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З А П И С Н И К 
 

са  сједнице Савјета за привреду, запошљавање, финансије и буџет 
одржане 19.03.2015. године 

 
 

          Дана 19.03.2015. године са почетком у 11,00 часова, у сали 137/I Градске управе Града Бања 
Лука, 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 одсуство најавили су: Ранко Барош 
и Зоран Бабић, те Небојша Нинић, Недељко Средић, Драган Праштало и Милован Ђурић који нису 
најавили свој изостанак.  
Поред чланова Савјета, сједници су присуствовали: Радмила Стојнић (Савјетник за буџет и 
финансије у Градској управи Бања Лука), Невена Предојевић (Савјетник за урбанизам, грађење и 
комуналне послове у Градској управи Бања Лука) и Драго Гверић  (директор Иновационог центра 
Бања Лука). 
Записник је водила Татјана Дукић. 
 
         Градоначелник је у уводној ријечи поздравио присутне и предложио сљедећи: 
 
 

Д Н Е В Н И     Р Е Д  
 
1. Разматрање и усвајање записника са анализом закључака донесених на претходној 

сједници Савјета, одржаној 13.02.2015. године 
 
2. Разматрање Информације о реализацији Пројекта „Технолошки бизнис парк“ Бањалука 

                                                                         Извјестилац: представник Одјељења за привреду 
 

3. Разматрање Приједлога одлуке о оснивању Пословне зоне „Рамићи-Бањалука“  
                                                           Извјестилац: представник Одјељења за привреду   
                  

4. Разматрање Приједлога програма мјера за повећање прихода у Буџету града Бањалука 
                                                          Извјестилац: представник Одјељења за финансије 
 

5. Разматрање Извјештаја о раду Фондације „Иновациони центар Бањалука“, за период 
01.01.2014. године до 31.12.2014. године 

                                                                                  Извјестилац: представник Иновационог центра 
    

            Након што је констатовано да на сједници присуствује довољан број чланова, тј. да је 
обезбјеђен кворум, приступило се разматрању предложених тачака. 
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AD-1 
 
На записник са претходне сједнице Савјета уложене су примједбе, у смислу детаљнијег појашњења 
одређених термина који се односе на Студију стања незапослености и Стратегију запошљавања на 
територији града Бањалука које су разматране на претходној сједници, као и Технолошки бизнис 
парк. 
Градоначелник  је констатовао да је записник са претходне сједнице Савјета одржане 
13.02.2015. године, уз утврђену корекцију закључака, једногласно усвојен.  
 
 
АД-2 и АД-3   
 
          Савјет је дао једногласну подршку Информацији о реализацији Пројекта „Технолошки 
бизнис парк“ Бањалука и опредјељењу да се донесе Одлука о оснивању Пословне зоне „Рамићи-
Бањалука“  на начин како је то предложено, уз напомену да ће након њеног усвајања 
услиједити сет докумената којим ће се детаљније дефинисати задужења и надлежности.     
 
 
АД-4 
 
У дискусији су учествовали Јасна Бркић, Срђан Шупут, Дарко Партало, Богдан Марјановић, 
Маринко Умићевић и Славко Којић. 
 
По завршеној дискусији, констатовано је да је Приједлог програма мјера за повећање прихода у 
Буџету града Бањалука једногласно усвојен, уз сугестију да се у уводном излагању на сједници 
Скупштине Града истакну ставови и приједлози Савјета за привреду, запошљавање, 
финансије и буџет. 
 
 
АД-5 
       
С обзиром да није било дискусије по овој тачки дневног реда, констатовано је да је Извјештај о 
раду Фондације „Иновациони центар Бањалука“, за период 01.01.2014. године до 31.12.2014. 
године, једногласно усвојен. 
 
Сједница Савјета за привреду, запошљавање, финансије и буџет је завршена у 13,10 часова. 

 
 

 
 
Записник водила: 
  Татјана Дукић 
 
 
                                                                                                                           ПРЕДСЈЕДНИК  
                                                                                                                 САВЈЕТА ЗА ПРИВРЕДУ 

 
                                                                                                     ГРАДОНАЧЕЛНИК 

 
Слободан Гаврановић, дипл. правник, с.р. 

 


