ЗАКЉУЧЦИ
са 8. сједнице Савјета за привреду, запошљавање, финансије и буџет
одржане 27.05.2015. године
Тачке
Дневног
реда
АД-1

Материјал
Записник са претходне
сједнице Савјета за привреду
одржане 14.04.2015. године

Закључак

Задужени за
реализацију закључака

Једногласно усвојен

-

Једногласно усвојена уз закључке:

АД-2

Информација о пословању ЈП
„Деп-от“ Бањалука, у 2014.
години

- Одјељење за привреду

1. Задужује се Одјељење за привреду - ЈП „Деп-от“
да у сарадњи са менаџментом „Депот“-а у наредних 10 дана организује и
припреми састанак са начелницима
општина оснивача овог предузећа и
директорима предузећа на тему
„Изналажење начина рјешавања дугова
према ДЕП-от-у“,

2. Задужује се Одјељење за привреду,
Одјељење за комуналне и стамбене
послове и послове саобраћаја и
менаџмент „Деп-от“-а да у сарадњи са
Министарством за просторно уређење,
грађевинарство и екологију израде
приједлог рјешења о именовању
стручног тима који ће припремити
полазну основу у циљу доношења
одлуке о будућем начину збрињавања
отпада, како би се утврдило да ли
проширивати постојећу депонију или
уводити
нове
технологије
за
рециклирање отпада. Приједлог је да
један од чланова наведеног тима буде и
представник Савјета за привреду.

Реализација на дан 20.11.2015. године

РЕАЛИЗОВАНО
Одјељење за привреду је, на челу са
Градоначелником, а заједно са менаџментом ЈП
„Деп-от“-а организовао састанак са
начелницима општина оснивача овог предузећа
и директорима комуналних предузећа, а у вези
наплате потраживања. Том приликом је
договорен начин измирења обавеза, репрограм
и тужбе су већ у току, а према посљедњим
информацијама „Деп-от“ редовно измирује
своје обавезе, без обзира што и даље постоје
одређени проблеми у наплати потраживања.

- Одјељење за привреду
- Одјељење за комуналне
и стамбене послове и
послове саобраћаја
- ЈП „Деп-от“
у сарадњи са
Министарством за
просторно уређење,
грађевинарство и
екологију

Градоначелник је у сарадњи са Министарством
за просторно уређење, грађевинарство и
екологију формирао стручни тим који има
задатак да до 01.12.2015. године предложи
идејно рјешење 2. фазе „Деп-от“-а.
У
припреми су иницијални материјали и
мишљења је да ће у већем дијелу како је
замишљено бити испуњен наведени задатак.
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АД-3

Извјештај о пословању ЈП
„Aquana“ д.о.о Бањалука, за
2014. годину

АД-4

План пословања ЈП „Aquana“
д.о.о. Бањалука, са
Програмом инвестиција за
2015. г.

АД-5

Информација о пословању
„Градског гробља“ Ј.К. а.д.
Бањалука, у 2014. години

АД-6

Информација о Плану
пословања „Градског гробља“
Ј.К. а.д. Бањалука за 2015.
годину

АД-7

Информација о мјерама и
активностима на припреми
гријне сезоне, 2015/2016.
година

АД-8

Информација о пословању
„Топлане“ а.д. Бањалука, у
2014. години

Kонстатовано је да је Извјештај о
пословању
ЈП
„Aquana“
д.о.о
Бањалука, за 2014. годину и План
пословања
ЈП
„Aquana“
д.о.о.
Бањалука, са Програмом инвестиција
за 2015. годину једногласно усвојен, уз
закључак да се задужује Одјељење за
привреду, Одсјек за локални економски
развој (са становишта изналажења
извора финансирања овог пројекта),
менаџмент „Aquane“ и Одјељење за
комуналне и стамбене послове и
послове саобраћаја да у року од 30 дана
анализирају наведени пројекат, изнађу
планска рјешења и предложе мјере за
приступању реализације 2. и 3. фазе
изградње „Aquane“ и дефинисања
њеног коначног статуса.
Савјет је подржао Информацију о
пословању „Градског гробља“ Ј.К. а.д.
Бањалука,
у
2014.
години
и
Информацију о Плану пословања
„Градског гробља“ Ј.К. а.д. Бањалука
за 2015. годину уз закључак да се
задужује Одјељење за комуналне и
стамбене послове и послове саобраћаја
да у року од 15 дана одржи састанак са
представницима „Градског гробља“ и
припреме нацрт Одлуке за гробна
мјеста посебних признатих јавних
особа и грађана.
Констатовано је да су Информација о
мјерама и активностима на припреми
гријне сезоне, 2015/2016. година,
Информација о пословању „Топлане“
а.д. Бањалука, у 2014. години,
Информација о плану пословања
„Топлане“ а.д. Бањалука, за 2015.
годину једногласно усвојене уз

- Одјељење за привреду
-Одсјек за ЛЕР
- Одјељење за комуналне
и стамбене послове и
послове саобраћаја
- менаџмент ЈП„Aquane“

- Одјељење за комуналне
и стамбене послове и
послове саобраћаја
-„Градско гробље“ Ј.К.

У циљу изналажење планских рјешења за
приступању реализацији 2. и 3. фазе изградње
„Aquana“-е, пристигли су приједлози идејног
рјешења за изградњу спортске дворане, који се
тренутно разматра у надлежним одјељењима,
те ће у наредном периоду Градоначелнику бити
упућен конкретан приједлог

Дио одлуке која се односи на гробна мјеста
посебних признатих јавних особа и грађана
није реализован, али је разматрано питање
додјеле гробних мјеста породицама погинулих
и несталих због есхумације посмртних
остатака, те би приједлог одлуке требао бити
упућен на Скупштину Града.

Изналазећи рјешења за ову грејну сезону на
Скупштину Града је упућена Одлука о давању
гаранције за кредит „Топлани“ у висини од 7,8
Уз помоћ:
милиона КМ, а реализација кредита се очекује
преко Инвестиционо-развојне банке. У току је
-Градске управе Бањалука усаглашавање уговора о гаранцији за поменути
кредит, који је већим дијелом планиран за
-Владе РС
доспјеле пренесене обавезе. Предвиђено је да
-менаџмент „Топлане“
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сљедеће закључке:

АД-9

АД-10

АД-11

Информација о плану
пословања „Топлане“ а.д.
Бањалука, за 2015. годину

Информација о пословању
„Водовода“ а.д. Бањалука, у
2014. години
Информација о плану
пословања „Водовода“ а.д.
Бањалука, за 2015. годину

1. Обавезује се менаџмент „Топлане“
а.д. да проведе све активности на
провођењу планираног ремонта и
предузме мјере за благовремену
набавку мазута и дрвне сјечке, као
и да створи све предуслове за
успјешан старт гријне сезона
2015/2016. године.
2. Изградњом рејонских котловница у
2014. години, мазут је дјелимично
супституисан дрвном сјечком.
Даљње
супституисање
мазута
другим енергентима битан је услов
самоодрживости „Топлане“.
3. У циљу благовремене набавке
енергента и што квалитетније
испоруке топлотне енергије у 2015.
години,
„Топлани“
а.д.
је
неопходна помоћ и подршка града
Бањалука и Владе Републике
Српске.
Савјет за привреду је једногласно
подржао Информацију о пословању
„Водовода“ а.д. Бањалука, у 2014.
години и Информацију о плану - руководство „Водовода“
пословања „Водовода“ а.д. Бањалука,
за 2015. годину, уз закључак да се
обавезује руководство „Водовода“ да
даље ради на смањењу губитака воде,
на повећању прикључака (конзума)
тамо гдје су створени услови кроз
градњу нових водоводних система.

се изврши набавка мазута за ову грејну сезону.
Топлана је реализовала предвиђени ремонт, а
такође постоје одређене залихе мазута које су
обезбијеђене у протеклом периоду. „Топлана“ у
наредном периоду треба да изналази рјешења у
смислу изградње још бар једне котловнице на
дрвну сјечку, а такође треба приступити
реализацији и других мјера које је усвојила
Скупштина града Бањалука.

Одржано и неколико састанака у складу са
наведеним закључком, а мишљење је да је
„Водовод“
значајно
подигао
проценат
регистрације и наплативости, с тим да на том
треба и даље радити у сарадњи са надлежним
одјељењем Градске управе Бањалука.

