РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД БАЊА ЛУКА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
- Савјет за привреду, запошљавање,
финансије и буџет –
Број: 07/15
Дана: 14.04.2015. године

ЗАПИСНИК
са сједнице Савјета за привреду, запошљавање, финансије и буџет
одржане 14.04.2015. године

Дана 14.04.2015. године са почетком у 11,00 часова, у сали 137/I Градске управе града Бањалука,
одржана је седма сједница Савјета за привреду, запошљавање, финансије и буџет, који је образован рјешењем
Градоначелника број: 12-Г-1994/14 од 09.04. и 20.06.2014. године.
Сједници је присуствовало 12 чланова Савјета, а оправдано одсуство најавили су: предсједник Савјета
Слободан Гаврановић, Војин Мијатовић и Срђан Шупут, те Бранка Савић, Небојша Нинић, Драган Праштало
и Милован Ђурић који нису најавили свој изостанак.
Поред чланова Савјета, као извјестиоци сједници су присуствовали: Миленко Шарић (Центар за развој и
унапређење села), Остоја Барашин (Туристичка организација Бања Лука) и Весна Војиновић (Одсјек за
локални економски развој).
Записник је водила Татјана Дукић.
Јасна Бркић је у уводној ријечи поздравила присутне и предложила сљедећи:

ДНЕВНИ

РЕД

1. Разматрање и усвајање записника са анализом закључака донесених на претходној сједници
Савјета, одржаној 19.03.2015. године
2. Разматрање Извјештаја о раду Туристичке организације града Бања Лука, за 2014. годину
Извјестилац: директор Туристичке организације
3. Разматрање Програма рада Туристичке организације града Бања Лука, за 2015. годину
Извјестилац: директор Туристичке организације
4. Разматрање Извјештаја о раду Градске развојне агенције Бања Лука, за 2014. годину
Извјестилац: директор Градске развојне агенције
5. Разматрање Програма рада и Финансијског плана Градске развојне агенције Бањалука, за 2015. г.
Извјестилац: директор Градске развојне агенције
6. Разматрање Извештаја о раду Центра за развој и унапређење села Бања Лука, за 2014. годину
Извјестилац: директор Центра за развој и унапређење села
7. Разматрање Програма рада Центра за развој и унапређење села Бања Лука, за 2015. годину
Извјестилац: директор Центра за развој и унапређење села
8. Разматрање Извјештаја о реализацији Стратегије развоја града Бања Лука за 2014. годину
Извјестилац: шеф Одсјека за локални економски развој
Након што је констатовано да на сједници присуствује довољан број чланова, тј. да је обезбјеђен
кворум, приступило се разматрању предложених тачака.

2
AD-1
Констатовано је да је записник са претходне сједнице Савјета одржане 19.03.2015. године,
једногласно усвојен.

АД-2 и АД-3
Савјет је дао једногласну подршку Извјештају о раду Туристичке организације града Бања Лука, за
2014. годину и Програму рада Туристичке организације града Бања Лука, за 2015. годину.

АД-4 и АД-5
Kонстатовано је да су Извјештај о раду Градске развојне агенције Бања Лука, за 2014. годину и
Програм рада и Финансијски план Градске развојне агенције Бањалука, за 2015. годину једногласно
усвојени, уз сугестију да Градска развојна агенција усклади своје акте са актима Градоначелника који
ће бити посљедица донесене Одлуке о оснивању „Пословне зоне-Рамићи“.

АД-6 и АД-7
Извјештај о раду Центра за развој и унапређење села Бања Лука за 2014. годину и Програм рада
Центра за развој и унапређење села за 2015. годину су једногласно усвојени.

АД-8
С обзиром да није било дискусије по овој тачки дневног реда, констатовано је да је Извјештај о
реализацији Стратегије развоја града Бања Лука за 2014. годину једногласно усвојен.

Сједница Савјета за привреду, запошљавање, финансије и буџет је завршена у 13,10 часова.

Записник водила:
Татјана Дукић

ПРЕДСЈЕДНИК
САВЈЕТА ЗА ПРИВРЕДУ
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Слободан Гаврановић, дипл. правник, с.р.

