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З А П И С Н И К 
 

са  сједнице Савјета за привреду, запошљавање, финансије и буџет 
заказане за 30.03.2016. године 

 
 
             Дана 30.03.2016. године са почетком у 09,30 часова, у сали 137/I Градске управе Града Бања Лука, 
одржана је дванаеста 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 26.02.2016. године 
 

2. Разматрање Извјештаја о раду Туристичке организације града Бања Лука, за 2015. годину 
                                                  Извјестилац: представник Туристичке организације 

 
3. Разматрање Програма рада Туристичке организације града Бања Лука, за 2016. годину 

                                   Извјестилац: представник Туристичке организације  
 

4. Разматрање Извјештаја о раду Градске развојне агенције Бања Лука, за 2015. годину 
                                Извјестилац: представник Градске развојне агенције 

 
5. Разматрање Програма рада и Финансијског плана Градске развојне агенције Бањалука, за 2016. г. 

                                                     Извјестилац: представник Градске развојне агенције 
 

6. Разматрање Извештаја о раду Центра за развој и унапређење села Бања Лука, за 2015. годину 
Извјестилац: представник Центра за развој и унапређење села  

 
7. Разматрање Програма рада Центра за развој и унапређење села Бања Лука, за 2016. годину 

Извјестилац: представник Центра за развој и унапређење села  
 

               Од позваних 19, сједници није присуствовало 9 чланова Савјета од којих je 7 најавили одсуство из 
оправданих разлога (Јасна Бркић, Војин Мијатовић, Бранка Савић, Небојша Нинић, Недељко Средић, Срђан 
Шупут и Маринко Умићевић), a Ранко Барош није најавио свој изостанак.  
Поред чланова Савјета, као извјестиоци сједници су присуствовали: Остоја Барашин (Туристичка 
организација Бања Лука), Миленко Гемаљевић (Градска развојна агенција) и Миленко Шарић (Центар за 
развој и унапређење села).  
Записник је водила Татјана Дукић. 
 
               Градоначелник  је обавијестио присутне да је Срђан Шупут поднио оставку на чланство у Савјету за 
привреду, та ће се у наредном периоду извршити замјена члана Савјета. 
 
               Након што је констатовано да је обезбјеђен кворум и једногласно усвојен Дневни ред, приступило се 
разматрању предложених тачака. 
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AД-1 
 
Раденко Комљеновић је поздравио присутне и појаснио да је Одјељење за привреду, у складу са закључком 
са претходне сједнице, припремило шире образложење за Скупштину Града у смислу сугестија Савјета за 
привреду које се тиче прије свега реалности Плана капиталних инвестиција, а такође је допуњена је постојећа 
табела са подацима који се односе на очекиване ефекте реализације сваког пројекта. 
 
Констатовано је да је записник са претходне сједнице Савјета одржане 26.02.2016. године, једногласно 
усвојен. 
 
 
AД-2 и AД-3  
 
          С обзиром да није било расправе по овим тачкама дневног реда, констатовано је да су Извјештај о 
раду Туристичке организације града Бања Лука, за 2015. годину и Програм рада Туристичке 
организације града Бања Лука, за 2016. годину једногласно усвојени. 
 
 
AД-4 и АД-5  
 
Савјет за привреду, запошљавање финансије и буџет је једногласно усвојио Извјештај о раду Градске 
развојне агенције Бања Лука, за 2015. годину и Програм рада и Финансијски план Градске развојне 
агенције Бањалука, за 2016. годину. 
 
 
AД-6 и АД-7  
 
 
Савјет за привреду, запошљавање финансије и буџет је једногласно усвојио Извештај о раду Центра за 
развој и унапређење села Бања Лука, за 2015. годину и Програм рада Центра за развој и унапређење 
села Бања Лука, за 2016. годину, уз сугестију да се актуелизују закључци које је већ донијела 
Скупштина Града везано за редефинисање улоге Центра. 
 
Сједница Савјета за привреду, запошљавање, финансије и буџет је завршена у 10,45 часова. 
 
 
 
Записник водила: 
  Татјана Дукић 
 
                                                                                                                              ПРЕДСЈЕДНИК САВЈЕТА 
                                                                                                                                    ГРАДОНАЧЕЛНИК 
 
                                                                                                                 Слободан Гаврановић, дипл. правник, с.р. 

                
 


