
 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ГРАД БАЊА ЛУКА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК                                                                                                 
- Савјет за економска питања и развој – 
                                                                                                                                                  
Број: 1/19 
Дана: 08.04.2019. године 

З А П И С Н И К 
 

са  сједнице Савјета за економска питања и развој 
заказане за 08.04.2019. године 

 
             Дана 08.04.2019. године са почетком у 14,00 часова, у сали 102 Градске управе града Бањалука, одржана 
је девета 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 29.11.2018. године 
 

2. Разматрање Одлуке о комуналним таксама 
Извјестилац: представник Одјељења за привреду 

 
3. Разматрање Нацрта Ребаланса буџета Града Бања Луке за 2019. годину 

Извјестилац: представник Одјељења за финансије 
 

4. Разматрање Анализе стања у сектору МСП-а и предузетништва 
Извјестилац: представник Градске развојне агенције 

 
 

                        Сједници је присуствовало 7 чланова Савјета. Оправдано одсуство су најавио је Радислав Бабић, 
док Маринко Умићевић, Nick Penny и Борко Торбица нису најавили одсуство. 
           Поред чланова Савјета, сједници су присуствовали: градоначелник гдин Игор Радојичић, Божана 
Шљивар (Одјељење за финансије), Марио Милановић и Ивана Тица (Градска развојна агенција).  
Записник је водила Татјана Дукић (Одјељење за привреду). 
                        
Дневни ред је једногласно усвојен, уз приједлог да се уврсте још 2 тачке: АД-5. Формирање Савјета за 
образовање и АД-6. Програм кориштења подстицајних средстава у функцији запошљавања за 2019. годину. 
Потом се приступило 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 Одлуке о комуналним таксама. 
 
 
AД-3   
 
Савјет за економска питања и развој је једногласно усвојио Нацрт Ребаланса буџета Града Бања Луке за 
2019. годину.  
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АД-4 
 
Савјет за економска питања и развој је једногласно Анализу стања у сектору МСП-а и предузетништва. 
 
 
АД-5 
 
Савјет за економска питања и развој је једногласно усвојио приједлог о формирању Савјета за 
образовање. Градска развојна агенција је задужена за техничке послове и треба припремити и доставити 
Градоначелнику приједлог Одлуке о формирању Савјета уз допуну са представницима: Радничког 
универзитета, „Елас“, д.о.о, „Lanaco“ д.о.о.,  Технолошке школе, Техничке школе, Угостиељско-
трговинско-туристичке школе, Школе ученика у привреди и Електротехничке школе „Никола Тесла“. 
 
 
АД-6 
 
Савјет је једногласно усвојио приједлог Програма кориштења подстицајних средстава у функцији 
запошљавања за 2019. годину, уз закључак да се средства намјењена за преквалификацију радника 
усмјере на субвенционисање набавке основног средства, јер постоји велика заинтересованост 
привредних друштава и предузетника. 
 
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. 
 


