СКРАЋЕНИ ЗАПИСНИК
са 17. сједнице Скупштине града Бања Лука, одржане 23.11.2017. године,
са почетком у 09.00 часова, у сали 33 Скупштине Града
Сједници је предсједавао Зоран Талић, предсједник Скупштине Града.
На сједници је било присутно 27 одборника.
Сједници нису присуствовали: Саша Чудић, Маринко Умичевић, Маринко Драгишић и
Зоран Поповић, који су најавили изостанак.
Поред одборника, сједници су присуствовали: мр Игор Радојичић, градоначелник, др
Срђан Амиџић, замјеник градоначелника, Игор Шукало, секретар Скупштине Града, Младен
Шукало, представник Туристичке организације града Бањалука и начелници одјељења и
служби у Градској управи.
Рад сједнице пратили су представници јавног информисања.
Предсједавајући је утврдио да на сједници присуствује довољан број одборника
потребних за пуноважно одлучивање и обавијестио Скупштину о томе:
- да ће одборници: Александар Петковић, Мирна Савић Бањац, Саша Лазић и Драшко
Станивуковић убудуће дјеловати у Клубу одборника СДС - ПДП - НДП.
Предсједник Клуба одборника је Александар Петковић, а замјеник предсједника
Мирна Савић Бањац;
- да је одборник Стојан Вукајловић напустио Клуб одборника „Слобода“ и да ће
убудуће дјеловати у Клубу одборника СНСД-а.
За ријеч се јавио одборник Саша Лазић и рекао да је извршена повреда члана 94.
Пословника Скупштине Града, због тога што није добио одговор на 4 питања које је поставио
у име грађана. Пита, зашто надлежна одјељења не дају одговоре у прописаном року?
Одговор одборнику Саши Лазићу дао је секретар Скупштине Града, Игор Шукало, који
је потврдио да је у наведеном случају дошло до повреде Пословника.
На захтјев одборника Саше Лазића приступило се изјашњавању о томе да ли је дошло
до повреде члана 94. Пословника.
13 одборника се изјаснило да је дошло до повреде Пословника, 5 одборника да није, и 1
одборник је био „уздржан“.
Предсједавајући је констатовао да су се одборници изјаснили да није дошло до повреде
Пословника.
Изјашњавање одборника о наведеној повреди Пословника поновљено је након
Актуелног часа, због тога што је из техничке службе саопштено да ово гласање није снимљено
(евидентирано).
Предсједавајући је, затим, отворио Актуелни час на којем су учествовали и одборничка
питања постављали:
Предраг Вулин: - С обзиром на, како је рекао, насталу ситуацију око Топлане пита:
шта ће Градска администрација, односно Кабинет градоначелника, предузети у вези с
наводном злоупотребом у вези набавке мазута за 2015. годину?
Тражи, да се што прије, како је рекао, то расвијетли тј. утврди да ли је ту било
злоупотребе и врати повјерење грађана према Топлани као и према новом пројекту Топлане?
Одговор: мр Игор Радојичић, градоначелник.
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Драшко Станивуковић: - Да ли ће Град подржати Иницијативу да се четворочланим
породицима, њиховој дјеци, средњошколцима и студентима, омогући бесплатан превоз у
градском саобраћају?
Одборник Станивуковић сматра да Град треба да подржи ову иницијативу.
Да ли Град планира да шах за пензионере у центру града, како је рекао, доведе у ред?
Предлаже да се набаве двије фигуре које недостају, да се постави расвјета, те да се
офарба табла, да се један дио асфалта реновира, поставе столице или клупе за посматраче.
Сматра да треба задужити радника који ће ујутро откључавати и закључавати шаховске
фигуре.
Такође предлаже да се оваква табла за шах постави и у Парку „Младен Стојановић“.
Одговор: мр Игор Радојичић, градоначелник.
Коментар: Драшко Станивуковић.
Мирна Савић Бањац: - Да ли ће се дозволити изградња „високих зграда“ са великим
површинама у центру града, како је планирано Регулационом планом за Централно подручје
града?
У којој фази је изградња ограде вртића „Лана“ у Росуљама, и када ће овај пројекат
бити реализован?
Одговор: Слободан Станаревић, начелник Одјељења за просторно уређење и Петар
Билчар, начелник Одјељења за комуналне послове.
Коментар: Мирна Савић Бањац.
Саша Лазић: – истакао је да ће тражити измјену одредаба Пословника Скупштине
града које се односе на изјашњавање одборника о повреди Пословника.
Одборник Лазић сматра да Град треба да ријеши имовинско-правне односе и изврши
експопријацију земљишта, односно откупи земљиште на Старчевици, на мјесту гдје је раније
планирана градња основне школе и вртића. Наведено земљиште се налази између улица: 1.
Крајишке бригаде, Српских устаника и Симе Миљуша.
Да ли град може обезбиједити грађанима један вибер број путем којег би грађани
износили своје примједбе, приједлоге и коментаре, слали фото и видео записе са терена.
Одговор: Наташа Вукмировић, шеф Одсјека за правна питања и прописе.
Коменатар: У свом коментару одборник Саша Лазић поред осталог поставио је и
питање: Када ће бити изграђен тротоар уз Улицу Вељка Млађеновића према Градском
олимпијском базену?
Миленко Јаћимовић: - Шта ће урадити градоначелник и његов Кабинет поводом
писма радника Градског гробља који оптужују директора, како је рекао, за финансијске
малверзације?
Шта ће Кабинет градоначелника урадити са спорном парцелом на којој се налази
Дјечији дом „Рада Врањешевић“ за коју постоји судска забиљешка од стране „Идеал
компани“ и Дома „Рада Врањешевић“, поред које парцеле се налази и земљиште у власништву
Града?
Одговор: др Срђан Амиџић, замјеник градоначелника и мр Игор Радојичић,
градоначелник.
Коментар: Миленко Јаћимовић.
Дарко Милошевић: - У име грађана МЗ Чесма и насеља Крчмарице, пита: када се
очекује изградња водоводне мреже за та насеља удаљена од центра града 6 км?
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У име грађана и Савјета МЗ „Драгочај“ предлаже измјену Регулационог плана за прелаз
преко Магистралног пута Бањалука – Приједор, у Рамићима, јер како је рекао, иако је урађен
пројекат радови нису изведени због недостатка новца.
Сугерише надлежним да се изврши измјена тог Регулационог плана и нађе рјешење
које је финансијски прихватљиво.
Одговор: Петар Билчар, начелник Одјељења за комуналне послове и Слободан
Станаревић, начелник Одјељења за просторно уређење.
Драгомир Батар: - У име становника сеоског подручја пита: да ли постоји начин да се
за те становнике смањи цијена прикључка на трофазну струју? Истакао је да је цијена коју
тражи Електродистрибуција у износу од 800,00 КМ превелика и да та категорија
становништва није у могућности да финансира те прикључке.
Ко је надлежан да изда наредбу за рушење или по могућности адаптацију напуштених
објеката у Бронзаном Мајдану који су у власништву „Агропромета“ и „Тржнице“ из
Бањалуке?
Навео је да се ово питање односи и на напуштене и запуштене објекте грађана у
приватном власништву.
Одговор: Петар Билчар, начелник Одјељења за комуналне послове.
Коментар: Драгомир Батар.
Др Станислав Палија: - Да ли је и када у плану уклањање импровизованог паркинг
простора на Булевару војводе Степе Степановића?
Одговор: Славиша Сандић, начелник Одјељења за саобраћај и путеве.
Коментар: Станислав Палија.
Др Снежана Кутлешић Стевић: - У име групе родитеља ученика ОШ „Бранко
Ћопић“ тражи да се постави лежећи полицијац у улици Мише Ступара, која се налази између
те школе и гробља?
Предлаже да се лицима са инвалидитетом омогући силазак с Градског моста и пита да
ли је у изградњи новог Зеленог моста планирана адекватна рампа за силазак с моста према
доњем дијелу уз Врбас?
На постављена питања тражи одговор у писаној форми.
Након Актуелног чласа предсједавајући је позвао одборнике да се поново изјасне о
повреди члана 94. Пословника коју је истакао одборник Саша Лазић.
19 одборника се изјаснило да је дошло до повреде Пословника, и 2 одборника су била
„уздржана“ од изјашњавања.
Предсједавајући је констатовао да је дошло до повреде члана 94. Пословника.
Приликом утврђивања Дневног реда предсједавајући је обавијестио одборнике да је
предлагач са предложеног Дневног реда повукао тачку: 6.
6. Приједлог одлуке о допуни Одлуке о уређењу простора и грађевинском земљишту,
те да се Дневни ред допуњава са тачкама: 28. 29. и 30.
28. Приједлог одлуке о стављању ван снаге Одлуке о објављивању Јавног конкурса за
именовање 2 (два) члана Градске изборне комисије Бања Лука и поништавању Јавног
конкурса за именовање 2 (два) члана Градске изборне комисије Бања Лука.
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29. Приједлог одлуке о објављивању Јавног конкурса за именовање 2 (два) члана
Градске изборне комисије Бања Лука.
30. Приједлог рјешења о именовању Комисије за провођење поступка за именовање 2
(два) члана Градске изборне комисије Бања Лука.
У расправи о предложеном Дневном реду учествовао је Миленко Јаћимовић.
Са 19 гласова „за“ и са 7 „уздржаних“ гласова, одборници су усвојили сљедећи:
Д Н Е В Н И Р Е Д:
1. Разматрање и усвајање Скраћеног записника са 16. Сједнице Скупштине Града,
одржане 30.10. и 6.11.2017. године и Скраћеног записникаса 3. ванредне сједнице Скупштине
Града, одржане 01.11.2017. године.
2. Приједлог закључка о прихватању Нацрта Буџета Града Бањалука – за 2018. годину.
3. Приједлог закључка о прихватању Нацрта Ребаланса Буџета Града Бањалука – за
2017. годину.
4. Приједлог одлуке о краткорочном задужењу Града Бањалука.
5. Приједлог одлуке о давању овлашћења Градоначелнику за отпис ненаплативих
потраживања.
6. Приједлог одлуке о издавању у закуп гаража у улицама: Гаврила Принципа, Симеуна
Ђака, Николе Пашића, Радоја Домановића, Саве Љубоје, Меше Селимовића, Милоша
Обилића, Мирка Ковачевића, Јована Јанчића и Југ Богдановој, те у КГК Старчевица.
7. Приједлог одлуке о доношењу Плана парцелације за изградњу стамбених објеката у
насељу Павловац у Бањалуци.
8. Приједлог одлуке о измјени Одлуке о изради измјене дијела Регулационог плана
„Јелшинград“ РО Творница стројева, уређаја и алата – новелисани план.
9. Приједлог одлуке о допуни Одлуке о ревизији Регулационог плана дијела централног
подручја града Бањалука.
10. Приједлог одлуке о изради измјене дијела Регулационог плана „Павловац –
Крндије“ у Бањалуци.
11. Приједлог одлуке о изради измјене дијела Регулационог плана стамбеног насеља
„Дракулић“ у Бањалуци.
12. Приједлог одлуке о престанку важења Одлуке о ревизији дијела Регулационог
плана Творнице опекарских производа Бањалука.
13. Приједлог одлуке о престанку важења Одлуке о изради Регулационог плана за
изградњу стамбеног насеља са мултифункционалним центром у дијелу насеља Куљани.
14. Приједлог одлуке о престанку важења Одлуке о изради измјене Регулационог плана
„Малта 1“.
15. Приједлог закључка о утврђивању Нацрта измјене дијела Регулационог плана за
простор између улица: Бранка Мораче, Радоја Домановића, Боланог Дојчина, Козарске и
лијеве обале ријеке Врбас (радни назив: „Југ 6“).
16. Приједлог закључка о утврђивању Нацрта измјене дијела Регулационог плана за
простор између улица: Српских устаника, Стевана Булајића и потока Јуларац у Бањалуци
(радни назив: „Старчевица 2“).
17. Приједлог закључка о утврђивању Нацрта Регулационог плана „Јелшинград“ РО
Творница стројева, уређаја и алата – новелисани план (Ревизија дијела обухвата).
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18. Приједлог закључка о утврђивању Нацрта измјена дијела Регулационог плана
„Центар – Исток“.
19. Иницијатива за измјену дијела измјене Регулационог плана за простор између
улица: Младена Стојановића, Милана Радмана, Краља Петра II Карађорђевића и Триве
Амелице и Мишљење о разлозима за неприхватање иницијативе.
20. Приједлог одлуке о оснивању Фондације „Европска престоница културе – Бањалука
2024.“
21. Приједлог одлуке о стављању ван снаге Одлуке о условима и расписивању конкурса
за попуну упражњеног мјеста директора ЈУ Центар за социјални рад и поништавању Јавног
конкурса за попуну упражњеног мјеста директора ЈУ Центар за социјални рад Бањалука.
22. Приједлог одлуке о одобравању средстава.
23. Информација о стању и о достигнутом степену развоја туризма на подручју града
Бањалука – за 2017. годину.
24. Информација о реализацији Акционог плана суфинансирања омладинских
активности града Бањалука – за 2017. годину.
25. Приједлог закључка о утврђивању приједлога броја и просторног распореда
основних школа на подручју града Бања Лука (мрежа школа).
26. Приједлог одлуке о давању сагласности за закључење уговора о замјени
непокретности са Радман (Стипо) Анђелком из Бањалуке.
27. Приједлог одлуке о стављању ван снаге Одлуке о објављивању Јавног конкурса за
именовање 2 (два) члана Градске изборне комисије Бања Лука и поништавању Јавног
конкурса за именовање 2 (два) члана Градске изборне комисије Бања Лука.
28. Приједлог одлуке о објављивању Јавног конкурса за именовање 2 (два) члана
Градске изборне комисије Бања Лука.
29. Приједлог рјешења о именовању Комисије за провођење поступка за именовање 2
(два) члана Градске изборне комисије Бања Лука.
Предсједавајући је дао на разматрање питања са Дневног реда и обавијестио
одборнике да ће Скупштина Града, у складу са чланом 109. Пословника Скупштине
Града, о свим разматраним питањима одлучивати на крају радног дана.
АД – 1.
Разматрање и усвајање Скраћеног записника са 16. сједнице Скупштине Града,
одржане 30.10. и 6.11.2017. године и Скраћеног записника са 3. ванредне сједнице Скупштине
Града, одржане 01.11.2017. године.
Расправе није било.
АД – 2.
Приједлог закључка о прихватању Нацрта Буџета Града Бањалука – за 2018. годину.
Уводно излагање поднијела је Божана Шљивар, начелник Одјељења за финансије.
У расправи су учествовали: Будимир Балабан, Гордана Лиховић, Ненад Шибаревић,
Саша Лазић, Драшко Станивуковић, Предраг Вулин, Боран Босанчић, Мирна Савић Бањац,
Александар Петковић, Владимир Мирошљевић, Момчило Антонић, Миленко Јаћимовић и мр
Игор Радојичић.
Одборник Миленко Јаћимовић истакао је да је дошло до повреде члана 105. став 4.
Пословника, због коменатара одборника Момчила Антонића, који је (како каже) пријетио
члановима Клуба Слобода.
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Пауза у трајању од 10 минута на приједлог Клуба одборника Слобода.
Одборник Миленка Јаћимовића затражио да се Скупштина изјасни о томе да ли је
дошло до повреде Пословника у члана 105. став 4.
4 одборника су се изјаснила да је дошло до повреде Пословника, 9 одборника се
изјаснило да није дошло до повреде Пословника и 5 одборника је било „уздржано“.
Предсједавајући је констатовао да није дошло до повреде Пословника.
АД – 3.
Приједлог закључка о прихватању Нацрта Ребаланса Буџета Града Бањалука – за 2017.
годину.
Уводно излагање поднијела је Божана Шљивар, начелник Одјељења за финансије.
У расправи су учествовали: Драшко Станивуковић, Миленко Јаћимовић и мр Игор
Радојичић.
АД – 4.
Приједлог одлуке о краткорочном задужењу Града Бањалука.
Уводно излагање поднијела је Божана Шљивар, начелник Одјељења за финансије.
У расправи су учествовали: Миленко Јаћимовић, Драшко Станивуковић, Александар
Петковић, Будимир Балабан и др Срђан Амиџић.
АД – 5.
Приједлог одлуке о давању овлашћења Градоначелнику за отпис ненаплативих
потраживања.
У расправи је учествовала Мирна Савић Бањац.
АД – 6.
Приједлог одлуке о издавању у закуп гаража у улицама: Гаврила Принципа, Симеуна
Ђака, Николе Пашића, Радоја Домановића, Саве Љубоје, Меше Селимовића, Милоша
Обилића, Мирка Ковачевића, Јована Јанчића и Југ Богдановој, те у КГК Старчевица.
Расправе није било.
АД – 7.
Приједлог одлуке о доношењу Плана парцелације за изградњу стамбених објеката у
насељу Павловац у Бањалуци.
Расправе није било.
АД – 8.
Приједлог одлуке о измјени Одлуке о изради измјене дијела Регулационог плана
„Јелшинград“ РО Творница стројева, уређаја и алата – новелисани план.
У расправи је учествовала Гордана Лиховић.
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АД – 9.
Приједлог одлуке о допуни Одлуке о ревизији Регулационог плана дијела централног
подручја града Бањалука.
Уводно излагање поднио је Слободан Станаревић, начелник Одјељења за просторно
уређење.
У расправи је учествовао Миленко Јаћимовић.
АД – 10.
Приједлог одлуке о изради измјене дијела Регулационог плана „Павловац – Крндије“ у
Бањалуци.
Расправе није било.
АД – 11.
Приједлог одлуке о изради измјене дијела Регулационог плана стамбеног насеља
„Дракулић“ у Бањалуци.
Расправе није било.
АД – 12.
Приједлог одлуке о престанку важења Одлуке о ревизији дијела Регулационог плана
Творнице опекарских производа Бањалука.
Расправе није било.
АД – 13.
Приједлог одлуке о престанку важења Одлуке о изради Регулационог плана за
изградњу стамбеног насеља са мултифункционалним центром у дијелу насеља Куљани.
Расправе није било.
АД – 14.
Приједлог одлуке о престанку важења Одлуке о изради измјене Регулационог плана
„Малта 1“.
Расправе није било.
АД – 15.
Приједлог закључка о утврђивању Нацрта измјене дијела Регулационог плана за
простор између улица: Бранка Мораче, Радоја Домановића, Боланог Дојчина, Козарске и
лијеве обале ријеке Врбас (радни назив: „Југ 6“).
Расправе није било.

8
АД – 16.
Приједлог закључка о утврђивању Нацрта измјене дијела Регулационог плана за
простор између улица: Српских устаника, Стевана Булајића и потока Јуларац у Бањалуци
(радни назив: „Старчевица 2“).
У расправи су учествовали: Миленко Јаћимовић и Слободан Станаревић.
АД – 17.
Приједлог закључка о утврђивању Нацрта Регулационог плана „Јелшинград“ РО
Творница стројева, уређаја и алата – новелисани план (Ревизија дијела обухвата).
Расправе није било.
АД – 18.
Приједлог закључка о утврђивању Нацрта измјена дијела Регулационог плана „Центар
– Исток“.
Расправе није било.
АД – 19.
Иницијатива за измјену дијела измјене Регулационог плана за простор између улица:
Младена Стојановића, Милана Радмана, Краља Петра II Карађорђевића и Триве Амелице и
Мишљење о разлозима за неприхватање иницијативе.
У расправи је учествовао Предраг Вулин.
АД – 20.
Приједлог одлуке о оснивању Фондације „Европска престоница културе – Бањалука
2024.“
У расправи су учествовали: др Снежана Кутлешић Стевић, Мирна Савић Бањац,
Драшко Станивуковић и мр Игор Радојичић.
АД – 21.
Приједлог одлуке о стављању ван снаге Одлуке о условима и расписивању конкурса за
попуну упражњеног мјеста директора ЈУ Центар за социјални рад и поништавању Јавног
конкурса за попуну упражњеног мјеста директора ЈУ Центар за социјални рад Бањалука.
Расправе није било.
АД – 22.
Приједлог одлуке о одобравању средстава.
Расправе није било.
АД – 23.
Информација о стању и о достигнутом степену развоја туризма на подручју града
Бањалука – за 2017. годину.
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У расправи су учествовали: Гордана Лиховић, Миленко Јаћимовић, Драшко
Станивуковић, Александар Петковић и Младен Шукало.
Пауза у трајању од 10 минута на приједлог Клуба одборника СДС, ПДП и НДП.
АД – 24.
Информација о реализацији Акционог плана суфинансирања омладинских активности
града Бањалука – за 2017. годину.
У расправи су учествовали: Саша Лазић, Драшко Станивуковић, Ненад Шибаревић,
Миленко Јаћимовић, Александар Петковић, Боран Босанчић и Драган Бањац.
АД – 25.
Приједлог закључка о утврђивању приједлога броја и просторног распореда основних
школа на подручју града Бања Лука (мрежа школа).
У расправи су учествовали: Саша Лазић, Миленко Јаћимовић, Драшко Станивуковић,
Ненад Грбић, Александар Петковић, Ненад Шибаревић и Драган Бањац.
АД – 26.
Приједлог одлуке о давању сагласности за закључење уговора о замјени непокретности
са Радман (Стипо) Анђелком из Бањалуке.
Уводно излагање поднијела је Наташа Вукмировић, шеф Одсјека за правна питања и
прописе.
Расправе није било.
АД – 27.
Приједлог одлуке о стављању ван снаге Одлуке о објављивању Јавног конкурса за
именовање 2 (два) члана Градске изборне комисије Бања Лука и поништавању Јавног
конкурса за именовање 2 (два) члана Градске изборне комисије Бања Лука.
Уводно излагање поднио је Игор Шукало, секретар Скупштине града.
Расправе није било.
АД – 28.
Приједлог одлуке о објављивању Јавног конкурса за именовање 2 (два) члана Градске
изборне комисије Бања Лука.
Расправе није било.
АД – 29.
Приједлог рјешења о именовању Комисије за провођење поступка за именовање 2 (два)
члана Градске изборне комисије Бања Лука.
Предсједавајући је обавјестио одборнике да је на Приједлог одлуке градоначелник
поднио амандман који је постао саставни дио Приједлога одлуке, и који гласи:
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У Приједлогу рјешења о именовању Комисије за провођење поступка за именовање 2
(два) члана Градске изборне комисије Бања Лука, у тачки 1. подтача в) мијења се и гласи:
„в) Љиља Поповић, за члана“.
У расправи је учествовао Миленко Јаћимовић.
Након што је у 16 часова и 45 минута, завршена расправа по тачкама Дневног
реда од 1. до 29, у складу са чланом 109. Пословника Скупштине Града, приступило се
гласању о разматраним тачкама, како слиједи:
АД – 1.
Разматрање и усвајање Скраћеног записника са 16. сједнице Скупштине Града,
одржане30.10. и 6.11.2017. године и Скраћеног записника са 3. ванредне сједнице Скупштине
Града, одржане 01.11.2017. године.
Одборници су једногласно, са 26 гласова „за“ усвојили
СКРАЋЕНИ ЗАПИСНИК
са 16. Сједнице Скупштине Града, одржане 30.10. и 6.11.2017. године
и
СКРАЋЕНИ ЗАПИСНИК
са 3. ванредне сједнице Скупштине Града, одржане 01.11.2017. године.
АД – 2.
Приједлог закључка о прихватању Нацрта Буџета Града Бањалука – за 2018. годину.
Са 17 гласова „за“, 5 гласова „против“ и са 4 „уздржана“ гласа, одборници су донијели
ЗАКЉУЧАК
о прихватању Нацрта Буџета Града Бањалука – за 2018. годину.
АД – 3.
Приједлог закључка о прихватању Нацрта Ребаланса Буџета Града Бањалука – за 2017.
годину.
Са 17 гласова „за“, 7 гласова „против“ и са 2 „уздржана“ гласа, одборници су донијели
ЗАКЉУЧАК
о прихватању Нацрта Ребаланса Буџета Града Бањалука – за 2017. годину
АД – 4.
Приједлог одлуке о краткорочном задужењу Града Бањалука.
Са 19 гласова „за“, 5 гласова „против“ и са 2 „уздржана“ гласа, одборници су донијели
ОДЛУКУ
о краткорочном задужењу Града Бањалука
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АД – 5.
Приједлог одлуке о давању овлашћења Градоначелнику за отпис ненаплативих
потраживања.
Са 22 гласа „за“ и са 4 „уздржана“ гласа, одборници су донијели
ОДЛУКУ
о давању овлашћења Градоначелнику за отпис ненаплативих потраживања
АД – 6.
Приједлог одлуке о издавању у закуп гаража у улицама: Гаврила Принципа, Симеуна
Ђака, Николе Пашића, Радоја Домановића, Саве Љубоје, Меше Селимовића, Милоша
Обилића, Мирка Ковачевића, Јована Јанчића и Југ Богдановој, те у КГК Старчевица.
Са 25 гласова „за“ и са 1 „уздржаним“ гласом, одборници су донијели
ОДЛУКУ
о издавању у закуп гаража у улицама: Гаврила Принципа, Симеуна Ђака, Николе
Пашића, Радоја Домановића, Саве Љубоје, Меше Селимовића, Милоша Обилића,
Мирка Ковачевића, Јована Јанчића и Југ Богдановој, те у КГК Старчевица
АД – 7.
Приједлог одлуке о доношењу Плана парцелације за изградњу стамбених објеката у
насељу Павловац у Бањалуци.
Са 20 гласова „за“ и са 6 „уздржаних“ гласова, одборници су донијели
ОДЛУКУ
о доношењу Плана парцелације за изградњу стамбених објеката
у насељу Павловац у Бањалуци
АД – 8.
Приједлог одлуке о измјени Одлуке о изради измјене дијела Регулационог плана
„Јелшинград“ РО Творница стројева, уређаја и алата – новелисани план.
Са 20 гласова „за“ и са 6 „уздржаних“ гласова, одборници су донијели
ОДЛУКУ
о измјени Одлуке о изради измјене дијела Регулационог плана
„Јелшинград“ РО Творница стројева, уређаја и алата – новелисани план

12
АД – 9.
Приједлог одлуке о допуни Одлуке о ревизији Регулационог плана дијела централног
подручја града Бањалука.
Са 19 гласова „за“ и са 7 „уздржаних“ гласова, одборници су донијели
ОДЛУКУ
о допуни Одлуке о ревизији Регулационог плана
дијела централног подручја града Бањалука
АД – 10.
Приједлог одлуке о изради измјене дијела Регулационог плана „Павловац – Крндије“ у
Бањалуци.
Са 20 гласова „за“ и са 6 „уздржаних“ гласова, одборници су донијели
ОДЛУКУ
о изради измјене дијела Регулационог плана „Павловац – Крндије“ у Бањалуци
АД – 11.
Приједлог одлуке о изради измјене дијела Регулационог плана стамбеног насеља
„Дракулић“ у Бањалуци.
Са 20 гласова „за“ и са 6 „уздржаних“ гласова, одборници су донијели
ОДЛУКУ
о изради измјене дијела Регулационог плана
стамбеног насеља „Дракулић“ у Бањалуци
АД – 12.
Приједлог одлуке о престанку важења Одлуке о ревизији дијела Регулационог плана
Творнице опекарских производа Бањалука.
Са 22 гласа „за“ и са 4 „уздржана“ гласа, одборници су донијели
ОДЛУКУ
о престанку важења Одлуке о ревизији дијела Регулационог плана
Творнице опекарских производа Бањалука
АД – 13.
Приједлог одлуке о престанку важења Одлуке о изради Регулационог плана за
изградњу стамбеног насеља са мултифункционалним центром у дијелу насеља Куљани.
Са 22 гласа „за“ и са 4 „уздржана“ гласа, одборници су донијели
ОДЛУКУ
о престанку важења Одлуке о изради Регулационог плана за изградњу
стамбеног насеља са мултифункционалним центром у дијелу насеља Куљани
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АД – 14.
Приједлог одлуке о престанку важења Одлуке о изради измјене Регулационог плана
„Малта 1“.
Са 22 гласа „за“ и са 4 „уздржана“ гласа, одборници су донијели
ОДЛУКУ
о престанку важења Одлуке о изради измјене Регулационог плана „Малта 1“
АД – 15.
Приједлог закључка о утврђивању Нацрта измјене дијела Регулационог плана за
простор између улица: Бранка Мораче, Радоја Домановића, Боланог Дојчина, Козарске и
лијеве обале ријеке Врбас (радни назив: „Југ 6“).
Са 20 гласова „за“ и са 6 „уздржаних“ гласова, одборници су донијели
ЗАКЉУЧАК
о утврђивању Нацрта измјене дијела Регулационог плана за простор између улица:
Бранка Мораче, Радоја Домановића, Боланог Дојчина, Козарске
и лијеве обале ријеке Врбас (радни назив: „Југ 6“)
АД – 16.
Приједлог закључка о утврђивању Нацрта измјене дијела Регулационог плана за
простор између улица: Српских устаника, Стевана Булајића и потока Јуларац у Бањалуци
(радни назив: „Старчевица 2“).
Са 19 гласова „за“, 1 гласом „против“, и са 5 „уздржаних“ гласова, одборници су
донијели
ЗАКЉУЧАК
о утврђивању Нацрта измјене дијела Регулационог плана за простор између улица:
Српских устаника, Стевана Булајића и потока Јуларац у Бањалуци
(радни назив: „Старчевица 2“)
АД – 17.
Приједлог закључка о утврђивању Нацрта Регулационог плана „Јелшинград“ РО
Творница стројева, уређаја и алата – новелисани план (Ревизија дијела обухвата).
Са 20 гласова „за“ и са 6 „уздржаних“ гласова, одборници су донијели
ЗАКЉУЧАК
о утврђивању Нацрта Регулационог плана „Јелшинград“РО Творница стројева,
уређаја и алата – новелисани план (Ревизија дијела обухвата)
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АД – 18.
Приједлог закључка о утврђивању Нацрта измјена дијела Регулационог плана „Центар
– Исток“.
Са 20 гласова „за“ и са 6 „уздржаних“ гласова, одборници су донијели
ЗАКЉУЧАК
о утврђивању Нацрта измјена дијела Регулационог плана „Центар – Исток“
АД – 19.
Иницијатива за измјену дијела измјене Регулационог плана за простор између улица:
Младена Стојановића, Милана Радмана, Краља Петра II Карађорђевића и Триве Амелице и
Мишљење о разлозима за неприхватање иницијативе.
Са 19 гласова „за“ и са 6 „уздржаних“ гласова, одборници су донијели
ЗАКЉУЧАК
о неприхватању Иницијативе за измјену дијела измјене Регулационог плана за простор
између улица: Младена Стојановића, Милана Радмана, Краља Петра II Карађорђевића
и Триве Амелице и Мишљење о разлозима за неприхватање иницијативе
АД – 20.
Приједлог одлуке о оснивању Фондације „Европска престоница културе – Бањалука
2024.“
Са 22 гласа „за“, 1 гласом „против“, и са 3 „уздржана“ гласа, одборници су донијели
ОДЛУКУ
о оснивању Фондације „Европска престоница културе – Бањалука 2024.“
АД – 21.
Приједлог одлуке о стављању ван снаге Одлуке о условима и расписивању конкурса за
попуну упражњеног мјеста директора ЈУ Центар за социјални рад и поништавању Јавног
конкурса за попуну упражњеног мјеста директора ЈУ Центар за социјални рад Бањалука.
Са 19 гласова „за“, 3 гласа „против“, и са 4 „уздржана“ гласа, одборници су донијели
ОДЛУКУ
о стављању ван снаге Одлуке о условима и расписивању конкурса за попуну
упражњеног мјеста директора ЈУ Центар за социјални рад и поништавању Јавног
конкурса за попуну упражњеног мјеста директора ЈУ Центар за социјални рад Бањалука
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АД – 22.
Приједлог одлуке о одобравању средстава.
Са 18 гласова „за“, 3 гласа „против“, и са 1 „уздржаним“ гласом, одборници су
донијели
ОДЛУКУ
о одобравању средстава
АД – 23.
Информација о стању и о достигнутом степену развоја туризма на подручју града
Бањалука – за 2017. годину.
Са 17 гласова „за“, 7 гласова „против“, и са 2 „уздржана“ гласа, одборници су
прихватили
ИНФОРМАЦИЈУ
о стању и о достигнутом степену развоја туризма на подручју
града Бањалука – за 2017. годину
АД – 24.
Информација о реализацији Акционог плана суфинансирања омладинских активности
града Бањалука – за 2017. годину.
Са 17 гласова „за“, 3 гласа „против“, и са 6 „уздржаних“ гласова, одборници су
прихватили
ИНФОРМАЦИЈУ
о реализацији Акционог плана суфинансирања
омладинских активности града Бањалука – за 2017. Годину
АД – 25.
Приједлог закључка о утврђивању приједлога броја и просторног распореда основних
школа на подручју града Бања Лука (мрежа школа).
Са 20 гласова „за“ и са 6 „уздржаних“ гласова, одборници су донијели
ЗАКЉУЧАК
о утврђивању приједлога броја и просторног распореда основних школа
на подручју града Бања Лука (мрежа школа)
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АД – 26.
Приједлог одлуке о давању сагласности за закључење уговора о замјени непокретности
са Радман (Стипо) Анђелком из Бањалуке.
Са 20 гласова „за“ и са 6 „уздржаних“ гласова, одборници су донијели
ОДЛУКУ
о давању сагласности за закључење уговора о замјени непокретности са
Радман (Стипо) Анђелком из Бањалуке
АД – 27.
Приједлог одлуке о стављању ван снаге Одлуке о објављивању Јавног конкурса за
именовање 2 (два) члана Градске изборне комисије Бања Лука и поништавању Јавног
конкурса за именовање 2 (два) члана Градске изборне комисије Бања Лука.
Са 22 гласа „за“ и са 4 „уздржана“ гласа, одборници су донијели
ОДЛУКУ
о стављању ван снаге Одлуке о објављивању Јавног конкурса за именовање
2 (два) члана Градске изборне комисије Бања Лука и поништавању Јавног конкурса
за именовање 2 (два) члана Градске изборне комисије Бања Лука
АД – 28.
Приједлог одлуке о објављивању Јавног конкурса за именовање 2 (два) члана Градске
изборне комисије Бања Лука.
Са 21 гласом „за“ и са 4 „уздржана“ гласа, одборници су донијели
ОДЛУКУ
о објављивању Јавног конкурса за именовање 2 (два) члана
Градске изборне комисије Бања Лука
АД – 29.
Приједлог рјешења о именовању Комисије за провођење поступка за именовање 2 (два)
члана Градске изборне комисије Бања Лука.
Са 21 гласом „за“ и са 5 „уздржаних“ гласова, одборници су донијели
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за провођење поступка за именовање 2 (два) члана
Градске изборне комисије Бања Лука
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У Комисију за провођење поступка за именовање 2 (два) члана Градске изборне
комисије Бања Лука (у даљем тексту: Комисија), именују се:
а)
б)
в)
г)
д)

Љиља Дабић, за предсједника,
Вили Куљанац, за члана,
Љиља Поповић, за члана,
Ненад Талић, за члана и
Предраг Вулин, за члана.

Скупштина је завршила са радом у 17 часова.

СЕКРЕТАР
СКУПШТИНЕ ГРАДА

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА

Игор Шукало, дипл.правник

Зоран Талић, дипл. правник

