
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ГРАД БАЊА ЛУКА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК  
- Савјет за привреду, запошљавање,  
финансије и буџет – 
 
Број: 13/16 
Дана: 26.05.2016. године 
 
 
 

З А П И С Н И К 
 

са  сједнице Савјета за привреду, запошљавање, финансије и буџет 
заказане за 26.05.2016. године 

 
 
             Дана 26.05.2016. године са почетком у 12,00 часова, у сали 137/I Градске управе града Бањалука, 
одржана је тринаеста 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 30.03.2016. године 
 

2. Разматрање Извјештаја о пословању ЈП „Aquana“ д.о.о. Бања Лука, за 2015. годину 
                                                  Извјестилац: представник ЈП „Aquana“ д.о.о. 

 
3. Разматрање Плана пословања ЈП „Aquana“ д.о.о.  Бања Лука, са Програмом инвестиција за 2016. 

годину 
                                   Извјестилац: представник ЈП „Aquana“ д.о.о. 

 
4. Разматрање Информације о пословању „Градског гробља“ Ј.К. а.д. Бања Лука, у 2015. години 

                                Извјестилац: представник „ Градског гробља“ Ј.К. а.д. 
 

5. Разматрање Информације о Плану пословања „Градског гробља“ Ј.К. а.д. Бањалука, за 2016. г. 
                                                     Извјестилац: представник „ Градског гробља“ Ј.К. а.д. 

 
6. Разматрање Информације о пословању „Водовода“ а.д. Бања Лука, у 2015. години 

Извјестилац: представник „ Водовода“ а.д.  
 

7. Разматрање Информације о плану пословања „Водовода“ а.д. Бања Лука, за 2016. годину 
Извјестилац: представник „ Водовода“ а.д. 

 
8. Разматрање Информације о пословању „Топлане“ а.д. Бања Лука, у 2015. години 

Извјестилац: представник: „ Топлане“ а.д. 
 

9. Разматрање Информације о плану пословања „Топлане“ а.д.  Бања Лука , за 2016. годину 
Извјестилац: представник: „ Топлане“ а.д. 

 
10. Разматрање Информације о мјерама и активностима на припреми сезоне гријања 2016/2017. година 

Извјестилац: представник: „ Топлане“ а.д. 
 

11. Разматрање Информације о пословању ЈП „Деп-от“ Бања Лука, у 2015. години 
Извјестилац: представник ЈП „ Деп-ота“ 
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              Од позваних 18, сједници није присуствовало 10 чланова Савјета од којих je 6 најавили одсуство из 
оправданих разлога (Градоначелник, Бранка Савић, Недељко Средић, Дарко Партало, Ранко Барош и Маринко 
Умићевић), a Небојша Нинић, Драган Праштало, Војин Мијатовић 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 извјестиоци сједници су присуствовали: Ново Грујић (ЈП „Деп-от“), Милан 
Јованић  („Градско гробље“ Ј.К. а.д.), Синиша Бабић (ЈП „Аquana“ д.о.о.), Гордана Глоговац и Зорана Вранчић 
(„Водовод“ а.д.) и Мићо Миловановић („Топлана“ а.д.). 
Записник је водила Татјана Дукић. 
 
               Констатовано је да на сједници није обезбјеђен кворум, али с обзиром на значај предложених тачака 
дневног реда, присутни чланови Савјета су се усагласили да се исте разматрају. 
 Дневни ред је једногласно усвојен и приступило се разматрању  предложених тачака. 
  
 
AД-1 
 
Раденко Комљеновић је поздравио присутне и истакао да кроз закључке са претходне сједнице Савјета није 
било конкретних захтјева. 
 
Записник са претходне сједнице Савјета одржане 30.03.2016. године је једногласно усвојен. 
 
 
AД-2 и AД-3  
 
Констатовано је да су Извјештај о пословању ЈП „Aquana“ д.о.о. Бања Лука, за 2015. годину и План 
пословања ЈП „Aquana“ д.о.о.  Бања Лука, са Програмом инвестиција за 2016. годину, једногласно 
усвојени. 
 
 
AД-4 и АД-5  
 
Савјет за привреду, запошљавање финансије и буџет је једногласно усвојио Информацију о пословању 
„Градског гробља“ Ј.К. а.д. Бања Лука, у 2015. години и Информацију о Плану пословања „Градског 
гробља“ Ј.К. а.д. Бањалука, за 2016. годину. 
 
 
AД-6 и АД-7  
 
Информација о пословању „Водовода“ а.д. Бања Лука, у 2015. години и Информација о плану 
пословања „Водовода“ а.д. Бања Лука, за 2016. годину једногласно су усвојене уз закључак да Одјељење 
за комуналне и стамбене послове и послове саобраћаја у сарадњи са Водоводом сачини Информацију о 
стању канализационе мреже у граду Бањалуци. 
 
 
АД-8, АД-9 и АД-10 
 
Савјет за привреду, запошљавање финансије и буџет је једногласно усвојио Информацију о пословању 
„Топлане“ а.д. Бања Лука, у 2015. години, Информацију о плану пословања „Топлане“ а.д.  Бања Лука, 
за 2016. годину и Информацију о мјерама и активностима на припреми сезоне гријања 2016/2017. 
година. 
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АД-11 
 
Већином гласова Савјет за привреду, запошљавање финансије и буџет је подржао Информацију о 
пословању ЈП „Деп-от“ Бања Лука, у 2015. години.  
Богдан Марјановић није подржао Информацију. 
 
Сједница Савјета за привреду, запошљавање, финансије и буџет је завршена у 14,45 часова. 
 
 
Записник водила: 
  Татјана Дукић 
 
 
                                              ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ 
 
                                                   Мр Јасна Бркић 
 
                                                                                                                                ПРЕДСЈЕДНИК САВЈЕТА 
                                                                                                                                      ГРАДОНАЧЕЛНИК 
 
                                                                                                                Слободан Гаврановић, дипл. правник, с.р. 

                
 


