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П Р О Г Р А М   Р А Д А 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БАЊА ЛУКА ЗА 2018. ГОДИНУ 

 
 

 I – УВОДНИ ДИО 
 
 Програм рада Скупштине града Бања Лука за 2018. годину је основа за благовремено 
и редовно планирање сједница Скупштине Града и њених радних тијела, за припрему и 
организовање активности у Скупштини и у радним тијелима – на остваривању њихових 
права, дужности и одговорности, утврђених Уставом, Законом, Статутом Града и другим 
прописима.  
 Органи Града, одређени овим програмом, дужни су, да у роковима које одреди 
предсједник Скупштине Града, у складу са Програмом, припреме, и доставе Скупштини на 
разматрање одговарајуће материјале; а и одговорни су за благовремену, квалитетну и 
стручну припрему тих материјала, као и за законитост поднесених приједлога аката.  
 Радна тијела Скупштине Града дужна су, прије разматрања на сједници Скупштине, 
да размотре свако питање садржано у овом програму, а које спада у њихов дјелокруг рада, 
одређен Пословником Скупштине Града  и своје приједлоге и мишљења доставе 
Скупштини Града.  
 Поред питања садржаних у овом програму, Скупштина ће, у складу са својим 
надлежностима, и према указаној потреби, на приједлог овлаштених предлагача, 
разматрати и друга питања која предложе овлаштени предлагачи.  
 
 
 II – САДРЖАЈ ПРОГРАМА 
 
 I  ТРОМЈЕСЕЧЈЕ 
 
 А - П Р О Г Р А М И, ПЛАНОВИ 
 

1. Програм пословања ЈЗУ Дом здравља у Бањалуци за 2018. годину. 
Обрађивач: Одјељење за образовање, здравство, омладину и спорт и                        

ЈЗУ Дом здравља у Бањалуци. 
Предлагач: Градоначелник 

 
2. Програм пословања ЈУ Спортски центар „Борик“ у Бањалуци за 2018. годину; 
Обрађивач: Одјељење за образовање, здравство, омладину и спорт и                                    

ЈУ СЦ „Борик“ у Бањалуци. 
Предлагач: Градоначелник. 

 
3. Програм рада и финансијски план ЈУ Бански двор - Културни центар  Бањалука за 

2018. годину. 
Обрађивач: Одјељење за културу, туризам и социјалну политику и                                 

ЈУ Бански двор-Културни центар Бањалука. 
Предлагач: Градоначелник. 

 
4. Програм рада и финансијски план ЈУ Центар за социјални рад Бањалука за 2018. 

годину. 
Обрађивач: Одјељење за културу, туризам и социјалну политику и                             

ЈУ Центар за социјални рад Бањалука. 
Предлагач: Градоначелник. 
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5. Програм рада и финансијски план Туристичке организације града Бањалука, за 
2018. годину. 

Обрађивач: Одјељење за културу, туризам и социјалну политику и                                   
Туристичка организација града Бањалука. 

Предлагач: Градоначелник. 
 
 6. Програм рада и финансијски план Центра за развој пољопривреде и села Бањалука 
за 2018. годину. 
 Обрађивач: Одјељење за привреду и Центар за развој пољопривреде и села 
Бањалука. 
 Предлагач: Градоначелник. 
 
 7. Програм рада и финансијски план Градске развојне агенције Бањалука за 
2018.године 

Обрађивач: Одјељење за локални економски развој и стратешко планирање и 
Градска развојна агенција Бањалука. 

Предлагач:Градоначелник. 
 

 8. Приједлог програма коришћења средстава од накнаде за претварање 
пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе, у 2018. години. 
 Обрађивач: Центар за развој пољопривреде и села Бањалука. 
 Предлагач: Градоначелник. 

 
9. Приједлог програма развоја спорта Града Бањалука са приоритетним областима 

финансирања за 2018. годину. 
Обрађивач: Одјељење за образовање, здравство, омладину и спорт 
Предлагач:  Градоначелник 

 
 10. Пријeдлог акционог плана реализације Програма развоја спорта Града Бањалука 
за период 2018-2022. године. 

Обрађивач: Одјељење за образовање, здравство, омладину и спорт. 
Предлагач: Градоначелник. 

 
11. Приједлог акционог плана суфинансирања омладинских активности Града 

Бањалука за 2018. годину. 
Обрађивач: Одјељење за образовање, здравство, омладину и спорт. 
Предлагач: Градоначелник. 

 
12. Приједлог омладинске политике Града Бањалука, 2018-2022. година. 
Обрађивач: Савјет омладинских организација Бањалука и Одјељење за образовање, 

здравство, омладину и спорт. 
Предлагач: Градоначелник 

 
13. Приједлог програма развоја социјалне заштите за период 2018-2020. године. 
Обрађивач: Одјељење за културу, туризам и социјалну политику, и ЈУ Центар за 

социјални рад Бањалука. 
Предлагач: Градоначелник. 
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 14. Приједлог плана капиталних инвестиција за развој туризма у граду Бањалука 
2018-2022. године. 

Обрађивач: Одјељење за културу, туризам и социјалну политику. 
Предлагач: Градоначелник. 

 
15. Приједлог плана утрошка средстава за техничко опремање Професионалне 

територијалне ватрогасне јединице Града Бања Лука у 2018.години. 
Обрађивач: Одсјек за послове цивилне заштите и професионалне територијалне 

ватрогасне јединице.  
Предлагач: Градоначелник. 

 
  

 Б - АНАЛИЗЕ, ИЗВЈЕШТАЈИ, ИНФОРМАЦИЈЕ 
 
 1. Извјештај о пословању ЈЗУ Дом здравља у Бањалуци за 2017. годину. 

Обрађивач: Одјељење за образовање, здравство, омладину и спорт и ЈЗУ Дом 
здравља у Бањалуци. 

Предлагач: Градоначелник 
 
2. Извјештај о пословању ЈУ Спортски центар „Борик“ у Бањалуци за 2017. годину. 
Обрађивач: Одјељење за образовање, здравство, омладину и спорт и                                   

ЈУ СЦ „Борик“ у Бањалуци. 
Предлагач: Градоначелник 

 
3. Извјештај о пословању ЈУ Бански двор-Културни центар Бањалука за 2017. 

годину. 
Обрађивач: Одјељење за културу, туризам и социјалну политику и ЈУ Бански двор-

Културни центар Бањалука. 
Предлагач: Градоначелник. 
 
4. Извјештај о пословању ЈУ Центар за социјални рад Бањалука за 2017. годину. 
Обрађивач: Одјељење за културу, туризам и социјалну политику и ЈУ Центар за 

социјални рад Бањалука. 
Предлагач: Градоначелник. 

 
5. Извјештај о пословању Туристичке организације града Бањалука, за 2017. годину 
Обрађивач: Одјељење за културу, туризам и социјалну политику и                  

Туристичка организација града Бања Лука. 
Предлагач: Градоначелник. 

 
 6. Извјештај о раду Центра за развој пољопривреде и села Бањалука, за 2017. годину 
 Обрађивач: Одјељење за привреду и Центар за развој пољопривреде и села 
Бањалука. 
 Предлагач: Градоначелник. 
 
 7. Извјештај о раду Градске развојне агенције Бањалука за 2017.годину 

Обрађивач: Одјељење за локални економски развој и стратешко планирање и 
Градска развојна агенција Бањалука. 

Предлагач: Градоначелник. 
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 8. Извјештај о раду Градоначелника и Градске управе Града Бањалука, за период од 
01.01. до 31.12.2017. године.  
 Обрађивач: Кабинет градоначелника.  
       Предлагач:  Градоначелник. 
 
 9. Извјештај о реализацији Програма кориштења средстава од накнаде дефинисане 
Законом о шумама, у 2017. години. 
 Обрађивач: Одјељење за привреду и Одјељење за комуналне послове. 
 Предлагач: Градоначелник. 

 
10. Извјештај о реализацији Програма коришћења средстава од накнада 

дефинисаних Законом о водама, у 2017. години 
 Обрађивач: Одјељење за привреду и Одјељење за комуналне послове. 
 Предлагач: Градоначелник. 

 
11. Извјештај о реализацији Програма коришћења средстава од накнаде дефинисане 

Законом о концесијама, у 2017. години  
 Обрађивач: Одјељење за привреду и Одјељење за комуналне послове. 
 Предлагач: Градоначелник. 
 

12. Извјештај о реализацији Програма кориштења средстава од накнадe дефинисанe 
Законом о накнадама за коришћење природних ресурса у сврху производње електричне 
енергије, у 2017. години. 
 Обрађивач: Одјељење за привреду и Одјељење за комуналне послове. 
 Предлагач: Градоначелник. 
 

13. Извјештај о реализацији Плана утрошка средстава за техничко опремање 
Професионалне територијалне ватрогасне јединице Града Бања Лука у 2017. години. 

Обрађивач: Одсјек за послове цивилне заштите и професионалне територијалне 
ватрогасне јединице.  

Предлагач: Градоначелник. 
 
14. Информација о раду Фондације „Иновациони центар Бањалука“ за 2017.годину 
Обрађивач: Одјељење за локални економски развој и стратешко планирање и 

Фондација „Иновациони центар Бањалука“. 
Предлагач: Градоначелник. 
 
15. Информација о Програму рада и финансијском плану Фондације „Иновациони 

центар Бањалука“ за 2018. годину. 
Обрађивач: Одјељење за локални економски развој и стратешко планирање и 

Фондација „Иновациони центар Бањалука“. 
Предлагач: Градоначелник. 

 
 16. Информација о реализацији Програма коришћења средстава од накнаде за   
претварање пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе, у 2017. години.  
 Обрађивач: Центар за развој пољопривреде и села Бања Лука. 
 Предлагач: Градоначелник. 
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 В - НОРМАТИВНА ДЈЕЛАТНОСТ 
 

1. Приједлог одлуке о утврђивању мјерила и критеријума за одређивање локалних 
путева и улица у насељу. 
 Обрађивач: Одјељење за саобраћај и путеве. 
 Предлагач: Градоначелник. 
 

2. Приједлог одлуке о разврставању локалних путева и улица у насељу. 
 Обрађивач: Одјељење за саобраћај и путеве. 
 Предлагач: Градоначелник. 
 

3. Приједлог одлуке о управљању, грађењу, реконструкцији, одржавању и заштити 
локалних путева, улица у насељу и путних објеката на њима. 
 Обрађивач: Одјељење за саобраћај и путеве. 
 Предлагач: Градоначелник. 
 

4. Приједлог одлуке о просјечним јединичним цијенама радова комуналне и друге 
јавне инфраструктуре и уређења јавних површина. 
 Обрађивач: Одјељење за комуналне послове. 
 Предлагач: Градоначелник. 

 
5. Приједлог одлуке о утврђивању основице за обрачун ренте. 

 Обрађивач: Одјељење за комуналне послове. 
 Предлагач: Градоначелник. 

 
6. Приједлог одлуке о висини накнаде за трошкове уређења градског грађевинског 

земљишта 
 Обрађивач: Одјељење за комуналне послове. 
 Предлагач: Градоначелник. 

 
7. Приједлог одлуке о одређивању и обиљежавању имена насеља, улица и тргова и 

означавању зграда бројевима. 
 Обрађивач: Одјељење за комуналне послове. 
 Предлагач: Градоначелник. 

 
8. Приједлог одлуке о комуналном реду. 

 Обрађивач: Одјељење за комуналне послове. 
 Предлагач: Градоначелник. 
 
 9. Приједлог одлуке о изради ревизије Регулационог плана за простор између: 
Булевара војводе Степе Стапановића, Улице Вељка Млађеновића, ограде комплекса 
„Инцел“-а и десне обале ријеке Врбас. 
 Обрађивач: Одјељење за просторно уређење. 
 Предлагач: Градоначелник. 
 
 10. Приједлог одлуке о изради Регулационог плана „Центар-Запад 2“. 
 Обрађивач: Одјељење за просторно уређење. 
 Предлагач: Градоначелник. 
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 11. Приједлог одлуке о изради измјена дијела Регулационог плана за простор између 
улица: Булевар цара Душана, Омладинске, Радоја Домановића, Бранка Мораче, Патре, 
Теодора Колокотрониса и лијеве обале Врбаса  (радни назив: „Југ 7“) 
 Обрађивач: Одјељење за просторно уређење. 
 Предлагач: Градоначелник. 
 
 12. Приједлог одлуке о усвајању ревизије Регулационог плана „Центар-Алеја“. 
 Обрађивач: Одјељење за просторно уређење. 
 Предлагач: Градоначелник. 
 
 13. Приједлог одлуке о усвајању Регулационог плана „Центар-Запад 1“. 
 Обрађивач: Одјељење за просторно уређење. 
 Предлагач: Градоначелник. 
 
 14. Приједлог одлуке о располагању непокретном имовином Града и то пословним 
зградама, пословним просторијама, гаражама и гаражним мјестима (продаја, замјена, 
комерцијални закуп путем лицитација, закуп – под посебним условима). 
 Обрађивач: Одјељење за локални економски развој и стратешко планирање. 
 Предлагач: Градоначелник. 

 
 15. Приједлог одлуке о критеријумима за остваривање права на субвенцију закупа за 
станове који се користе по принципу социјалног становања. 
 Обрађивач: Одјељење за локални економски развој и стратешко планирање. 

Предлагач: Градоначелник. 
 

 
 

 II – ТРОМЈЕСЕЧЈЕ 
 
 
 А – ПРОГРАМИ, ПЛАНОВИ И СТРАТЕГИЈЕ 
 

1. Приједлог програма рада зимске службе за 2018/2019. годину. 
 Обрађивач: Одјељење за саобраћај и путеве. 
 Предлагач: Градоначелник. 
 
 2. Приједлог акционог плана запошљавања на подручју града Бањалуке за 2018. 
годину.  
 Обрађивач: Одјељење за привреду. 
 Предлагач: Градоначелник. 
 
 3. Приједлог програма коришћења подстицајних средстава у функцији запошљавања 
за 2018. годину. 
 Обрађивач: Одјељење за привреду. 
 Предлагач: Градоначелник. 
 

4. Пријeдлог акционог плана пројеката града Бања Лука за 2018. годину. 
            Обрађивач: Одјељење за локални економски развој и стратешко планирање. 

Предлагач: Градоначелник. 
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 Б – АНАЛИЗЕ, ИЗВЈЕШТАЈИ, ИНФОРМАЦИЈЕ 
 

1. Консолидовани извјештај о извршењу Буџета Града Бања Лука за период 01.01,- 
31.12.2017. године 
 Обрађивач: Одјељење за финансије. 
 Предлагач: Градоначелник. 
 

2. Извјештај о кредитном задужењу Града Бања Лука за период 01.01. - 
31.12.2017.године. 
 Обрађивач: Одјељење за финансије. 
 Предлагач: Градоначелник. 
 

3. Извјештај о реализацији Програма уређења грађевинског земљишта за 
2017.годину  Одјељења за комуналне послове. 

 Обрађивач: Одјељење за комуналне послове. 
 Предлагач: Градоначелник. 

 
4. Извјештај о реализацији Програма заједничке комуналне потрошње за 

2017.годину Одјељења за комуналне послове. 
 Обрађивач: Одјељење за комуналне послове. 

 Предлагач: Градоначелник. 
 

5. Извјештај о реализацији Програма уређења грађевинског земљишта за 2017. 
годину Одјељења за саобраћај и путеве. 
 Обрађивач: Одјељење за саобраћај и путеве. 
 Предлагач: Градоначелник. 
 

6. Извјештај о реализацији Програма заједничке комуналне потрошње за 2017. 
годину Одјељења за саобраћај и путеве. 
 Обрађивач: Одјељење за саобраћај и путеве. 
 Предлагач: Градоначелник. 

 
7. Извјештај о реализацији програма зимске службе за 2017/2018. годину. 

Обрађивач: Одјељење за саобраћај и путеве. 
 Предлагач: Градоначелник. 
 
 8. Извјештај о реализацији Стратегије развоја града Бања Лука, у периоду од 2007-
2019. година, закључно са 2017. годином 
 Обрађивач: Одјељење за локални економски развој и стратешко планирање 
 Предлагач:Градоначелник 
 
 9. Извјештај о реализацији Плана капиталних инвестиција за 2017.годину 
 Обрађивач: Одјељење за локални економски развој и стратешко планирање 
 Предлагач: Градоначелник 

 
 10. Информација о безбједности саобраћаја на подручју Града Бања Лука. 
 Обрађивач: Одјељење за саобраћај и путеве 
 Предлагач: Градоначелник. 
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 11. Информација о пословању Градско гробље Ј.К. а.д. Бања Лука, у 2017. години.  
 Обрађивач:  Градско гробље Ј.К. а.д. Бања Лука и Одјељење за привреду. 
 Предлагач: Градоначелник. 

 
 12. Информација о Плану пословању Градско гробље  Ј.К. а.д. Бања Лука, за 2018. 
годину.  
 Обрађивач:  Градско гробље Ј.К. а.д. Бања Лука и Одјељење за привреду. 
 Предлагач: Градоначелник. 
 
 13. Информација о мјерама и активностима на припреми грејне сезоне 2018/2019.  
 Обрађивач: - „Топлана“ а.д. Бања Лука, „Еко топлане Бања Лука“ и Одјељење за 
привреду. 
 Предлагач: Градоначелник. 
 
 14. Информација о пословању  „Топлана“ а.д. Бања Лука, у 2017. години. 
 Обрађивач: - „Топлана“ а..д. Бања Лука и Одјељење за привреду. 
 Предлагач: Градоначелник. 
 
 15. Информација о Плану пословању  „Топлана“ а.д. Бања Лука, за 2018. годину. 
 Обрађивач: - „Топлана“ а.д. Бања Лука и Одјељење за привреду. 
 Предлагач: Градоначелник. 

 
 16. Информација о пословању „Еко топлане Бања Лука“ д.о.о. у 2017. години. 
 Обрађивач: „Еко топлане Бања Лука“ и Одјељење за привреду. 
 Предлагач: Градоначелник. 
 
 17. Информација о Плану пословања  „Еко топлане Бања Лука“ д.о.о. Бања Лука“, за 
2018. годину. 
 Обрађивач: „Еко топлане Бања Лука“ и Одјељење за привреду. 
 Предлагач: Градоначелник. 
 
 18. Информација о пословању „Водовод“ а.д. Бања Лука, у 2017. години. 
 Обрађивач: „Водовод“ а.д. Бања Лука и Одјељење за привреду. 
 Предлагач: Градоначелник. 

 
 19. Информација о Плану пословања  „Водовод“ а.д. Бања Лука, за 2018. годину. 
 Обрађивач: „Водовод“ а.д. Бања Лука и Одјељење за привреду. 
 Предлагач: Градоначелник. 
 
 20. Информација о пословању „Чистоћа“ а.д. Бања Лука, у 2017. години. 
  Обрађивач: „Чистоћа“ а.д. Бања Лука и Одјељење за привреду. 
 Предлагач: Градоначелник. 
 
 21. Информација о пословању ЈП „Деп-от“ Бања Лука, у 2017. години  
 Обрађивач: ЈП „Деп-от“ Бања Лука и Одјељење за привреду. 
 Предлагач: Градоначелник. 
 
 22. Информација о пословању Завода за изградњу а.д. Бања Лука, у 2017. години. 
  Обрађивач: Завода за изградњу а.д. Бања Лука и Одјељење за привреду. 
 Предлагач: Градоначелник. 



9 
 

 23. Информација о стању у привреди и запошљавању у граду Бањалуци  
 Обрађивач: Одјељење за привреду. 
 Предлагач: Градоначелник. 
 
 24. Информација о финансијском пословању ЈУ Центар за предшколско васпитање и 
образовање  Бања Лука за 2017. годину; 
 Обрађивач: Одјељење за образовање, здравство, омладину и спорт и ЈУ Центар за 
предшколско васпитање и образовање. 
 Предлагач: Градоначелник. 
  
 25. Информација о стању, активностима и проблемима у реализацији пројекта 
успоставе нове јединствене евиденције непокретности (CILAP пројекат) на простору града 
Бањалуке. 
 Обрађивач: Одсјек за правна питања и прописе. 
 Предлагач: Градоначелник. 
 
 26. Информација о значењу и начину управљања градским грађевинским 
земљиштем и осталим непокретностима на подручју града Бањалуке са аспектима 
макроекономског развоја. 
 Обрађивач: Одсјек за правна питања и прописе. 
 Предлагач: Градоначелник. 

 
 

 В - НОРМАТИВНА ДЈЕЛАТНОСТ 
 
 

1. Приједлог одлуке о јавном превозу лица и ствари на подручју Града Бања Лука 
 Обрађивач: Одјељење за саобраћај и путеве 

Предлагач: Градоначелник.. 
 

2. Приједлог одлуке о такси превозу на подручју града Бања Лука 
 Обрађивач: Одјељење за саобраћај и путеве 
 Предлагач: Градоначелник. 
 
 3. Приједлог одлуке о утврђивању висине средстава за стипендирање ученика и 
студената из буцета Града Бањалука, висини стипендија, дефицитарним и суфицитарним 
занимањима - за школску 2018/2019. годину; 
 Обрађивач: Одјељење за образовање, здравство, омладину и спорт. 
 Предлагач: Градоначелник. 
 
 4. Приједлог одлуке о усвајању Регулационог плана за интерполацију објеката 
друштвених садржаја на ужем подручју града Бањалука. 
 Обрађивач: Одјељење за просторно уређење. 
 Предлагач: Градоначелник. 

 
 5. Приједлог одлуке о усвајању Регулационог плана за саобраћајни чвор на 
укрштању Карађорђеве улице и Улице др Јована Рашковића. 
Обрађивач: Одјељење за просторно уређење. 
 Предлагач: Градоначелник. 
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 6. Приједлог одлуке о усвајању ревизије Регулационог плана дијела централног 
подручја града Бањалуке.. 
Обрађивач: Одјељење за просторно уређење. 
 Предлагач: Градоначелник. 
 
 7. Приједлог одлуке о усвајању ревизије Регулационог плана „Југ 3“. 
 Обрађивач: Одјељење за просторно уређење. 
 Предлагач: Градоначелник. 
 
 8. Приједлог одлуке о усвајању измјене дијела Регулационог плана стамбеног 
несеља „Борик“. 
 Обрађивач: Одјељење за просторно уређење. 
 Предлагач: Градоначелник. 
  
 9. Приједлог одлуке о располагању непокретном имовином Града и то пословним 
зградама, пословним просторијама, гаражама и гаражним мјестима (продаја, замјена, 
комерцијални закуп путем лицитација, закуп – под посебним условима). 

Обрађивач: Одјељење за локални економски развој и стратешко планирање. 
Предлагач: Градоначелник. 
 

 10. Приједлог одлука о додјели награда и признања поводом 22. априла – „Дана 
Града Бања Лука“. 
 Обрађивач: Стручна служба Скупштине Града. 
 Предлагач: Комисија за избор и именовања, награде и признања Скупштине Града. 

 
 

 III ТРОМЈЕСЕЧЈЕ 
 
 Б – АНАЛИЗЕ, ИЗВЈЕШТАЈИ, ИНФОРМАЦИЈЕ 
 

1. Консолидовани извјештај о извршењу Буџета Града Бања Лука за период 01.01.- 
30.06.2018. године. 
 Обрађивач: Одјељење за финансије 
 Предлагач: Градоначелник 
 

2. Извјештај о кредитном задужењу Града Бања Лука за период 01.01. 30.06.2018. 
године. 
 Обрађивач: Одјељење за финансије 
 Предлагач: Градоначелник 
 
 3. Извјештај о реализацији програма коришћења подстицајних средстава у функцији 
запошљавања за 2017. годину 
 Обрађивач: Одјељење за привреду и Одјељење за инспекцијске послове  
 Предлагач: Градоначелник. 

 
 4. Информација о јавном превозу на подручју града Бањалуке. 
 Обрађивач: Одјељење за саобраћај и путеве 
 Предлагач: Градоначелник. 
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 5. Информација о реализацији подстицајних средстава за развој пољопривреде, за 
2017. годину  
 Обрађивач: Центар за развој и унапређење села. 

 Предлагач: Градоначелник 
  
  
 В - НОРМАТИВНА ДЈЕЛАТНОСТ 
 
 
 1. Приједлог одлуке о усвајању измјене дијела Регулационог плана „Јелшинград“ РО 
Творница стројева, уређаја и алата - новелисани план. 
Обрађивач: Одјељење за просторно уређење. 
 Предлагач: Градоначелник. 
 
 2.  Приједлог одлуке о усвајању измјене дијела Регулационог плана стамбено -
пословног блока за простор између Карађорђеве улице, Крајишких бригада и ријечице 
Црквене. 
 Обрађивач: Одјељење за просторно уређење. 
 Предлагач: Градоначелник. 
 
 3. Приједлог одлуке о усвајању измјене дијала Регулационог плана „Паприковац –
Петрићевац“ - секција „Ц“, „Е“, „Ф“, „Г“ и „Х“. 
 Обрађивач: Одјељење за просторно уређење. 
 Предлагач: Градоначелник. 
 
 4. Приједлог одлуке о усвајању Регулационог плана дијела насеља Драгочај. 
 Обрађивач: Одјељење за просторно уређење. 
 Предлагач: Градоначелник. 

 
 5. Приједлог одлуке о усвајању Регулационог плана дијела насеља Карановац. 
 Обрађивач: Одјељење за просторно уређење. 
 Предлагач: Градоначелник. 
 
 6. Приједлог одлуке о изради студије економске оправданости за успостављање             
Пословне зоне „Јелшинград“ 

Обрађивач: Одјељење за локални економски развој и стратешко планирање 
 Предлагач:Градоначелник 

 
 7. Приједлог одлуке о усвајању Стратегије развоја Града Бања Лука у периоду од 
2018-2027. године. 

Обрађивач: Одјељење за локални економски развој и стратешко планирање. 
Предлагач: Градоначелник. 
 

 8. Пријeдлог одлуке о располагању непокретном имовином Града и то пословним 
зградама, пословним просторијама, гаражама и гаражним мјестима (продаја, замјена, 
комерцијални закуп путем лицитација, закуп – под посебним условима). 

Обрађивач: Одјељење за локални економски развој и стратешко планирање. 
Предлагач: Градоначелник 
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 IV – ТРОМЈЕСЕЧЈЕ 
 
 А – ПРОГРАМИ, ПЛАНОВИ 
 
 1. Програм рада ЈУ Центар за предшколско васпитање и образовање Бањалука за 
2018/2019. годину 
 Обрађивач: Одјељење за образовање, здравство, омладину и спорт и ЈУ Центар за 
предшколско васпитање и образовање Бањалука. 
 Предлагач: Градоначелник. 
 
 2. Приједлог програма уређења грађевинског земљишта за 2019. годину Одјељења за 
саобраћај и путеве. 
 Обрађивач: Одјељење за саобраћај и путеве. 
 Предлагач: Градоначелник. 
 

3. Приједлог програма заједничке комуналне потрошње за 2019. годину Одјељења за 
саобраћај и путеве 
 Обрађивач: Одјељење за саобраћај и путеве. 
 Предлагач: Градоначелник. 

 
 4. Приједлог програма уређења грађевинског земљишта за 2019. годину Одјељења за 
комуналне послове. 
 Обрађивач: Одјељења за комуналне послове. 
 Предлагач: Градоначелник. 

 
5. Приједлог програма заједничке комуналне потрошње за 2019. годину Одјељења за 

комуналне послове. 
 Обрађивач: Одјељења за комуналне послове. 
 Предлагач: Градоначелник. 
  
 6. Приједлог програма коришћења средстава од накнаде дефинисане Законом о 
шумама, у 2019. години. 
 Обрађивач: Одјељење за привреду.  
 Предлагач: Градоначелник. 
 
 7. Приједлог програма коришћења средстава од накнада дефинисаних Законом о 
водама, у 2019. години. 
 Обрађивач: Одјељење за привреду.  
 Предлагач: Градоначелник. 

 
 8. Приједлог програма коришћења средстава од накнаде дефинисане Законом о 
концесијама, у 2019. години. 
 Обрађивач: Одјељење за привреду.  
 Предлагач: Градоначелник. 

 
9. Приједлог програма коришћења средстава од накнада дефинисаних Законом о 

накнадама за коришћење природних ресурса у сврху производње електричне енергије, у 
2019. години. 
 Обрађивач: Одјељење за привреду.  
 Предлагач: Градоначелник. 
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 10. Приједлог програма суфинансирања културно-умјетничког аматеризма, програма 
и пројеката у области културе за 2019. годину. 
 Обрађивач: Одјељење за културу, туризам и социјалну политику. 
 Предлагач: Градоначелник. 

 
 11. Приједлог календара културних, туристичких и осталих манифестација града 
Бања Лука, за 2019. годину. 
 Обрађивач: Одјељење за културу, туризам и социјалну политику. 
 Предлагач: Градоначелник. 
  

 
 Б – АНАЛИЗЕ, ИЗВЈЕШТАЈИ, ИНФОРМАЦИЈЕ  
 
 1. Извјештај ЈУ Центар за предшколско васпитање и образовање Бањалука о 
извршеном Годишњем програму рада за 2017/2018. годину. 
 Обрађивач: Одјељење за образовање, здравство, омладину и спорт и ЈУ Центар за 
предшколско васпитање и образовање. 
 Предлагач: Градоначелник. 
 
 2. Информација о стању наркоманије на подручју града Бањалуке и мјере за њено 
сузбијање. 
 Обрађивач: Одјељење за образовање, здравство, омладину и спорт и ЈУ Центар за 
социјални рад, ЈЗУ Дом здравља, МУП – ЦЈБ. 
 Предлагач: Градоначелник. 
 
 3. Информација о реализацији Програма развоја спорта Града Бањалука за период  
2018-2022. године; 
 Обрађивач: Одјељење за образовање, здравство, омладину и спорт. 
 Предлагач: Градоначелник. 
 
 4. Информација о реализацији Акционог плана суфинансирања омладинских 
активности Града Бања Лука за 2018. годину; 
 Обрађивач: Савјет омладинских организација Бања Лука и Одјељење за образовање, 
здравство, омладину и спорт. 
 Предлагач: Градоначелник. 

 
 5. Информација о стању у области старатељства над пунољетним лицима у граду 
Бањој Луци Обрађивач: Одјељење за културу, туризам и социјалну политику, и ЈУ „Центар 
за социјални рад“. 
 Предлагач: Градоначелник. 
 
 6. Информација о стању у области заштите дјеце од занемаривања и злостављања 
 Обрађивач: Одјељење за културу, туризам и социјалну политику, и ЈУ Центар за 
социјални рад. 
 Предлагач: Градоначелник. 
 
 7. Информација о стању културне дјелатности на подручју града Бања Лука у 2018. 
години 
 Обрађивач: Одјељење за културу, туризам и социјалну политику. 
 Предлагач: Градоначелник. 
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 8. Информација о годишњим активностима удружења грађана од интереса за Град и 
о активностима осталих удружења грађана на подручју града Бања Лука 
 Обрађивач: Одјељење за културу, туризам и социјалну политику. 
 Предлагач: Градоначелник. 
 
 9. Информација о годишњим активностима удружења која окупљају припаднике 
националних мањина и вјерских заједница 
 Обрађивач: Одјељење за културу, туризам и социјалну политику. 
 Предлагач: Градоначелник. 
 
 
 В - НОРМАТИВНА ДЈЕЛАТНОСТ 
 
 1. Приједлог закључка о прихватању Нацрта Буџета Града Бања Лука, за 2019. 
годину. 
 Обрађивач: Одјељење за финансије 
 Предлагач: Градоначелник 
 
 2. Приједлог одлуке о усвајању буџета Града Бања Лука, за 2019. годину 
 Обрађивач: Одјељење за финансије 
 Предлагач: Градоначелник 
 
 3. Приједлог одлуке о извршењу Буџета Града Бања Лука, за 2019. годину 
 Обрађивач: Одјељење за финансије 
 Предлагач: Градоначелник 
 
 4. Приједлог одлуке о утврђивању пореске стопе за опорезивање непокретности на 
подручју Града Бања Лука за 2019,годину 
 Обрађивач: Одјељење за финансије 
 Предлагач: Градоначелник 

 
5. Приједлог одлуке о вриједности бода за обрачун комуналне накнаде за 2019. 

годину. 
 Обрађивач: Одјељења за комуналне послове. 

 Предлагач: Градоначелник. 
 

 6. Приједлог одлуке о усвајању ревизије Регулационог плана за дио подручја насеља 
Дервиши и Новаковићи-Вујиновићи 

Обрађивач: Одјељење за просторно уређење. 
 Предлагач: Градоначелник. 

 
 7. Приједлог одлуке о усвајању ревизије Регулационог плана стамбеног насеља 
„Шарговац 1“ 

Обрађивач: Одјељење за просторно уређење. 
 Предлагач: Градоначелник. 

 
 8. Приједлог одлуке о усвајању ревизије Регулационог плана за простор између пута 
Бањалука-Градишка и улице Деспота Стефана Лазаревића 

Обрађивач: Одјељење за просторно уређење. 
 Предлагач: Градоначелник. 
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 9. Приједлог одлуке о усвајању ревизије Регулационог плана за простор између 
Булевара војводе Петра Бојовића, Булевара војводе Живојина Мишића и ријеке Врбас. 

Обрађивач: Одјељење за просторно уређење. 
 Предлагач: Градоначелник. 
 
 10. Приједлог одлуке о оснивању Пословне зоне  „Јелшинград “. 
           Обрађивач: Одјељење за локални економски развој и стратешко планирање. 
           Предлагач:Градоначелник. 
 
 11. Приједлог одлуке о располагању непокретном имовином Града и то пословним 
зградама, пословним просторијама, гаражама и гаражним мјестима (продаја, замјена, 
комерцијални закуп путем лицитација, закуп – под посебним условима). 
 Обрађивач: Одјељење за локални економски развој и стратешко планирање. 
 Предлагач: Градоначелник. 
 
 
 III – МЈЕРЕ ЗА ИЗВРШЕЊЕ ПРОГРАМА РАДА СКУПШТИНЕ 
         ГРАДА БАЊАЛУКА У 2018.  ГОДИНИ 
 
 1. Стручни обрађивачи и предлагачи материјала одређени овим програмом, дужни 
су: 
 - да материјале припремају у сажетој форми, предвиђеној за одређену врсту аката, 
према методологији-коју ће, за одређене акте, прецизирати секретар Скупштине Града; 
 - да у материјалима износе објективно стање и чињенице, са јасним и конкретним 
приједлозима мјера и закључака; 
 - да утврђене приједлоге аката, односно докумената, одмах по утврђењу приједлога, 
доставе секретару Скупштине Града. 
 2. Секретар Скупштине Града непосредно је одговоран за координацију активности 
свих учесника на изради приједлога докумената, одређених овим програмом, у складу са 
прописима и овим програмом, за благовремено достављање материјала одборницима-у 
Скупштини, за организацију и припрему сједница радних тијела о предложеним 
материјалима. 
 3. О извршењу овог програма, стараће се предсједник Скупштине Града, и о томе 
обавјештавати Скупштину Града. 
 
    
 
Број: 07-013-729/17. ПРЕДСЈЕДНИК 

 СКУПШТИНЕ ГРАДА 

  

Зоран Талић, дипл.правник 

 

 


