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З А П И С Н И К 
 

са  сједнице Савјета за привреду, запошљавање, финансије и буџет 
заказане за 25.12.2015. године 

 
 
             Дана 25.12.2015. године са почетком у 10,00 часова, у сали 137/I Градске управе града Бањалука, 
одржана је десета сједница Савјета за привреду, запошљавање, финансије и буџет, са предложеним:  
 
 

Д Н Е В Н И М  Р Е Д О М  
 

 
1. Разматрање и усвајање записника са анализом закључака донесених на претходној сједници 

Савјета, одржаној 20.11.2015. године 
 

2. Информација о мјерама за санацију губитака и стабилизацију пословања садржаних у Програму 
усвојеном на Скупштини акционара Завода за изградњу а.д. Бањалука 

                                                  Извјестилац: представник ЗИБЛ-а 
 

3. Приједлог одлуке о давању сагласности за издавање гаранције града Бањалука за кредитно 
задужење Завода за изградњу а.д. Бањалука  

                                   Извјестилац: представник ЗИБЛ-а 
 
 

               Од позваних 19, сједници није присуствовало 10 чланова Савјета од којих је 4 најавило одсуство из 
оправданих разлога (Градоначелник, Недељко Средић, Војин Мијатовић и Маринко Умићевић), a Ненад 
Рачић, Небојша Нинић, Драган Праштало, Ранко Барош, Горан Рачић и Милован Ђурић нису најавили свој 
изостанак.  С обзиром да је г-ђа Браниславка Јовандић била спријечена, сједници је присуствовала г-ђа Зора 
Марић, замјеник начелнице Одјељења за финансије.                               
               Поред чланова Савјета, као извјестилац сједници је присуствовала в.д. директора Завода за изградњу, 
а.д. Бањалука, г-ђа Весна Лучић. 
Записник је водила Татјана Дукић. 
               Констатовано је да је присутно 9 чланова Савјета, али је ипак договорено да се настави са радом у 
овом саставу јер је г-дин Средић у контакту са г-дином Комљеновићем поручио да подржава кандидоване 
материјале. 
               Након што је једногласно усвојен Дневни ред, приступило се разматрању предложених тачака. 
  
AД-1 
 
 
Констатовано је да је записник са претходне сједнице Савјета одржане 20.11.2015. године, једногласно 
усвојен, уз закључак да се до краја првог квартала наредне године уз укључивање свих надлежних 
субјеката (комора, удружења предузетника, занатлија...) припреми тематска сједница на тему „Развој 
предузетништва у граду Бањалуци“. 
 
 
 
 
 



2 
 
AД-2 и AД-3 
 
 
Савјет за привреду, запошљавање финансије и буџет је једногласно усвојио Информацију о мјерама за 
санацију губитака и стабилизацију пословања садржаних у Програму усвојеном на Скупштини 
акционара Завода за изградњу а.д. Бањалука и Приједлог одлуке о давању сагласности за издавање 
гаранције града Бањалука за кредитно задужење Завода за изградњу а.д. Бањалука уз сљедеће закључке: 
 

- Скупштина града Бањалука треба да сугерише Скупштини акционара Завода за изградњу да се 
преиспита предложени постотак обавезног улагања у развој,  

- Савјет треба квартално извјештавати о реализацији Програма мјера, како би се могло 
благовремено реаговати уколико не буду реализовани планирани ефекти, 

- Менаџмент Завода треба детаљније разрадити предложену развојну компоненту. 
 
 
 
Сједница Савјета за привреду, запошљавање, финансије и буџет је завршена у 11,00 часова. 
 
 
 
 
 
Записник водила: 
  Татјана Дукић 
 
                                                ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ:                                     ПРЕДСЈЕДНИК САВЈЕТА 
                                                                                                                                      ГРАДОНАЧЕЛНИК 
                                                - Мр Јасна Бркић 
 
                                                                                                                 Слободан Гаврановић, дипл. правник, с.р. 

                
 


