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З А П И С Н И К 
 

са  сједнице Савјета за економска питања и развој 
заказане за 13.12.2017. године 

 
 
             Дана 13.12.2017. године са почетком у 14,00 часова, у сали 137/I Градске управе града Бањалука, 
одржана је пета 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 03.10.2017. године 
 

2. Разматрање Приједлога Буџета града Бања Лука за 2018. годину                                                 
Извјестилац: представник Одјељења за финансије 

 
3. Разматрање Извјештаја о реализацији Плана капиталних инвестиција града Бања Лука за 2015. и 2016. 

годину 
Извјестилац: представник Одјељења за ЛЕР 

 
4. Разматрање елабората „Пословна зона Рамићи-Бањалука и пројекција развоја других послових зона“ 

Извјестилац: представник Одјељења за ЛЕР 
 
 

                        Сједници је присуствовало 7 чланова Савјета. Оправдано одсуство најавили су: Nikolas Penny и 
Радислав Бабић, док Небојша Нинић и Борко Торбица нису најавили одсуство. 
           Поред чланова Савјета, сједници су присуствовали: Божана Шљивар, Дејан Вујић (Одјељење за 
финансије), Војин Марић, Сања Јовановић, Зоран Јањуш (Одјељење за локални економски развој и стратешко 
планирање), Александар Ђурић (Тим за комуникације) и Иван Бабић (Градска развојна агенција).  
Записник је водила Татјана Дукић (Одјељење 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 Приједлог Буџета града Бања Лука за 2018. 
годину. 
 
 
 
 
 



2 
 
 
 
AД-3 
 
По овој тачки дневног реда није било дискусије, те је Савјет за економска питања и развој једногласно 
усвојио Извјештај о реализацији Плана капиталних инвестиција града Бања Лука за 2015. и 2016. 
годину. 
 
 
AД-4 
 
Савјет за економска питања и развој је једногласно усвојио елаборат „Пословна зона Рамићи-Бањалука 
и пројекција развоја других послових зона“, те донио закључак да се три локације које су у истом, 
према резултатима валоризације, највише бодоване  (локација Јелшинград, проширење пословне зоне у 
Рамићима и локација Вујиновићи-Запад) сматрају најперспективнијим локацијама за развој будућих 
пословних зона за које ће град предузети све неопходно како би се у што краћем року могле понудити 
потенцијалним инвеститорима. 
Реализација преостале три локације, према резултатима валоризације, није извјесна у неком скоријем 

периоду, те их треба имати у виду у будућим развојним плановима Града, што ће свакако зависити од 

расположивих буџетских средствима која буду усмјерена на инфраструктурно опремање истих. 

 
 
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. 
 
                                                                                                      

                
 


