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З А П И С Н И К 
 

са  сједнице Савјета за економска питања и развој 
заказане за 28.03.2017. године 

 
 
             Дана 28.03.2017. године са почетком у 13,30 часова, у сали 102/I Градске управе града Бањалука, 
одржана је прва конститутивна 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 Пословника о раду Савјета за економска питања и развој 
 

2. Разматрање Нацрта Акционог плана запошљавања на подручју града Бањалуке за 2017. годину 
                                                  Извјестилац: представник Одјељења за привреду 

 
3. Разматрање Нацрта Програма кориштења подстицајних средстава за самозапошљавање и за 

унапређење продуктивности и конкурентности привредника на подручју града у функцији 
запошљавања, у 2017. години  

                                   Извјестилац: представник Одјељења за привреду. 
4. Остала питања. 

 
                        Сједници је присуствовало 9 чланова Савјета, а оправдано одсуство најавили су: Далибор Шајић 
и  Маринко Умићевић.  
                        Поред чланова Савјета, сједници су присуствовали: градоначелник Игор Радојичић и Весна 
Радић (шеф Одсјека за привреду). 
Записник је водила Татјана Дукић (самостални стручни сарадник у Одјељењу за привреду). 
                        
                 У уводној ријечи присутнима су се обратили: градоначелник Игор Радојичић, Раденко Комљеновић 
(в.д. начелника Одјељења за привреду и замјеник предсједника Савјета), Бојан Рисовић (предсједник Савјета и 
директор „Tropic maloprodaja“ д.о.о.) и Небојша Нинић (члан Савјета и директор „Ланако“ д.о.о.). 
 
Градоначелник је је поздравио присутне и захвалио се што су прихватили позив да буду чланови Савјета. 
Истакао да од њих, као искусних привредника из реалног сектора, очекује иницијативе за побољшање 
пословног амбијента у Бањалуци. Такође је упознао чланове Савјета о пројектима градске власти, који су 
усмјерени на развој привреде у граду Бањалуци.  
 
Раденко Комљеновић је изразио задовољство што је поново члан Савјета  и очекује да ће и овај сазив имати 
квлитетну сарадњу, те кроз конструктивне идеје наших уважених привредника заједно радити на побољшању 
пословне климе у граду. Нагласио је да је Бањалука носилац BFC сертификата, а један од захтјева овог 
стандарда је управо формирање Савјета за привреду као савјетодавног тијела Градоначелника. Појаснио је да 
г-дин Игор Радојичић није члан Савјета али ће, колико обавезе то буду дозвољавале, присуствовати 
сједницама Савјета. 
 
Бојан Рисовић је истакао да су у овом радном тијелу окупљени власници најуспјешнијих фирми који својим 
искуством могу помоћи развоју локалне привреде. Такође сматра да је привилегија бити члан овог Савјета, јер 
се кроз његов рад отвара могућност директног утицаја на развој привреде града. 
  
Небојша Нинић је предложио предсједнику Савјета да по потреби организује неформалне састанке на којима 
би усагласили ставове око одређених иницијатива, како би били продуктивнији и конкретнији на сједницама 
Савјета, што је и прихваћено. 
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Дневни ред је једногласно усвојен и приступило се разматрању  предложених тачака. 
 
 
AД-1 
 
Констатовано је да је Пословник о раду Савјета једногласно усвојен, уз сугестије да се члан 2. тачка 3. 
Пословника за економска питања и развој усагласи са тачком 4.  Рјешења о именовању Савјета. 
 
AД-2  и AД-3  
 
 
Савјет за економска питања и развој је подржао Нацрт Акционог плана запошљавања на подручју града 
Бањалуке за 2017. годину и Нацрт Програма кориштења подстицајних средстава за самозапошљавање и 
за унапређење продуктивности и конкурентности привредника на подручју града у функцији 
запошљавања, у 2017. години, уз закључак да чланови Савјета у року 7 дана mailom доставе конкретне 
приједлоге и сугестије на наведена документа надлежном Одјељењу за привреду, како би исте уврстили 
и упутили Скупштини града на разматрање и усвајање. 
 
Сједница Савјета за економска питања и развој је завршена у 15,45 часова. 
 
 
Записник водила: 
  Татјана Дукић 
 
 
                                               
                                                                                                                 ПРЕДСЈЕДНИК САВЈЕТА 
                                                                                                       ЗА ЕКОНОМСКА ПИТАЊА И РАЗВОЈ 
                         
                                                                                                                            Бојан Рисовић, с.р. 
 

                
 


