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З А П И С Н И К 
 

са  сједнице Савјета за привреду, запошљавање, финансије и буџет 
заказане за 26.02.2016. године 

 
 
             Дана 26.02.2016. године са почетком у 09,00 часова, у сали 137/I Градске управе града Бањалука, 
одржана је jeданаеста 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 25.12.2015. године 
 

2. План капиталних инвестиција града Бањалука 2015-2017. године 
                                                  Извјестилац: представник Одјељења за привреду 

 
3. Информација о стању предузетништва на подручју града Бањалука са приједлогом мјера будућег 

развоја предузетништва 
                                   Извјестилац: представник Одјељења за привреду 

 
 

               Од позваних 19, сједници није присуствовало 8 чланова Савјета од којих су 2 најавили одсуство из 
оправданих разлога (Срђан Шупут и Маринко Умићевић), a Небојша Нинић, Драган Праштало, Ранко Барош, 
Дарко Партало, Недељко Средић и Милован Ђурић нису најавили свој изостанак.   
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 25.12.2015. године, једногласно 
усвојен. 
 
 
AД-2  
 
Савјет за привреду, запошљавање финансије и буџет је једногласно усвојио План капиталних 
инвестиција града Бањалука 2015-2017. године, уз закључак да Одјељење за привреду треба 
припремити шире образложење за Скупштину Града у смислу сугестија Савјета за привреду које се 
тиче прије свега реалности овог документа, као и да допуни постојећу табелу са подацима који се односе 
на очекиване ефекте реализације сваког пројекта. 
 
 
 
 
 



2 
 
AД-3  
 
 
Савјет за привреду, запошљавање финансије и буџет је једногласно усвојио Информацију о стању 
предузетништва на подручју града Бањалука са приједлогом мјера будућег развоја предузетништва. 
 
 
Сједница Савјета за привреду, запошљавање, финансије и буџет је завршена у 10,50 часова. 
 
 
 
Записник водила: 
  Татјана Дукић 
 
                                                                                                                                ПРЕДСЈЕДНИК САВЈЕТА 
                                                                                                                                      ГРАДОНАЧЕЛНИК 
 
                                                                                                                         Слободан Гаврановић, дипл. правник 

                
 


