

града, а предност је и близина аеродрома у Маховљанима, који је удаљен око 20 km од 

Пословне зоне. Такође, велику предност преставља и постојање „brownfield“ и „ greenfield“ 

могућности за инвестиције. 

 

 
 



Акциони план запошљавања на подручју града Бањалуке 2017 
 

11 

 

 

 

2. МЈЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА  

 

 

Мјере и активности које ће се спроводити у оквиру Акционог плана односе се на 

сљедеће облике подршке:  

I. Побољшање услова за приступ тржишту; 

II. Повећање компетентности радне снаге путем додатног образовања и обука;  

III. Подстицање запошљавања и пословања путем субвенција  

IV. Подршка развоју предузетништва; 

V. Подстицаји за пољопривреду и рурални развој; 

VI. Подстицаји за развој туристичке понуде. 

 

 

3. ФИНАНСИЈСКИ ОКВИР И ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА АКЦИОНОГ ПЛАНА  

 

 

За реализацију мјера предвиђених Акционим планом предвиђена су средства у буџету 

града за  2017. години у укупном износу од 3.250.000 KM и то: 

 

 у дијелу буџета Одјељења за привреду: 

1.Субвенције за запошљавање у износу од 300.000 КМ (друга и трећа рата одобрених 

субвенција за 2016. годину) и 400.000 за 2017 годину; 

2.Субвенције за самозапошљавање у износу од 80.000 КМ (друга и трећа рата одобрених 

субвенција за 2016. годину) и 220.000 КМ за 2017. годину. 

 У дијелу буџета Одјељења за ЛЕР и стратешко планирање: 

1. Улагање у инфраструктуру Пословне зоне Рамићи-Бања Лука у износу од 1.015.000 КМ; 

2. Суфинансирање фондације Иновациони центар Бања Лука у износу од 15.000 КМ. 

 У буџету Градске развојне агенције панирана су средства за: 

1. Субвенције за камате по кредитима за које се издају гаранције Гарантног фонда у износу 

20.000 КМ, 

2. Током 2017. године, на располагању ће бити и средства у гарантном портфолију (тренутно 

cca 400.000 КМ - стање крај фебруара 2017. године) која ће се током године увећавати по 

основу отплате ранијих кредита, а иста ће служити као средства обезбјеђења за издавање 

нових кредита. 

У буџету Центра за развој пољопривреде и села 

1. Подстицајна средства за развој пољопривреде у износу од 800.000 КМ 
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4. ТАБЕЛE МЈЕРА И АКТИВНОСТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ АКЦИОНОГ ПЛАНА   

 

I. ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА ЗА ПРИСТУП ТРЖИШТУ  

Мјера / Активност Очекивани резултат Носиоци 

активности 

Извор финансирања 

1. Центар за 

инвеститоре 

бржи долазак до 

информација и већа 

доступност 

информација 

потребних за 

пословање. 

Одјељење за ЛЕР и 

стратешко 

планирање  

Нефинансијска мјера 

подршке 

2. Сајам породичног 

и микро бизниса 

Подршка развоју 

породичног 

предузетништва, 

промоција 

предузетништва 

Подручна привредна 

комора регије Бања 

Лука  

Дом омладине 

 

Буџет Града, Дом 

омладине 

3. Едукативне обуке 

и радионице 

Пружање 

елементарних 

информација 

привредним субјектима 

о свим јавним 

позивима и конкурсима 

које релевантне градске 

и републичке 

институције спроводе, 

врстама кредита за које 

могу аплицирати, као и 

обукама и услугама 

које ове институције 

пружају 

привредницима у циљу 

унапређења њиховог 

пословања. 

Градска развојна 

агенција  

Буџет Градске 

развојне агенције  

4. Учешће на сајму 

туризма  

Промоција туристичке 

понуде производа и 

услуга 

ТОБЛ Буџет ТОБЛ-а  
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II. ПОВЕЋАЊЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ РАДНЕ СНАГЕ ПУТЕМ ДОДАТНОГ 

ОБРАЗОВАЊА И ОБУКА 

Мјера / Активност Очекивани резултат Носиоци 

активности 

Извор финансирања 

Студентска пракса Студентима завршне 

године студија и 

дипломцима 

омогућено је стицање 

практичног знања и 

искустава 

релевантног за 

укључивање на 

тржиште рада након 

школовања.  

Одсјек за развој 

локалне самоуправе и 

управљање људским 

ресурсима 

Нефинансијска мјера 

подршке 

Обуке за  

преквалификацију и 

доквалификацију 

радне снаге  

Циљ овог пројекта је 

преквалификација и 

доквалификација 

радне снаге како би 

стекли додатна знања 

релевантна за 

укључивање на 

тржиште рада 

Градска развојна 

агенција у сарадњи 

са привредницима и 

Заводом за 

запошљавање РС, 

Филијала Бања Лука 

Буџет Градске 

развојне агенције 

Сет активности за 

већу запошљивост 

младих са 

хендикепом 

Пројектом је 

предвиђено 

оснаживање особа са 

хендикепом у 

погледу јачања 

њихових 

професионалних 

компетенција у 

односу на 

евидентиране радне 

потребе послодаваца. 

Одјељење за културу, 

туризам и социјалну 

заштиту у сарадњи са 

невладиним 

организацијама 

Буџет града - 

Одјељење за културу, 

туризам и социјалну 

заштиту  

Међународни 

пројекти 
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III. ПОДСТИЦАЊЕ ЗАПОШЉАВАЊА И ПОСЛОВАЊА ПУТЕМ СУБВЕНЦИЈА 

Мјера / Активност Очекивани резултат Носиоци 

активности 

Извор финансирања 

Субвенција за развој 

предузетништва кроз 

унапређење 

производње и 

проширење 

капацитета уз 

запошљавање 

незапослених 

Повећање 

запослености и 

унапређени и 

проширени 

капацитети МСП-а. 

 Правилником ће 

бити дефинисан 

начин додјеле 

средстава 

Одјељење за 

привреду у сарадњи 

са Савјетом за 

економска питања и 

развој 

Буџет града - 

Одјељење за 

привреду 

 

 

IV. ПОДРШКА РАЗВОЈУ ПРЕДУЗЕТНИШТВА 

Мјера / Активност Очекивани резултат Носиоци 

активности 

Извор финансирања 

Развој предузитничке 

инфраструктуре 

Наставак улагања у 

изградњу Пословне 

зоне Рамићи – Бања 

Лука чиме ће се 

побољшати услови за 

развој 

предузетништва и 

повећати стопа 

запослености. 

Одсјек за ЛЕР и 

стратешко 

планирање 

Буџет Града 

Активности на 

изналажењу 

локалитета за 

успостављање нових 

пословних зона 

 

Идентификоване 

нове локације  

Одсјек за ЛЕР и 

стратешко 

планирање 

Буџет Града 

Додјела одређеног 

броја локала у 

власништву Града за 

потребе подршке 

оснивању нових и 

развоју постојећих 

Повећање стопе 

запослености. 

Повећан број start-up 

комапанија 

Одсјек за ЛЕР и 

стратешко 

планирање, Градска 

развојна агенција и 

Иновациони центар 

Буџет Града  
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start-up компанија  Бања Лука 

Гарантни фонд- 

издавање гаранција 

за кориснике 

предузетн. кредита  

Једноставнији 

приступ и стицање 

права за додјелу 

кредита под 

повољнијим 

условима од оних на 

банкарском тржишту 

Градска развојна 

агенција 

Буџет Градске 

развојне агенције 

Субвенционисање 

камата по кредитима 

за које се издају 

гаранције Гарантног 

фонда 

Једноставнији 

приступ и стицање 

права за додјелу 

кредита под 

повољнијим 

условима од оних на 

банкарском тржишту 

Градска развојна 

агенција 

Буџет Градске 

развојне агенције 

Подршка 

самозапошљавању 

Запошљавање 

незапослених лица 

добијањем подршке 

за самозапошљавање 

која обухвата 

пружање стручне 

помоћи, обуку из 

области 

предузетништва и 

субвенцију за 

самозапошљавање, 

која се одобрава ради 

покретања властитог 

бизниса. 

Одјељење за 

привреду  

Буџет града - 

Одјељење за 

привреду 

Развој додатних 

знања и вјештина за 

започињање бизниса 

Реализовано 5 обука  Градска развојна 

агенција у сарадњи 

са ИЦБЛ-ом 

Градска развојна 

агенција и ИЦБЛ 

 

V. ПОДСТИЦАЈИ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И РУРАЛНИ РАЗВОЈ 

Мјера / Активност Очекивани 

резултат 

Носиоци 

активности 

Извор 

финансирања 

Подстицајна средства 

за развој 

пољопривреде 

Унапређена 

техничко-

технолошка 

опремљеност 

пољопривредних 

Центар за развој 

пољопривреде и села 

Буџет Центра за 

развој пољопривреде 

и села 
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газдинстава 

VI. ПОДСТИЦАЈИ ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ 

Мјера / Активност Очекивани резултат Носиоци 

активности 

Извор финансирања 

Текући пројекти и 

програми из области 

туризма 

Повећан број туриста 

и побољшана 

туристичка понуда 

Одјељење за културу, 

туризам и социјалну 

заштиту 

Буџет града - 

Одјељење за културу, 

туризам и социјалну 

заштиту 

 
 

 

Број: 07-013-311/17. ПРЕДСЈЕДНИК 

 СКУПШТИНЕ ГРАДА 

  

Будимир Балабан, дипл.инж.грађ., с.р. 

 

 

 


