РЕПУБЛИКА СРПСКА

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

Број: 04/14
Дана: 10.12.2014. године

ЗАПИСНИК
са сједнице Савјета за привреду, запошљавање, финансије и буџет
одржане 10.12.2014. године

Дана 10.12.2014. године са почетком у 10,00 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 15 чланова Савјета, а оправдано одсуство најавили су:
Маринко Умићевић и Зоран Бабић, те Војин Митровић и Милован Ђурић који нису
оправдали свој изостанак.
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
18.09.2014. године
2. Разматрање Нацрта буџета града Бања Лука за 2015. годину
Извјестилац: начелник Одјељења за финансије

Пошто је констатовано да на сједници присуствује довољан број чланова, тј. да је
обезбјеђен кворум, приступило се разматрању предложених тачака, након чега су усвојени
сљедећи

ЗАКЉУЧЦИ

1. Савјет сматра да је предложени Нацрт буџета града Бањалука за 2015. годину
урађен у складу са пројекцијом планираних реално расположивих средстава за
наредну годину, али да та средства нису довољна за финансирање свих потреба

2
Града. Стога у структури буџета треба инсистирати на ангажовању средстава за
оне намјене које ће битно утицати на поромјену стања у привреди града
Бањалука, односно стварању повољног пословног амбијента за развој привреде,
запошљавање и стварање нових радних мјеста, укључујући и нове инвестиције у
Бањалуци.
2. Неопходно је преиспитати социјалну политику са становишта законских обавеза
локалне заједнице у односу на одређене социјалне категорије, а које се тичу
финансирања из буџета и Републике Српске и локалне заједнице.
3. Како би се социјална политика Града правично водила неопходно је
инсистирати на изради социјалне карте становништва.
4. Савјет је сагласан да се буџет мора растеретити субвенција према јавном
комуналном сектору. Треба сагледати стање у свим комуналним предузећима
која морају пословати рентабилно и и Град нема право да не поштује захтјеве о
формирању цијена у складу са економским резонима. Када би се Град растеретио
таквих давања из буџета, тиме би се обезбиједило више средстава за оне ставке
које ће дати ефекте у смислу запошљавања и отварања нових радних мјеста и
нових инвестиција.

Записник водила:
Татјана Дукић
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