РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД БАЊА ЛУКА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
- Савјет за привреду, запошљавање,
финансије и буџет –
Број: 01/14
Дана: 23.06.2014. године

ЗАПИСНИК
са сједнице Савјета за привреду, запошљавање, финансије и буџет

Дана 23.06.2014. 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 09.04.2014. године.
Сједници је присуствовало 16 чланова Савјета, а оправдано одсутни били су: Јасна Бркић,
Ненад Рачић, Небојша Нинић и Браниславка Јовандић, коју је замијенила Зора Марић.
Поред чланова Савјета, сједници су присуствовали Верица Кунић, Татјана ЛукачСтарчевић (Одсјек за стратешки развој, европске интеграције и инвестиције), Мира Ћулибрк
(Одјељење за привреду), Миленко Шарић (Центар за развој и унапређење села) и Жељка
Кнежевић (GOLD пројекат). Записник је водила Татјана Дукић.

ДНЕВНИ

РЕД

1. Информација о стању у привреди и запошљавању у граду Бањалуци
(Одјељење за привреду Градске управе града Бањалука),
2. Информација о подстицајима за запошљавање
(Одјељење за привреду Градске управе града Бањалука),
3. Информација о реализацији подстицајних средстава за развој пољопривреде и
реализацију пројеката у области пољопривреде
(Одјељење за привреду Градске управе града Бањалука),
4. Извјештај о имплементацији и реализацији Стратегије развоја града Бања Лука у
периоду 2007-2015. године (на увид),
(Одсјек за стратешки развој, европске интеграције и инвестиције Градске управе
града Бањалука),
5. Акциони план пројеката за 2014. годину
(Одсјек за стратешки развој, европске интеграције и инвестиције Градске управе
града Бањалука),
6. Разно (Пословник о раду Савјета за привреду, запошљавање, финансије и буџет).

ЗАКЉУЧЦИ:
1. Задужује се Одјељење за привреду да сачини приједлог Акционог плана са мјерама
побољшања стања у привреди и запошљавању и да исти у року 15 дана достави
Савјету на разматрање и усвајање; као и да успостави властити регистар привредних
субјеката у граду Бањалуци, употребом одговарајућег софтвера којим би се омогућила
активна комуникација и размјена података са привредним субјектима. Такође je
потребно у наредном периоду редовно организовати и одржавати састанке са
предстаницима привредних субјеката, ради заједничког дефинисања проблема који

утичу на бржи развој привреде у Граду као и начина и активности које треба
предузимати у циљу њиховог елиминисања.

2.

Привредни савјет подржава Информацију о подстицајима у запошљавању уз
иницијативу да се у наредном конципирању буџета, па и ребалансом буџета за ову
годину, покуша обезбиједити значајније већи дио средстава за функционисање
Гарантног фонда и субвенцију камата, те да се овај приједлог упути према
Скупштини Града.

3.

Предлаже се прихватање Информације о реализацији подстицаја у пољопривреди уз
сугестију да се Програм за 2014. годину реализује у најкраћем могућем року, али да
Савјет за наредни период, а прије конципирања буџета, искаже своје мишљење које ће
се потом образложити Скупштини Града, а које се односи на промјену концепта
подстицаја у пољопривреди кроз програм мјера у смислу подршке организованој
пољопривредној производњи на селу.

4. Наглашено је да ће израда нове Стратегије развоја града Бањалука бити један од
приоритета у наредном периоду, тако да се Одлука о приступању израде нове
Стратегије већ у четвртак 26.06.2014. г. разматрати на сједници Скупштини Града.
Руководство Града ће се најактивније укључити и бити носилац дефинисања
креирања политике на изради и прецизирању пројектног задатка, али и других
елемената које се тичу израде Стратегије, са жељом да се добије квалитетан и реалан
документ. Управо због тога је битно урадити пресјек тренутног стања, како би Град
имао јасну слику о томе са које позиције крећемо и шта се може реално постићи на
том плану, а онда ће се лакше пратити и реализација овог документа који је од
изузетног значаја за Град.
5. Констатовано је да нема примједби по овој тачки дневног реда, те се у складу са
наведеним, прихвата овај Акциони план за 2014. годину.
6. Предсједник Савјета је истакао да се о 6. тачки дневног реда неће расправљати, али је
замолио чланове Савјета да погледају Пословник о раду Савјета који је достављен у
материјалима, те да уколико имају примједбе, приједлоге или сугестије које се односе
на текст овог Пословника, доставе у року од 7 до 10 дана, како би се на наредној
сједници Савјета која је планирана за 15-ак дана, могло расправљати о истом.

Засједање је завршено у 12,15 часова.

Записник водила:
Татјана Дукић

ПРЕДСЈЕДНИК
САВЈЕТА ЗА ПРИВРЕДУ
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Слободан Гаврановић, дипл. правник

