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З А П И С Н И К 
 

са  сједнице Савјета за економска питања и развој 
заказане за 03.10.2017. године 

 
 
             Дана 03.10.2017. године са почетком у 14,00 часова, у сали 137/I Градске управе града Бањалука, 
одржана је четврта 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 16.06.2017. године 
 

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

Извјестилац: координатор пројекта 
 

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

Извјестилац: представник Одјељења за ЛЕР 
 

4. Разматрање Акционог плана пројеката града за 2017. годину                                                  
Извјестилац: представник Одјељења за ЛЕР 

 
5. Остала питања. 

 
 

                        Сједници је присуствовало 6 чланова Савјета. Оправдано одсуство најавили су: Маринко 
Умићевић и  Nikolas Penny, док Небојша Нинић, Далибор Шајић и Борко Торбица нису најавили одсуство. 
           Поред чланова Савјета, сједници су присуствовали: Бранко Сладојевић (савјетник за економска 
питања),  Раденко Лакетић (начелник Одјељења за локални економски развој и стратешко планирање), Сања 
Јовановић (Одјељење за локални економски развој и стратешко планирање), Александар Ђурић (Тим за 
комуникације), Харис Комић (представник LIFE пројекта) и Маријо Милановић (директор Градске развојне 
агенције).  
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. 
 
AД-2   
 
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 . 
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AД-3 
 
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.   
 
 
AД-4 
 
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 Програма заједничке комуналне потрошње и 
Програма уређења грађевинског земљишта за 2018. годину. 
 
 
AД-5 
 
Марио Миловановић је у складу са закључком са 2. сједнице Савјета упознао присутне са резултатима 
Анкете коју је Градска развојна агенција поновила на већем броју привредних субјеката, детаљно по 
секторима и на основу добијених резултата су израдили анализу која ће послужити као основа за даље 
дјеловање. 
 
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. 
 
 
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. 
 

                
 


