
РАДНА ТИЈЕЛА 21. СЈЕДНИЦА  
 

Комисија за  прописе, представке и провођење Етичког кодекса Скупштине 
УТОРАК 20.3.2018. у 10 часова          САЛА 238 
ОДРЖАНА  

3. Приједлог одлуке о висини накнаде за трошкове уређења градског грађевинског 
земљишта. 
4. Приједлог одлуке о просјечним јединичним цијенама радова комуналне и друге јавне 
инфраструктуре, и уређења јавних површина. 
5. Приједлог одлуке о висини паушалне накнаде за постављену кабловску канализацију 
за комуникацијске каблове и системе. 
6. Приједлог одлуке о условима закупа и висини накнаде за коришћење земљишта, 
објеката и инфраструктуре у власништву Града за постављање базних станица мобилне 
телефоније. 
7. Приједлог одлуке о утврђивању мјерила и критеријума за разврставање локалних 
путева и улица у насељу на подручју града Бање Луке. 
21. Приједлог одлуке о издавању у закуп гаража: у КГК Старчевица, у ЈС Борик, у 
Улици Јована Јанчића, у Улици Симе Матавуља, у Улици Симеуна Ђака, у Улици 
Саничких жетелаца, у Улици Стевана Првовјенчаног, у Улици Драгомира Драге 
Малића и Вилсоновој улици. 
22. Приједлог одлуке о додјели пословног простора у закуп – под посебним условима: 
Савезу жена обољелих од рака дојке „Искра“ из Бањалуке. 
23. Приједлог одлуке о додјели пословног простора у закуп – под посебним условима: 
Удружењу особа обољелих од дијабетиса „Диабет но1“ из Бањалуке. 
24. Приједлог одлуке о додјели пословног простора у закуп – под посебним условима: 
Удружењу жена „Верићанке“. 
25. Приједлог одлуке о додјели пословног простора у закуп – под посебним условима: 
Културно - умјетничком друштву „Пискавица“. 
26. Приједлог одлуке о додјели пословног простора у закуп – под посебним условима: 
Културно - умјетничком друштву „14. фебруар“. 
27. Приједлог одлуке о додјели пословног простора у закуп – под посебним условима: 
Туристичкој организацији града Бања Лука. 

 
 

Комисија за избор и именовање, награде и признања 
УТОРАК 20.3.2018. у 14 часова          САЛА 238 
ОДЛОЖЕНО ЗА 26.3.2018. године у 14 часова  

 2. Приједлог одлука о додјели награда и признања поводом 22. Априла – Дана 
града Бањалуке. 
 49. Приједлог одлуке о условима и расписивању Јавног конкурса за избор 
предсједника и чланова Одбора за жалбе запослених у Градској управи Града Бања 
Лука. 

 
 

Комисија за просторно уређење, заштиту околине, културног и природног насљеђа 
СРИЈЕДА 21.3.2018. у 10 часова            САЛА 33 
ОДРЖАНА  

9. Приједлог одлуке о доношењу измјене дијела Регулационог плана „Југ 2“. 
10. Приједлог одлуке о доношењу измјене дијела Регулационог плана привредног 
комплекса „Медено поље“. 
11. Приједлог одлуке о доношењу измјене дијела Регулационог плана за простор 
између улица: Бранка Мораче, Радоја Домановића, Боланог Дојчина, Козарске и лијеве 
обале риејле Врбас (радни назив:  „Југ 6“).   
12. Приједлог одлуке о доношењу измјене дијела Регулационог плана за простор 
између пута Бања Лука-Градишка и Улице деспота Стефана Лазаревића. 
13. Приједлог одлуке о изради измјене дијела Регулационог плана Лауш 4. 



14. Приједлог одлуке о изради измјене дијела Регулационог плана „Малта 1“ у 
Бањалуци. 
15. Приједлог одлуке о изради измјене дијела Регулационог плана „Обилићево“. 
16. Приједлог закључка о утврђивању Нацрта измјене дијела Регулационог плана „Ада 
Дебељаци 5“. 
17. Приједлог закључка о утврђивању Нацрта Регулационог плана „Југ 3“. 
18. Приједлог закључка о утврђивању Нацрта Регулационог плана дијела централног 
подручја града Бањалука.  
19. Приједлог закључка о поновном утврђивању Нацрта Регулационог плана „Центар 
Алеја“. 
20. Иницијативе за измјену Регулационих планова: 
1. Иницијатива за измјену дијела Регулационог плана за простор између улица: Бранка 
Поповића и Деспота Стефана Лазаревића, магистралног пута Бања Лука – Приједор и 
новопланиране саобраћајнице. 
2. Иницијатива за измјену 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“). 
3. Иницијатива за измјену дијела Регулационог плана стамбеног насеља Старчевица. 

 
 

Комисија за мјесне заједнице, називе улица и тргова 
СРИЈЕДА 21.3.2018. у 14 часова                                      САЛА 238 

35. Извјештај о раду „Центра за развој пољопривреде и села“ Бања Лука, за 2017. 
годину. 
36. Програм рада „Центра за развој пољопривреде и села“ Бања Лука, за 2018. годину. 

 
Савјет за културу 
СРИЈЕДА 21.3.2018. у 15 часова          САЛА 238 

37. Извјештај о раду и Извјештај о финансијском пословању ЈУ Бански двор – 
Културни центар Бања Лука, за 2017. годину. 
38. Програм рада ЈУ Бански двор – Културни центар Бања Лука, за 2018. годину. 

 
 
ЧЕТВРТАК 22.3.2018. у 10 часова  
Комисија за  прописе, представке и провођење Етичког кодекса Скупштине 

28. Приједлог правилника о измјени и допуни Правилника о условима и начину 
отуђења непокретности у својини Града Бања Лука, у циљу реализације инвестиционог 
пројекта од посебног значаја за локални економски развој. 
29. Приједлог закључка о стављању ван снаге Закључка број: 07-013-76/16 од 
03.03.2016. године, којим је Скупштина Града дала сагласност на Правилник о 
условима и начину остваривања подстицајних средстава за развој пољопривредне 
производње. 
45. Приједлог одлуке о давању сагласности за закључивање Уговора о куповини 
земљишта и о исплати накнаде за објекте и засаде – ради реконструкције Улице Петра 
Великог, од моста на ријeци Врбањи до Православне цркве у насељу Чесма у 
Бањалуци, и то земљишта означеног као: к.ч. бр. 1164/44, 962/3, 1031/2, 1026/3, к.о. 
Чесма 2.  
46. Приједлог одлуке о давању сагласности на закључење Уговора о продаји 
неизграђеног градског грађевинског земљишта непосредном погодбом, између Града 
Бања Лука и Гордане Ченић-Јотановић из Бањалуке. 
47. Приједлог одлуке о давању сагласности на закључење Уговора о купопродаји 
неизграђеног градског грађевинског земљишта непосредном погодбом, ради 
комплетирања грађевинске парцеле, са Зарић Бојаном из Бањалуке. 
48. Приједлог одлуке о давању сагласности на закључење Уговора о замјени 
некретнина са Миловановић Мирјаном из Бањалуке. 

 



Комисија за стамбено-комуналне послове и послове саобраћаја 
ЧЕТВРТАК 22.3.2018. у 14 часова                  САЛА 238 

3. Приједлог одлуке о висини накнаде за трошкове уређења градског грађевинског 
земљишта. 
4. Приједлог одлуке о просјечним јединичним цијенама радова комуналне и друге јавне 
инфраструктуре, и уређења јавних површина. 
5. Приједлог одлуке о висини паушалне накнаде за постављену кабловску канализацију 
за комуникацијске каблове и системе. 
7. Приједлог одлуке о утврђивању мјерила и критеријума за разврставање локалних 
путева и улица у насељу на подручју града Бање Луке. 
8. Приједлог плана коришћења јавних површина. 

 
 

Савјет за младе и спорт 
ПЕТАК 23.3.2018. у 10 часова          САЛА 238 

39. Извјештај о пословању ЈУ Спортски центар Борик за 2017. годину. 

  
 

Одбор за здравство, школство и социјалну политику 
ПЕТАК 23.3.2018. у 12 часова                   САЛА 238 
ОДЛОЖЕНО ЗА 26.3.2018. године у 15 часова  

42. Извјештај о пословању ЈЗУ Дом здравља Бања Лука за 2017. годину. 
43. Програм пословања ЈЗУ Дом здравља Бања Лука за 2018. годину. 

 
 

Комисија за привреду и развој 
ПЕТАК 23.3.2018. у 14 часова                   САЛА 238 

30. Приједлог календара туристичких манифестација Града Бања Лука за 2018. годину. 
33. Извјештај о раду Градске развојне агенције Бања Лука, за 2017. годину. 
34. Програм рада Градске развојне агенције Бања Лука, за 2018. годину. 
35. Извјештај о раду „Центра за развој пољопривреде и села“ Бања Лука, за 2017. 
годину. 
36. Програм рада „Центра за развој пољопривреде и села“ Бања Лука, за 2018. годину. 
40. Извјештај о раду Фондације Иновациони центар Бања Лука, за период 1.1. – 
31.12.2017. године. 
41. Пословни план Фондације Иновациони центар Бања Лука, за период 1.1. – 
31.12.2018. године.  

 
 

Комисија за избор и именовање, награде и признања 
ПОНЕДЈЕЉАК 26.3.2018. у 14 часова         САЛА 238 

 2. Приједлог одлука о додјели награда и признања поводом 22. Априла – Дана 
града Бањалуке. 
 49. Приједлог одлуке о условима и расписивању Јавног конкурса за избор 
предсједника и чланова Одбора за жалбе запослених у Градској управи Града Бања 
Лука. 

 
 

Одбор за здравство, школство и социјалну политику 
ПОНЕДЈЕЉАК 26.3.2018. у 15 часова                  САЛА 238 

42. Извјештај о пословању ЈЗУ Дом здравља Бања Лука за 2017. годину. 
43. Програм пословања ЈЗУ Дом здравља Бања Лука за 2018. годину. 

 


