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З А П И С Н И К 
 

са  сједнице Савјета за економска питања и развој 
одржане 14.03.2022. године 

 
 
             Дана 14.03.2022. године са почетком у 09,00 часова, у сали 137/I Градске управе Града 
Бањалука, одржана је четврта поновљена сједница Савјета за економска питања и развој, јер је 
претходно заказана сједница 12.11.2021. године, отказана због недостатка кворума. Предложен 
је сљедећи  
 

Д Н Е В Н И  Р Е Д  
 
1. Разматрање и усвајање записника са претходне сједнице Савјета, одржане 03.09.2021. 

године 
 

2. Разматрање Приједлога програма додјеле субвенција пословним субјектима у Граду Бања 
Лука за 2022. годину 

                                                Извјестилац: представник Одјељења за привреду и ЛЕР 
 
 
            Како је сједници присуствовало 5 чланова Савјета: Бојан Кресојевић, Весна Радић, Борис 
Толимир, Саша Тривић и Далибор Шајић, те није постојао кворум, предложено је да се mailom 
достављени приједлози и сугестије Бојана Лубурића прихвате у циљу обезбјеђивања кворума и 
одржавања сједнице.   

Оправдано одсуство најавили су: предсједник Савјета Драшко Станивуковић, Милан 
Божић, Бојан Лубурић, Бранко Кецман и Аријана Ковачевић.  

Поред чланова Савјета, сједници су присуствовали: Валентина Аничић (Кабинет 
Градоначелника), Александра Симић и Иван Бабић (Одјељење за привреду и ЛЕР).  

Дневни ред 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  
 
Након дискусије, Савјет је једногласно усвојио Програм додјеле субвенција пословним 
субјектима у Граду Бања Лука за 2022. годину, уз сљедеће измјене: 



2 
 

 
1. износ одобрене субвенције по пословном субјекту од 70% од укупне вриједности 

средстава, како је наведено у приједлогу програма, смањује се на 50%, 
2. код субвенције за самозапошљавање, износ од 100.000 КМ преусмјерава се у развој 

рецептивног туризма, 
3. код субвенције за повећање продуктивности и подршка развоју, услов који се односи 

на број запослених радника са пуним радним временом, повећава се на 50 запослених 
радника, како би се обухватила и мала предузећа, 

4. код субвенције за очување старих заната, износ од 1.000 КМ по самосталном 
предузетнику повећава се на 1.500 КМ. 

 
 
Записник водила: 
Татјана Дукић 

    ПРЕДСЈЕДНИК САВЈЕТА ЗА 
ЕКОНОМСКА ПИТАЊА И РАЗВОЈ  
             ГРАДОНАЧЕЛНИК 
 
         Драшко Станивуковић, с.р. 

 
                                                                                                                   


