РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД БАЊА ЛУКА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
- Савјет за привреду, запошљавање,
финансије и буџет –

Број: 03/14
Дана: 18.09.2014. године

ЗАПИСНИК
са сједнице Савјета за привреду, запошљавање, финансије и буџет
одржане 18.09.2014. године

Дана 18.09.2014. године са почетком у 09,00 часова, у сали 238/II Градске управе града
Бањалука, одржана је сједница Савјета за привреду, запошљавање, финансије и буџет, који је
образован рјешењем Градоначелника број: 12-Г-1994/14 од 09.04. и 20.06.2014. године.
Сједници је присуствовало 11 чланова Савјета, а оправдано одсуство најавили су: Јасна Бркић,
Недељко Средић, Драган Праштало, Славко Којић, Горан Рачић, Милован Ђурић, Војин Мијатовић и
Срђан Шупут.
Поред чланова Савјета, сједници је присуствовала: Жељка Кнежевић (GOLD пројекат).
Записник је водила Татјана Дукић.
Градоначелник је у уводној ријечи поздравио присутне и предложио слиједећи:

ДНЕВНИ

РЕД

1. Разматрање и усвајање записника са претходне сједнице Савјета, одржане 16.07.2014.
године
2. Информација о насталим штетама од поплава на привредним субјектима
3. Информација о подстицајима у 2014. години.

Зоран Бабић је предложио да се на дневни ред уврсти и тачка 4. „остало“, што је и
прихваћено.
Након што је констатовано да на сједници присуствује довољан број чланова, тј. да је
обезбјеђен кворум, приступило се разматрању предложених тачака.

AD-1
Градоначелник је констатовао да је записник са претходне сједнице Савјета, одржане 16.07.2014.
године, једногласно усвојен.

АД-2
Савјет за привреду прихвата Информацију о насталим штетама од поплава на привредним
субјектима у мају и августу мјесецу, те констатује да су сви привредни субјекти захваћени у
поплавном таласу евидентирани у базама података и да своја права могу остваривати по прописаним
процедурама, а такође се обавезују органи Градске управе Бањалука да се ставе на располагање
привредним субјектима у остваривању њихових права.
Обавезује се Одјељење за привреду да прати и благовремено прибавља информације о
потенцијалним линијама помоћи и из других извора финансирања осим Фонда солидарности, а који
стоје на располагању нашим привредницима и да у непосредном контакту одмах анимира све
заинтересоване привредне субјекте у граду Бањалуци да се пријаве, а своје капацитете стручних људи
оспособљених за израду пројеката да стави на располагање сваком заинтересованом привреднику
који затражи такву врсту помоћи или логистике.
За наредну сједницу Скупштине Града треба припремити приједлоге одговарајућих аката у
складу са мјерама које су већ усвојене на Скупштини, за ослобађање и додатно растерећење
поплављених привредника од пореза на непокретности и комуналних такси.
АД-3
Прихвата се Информација о подстицајима у 2014. години, с тим да се обавезује Одјељење за
привреду да у наредном периоду изврши анализу запримљених апликација привредника које се
односе на субвенције за запошљавање и самозапошљавање, у свим областима укључујући и услужне
дјелатности, јер је евидентно је да у граду Бањалуци постоје дефицитарне дјелатности које треба
подстицати. У том смислу у наредном периоду треба ускладити и критерије, како би се омогућило
већем броју привредника пријаву на јавни позив.
Савјет сугерише начелнику Одјељења за привреду да у наредном периоду организује састанак
са предсједником Асоцијације самосталних трговина г-дином Маријановићем са циљем изналажења
рјешења како би се до краја текуће године обезбиједила средства која су неопходна да 16
новозапослених радника не добију отказ чекајући исплату линије помоћи, те да о исходу договора
обавијесте Савјет на наредној сједници.
Задужује се начелница Одјељења за финансије да дефинише динамику исплате за све врсте
подстицаја, у смислу да исплаћивање субвенција за запошљавање и самозапошљавање буде у
највишем реду приоритета.
АД -4
Савјет обавезује Одјељење за просторно уређење да изанализира могућности стварања услова у
Одлуци о просторном уређењу за рјешавање питања наткривања и заштите возила од града за
предузећа који се бави прометом нових и половних возила који се налазе на локацији новоизграђеног
аутопута гдје је забрањено постављати противградне мреже, а осигуравајуће куће одбијају да покрију
штету насталу од града јер исте нису постављене.

Записник водила:
Татјана Дукић
ПРЕДСЈЕДНИК
САВЈЕТА ЗА ПРИВРЕДУ
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Слободан Гаврановић, дипл. правник, с.р.

