
Закључци 

Пословнog форума: „Повезивање привредника у расејању и матици-прилике и изазови“, који је 

одржан у Бањалуци 9.4.2022. године: 

1.Учесници пословног форума, бројни дискутанти и представници надлежних институција 

исказали су недвосмислену потребу и жељу за даљим развијањем и подстицањем сарадње, у 

увјерењу да ће та сарадња допринети продубљивању међусобних веза привредних субјеката 

матице, дијаспоре и цијелог региона, 

2. Постигнута је  сагласност о потреби континуиране размјене информација о актуелним 

кретањима економских показатеља као и потребама о заједничкој реализацији пројеката у циљу 

унапређења привредне и свих других видова сарадње, 

3.  Указано је на неопходност координације пословних и других активности у циљу заједничке 

презентације и укључивања у локалне, регионалне и међународне пројекте и изласка на отворена 

тржишта,  

4. Афирмисати и подстицати стране инвестиције, а поготово инвестиционе активности српске 

дијаспоре, са акцентом на неопходност даље и интензивније правне регулативе како би олакшали 

овај динамички процес, 

5. У сарадњи са Владом Републике Српске узети активно учешће у заживљавању пројекта Регистра 

српске дијаспоре у циљу њеног чвршћег повезивања, 

6. Остварити неоходан увид и контакте са институцијама Европске Уније у смислу аплицирања за 

фондове и грантове Европских инситуција и њихове имплементације у региону, 

7. Остварити континуирану размјену информација у циљу правовременог реаговања и 

предузимања кризних мјера у циљу смањења губитака и штета проузрокованих поремећајима на 

тржiшту капитала и инвестиција у матици, дијаспори и региону, 

8. Афирмисати стручна и научна истраживања, пројекте и истраживачке активности који се баве 

потребама српске дијаспоре , матице и региона, 

9. Побољшати активности у формирању властите мреже електронских медија у циљу 

правовременог информисања и размјене круцијалних информација у циљу брже проходности 

заједничких програмских пројеката, 

10. Побољшати сарадњу са институцијама власти Републике Српске и Србије у циљу афирмације 

националних културно-историјски вриједности, писма, језика и других националних обиљежја. 
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