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З А П И С Н И К 
 

са  сједнице Савјета за економска питања и развој 
заказане за 16.06.2017. године 

 
 
             Дана 16.06.2017. године са почетком у 13,30 часова, у сали 137/I Градске управе града Бањалука, 
одржана је трећа 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 25.04.2017. године 
 

2. Разматрање Приједлога Правилника о условима и начину кориштења подстицајних средстава у функцији 
запошљавања и Јавног позива                                                   

Извјестилац: представник Одјељења за привреду 
3. Остала питања. 

 
 

                        Сједници је присуствовало 7 чланова Савјета, а оправдано одсуство најавили су: Дарко Партало, 
Небојша Нинић, Борко Торбица и  Nikolas Penny.  
                        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). 
                        
Дневни ред је једногласно усвојен и приступило се разматрању  предложених тачака. 
 
 
AД-1 
 
Констатовано је да је записник са претходне сједнице Савјета једногласно усвојен, с тим да се обавезује 
Градска развојна агенција да прецизира рок за израду анализе анкете привредних субјеката и да о 
истом информише Савјет на наредној сједници. 
 
 
AД-2   
 
 
Савјет за економска питања и развој је једногласно усвојио Приједлог Правилника о условима и начину 
кориштења подстицајних средстава у функцији запошљавања, уз закључак да фирме врше 
преквалификацију и издају потврду о спроведеној преквалификацији радника, али искључиво за 
дефицитарна занимања. 
 
 
AД-3 
 
Далибор Шајић је предложио да сједницама Савјета присуствују и представници Министарства рада и 
борачко-инвалидске заштите и Министарства просвјете и културе како би, уколико се укаже потреба, 
покренули иницијативе за одређене измјене које су у надлежности Владе РС. 



2 
 
Такође је за једну од  наредних сједница Савјета кандидовао тему „Туризам у граду Бањалуци“, којој би поред 
чланова Савјета присуствовали представници Туристичке организације Бањалука, Министарства трговине и 
туризма, Министарства здравља и социјалне заштите, Одјељења за културу, туризам и социјалну политику и 
других надлежних институција и организација. 
 
Сједница Савјета за економска питања и развој је завршена у 15,00 часова. 
 
 
Записник водила: 
  Татјана Дукић 
 
 
                                               
                                                                                                                ПРЕДСЈЕДНИК САВЈЕТА 
                                                                                                     ЗА ЕКОНОМСКА ПИТАЊА И РАЗВОЈ 
                         
                                                                                                                            Бојан Рисовић, с.р. 
 
                                                                                                                                                                                                                                                               

                
 


