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- Савјет за економска питања и развој – 
 
Број: 2/17 
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З А П И С Н И К 
 

са  сједнице Савјета за економска питања и развој 
заказане за 25.04.2017. године 

 
 
             Дана 25.04.2017. године са почетком у 14,00 часова, у сали 102/I Градске управе града Бањалука, 
одржана је друга сједница Савјета за економска питања и развој, са предложеним:  
 

Д Н Е В Н И М  Р Е Д О М  
 
1. Разматрање и усвајање записника са анализом закључака донесених на претходној сједници Савјета, 

одржаној 28.03.2017. године 
 

2. Разматрање Резултата анкете привредних субјеката града Бањалуке за 2017. годину                                                   
Извјестилац: представник Градске развојне агенције 

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

                                                                             Извјестилац: представници LIFE пројекта 
 

4. Остала питања. 
 

                        Сједници је присуствовало 9 чланова Савјета, а оправдано одсуство најавили су: Далибор Шајић 
и  Nikolas Penny.  
                        Поред чланова Савјета, сједници су присуствовали: градоначелник Игор Радојичић, Маријо 
Милановић (директор Градске развојне агенције), Саша Топић и Харис Комић (представници LIFE пројекта). 
Записник је водила Татјана Дукић (самостални стручни сарадник у Одјељењу за привреду). 
                        
Дневни ред је једногласно усвојен и приступило се разматрању  предложених тачака. 
 
 
AД-1 
 
Констатовано је да је записник са претходне сједнице Савјета једногласно усвојен, уз сугестије да се 
убудуће ипак води детаљнији записник. 
 
 
AД-2   
 
Савјет за економска питања и развој је једногласно усвојио Резултате анкете привредних субјеката 
града Бањалуке за 2017. годину, уз сљедеће закључке: 
 

- 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. 

 
 
 
 



2 
 
AД-3 
 
Савјет за економска питања и развој је подржао представљене активности пројекта LIFE, уз закључак 
да у што краћем року достави свој приједлог за побољшање административних поступака  и да ће бити 
укључен у разматрање коначног приједлога. 
 

 
Сједница Савјета за економска питања и развој је завршена у 16,00 часова. 
 
 
Записник водила: 
  Татјана Дукић 
 
 
                                               
                                                                                                                  ПРЕДСЈЕДНИК САВЈЕТА 
                                                                                                       ЗА ЕКОНОМСКА ПИТАЊА И РАЗВОЈ 
                         
                                                                                                                            Бојан Рисовић, с.р. 
 
                                                                                                                                                                                                                                                              

                
 


