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З А П И С Н И К 
 

са  сједнице Савјета за економска питања и развој 
заказане за 03.03.2021. године 

 
             Дана 03.03.2021. године са почетком у 14,00 часова, у сали 137/I Градске управе Града 
Бањалука, одржана је прва конститутивна 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 Пословника о раду Савјета за економска питања и развој 
Извјестилац: представник  Одјељења за привреду 

 
2. Разматрање Нацрта буџета Града Бања Лука за 2021. годину 

                                                  Извјестилац: представник Одјељења за финансије 
 

3. Информација о приходима од пореза на непокретности 

Извјестилац: представник  Одјељења за финансије 

4. Разматрање Мјера за подстицај привреди  
Извјестилац: представник  Одјељења за привреду 

 
 

Сједници су присуствовали сви чланови Савјета. Поред чланова Савјета, сједници су 
присуствовали: Јасна Савић, Весна Радић (Одјељење за привреду), Божана Шљивар, Александра 
Симић и Жељко Слијепчевић (Одјељење за финансије). 
Записник је водила Татјана Дукић (Одјељењe за привреду). 
                        

У уводној ријечи присутнима су се обратили: предсједник Савјета - градоначелник Драшко 
Станивуковић и замјеник предсједника - савјетник градоначелника за економске и међународне 
пројекте Бојан Кресојевић. 

Поздравили су присутне и захвалили што су прихватили позив да буду чланови Савјета. 
Истакли су да од њих, као искусних привредника из реалног сектора, очекују иницијативе за 
побољшање пословног амбијента у Бањалуци и да су потпуно отворени за сва могућа рјешења и 
сугестије. Такође су најавили посебан састанак са најзначајнијим предузетницима и инвеститорима 
на тему „Развој привреде у Бањалуци“, а Савјет може да предложи начин на који је најбоље 
организовати један такав сусрет.  
 
Дневни ред је једногласно усвојен и приступило се разматрању  предложених тачака. 
 
 
AД-1 
  
С обзиром да није било дискусије по овој тачки дневног реда, Пословник о раду Савјетa за економска 
питања и развој је једногласно усвојен. 
 



2 
 
AД-2  
 
Градоначелник је предложио да се, због временског ограничења, одмах приступи разматрању 3. 
тачке дневног реда, јер се ради о веома важној теми, након чега ће се донијети заједнички закључак. 
 
AД-3 

Након дискусије, Савјет за економска питања и развој је једногласно усвојио сљедеће 
препоруке: 

1. Да се до краја 2021. године, проведе ревизија Одлуке о висини вриједности непокретности 
по зонама на територији Града Бања Лука, са циљем да се усагласе вриједности 
непокретности по зонама из наведене Одлуке, са тржишним вриједностима и да се размотри 
потреба увођења додатних или корекција постојећих попуста из ове одлуке. Тиме би се 
обезбиједио селективнији и праведнији приступ утврђивању вриједности основице за 
обрачун пореза, имајући у виду градске зоне и врсте непокретности (грађевинско 
земљиште, пољопривредно земљиште, станови, пословни простори итд.); 

2. Да се, у сарадњи са Републичком управом за геодетске и имовинско-правне послове и 
Пореском управом, интензивирају активности на ширем обухвату пореских обвезника на 
територији Града, како би се обезбиједила досљедна примјена Закона о порезу на 
непокретности; 

3. За сада је прихватљив приједлог пореске стопе од 0,20% за непокретности, као и 0,10% за 
непокретности у којима се непосредно обавља производна дјелатност, обзиром да је Бања 
Лука највећи град у Републици Српској, а имајући у виду и податке о структури пореских 
обвезника наведених у Информацији и процјени утицаја измјене пореске стопе на те 
обвезнике. У наредном периоду потребно је размотрити и могућност смањења пореске стопе 
и о томе информисати Савјет и друге органе; 

4. Да се у Буџету за 2021. годину обезбиједе средства за субвенције и друге облике подршке 
привредним субјектима, чије је пословање нарочито отежано, усљед епидемије корона 
вируса „covid-19“ (додјела субвенција би се требала вршити по јасним и мјерљивим 
критеријима отежаног пословања). 

АД-4 
 
С обзиром да се због временског ограничења није расправљало о овој тачки дневног реда, 
констатовано је да чланови Савјета у року 7 дана mailom доставе конкретне приједлоге и сугестије на 
приједлог мјера за подстицај привреди надлежном Одјељењу за привреду. 
 
Бранко Кецман је предложио да се унапријед дефинише колико ће трајати сједница, како би се могли 
организовати и ускладити своје обавезе, што је прихваћено од стране предсједника Савјета. 
 
Сједница Савјета за економска питања и развој је завршена у 16,10 часова. 
 
Записник водила: 
  Татјана Дукић 
                                                                                                                 ПРЕДСЈЕДНИК САВЈЕТА 
                                                                                                     ЗА ЕКОНОМСКА ПИТАЊА И РАЗВОЈ 
                                                                                                                     ГРАДОНАЧЕЛНИК 
                                                                                                                 Драшко Станивуковић, с.р. 
 
                                                                                                     


