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З А П И С Н И К 
 

са  сједнице Савјета за привреду, запошљавање, финансије и буџет 
заказане за 20.11.2015. године 

 
             Дана 20.11.2015. године са почетком у 12,00 часова, у сали 137/I Градске управе града Бањалука, 
одржана је девета поновљена сједница Савјета за привреду, запошљавање, финансије и буџет, јер је претходно 
заказана сједница 21.07.2015. годиине отказана због недостатка кворума. Предложен је сљедећи  
 
 

Д Н Е В Н И  Р Е Д  
 

1. Разматрање и усвајање записника са анализом закључака донесених на претходној сједници 
Савјета, одржаној 27.05.2015. године 
 

2. Разматрање Нацрта Буџета града Бањалука, за 2016. годину 
                                                  Извјестилац: начелница Одјељења за финансије 

 
3. Разматрање Информације о стању и о достигнутом степену развоја туризма на подручју града 

Бањалука 
                                   Извјестилац: директор  Туристичке организације Бањалука 

 
4. Разматрање Приједлога одлуке о измјени и допуни Одлуке о усвајању Стратегије развоја Града 

Бања Лука у периоду 2007-2015. године                                
                                                     Извјестилац: начелник Одјељења за привреду 

 
               Од позваних 19, сједници није присуствовало 6 чланова Савјета од којих је 5 најавило одсуство из 
оправданих разлога (Градоначелник, Бранка Савић, Срђан Шупут, Маринко Умићевић и Милован Ђурић).                                
               Поред чланова Савјета, као извјестиоци сједници су присуствовали представници Туристичке 
организације Бања Лука (Вера Барић и Младен Шукало). 
Записник је водила Татјана Дукић. 
 
             Након што је констатовано да на сједници присуствује довољан број чланова, тј. да је обезбјеђен 
кворум и једногласно усвојеног Дневног реда, приступило се разматрању предложених тачака. 
 
AД-1 
 
Констатовано је да је записник са претходне сједнице Савјета одржане 27.05.2015. године, једногласно 
усвојен.  
 
AД-2 
 
Савјет за привреду је једногласно усвојио Нацрт Буџета града Бањалука, за 2016. годину, уз сљедеће 
закључке: 
 

- Чланови Савјета за привреду треба да доставе писмено своје приједлоге и сугестије које се 
односе не само на Нацрт буџета града Бањалука за 2016. годину, него и уопштен приједлог мјера 
за стварање повољног привредног амбијента, у циљу побољшања директних прихода буџета 
Града, уз растерећење привреде и повећање инвестиција, како би град Бања Лука у наредном 
периоду могао предузети одређене мјере или донијети одговарајуће акте.  
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- С обзиром на приједлог г-дина Зорана Бабића, потребно је консултовати Градоначелника да ли 
ће Савјет поново разматрати Нацрт буџета након одржане Јавне расправе. Наглашено је да ће се 
у том случају моћи дјеловати путем амандмана, те је препоручљиво у току Јавне расправе у 
контактима са Градоначелником сагледати могућност уграђивања одређених приједлога у 
Нацрт Буџета. 

- Градска управа на челу са Градоначелником треба да ствара услове за ефикаснији рад 
администрације у смислу стварања што повољнијег привредног амбијента у граду Бањалуци. 

- Задужује се Одјељење за финансије да сагледа могућност реализације приједлога г-дина Бабића, 
а који се односи на издавање муниципалних обвезница са грејс периодом, у циљу стварања 
додатних финансијских средстава за подршку развојној компоненти Града. 

- Туристичка организација Бањалука треба своје примједбе које се односе на смањен буџет 
ТОБЛ-у у 2016. години, да достави писменим путем у току Јавне расправе, као и да директор 
Остоја Барашин у контакту са Градоначелником покуша да усагласи наведене приједлоге. 
 
 

AД-3 
 
Констатовано је да је Приједлог одлуке о измјени и допуни Одлуке о усвајању Стратегије развоја Града 
Бања Лука у периоду 2007-2015. године једногласно усвојена. 
 
 
AД-5 
 
Г-дин Богдан Марјановић је кандидовао пету тачку дневног реда под „разно“, а предложио је да Савјет до 
краја текуће године одржи још једну тематску сједницу која се односи на „Развој предузетништва у граду 
Бањалуци“. 
 
У складу са наведеним, закључено је да ће, с обзиром да је планирано разматрање Плана капиталних 
инвестиција на Савјету за привреду прије посљедње сједнице Скупштине града у 2015. години, у оквиру 
тог документа бити разматрана и кандидована тема. 
 
 
 
Сједница Савјета за привреду, запошљавање, финансије и буџет је завршена у 14,15 часова. 
 
 
Сједницом су предсједавали: - по тачкама 1 и 2   г-ђа Јасна Бркић и  
                                                   - по тачкама 3,4 и 5  г-дин Раденко Комљеновић. 
 
 
Записник водила: 
  Татјана Дукић 
 
                                                ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ:                                     ПРЕДСЈЕДНИК САВЈЕТА 
                                                                                                                                      ГРАДОНАЧЕЛНИК 
                                                - Јасна Бркић 
                                                - Раденко Комљеновић 

                Слободан Гаврановић, дипл. правник, с.р. 
 


