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Увод
Након што је Градска управа града Бањалука испунила услове за добијање BFC сертификата градова-општина с повољним пословним
окружењем, с циљем привлачења инвеститора, убрзаног привредног развоја и повећаног запошљавања на подручју Бањалуке град
Бањалука је у мају 2015. године добио међународни сертификат о повољном пословном окружењу (BFC SEE). С обзиром да је важење
сертификата 2 године, у току је процес ресертификације у којем је, између осталог, потребно спровести анкету о задовољству
привредника радом Савјета за економска питања и развој.
Анкетирано је 58 привредних субјеката, углавном корисника подстицајних средстава које додјељује Градска управа града Бањалука.
Поред основних података (назив, статус, дјелатност) послодавци су требали одговорити и на сљедећа питања:
1.

Да ли сте упознати са радом Савјета за економска питања и развој града Бања Лука?

2.

Сматрате ли рад Савјета корисним?

3.
Да ли се сугестије и примједбе са сједница Савјета узимају у обзир, односно да ли локална самоуправа поступа у складу са
њима?
4.

Да ли имате приједлоге тема за разматрање на наредним сједницама Савјета?

Поред тога, послодавцима је остављена могућност да предложе тему/е за разматрање на једној од наредних сједница Савјета.

Статус и облик организованости анкетираних привредних субјеката
Сви анкетирани привредни субјекти, укупно 59, имају статус приватног предузећа, укључујући и једну образовну установу, те једно
пољопривредно газдинство, које се бави производњом ароније и продајом сока.

Највећи број анкетираних привредника су самостални предузетници, њих 31, док је укупно анкетирано 22 друштва са ограниченом
одговорношћу. Гледајући по врсти дјелатности коју обављају, највећи број самосталних предузетника (16) регистровано је за обављање
дјелатности из области прерађивачке индустрије. Такође, највише друштава са ограниченом одговорношћу (6) из области прерађивачке
индустрије дало је одговоре на питања садржана у анкети.

Подручје дјелатности
Према подручју дјелатности највише је анкетирано

3

Није наведена дјелатност

привредних субјеката из области прерађивачке

23

C - прерађивачка индустрија

индустрије, њих 23 (39,7%), док по 9 привредних
субјеката (15,5%) обавља стручне, научне и техничке
дјелатности, те дјелатности из области трговина на
велико и мало, поправка моторних возила и
мотоцикала.

9

M - стручне, научне и техничке дјелатности
2

L - пословање некретнинама
P - образовање

1
2

F - грађевинарство

3

H - саобраћај и складиштење

5

S - остале услужне дјелатности
Q - дјелатности здравствене заштите и социјалног…
G - трговина на велико и мало, поправка моторних…

1
9

Не зна/нема одговора

Да ли сте упознати са радом Савјета за економска питања и
развој града Бања Лука?

2

НЕ

ДА

27

29

На питање „Да ли сте упознати са радом Савјета за економска
питања и развој града Бања Лука“ позитивно је одговорило 29
испитаника (50,0%), негативно 27 (46,6%), док 2 привредника
(3,45%) није упознато са радом Савјета.

Сматрате ли рад Савјета корисним?
Од укупно 58 привредника, више од пола, њих 37, сматра да је рад
Савјета за економска питања и развој града користан (63,8%).
Корисност Савјета није препознало 15 анкетираних (25,9%), а њих
6 (10,3%) није одговорило на наведено питање.

Не зна/нема одговора

НЕ

ДА

6

15

37

Да ли се сугестије и примједбе са сједница Савјета узимају у обзир,
односно да ли локална самоуправа поступа у складу са њима?
Не зна/нема одговора

НЕ

ДА

10

21

27

Мање од пола анкетираних привредника, односно њих 46,6% (27), сматра
да локална самоуправа поступа у складу са сугестијама и примједбама
разматраним на сједницама Савјета. Укупно 21 испитаник (36,21%) је
мишљења да се сугестије и примједбе не узимају у обзир. Посматрајући
сва четири постављена питања највећи број привредника не зна или није
одговорило на ово питање, њих 10, односно (17,2%).

Да ли имате приједлоге тема за разматрање на наредним сједницама
Савјета?
Не зна/нема одговора

Теме за разматрење на наредним сједницама Савјета предложило је тек 14
привредника (24,1%), док знатно већи број, 40, односно 69,0% привредника
није продложило шта би се могла бити тема наредних сједница. Одговор на
наведено питање није дало 4 привредника (6,9%).
Два испитаника су предложила да се привредници више информишу о
постојању Савјета, упознају и укључе у његов рад. Поред подржавања
подстицаја за запошљавање радника, привредници сматрају да на сједницама
Савјета треба да буду разматране сљедеће теме:
-

4

НЕ

40
ДА

14

Поједностављивање система пословања ради лакшег и ефикаснијег развоја,
Консулатација са привредницима и ослушкивање њихових потреба, односно развој града у сарадњи са привредом
Едукација кадрова о приступним фондовима и начину финансирања start up фирми,

-

Анимирање младих да приликом запослења предност дају приватним предузећима, те да при упису у школу бирају дефицитарна
занимања,
Додатна едукација и преквалификација радника, рад на црно и одлазак радне снаге,
Висина комуналних трошкова за производне фирме,
Растерећење реалног сектора,
Укључивање у рад Савјета свих сектора, посебно самосталних предузетника.

Закључак
-

Укупно је анкетирано 58 привредних субјеката,
Сви анкетирани припадају приватном сектору,
Више од пола (53,4%) су самостални предузетници,
Највише привредника обављају дјелатности из области прерађивачке индустрије (23, односно 39,7%),
Тачно пола испитаника (50%) је упознато са радом Савјета за економска питања и развој града Бања Лука,
Већи дио (63,8%) сматра да је рад Савјета користан,
Мање од пола (46,6%) анкетираних је мишљења да локална самоуправа поступа у складу се сугестије и примједбе са сједница
Савјета,
Свега 14 привредника (24,14 %) је предложило теме које би се могле разматрати на наредним сједницама Савјета.

