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САРАДЊА БАЊАЛУЧКОГ И БЕОГРАДСКОГ ЕКОНОМСКОГ ИНСТИТУТА 
 
 БАЊАЛУКА, 17. ЈУЛА /СРНА/ - У Бањалуци је данас потписан споразум о пословној сарадњи бањалучког и 
београдског Економског института у области економских и друштвених наука. 
 

 
 
Споразумом, који су потписали директори Економског института Бањалука Радован Родић и Економског 
института Београд Драган Шаговновић, утврђена су подручја сарадње од заједничког интереса, нарочито у 
области издаваштва, пословног савјетовања и ревизије, као и организације догађаја значајних за 
економски развој и унапређење сарадње Републике Српске и Србије. 
 
Министар науке и технологије Републике Српске Јасмин Комић рекао је да је потписивање споразума о 
сарадњи ове двије реномиране научноистраживачке институције најбоља потврда специјалних и 
паралелних веза између РС и Србије. 
 
Комић је рекао да вјерује да ће овај споразум допринијети конкретним корацима економске сарадње РС и 
Србије на терену у погледу развоја привреде и друштва у цијелини. 
 
Генерални директор Економског института Бањалука Радован Родић рекао је да потписивање овог 
споразума представља логичан наставак и унапређење дугогодишњих, изузетно коректних и 
конструктивних односа два Института који су нарочито интензивирани ове године. 
 
"Заједничка визија Економског института из Београда и Економског института из Бањалуке је да кроз 
сарадњу укрупњавају своје истраживачке капацитете и да још успјешније партиципирају у развојним 
пројектима у европским и свјетским размјерама", истакао је Родић. 
 
 



 
 
 
Генерални директор београдског Економског института Драган Шаговновић рекао је да сарадња две 
институције има научни, истраживачки и привредни значај. 
 
"Економски институт из Бањалуке препознали смо као привредног партнера за сарадњу јер су обе 
истраживачко-развојне институције изразито присутне у привредном животу Србије и РС", истакао је 
Шаговновић. 
 
Он је нагласио да Економски институт Београд настоји да допринесе јачању привредних веза Србије и РС, 
истичући да једним од најважнијих пројеката сарадње сматра стратешко повезивање електропривреда 
Србије и РС. 
 
"Уважавајући комплетан сплет веза и односа потребно је урадити и студију компатибилности привреда 
Србије и РС с циљем њиховог усаглашеног развоја", закључио је Шаговновић. 
 
На церемонији потписивања споразума представљен је и пројекат часописа Макроекономске анализе и 
трендови МАТ, издање за РС, који ће како је предвиђено споразумом бити једна од првих заједничких 
активности два института. Први број требало би да изађе из штампе до краја ове године 
 
Потписивању споразума, осим министра Комића, присуствовали су директор Привредне коморе РС 
Драгица Ристић,те директори највећиј предузећа и банака из Српске. 
 
 


