
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ГРАД БАЊА ЛУКА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК  
- Савјет за економска питања и развој – 
 
Број: 3/21 
Дана: 03.09.2021. године 
 
 

З А П И С Н И К 
 

са  сједнице Савјета за економска питања и развој 
одржане 03.09.2021. године 

 
 
             Дана 03.09.2021. године са почетком у 12,00 часова, у сали 137/I Градске управе 
Града Бањалука, била је заказана трећа сједница Савјета за економска питања и развој, 
са предложеним:  
 

Д Н Е В Н И М  Р Е Д О М  
 

1. Разматрање и усвајање записника са претходне сједнице Савјета, одржане 
24.06.2021. године 

2. Разматрање Нацрта Плана капиталних инвестиција Града Бања Лука у периоду од 
2021. до 2023. године 

3. Разно.                                                   
 

Како је сједници је присуствовало 5 чланова Савјета: Бојан Кресојевић, Весна 
Радић, Борис Толимир, Бранко Кецман и Аријана Ковачевић, није постојао кворум те је 
предложено да се сједница одржи електронским путем и да се коментари и изјашњење 
по питању предложених тачака дневног реда доставе мејлом до понедјељка, 06.09.2021. 
године до 14.00 часова.  Оправдано одсуство најавили су: предсједник Савјета Драшко 
Станивуковић, Саша Тривић, Милан Божић, Бојан Лубурић и Далибор Шајић.   
Чланови Савјета, који су дошли на сједницу, предложили су да изнесу своје коментаре 
на тачке дневног реда усмено, а евентуално допуне коментар мејлом и гласају путем 
мејла.             
 
 
AД-1 
 
С обзиром да није било дискусије по овој тачки дневног реда, констатовано је да је 
записник са претходне сједнице Савјета једногласно усвојен. 
 
AД-2  
 
Савјет је једногласно усвојио План капиталних инвестиција Града Бања Лука у 
периоду од 2021. до 2023. године, уз сугестију да се средства предвиђена за Тренинг 
центар у Рамићима преусмјере у опремање средњих школа. 
 
 



2 
 

AД-3 
 
Тачка 3. Дневног реда је накнадно кандидована, а односи се на организацију рада Савјета. 
  
С обзиром да није било дискусије по овој тачки дневног реда, закључено је да се 
убудуће на Савјету за привреду више расрављати о суштинским мјерама за развој 
привреде како би се максимално искористили ресурси Савјета. 
 
 
Записник водила: 
Весна Радић 

ПРЕДСЈЕДНИК САВЈЕТА ЗА 
ЕКОНОМСКА ПИТАЊА И РАЗВОЈ  
               ГРАДОНАЧЕЛНИК 
           Драшко Станивуковић, с.р. 

 
                                                                                                      


