
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ГРАД БАЊА ЛУКА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК  
- Савјет за економска питања и развој – 
 
Број: 2/21 
Дана: 24.06.2021. године 
 
 

З А П И С Н И К 
 

са  сједнице Савјета за економска питања и развој 
одржане 24.06.2021. године 

 
 
             Дана 24.06.2021. године са почетком у 13,00 часова, у сали 137/I Градске управе Града 
Бањалука, одржана је друга 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 претходне сједнице Савјета, одржане 03.03.2021. године 

 
2. Разматрање Програма додјеле субвенција пословним субјектима у периоду кризе у Граду Бања 

Лука за 2021. годину 
                                                  Извјестилац: представник Одјељења за привреду 

 
 

Сједници је присуствовало 5 чланова Савјета. Оправдано одсуство најавили су: предсједник 
Савјета Драшко Станивуковић, Саша Тривић, Борис Толимир, Бранко Кецман и Милан Божић.  

Саша Тривић, Бранко Кецман и Милан Божић су доставили коментаре путем maila. 
 Поред чланова Савјета, сједници су присуствовали: Младен Рачић („Kompas tours“) и Горан 

Рачић (Подручна привредна комора Бања Лука). 
Записник је водила Татјана Дукић (Одјељењe за привреду). 
           

Дневни ред је једногласно усвојен и приступило се разматрању  предложених тачака. 
 
 
AД-1 
 
С обзиром да није било дискусије по овој тачки дневног реда, констатовано је да је записник са 
претходне сједнице Савјета једногласно усвојен. 
 
AД-2  
 
Савјет је једногласно усвојио Програм додјеле субвенција пословним субјектима у периоду 
кризе у Граду Бања Лука за 2021. годину, уз сљедеће измјене: 
 
1) У општим условима, у тачки I Приједлога програма, услов под редним бројем 2. „Који 

редовно измирује обавезе по основу пореза и доприноса у складу са законом“, брише се и 
додаје у тачку II посебне услове за субвенцију 1. – Субвенције пословним субјектима у 
области туризма и угоститељства, и гласи: „Да редовно измирује обавезе по основу пореза и 
доприноса у складу са законом или да износ неизмирених обавеза није већи од износа 
доспјелих обавеза за задња три мјесеца“, 



2 
 
2) У тачки II, субвенција 2. - Субвенција за износ комуналне таксе за истицање пословног 

имена за субјекте из области угоститељства и туризма, подтачка 1. мијења се и гласи: 
„Пословни субјекти претежне шифре дјелатности: 56.30 - ноћни клуб  имају право на 
субвенцију комуналне таксе за 2021. годину у износу од 100%“,  

3) Субвенција 2. - Субвенција за износ комуналне таксе за истицање пословног имена за 
субјекте из области угоститељства и туризма се обједињује са Субвенцијом 5. - Субвенција 
за износ комуналне таксе за истицање пословног имена за субјекте из других области, уз 
корекцију износа за овај вид субвенције на 285.000 КМ, 

4) Износ средстава за Субвенцију 1. – Субвенција пословним субјектима у области туризма и 
угоститељства (400.000 КМ) коригује се на 500.000 КМ, 

5) У тачки II, Субвенција 1. - Субвенција пословним субјектима у области туризма и 
угоститељства услов да у првом полугодишту 2021. године има смањене приходе више од 
40% у односу на приходе из истог периода 2019. године, мијења се и гласи: „Да у првом 
полугодишту 2020. године има смањене приходе више од 40% у односу на приходе из истог 
периода 2019. године“, 

6) Субвенција 3. – Субвенција накнаде за заузимање јавне површине, мијења се и постаје 
Субвенција 2. - Субвенција накнаде за заузимање јавне површине. 

7) Субвенција 4. Субвенција за самозапошљавање, мијења се и постаје Субвенција 3. – 
Субвенција за самозапошљавање, уз корекцију износа за овај вид субвенције са 350.000 КМ 
на 300.000 КМ, 

8) Субвенција 6. – Субвенција за подршку старим занатима у доба кризе, мијења се и постаје 
Субвенција 5. - Субвенција за подршку старим занатима у доба кризе, уз корекцију износа 
за овај вид субвенције са 50.000 КМ на 15.000 КМ, јер је утврђено да је на подручју Града 
Бања Лука регистрован мали број старих заната. 

 
AД-3 
 
Тачка 3. Дневног реда је накнадно кандидована, а односи се на разматрање Одлуке о поступку 
додјеле субвенција за набавку опреме за опремање кабинета за практичну наставу средњих стручних 
школа, коју је припремило Одјељење за привреду. 
 
Одлука о поступку додјеле субвенција за набавку опреме за опремање кабинета за практичну 
наставу средњих стручних школа је једногласно усвојена. 
 

 
  
Сједница је завршена у 14,10 часова. 
 
Записник водила: 
  Татјана Дукић 
                                                                                                                 ПРЕДСЈЕДНИК САВЈЕТА 
                                                                                                     ЗА ЕКОНОМСКА ПИТАЊА И РАЗВОЈ 
                                                                                                                     ГРАДОНАЧЕЛНИК 
                                                                                                                  Драшко Станивуковић, с.р. 
 
 


