
 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ГРАД БАЊА ЛУКА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК                                                                                                 
- Савјет за економска питања и развој – 
                                                                                                                                                  
Број: 1/18 
Дана: 30.04.2018. године 
 
 

З А П И С Н И К 
 

са  сједнице Савјета за економска питања и развој 
заказане за 30.04.2018. године 

 
 
             Дана 30.04.2018. године са почетком у 11,00 часова, у сали 137/I Градске управе града Бањалука, 
одржана је шеста 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 13.12.2017. године 
 

2. Разматрање Програма кориштења подстицајних средстава у функцији запошљавања за 2018. годину 
Извјестилац: представник Одјељења за привреду 

 
3. Разматрање Извјештаја о реализацији Плана капиталних инвестиција града Бања Лука за 2017. годину 

Извјестилац: представник Одјељења за ЛЕР 
 
4. Разматрање Извјештаја о реализацији Стратегије развоја града Бања Лука у периоду 2007-2019.године, 

закључно са 2017. годином 
Извјестилац: представник Одјељења за ЛЕР 

 
5. Разматрање Акционог плана пројеката града Бања Лука за 2018. годину 

Извјестилац: представник Одјељења за ЛЕР 
 

6. Разматрање Информације о комуналним таксама и накнадама и цијенама комуналних услуга 
Извјестилац: представник Одјељења за привреду 

 
 

                        Сједници је присуствовало 7 чланова Савјета. Оправдано одсуство најавио је: Маринко 
Умићевић, док Дарко Партало, Радислав Бабић  и Борко Торбица нису најавили одсуство. 
           Поред чланова Савјета, сједници су присуствовали: Раденко Лакетић, Војин Марић (Одјељење за локални 
економски развој и стратешко планирање) и Весна Радић (Одјељење за привреду).  
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. 
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AД-2   
 
Савјет за економска питања и развој је једногласно усвојио Програм кориштења подстицајних средстава 
у функцији запошљавања за 2018. годину, уз закључак да се дио средстава у висини од 100.000 КМ усмјери 
на суфинансирање набавке опреме (учешће града максимално 30%) за опремање кабинета за практичну 
наставу средњих стручних школа за производне дјелатности, а у сврху стручног оспособљавања ученика.  
 
 
AД-3, АД-4 и АД-5 
 
Савјет за економска питања и развој је једногласно усвојио Извјештај о реализацији Плана капиталних 
инвестиција града Бања Лука за 2017. годину, Извјештај о реализацији Стратегије развоја града Бања 
Лука у периоду 2007-2019.године, закључно са 2017. годином и Акциони план пројеката града Бања Лука 
за 2018. годину. 
 
 
АД-6 
 
Савјет је једногласно прихватио Информацију о комуналним таксама и накнадама и цијенама 
комуналних услуга, уз закључак да се уради анализа годишњих прихода по основу Одлуке о рекламирању 
на територији града Бањалука („Сл. гласник града Бањалука“, број 26/13,6/14 и 4/17), дио који се односи 
се на рекламирање на возилима градског саобраћаја и привредним возилима, како би се сагледала 
могућност укидања ове таксе, јер је мишљење Савјета да су наши привредници су у подређеном положају 
у односу на привреднике из других општина гдје се иста не наплаћује.  
 
 
 
Сједница Савјета за економска питања и развој је завршена у 12,20 часова. 
 
 
 
Записник водила: 
  Татјана Дукић 
 
 
                                               
                                                                                                                ПРЕДСЈЕДНИК САВЈЕТА 
                                                                                                     ЗА ЕКОНОМСКА ПИТАЊА И РАЗВОЈ 
                         
                                                                                                                          Бојан Рисовић, с.р. 
 
                                                                                                                                                                                                                                                               

                
 


