Датум: 23.06.2017. године

ЗАПИСНИК
са састанка Привредног савјета града Приједора
Дана 23.06.2017. године са почетком у 12,30 часова у Великој сали на II спрату
Градске управе Приједор, одржан је састанак чланова Привредног савјета града
Приједора, са слиједећим дневним редом:
1.

Приједлог реорганизације Привредног савјета града Приједора
- Извјестилац: Мирјана Остојић
1.1. Приједлог Правилника о раду Привредног савјета
1.2. Приједлог Рјешења о именовању чланова Привредног савјета
1.3. Приједлог Рјешења о разрјешењу секретара Привредног савјета
1.4. Приједлог Рјешења о именовању Техничког секретаријата Привредног
савјета

2. Нацрт Закона о измјенама и допунама Закона о развоју малих и средњих предузећа
- Извјестилац: Раде Росић
3. Информација о расписивању Јавних позива за подстицаје у 2017. години
- Извјестилац: Раде Росић
4. Информација о привредним кретањима у 2016. години и период I-IV 2017. године
- Извјестилац: Дијана Ђаковић
5. Разно
Материјали за састанак су достављени путем е-маила.

Прва тачка дневног реда:
Приједлог реорганизације Привредног савјета града Приједора
Жељко Граховац је поздравио присутне, представио дневни ред састанка, те
исти дао на гласање. Дневни ред је једногласно прихваћен.
Миленко Ђаковић је дао уводну ријеч, уз опаску зашто нема већег броја
привредника на састанку, те тражи одговор на ово питање.
Жељко Граховац је образложио да је дошло до промјене састава чланова
Привредног савјета, те да су сви досадашњи чланови благовремено обавијештени о
тематици и термину одржавања састанка. Избор чланова Привредног савјета урађен је
по методологији УНДП-а, тако да су у састав чланова Савјета укључени представници
органа локалне управе, Скупштине Града, привредног сектора, републичких
институција, Привредне коморе, удружења предузетника, струковних удружења и
невладиног сектора.
Мирјана Остојић презентовала је приједлог реорганизације Привредног савјета
града Приједора, који је уз одређене сугестије прихваћен и усвојен. По наведеној тачки
прихваћен је приједлог рјешења о разрјешењу секретара Савјета, односно разријешен је
дужности секретара Жељко Граховац, а усвојен је приједлог рјешења о именовању
секретара савјета, односно ову функцију ће убудуће обављати Агенција „ПРЕДА-ПД“
– Саша Каралић.
Дијана Комосар у расправи је предложила да се одреди лице у Агенцији
ПРЕДА-ПД којем ће се чланови Савјета обраћати и контактирати по питању рада
Савјета.
Жељко Граховац се захвалио на досадашњем раду члановима Привредног
савјета.
Друга тачка дневног реда:
Нацрт Закона о измјенама и допунама Закона о развоју малих и средњих предузећа
Раде Росић презентовао је Нацрт Закона о измјенама и допунама Закона о
развоју малих и средњих предузећа РС са образложењем за оправданост његовог
доношења. Овим Законом се повећава обим надлежности Републичке агенције за развој
малих и средњих предузећа, чиме се добија могућност да пружа подршку директним
инвестицијама извозницима, што ће допринијети већем броју директних инвестиција и
отварању нових радних мјеста. Овим Законом предлаже се и промјена назива
Републичке агенције за развој малих и средњих предузећа у Развојну агенцију
Републике Српске. Ова промјена предложена је ради јачања улоге ове агенције у
развоју Републике Српске. Уједно се ЈЛС даје могућност да прошире надлежности
својих локалних агенција, у смислу пружања максималне подршке привредницима и
инвеститорима на реагионалном нивоу.
У вези напријед наведеног, Раде Росић је позвао присутне да своје приједлоге,
мишљења и сугестије у вези Нацрта овог Закона доставе Одјељењу за привреду и
пољопривреду, како би се исти формулисали у заједнички став Града Приједора и
упутили ресорном министарству.
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Трећа тачка дневног реда:
Информација о расписивању Јавних позива за подстицаје у 2017. години
Раде Росић је информисао присутне да је Град Приједор расписао Јавне позиве
за додјелу подстицајних средстава по сљедећим пројектима:
1.
2.
3.
4.

Самозапошљавање незапослених лица,
Запошљавање незапослених лица,
Подршка женском предузетништву и
Подршка увођењу стандарда квалитета (сертификација).

За наведене подстицаје предвиђена су буџетска средства у висини од 247.000
КМ. Пријаве за учешће по наведеним подстицајима подносе се од 01.09.-31.10.2017.
године. Јавни позиви објављени су у писаним и електронским медијима (Козарски
вјесник, сајт Града), те на Инфо пулту и огласним таблама.
Раде Росић је присутне упознао да Град Приједор учествује у МЕГ пројекту,
којег финансира Влада Швицарске, а проводи УНДП, у сарадњи са домаћим
институцијама, који има за циљ унапређење методологије за додјелу и управљање
подстицајним средствима. У пројекту учествује 18 ЈЛС са подручја БиХ.
Четврта тачка дневног реда:
Информација о привредним кретањима у 2016. години и период I-IV 2017. године
Дијана Комосар је испред Привредне коморе Бањља Лука презентовала
Информацију о привредним кретањима у 2016. години и период I-IV 2017. године, која
се односила на:
- главне економске индикаторе РС,
- финансијске резултате пословања града Приједора,
- спољнотрговинску размјену за град Приједор и других ЈЛС,
- просјечне плате,
- запосленост,
- незапосленост,
- привредна кретања у 2017. години.
Ова Информација представња оквирну информацију о привредним кретањима,
те ће Информација о пословању привреде града Приједора за 2016. Годину урадити
Агенција „ПРЕДА-ПД“ на основу прикупљених података од АПИФ-а. Иста
Информација ће се наћи на дневном реду на неком од наредних састанака Савјета, а
потом и на наредној сједници Скупштине града Приједора.
Састанак је завршен у 14,00 часова.
Секретар Привредног савјета
Жељко Граховац
Прилог:
1. Листа присутних
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