ЗАКЉУЧЦИ
са 2. сједнице Савјета за економска питања и развој
одржане 25.04.2017. године
Тачке
Дневног
реда

АД-1

Материјал

Закључак

Разматрање и
усвајање записника
са анализом
закључака донесених
на претходној
сједници Савјета,
одржаној 28.03.2017.
године

Констатовано је да је записник са претходне
сједнице Савјета једногласно усвојен, уз
сугестије да се убудуће ипак води детаљнији
записник.

Задужени за
реализацију закључака

Једногласно усвојен

РЕАЛИЗАЦИЈА У ТОКУ:
Обавезује се Градска развојна агенција да
прецизира тачан рок за израду анализе анкете
привредних субјеката на репрезентативном
узорку и да о истом обавијесте Савјет на
наредној сједници.

Савјет за економска питања и развој је
једногласно
усвојио
Резултате
анкете
привредних субјеката града Бањалуке за 2017.
годину, уз сљедеће закључке:
АД-2

Разматрање
Резултата
анкете
привредних субјеката
града Бањалуке за
2017. годину

Градска развојна агенција треба поновити
анкету на већем броју привредних субјеката,
детаљно по секторима и на основу добијених
резултата израдити анализу која ће послужити
као основа за даље дјеловање,
Након извршене анализе стања у привреди
треба предузети одговарајуће активности како
би се организовао Сајам запошљавања, а у циљу
промоције дефицитарних занимања.

Реализација на дан 16.06.2017. године

Градска развојна агенција
РЕАЛИЗОВАНО:
Завoд за запошљавање Републике Српске, у
сарадњи са Градском управом града Бања Лука,
Градском
развојном
агенцијом
и
Министарством рада и борачко-инвалидске
заштите је организовао Сајам запошљавања
који је одржан 13.06.2017. године у Дому
омладине. На Сајму је 30 фирми понудило око
800 нових радних мјеста и представљени су
потребни профили радника. У оквиру Сајма,
директор ЈУЗЗЗРС Мирослав Вујичић је са
градоначелником
Бањалуке
Игором
Радојичићем потписао Протокол о сарадњи
Града и Завода.

2

АД-3

Разматрање
Регулаторне реформе
и њене улоге у
процесу
стварања
бољег
пословног
окружења

Савјет за економска питања и развој је подржао
представљене активносто пројекта LIFE, уз
закључак да ће у што краћем року доставити
свој
приједлог
за
побољшање
административних поступака и да ће бити
укључен у разматрање коначног приједлога.

Чланови Савјета за
економска питања и
развој

РЕАЛИЗАЦИЈА У ТОКУ

