РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД БАЊА ЛУКА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
- Савјет за привреду, запошљавање,
финансије и буџет –
Број: 02/14
Дана: 16.07.2014. године

ЗАПИСНИК
са сједнице Савјета за привреду, запошљавање, финансије и буџет
одржане 16.07.2014. године

Дана 16.07.2014. године са почетком у 09,00 часова, у сали 137/I 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 13 чланова Савјета, а оправдано одсутни били су: Небојша Нинић,
Зоран Бабић и Срђан Шупут, те Драган Праштало, Маринко Умићевић и Дарко Партало који нису
оправдали свој изостанак.
Поред чланова Савјета, сједници су присуствовали: Бранка Трнинић („Водовод“ а.д.), Недељко
Милаковић, Милан Јованић (ЈК „Градско гробље“ а.д.), Верица Кунић, (Одсјек за стратешки развој,
европске интеграције и инвестиције) и 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 23.06.2014.
године
2. Пословник о раду Савјета
3. Нацрт ребаланса буџета града Бањалука за 2014. годину
4. Акциони план побољшања стања у привреди и запошљавању на подручју града Бањалука
5. Информација о пословању „Градског гробља“ Ј.К. а.д. Бањалука, за 2013. годину
6. Информација о Плану пословања „Градског гробља“ Ј.К. а.д. Бањалука, за 2014. г.
7. Информација о пословању „Водовода“ а.д. Бањалука, за 2013. годину
8. Информација о Плану пословања „Водовода“ а.д. Бањалука, за 2014. годину
9. Разно.

Градоначелник је предложио да се тачка 9. брише, с обзиром да није кандидована ни једна
тема која би се могла разматрати под тачком „разно“.
Након што је констатовано да је дневни ред једногласно усвојен и да 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
23.06.2014. године, једногласно усвојен. Такође је нагласио да се убудуће записник у скраћеној
верзији објављује на сајту града Бањалука.
АД-2
Пословник о раду Савјета за привреду, запошљавање, финансије и буџет је једногласно усвојен
од стране чланова Савјета.
АД-3
С обзиром да није било дискусије по овој тачки дневног реда, Нацрт ребаланса буџета за града
Бањалука за 2014. годину је једногласно усвојен.
АД -4
Предложено је да се Акциони план побољшања стања у привреди и запошљавању на подручју
града Бањалуке дефинише као документ Савјета за привреду, којим ће се обавезати сви актери
поменути у овом документу да приступе реализацији мјера из своје надлежности, с тим да ће
Одјељење за привреду у име Савјета проводити све неопходне активности у том смислу.
АД-5 и АД-6
Закључено је да Савјет за привреду препоручује Градоначелнику да Градоначелник путем
Одјељења за комуналне и стамбене послове и послове саобраћаја у року 7 дана, усаглашеним
текстом уговора, обезбиједи завршетак преноса начина управљања имовином града Бањалука
на локацији Градско гробље Врбања.
АД-7 и АД-8
Савјет подржава Информацију о пословању „Водовода“ а.д. за 2013. годину и Информацију о
плану пословања „Водовода“ за 2014. годину, с тим да ће се сугестије Савјета доставити
директору и менаџменту Водовода како би исте користили у својој политици и реализацији
Плана пословања.
Након што се захвалио члановима Савјета на активном учешћу и у данашњој сједници,
Градоначелник је закључио засједање у 11,15 часова.
Прилог:
1. Закључак бр. 02-2/14

Записник водила:
Татјана Дукић

ПРЕДСЈЕДНИК
САВЈЕТА ЗА ПРИВРЕДУ
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Слободан Гаврановић, дипл. правнк

На основу члана 11. став 2. а везано за члан 3. Пословника о раду Савјета за привреду,
запошљавање, финансије и буџет, број 02-1/14 од 16.07.2014. године, Савјет је на сједници
одржаној 16.07.2014. године , донио

ЗАКЉУЧАК

1. Савјет за привреду, запошљавање, финансије и буџет, именован рјешењем
Градоначелника број 12-Г-1994/14 од 09.04. и 20.06.2014. године, даје подршку
иницијативи Градоначелника, којом се предлаже да град Бањалука у сарадњи са
Подручном привредном комором Бањалука у наредном периоду организује састанак
са представницима надлежних министарстава, како би се сагледала могућност
наставка реализације пројекта изградње Сајамског центра који је дефинисан
Стратегијом развоја града Бањалука 2007-2015. г.

2. Уколико постоји сагласност надлежних министарстава, неопходно је трагати за
изналажењем средстава како би се предузели сви потребни кораци за реализацију
наведеног пројекта као једног од инструмента привредног развоја не само града Бања
Лука, већ и Републике Српске.

3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења.

Број: 02-2/14
Дана, 16.07.2014. године.

ПРЕДСЈЕДНИК
САВЈЕТА ЗА ПРИВРЕДУ
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Слободан Гаврановић, дипл. правник

