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Закључак 
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реализацију закључака 

 
Реализација на дан 13.12.2017. године 

 
 
 

АД-1 

Разматрање и 
усвајање записника 
са анализом 
закључака донесених 
на претходној 
сједници Савјета, 
одржаној 16.06.2017. 
године 
 

 
 

Констатовано је да је записник са претходне 
сједнице Савјета једногласно усвојен. 
 

 
 
- 

 
 
 

- 

 
 
 
 

АД-2 
 

Разматрање Oдлуке o 
усвајању препорука 
за поједностављење 
административних 
поступака са 
приједлогом мјера за 
побољшање 
пословног окружења 
у Бањалуци 
 

Савјет за економска питања и развој је 
једногласно усвојио Oдлуку o усвајању 
препорука за поједностављење 
административних поступака са приједлогом 
мјера за побољшање пословног окружења у 
Бањалуци, уз закључак да се настави активност 
LIFE пројекта на поједностављењу процедура. 
 

 
 
Радна група, 
представници LIFE 
пројекта и организационе 
јединице Градске управе  

 
 
Тестна фаза е-регистра административних 
поступака је доступна на Web страници Града.  

 
 
 

АД-3 

Разматрање 
Извјештаја о 
реализацији 
Стратегије развоја 
града Бања Лука у 
периоду 2007-2019. 
године закључно са 
2016. годином                                                 

Савјет за економска питања и развој је 
једногласно усвојио Извјештај о реализацији 
Стратегије развоја града Бања Лука у периоду 
2007-2019. године закључно са 2016. годином.   
 

 
 
 
 
Одјељење за локални 
економски развој и 
стратешко планирање 

 
 

 
Реализовано 

 
Документи усвојени од стране Скупштине 

града Бањалука 

 
 

AД-4 

Разматрање 
Акционог плана 
пројеката града за 
2017. годину                                                 
 

Савјет за економска питања и развој је 
једногласно усвојио Акциони план пројеката 
града за 2017. годину, уз закључак  да 
представници Савјета за економска питања и 
развој буду максимално укључени у израду 
Акционог плана и планирање буџета преко 



2 
 

Програма заједничке комуналне потрошње и 
Програма уређења грађевинског земљишта за 
2018. годину. 

АД-5 Остала питања 
 

Савјет за економска питања и развој је 
једногласно усвојио Анализу стања у сектору 
МСП-а и предузетништва за потребе 
тржишта рада, уз закључак да иста треба да 
послужи као основа за покретање иницијативе 
према надлежном Министарству, у смислу 
промјене уписне политике у средњим школама у 
циљу обезбјеђивања дефицитарних занимања. 
 

 
 
 
 

Надлежно одјељење 

 
Реализовано 

 
Записник са сједнице Савјета је достављен 
надлежном Одјељењу за образовање, 
здравство, омладину и спорт како би покренули 
иницијативу према надлежном Министарству, 
у смислу промјене уписне политике у средњим 
школама ради обезбјеђивања дефицитарних 
занимања. 

 


