
СКРАЋЕНИ ЗАПИСНИК 

са 19. сједнице Скупштине града Бања Лука, одржане 31.01. и 07.02.2018. године,  

са почетком у 9.00 часова, у сали 33  Скупштине Града 

 

 

 Сједници је предсједавао Зоран Талић, предсједник Скупштине Града.  

На сједници је било присутно 30 одборника.  

Сједници ниje присуствовао  Владимир Мирошљевић, који је најавио изостанак. 

           Поред одборника, сједници су присуствовали: мр Игор Радојичић, градоначелник, др 

Срђан Амиџић, замјеник градоначелника, Игор Шукало, секретар Скупштине Града и 

начелници одјељења и служби у Градској управи. 

 

Рад сједнице пратили су представници јавног информисања. 

 

Клуб одборника СДС – ПДП - НДП, писмено је обавијестио Скупштину да ће убудуће 

наступати под називом Клуб одборника Савеза за промјене. 

 

Предсједавајући је утврдио да на сједници присуствује довољан број одборника 

потребних за пуноважно одлучивање, затим је отворио Актуелни час на којем су учествовали 

и одборничка питања постављали:  

 

            Ненад Талић: - У име групе грађана насеља Кола и дијела насеља Рекавице 1, 

поставио је питање: Постоји ли могућност да се уведе додатна аутобуска линија број 16, 

Компаније „Централ“, у периоду између 20 и 22 часа?   

            Одговор: Славиша Сандић, начелник Одјељења за саобраћај и путеве.  

   

            Маринко Драгишић: -  У име заједнице етажних власника у улици Крајишких бригада 

код улаза 153 Ц, поставио је питање: Да ли постоји могућност да се изврши замјена дотрајалих 

контејнера за смеће? 

У име групе грађана насеља Кочићев Вијенац, улица Ђуре Ђаковића, замолио је да се 

постави расвјета уз пјешачку стазу изнад Стадиона „БСК“ коју користе грађани до амбуланте 

продичне медицине и према центру града. 

           Одговор: Петар Билчар, начелник Одјељења за комуналне послове и Славиша Сандић, 

начелник Одјељења за саобраћај и путеве.  

 

            Саша Лазић: Поводом проблема насталих након измјена прописа затражио је да се 

надлежно одјељење, како каже, ангажује на рјешавању проблема које има становништво 

везано за подизање лијекова у апотекама. 

Поставио је питање: Да ли је на снази забрана продаје експлозивних средстава, односно 

петарди најјаче детонације, тзв. топовских удара? 

            Одговор: Драган Бањац, начелник Одјељења за образовање, здравство, омладину и 

спорт и Јанко Кецман, нечелник Одјељења за инспекцијске послове. 

Коментар: Саша Лазић. 

 

            Мирна Савић Бањац: - Поставила је питање: Када ће бити ријешен проблем око 

јавних набавки за мјерење квалитета ваздуха у граду и да ли ће ти подаци бити јавни, односно 

објављени на сајту града или у медијима? 

Упутила је примједбу организаторима и другим надлежним службама због тога што се 

за вријеме одржавања манифестација на Тргу Крајине, односно у центру града, које организује 

Град, емитује прегласна музика. Посебну примједбу упутила је због врсте музике. Сматра да је 

турбо фолк непримјерен, посебно због тога што се на тим манифестацијама највише окупљају 

дјеца и омладина.   
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            Одговор: Мр Игор Радојичић, градоначелник и Петар Билчар, начелник Одјељења за 

комуналне послове. 

Коментар: Мирна Савић Бањац. 

 

            Стојан Вукајловић: - У име грађана МЗ „Сарачица“ упутио је апел надлежнима да 

коначно ријеше проблем постављања расвјете на тој територији.  

Затражио је да надлежни приступе рјешавању проблема одвода оборинских вода 

постављањем више сливника уз саобраћајнице, те тако каналишу ту воду према рјечици 

Црквеној, јер, како је рекао, за вријеме падавина због воде која отиче коловозом угрожен је 

саобраћај. 

Одговор: Петар Билчар, начелник Одјељења за комуналне послове и Славиша Сандић, 

начелник Одјељења за саобраћај и путеве. 

 

Снежана Кутлешић Стевић: - У име Скупштине етажних власника у улици Симе 

Шолаје, поставила је питање: Да ли ће град у 2018. години суфинансирати обнављање фасада 

стамебних зграда? 

Упозорила је да у улици Симе Шолаје, гдје се налази МЗ „Центар“, није ријешено 

питање одвода оборинских вода. Како је рекла, проблеми редовно настају након падавина и 

отапања снијега.  

Одговор: Петар Билчар, начелник Одјељења за комуналне послове. 

 

Предраг Вулин: - У име ученика, њихових родитеља и професора Техничке школе, 

поставио се питање; Зашто је пропао тендер за поправку равног крова на Техничкој школи, у 

којој је већ 50% капациета учионица и кабинета неупотребљиво? Када ће бити расписан нови 

тендер за санацију Техничке школе? 

           У име становника Обилићева и родитеља дјеце који иду у ОШ „Доситеј Обрадовић“ 

упозорио је на велику загађеност ваздуха проузроковану димом из котловнице ове школе. 

Траже да контролни органи провјере шта се ложи у тој котловници? 

            Одговор: Драган Бањац, начелник Одјељења за образовање, здравство, омладину и 

спорт и Јанко Кецман, нечелник Одјељења за инспекцијске послове. 

Коментар: Предраг Вулин. 

 

Љубо Нинковић: - Затражио је информацију о томе шта се, након постављања 

одборничког питања на Скупштини Града дешавало, односно какве су све санкције извршене 

према фирми  „Бил колор метал“? Да ли је стварно требало да дође до затварања те фирме? 

У име грађана поставио је питање; Да ли постоји могућност да се контејнери за смеће 

уклоне са тротоара?  

Одговор: Јанко Кецман, нечелник Одјељења за инспекцијске послове и Петар Билчар, 

начелник Одјељења за комуналне послове. 

Коментар: Љубо Нинковић.  

 

Драшко Станивуковић: - Поводом покренуте Иницијативе да се обезбиједи бесплатан 

превоз ученицима и студентима из породица са четворо и више дјеце, затражио је да се нађе 

начин финансирања наведених мјесечних аутобуских карата. 

Поново је изнио проблеме које имају становници насеља Лазарево 2, у Улици Деспота 

Стефана Лазаревића, (око 100 станова). Наиме, како каже, ради се о томе да двије зграде 

немају прилазни пут, канализацију, расвјету и др. Затражио од надлежних да приступе 

рјешавању проблема ових грађана.  

            Одговор: Славиша Сандић, начелник Одјељења за саобраћај и путеве. 

             



3 

 

У расправи о предложеном Дневном реду учествовали су: Будимир Балабан, Миленко 

Јаћимовић, Драган Талић и Боран Босанчић. 

 

Пауза у трајању од 10 минута на приједлог одборника Клуба Слобода. 

 

У наставку засједања у расправи су учествовали: Саша Лазић, Александар Петковић и 

Маринко Умичевић. 

 

 Предсједавајући је обавијестио одборнике да је предлагач допунио Дневни ред са 

подтачком 2. тачке 5. која је одборницима достављена 26.1.2017. године. 

       5.2. Приједлог закључка о давању сагласности на висину тарифних ставова; 

           те да је са Дневног реда повукао тачку: 

        29. Приједлог закључка о одбијању захтјева Соње Стаменић Бећибашић, за скидање 

клаузуле правоснажности са Рјешења Скупштине града Бања Лука, бр. 07-013-226/02, 07-013-

227/02 и 07-013-228/02 од 11.7. и 15.7.2002. године. 

 

 Одборник Будимир Балабан предложио је да се са Дневног реда скине тачка 4. 

Приједлог одлуке о општим условима за производњу, испоруку и кориштење топлотне 

енергије. 

Одборник Миленко Јаћимовић предложио је да се са Дневног реда скину тачке:  

5.1. Приједлог одлуке о тарифном систему са Методологијом обрачуна испоручене 

топлотне енергије; 

5.2. Приједлог закључка о давању сагласности на висину тарифних ставова. 

6. Приједлог одлуке о повјеравању обављања комуналне дјелатности. 

  

За приједлог одборника Будимира Балабана гласало је 10 одборника, 14 је било 

„против“ и 3 су била „уздржана“. 

Предсједавајући је констатовао да овај приједлог није добио потребну већину гласова. 

 

За приједлог одборника Миленка Јаћимовића да се са Дневног реда скине тачка 5.1. 

гласало је 8 одборника, 14 је било „против“ и 5 је било „уздржано“. 

Предсједавајући је констатовао да овај приједлог није добио потребну већину гласова. 

 

За приједлог одборника Миленка Јаћимовића да се са Дневног реда скине тачка 5.2. 

гласало је 8 одборника, 18 је било „против“ и 1 је био „уздржан“. 

Предсједавајући је констатовао да овај приједлог није добио потребну већину гласова. 

 

За приједлог одборника Миленка Јаћимовића да се са Дневног реда скине тачка 6. 

гласало је 9 одборника, 20 је било „против“ и 1 је био „уздржан“. 

Предсједавајући је констатовао да овај приједлог није добио потребну већину гласова. 

 

 Са 22 гласа „за“, 5 гласова „против“ и 3 „уздржана“ гласа,  одборници су усвојили 

сљедећи: 

 

Д Н Е В Н И   Р Е Д: 

 

1. Разматрање и усвајање Скраћеног записника са 18. сједнице Скупштине Града, 

одржане 22.12. и 23.12.2017. године. 

2. Нацрт Статута Града Бања Лука. 
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3. Приједлог одлуке о измјени Одлуке о уређењу простора и грађевинском земљишту. 

4. Приједлог одлуке о општим условима за производњу, испоруку и кориштење 

топлотне енергије. 

5. 1. Приједлог одлуке о тарифном систему са Методологијом обрачуна испоручене 

топлотне енергије. 

5.2. Приједлог закључка о давању сагласности на висину тарифних ставова. 

6. Приједлог одлуке о повјеравању обављања комуналне дјелатности.  

7. Приједлог одлуке о утврђивању основице за обрачун ренте. 

8. Приједлог правилника о условима и начину оснивања права грађења на 

непокретностима у својини Града Бања Лука, без накнаде. 

9. Приједлог одлуке о доношењу измјене дијела Регулационог плана Паприковац – 

Петрићевац – зона „Д“. 

10. Приједлог одлуке о ревизији Регулационог плана за простор између: Булевара 

војводе Степе Степановића, Улице Вељка Млађеновића, ограде комплекса „Инцела“ и десне 

обале ријеке Врбаса у Бањалуци. 

11. Приједлог одлуке о изради Регулационог плана „Центар Запад 2“. 

12. Приједлог одлуке о изради измјене дијела Регулационог плана за простор 

дефинисан улицама: Вука Караџића, Првог крајишког корпуса, Милана Радмана, Др Младена 

Стојановића и Краља Петра I Карађорђевића. 

13. Приједлог одлуке о изради измјене дијела Регулационог плана за простор између 

улица: Булевара цара Душана, Омладинске, Радоја Домановића, Бранка Мораче, Патре и 

Теодора Колокотрониса и лијеве обале Врбаса („Југ 7“). 

14. Приједлог закључка о утврђивању Нацрта Регулационог плана за саобраћајни чвор 

на укрштању Карађорђеве улице и Улице др Јована Рашковића. 

15. Иницијативе за измјену Регулационих планова: 

 15.1. Иницијатива за измјену дијела Регулационог плана Центар исток и Мишљење о 

разлозима за неприхватање иницијативе.  

 15.2. Иницијатива за измјену дијела Регулационог плана за простор Регионалног центра 

и Мишљење о разлозима за неприхватање иницијативе.  

 15.3. Иницијатива за измјену дијела Регулационог плана за простор између Улице 

Гаврила Принципа, Источног транзита и десне обале ријеке Врбас (радни назив: „Југ 5“и 

Мишљење о разлозима за неприхватање иницијативе.  

 15.4. Иницијатива за измјену дијела Регулационог плана за „Лауш 8“и Мишљење о 

разлозима за неприхватање иницијативе.  

16. Приједлог одлуке о додјели пословног простора у закуп – под посебним условима: 

Удружењу родитеља дјеце и омладине са посебним потребама и лица са инвалидитетом „Моја 

лука“ из Бање Луке. 

17. Приједлог одлуке о додјели пословног простора у закуп – под посебним условима: 

Савјету омладинских организација Бања Лука. 

18. Приједлог одлуке о додјели пословног простора у закуп – под посебним условима: 

Спелеолошком друштву „Понир“ Бања Лука. 

19. Приједлог закључка о усвајању Омладинске политике Града Бања Лука за период 

2018 – 2022. година.  

20. Приједлог акционог плана суфинансирања омладинских активности града Бања 

Лука за 2018. годину.  
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21. 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. 1036/2, 1164/39, 1085/2, 1073/2, 1083/3, 1168/17, 1168/16, 

1167/2, 1168/19, 1163/17 и 1164/42 к.о. Чесма 2. 

22. 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. 1066/2, 944/2, 941/2, 1166/2 и 1028/2 к.о. Чесма 2.  

23. 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. 1076/2, 1158/2, 1160/2, 1086/2, 1164/41, 1084/2, 1153/5 и 

946/29 к.о. Чесма 2.  

24. Приједлог одлуке о давању сагласности на закључење Уговора о куповини  

градског грађевинског земљишта, означеног као к.ч.бр. 90/22 к.о. Пријечани, ради изградње 

инфраструктурног објекта - саобраћајнице Делибашино село - Пријечани у Бањалуци. 

25. Приједлог одлуке о давању сагласности на закључење Уговора о куповини  

градског грађевинског земљишта, означеног као к.ч.бр. 277/41 к.о. Петрићевац, по основу 

изграђене инфраструктуре - проширења и реконструкције Улице Јована Рашковића у 

Бањалуци. 

26. Приједлог одлуке о измјени Одлуке о давању сагласности на закључење Уговора о 

куповини  градског грађевинског земљишта, по основу изграђене инфраструктуре – односно 

дијела саобраћајнице - Улица Билећка у Бањалуци. 

27. Приједлог одлуке о давању сагласности на закључење Уговора о продаји 

неизграђеног градског грађевинског земљишта непосредном погодбом са Радукић Радованом 

из Бањалуке. 

28. Приједлог одлуке о давању сагласности за закључивање Уговора о замјени 

некретнина са Селак (Мирко) Миланом из Бањалуке. 

29. Кадровска питања: 

29.1. Приједлог одлуке о попуни упражњених мјеста чланова Управног одбора ЈУ 

Спортски центар „Борик“ Бања Лука. 

29.2. Приједлог рјешења о именовању Комисије за провођење поступка избора чланова 

Управног одбора ЈУ Спортски центар „Борик“ Бања Лука. 

29.3. Приједлог одлуке о попуни упражњених мјеста чланова Управног одбора 

Туристичке организације Града Бањалука. 

29.4. Приједлог рјешења о именовању Комисије за провођење поступка избора чланова 

Управног одбора Туристичке организације Града Бањалука. 

 29.5. Приједлог одлуке о условима и расписивању конкурса за попуну упражњеног 

мјеста директора ЈУ Центар за социјални рад Бања Лука. 

 29.6. Приједлог рјешења о именовању Комисије за провођење поступка избора 

директора ЈУ Центар за социјални рад Бања Лука. 

29.7. Приједлог одлуке о условима и расписивању Конкурса за избор и именовање 

чланова школских одбора, из реда представника локалне заједнице, у основним и средњим 

школама на подручју града Бања Лука. 

29.8. Приједлог рјешења о именовању Комисије за провођење поступка избора чланова 

школских одбора, из реда представника локалне заједнице, у основним и средњим школама на 

подручју града Бања Лука. 

 29.9. Приједлог рјешења о именовању директора Туристичке организације Града 

Бањалука. 
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29.10. Приједлог рјешења о именовању предсједника и замјеника предсједника 

Управног одбора ЈУ „Бански двор - Културни центар“. 

29.11. Приједлог рјешења о именовању предсједника и замјеника предсједника  

Управног одбора ЈУ „Центар за социјални рад“.  

29.12. Приједлог рјешења о именовању предсједника и замјеника предсједника 

Управног одбора Градске развојне агенције Бања Лука.  

 29.13. Приједлог рјешења о измјени Рјешења о именовању и овлаштењу одборника 

Скупштине града Бања Лука, за закључивање бракова. 

 29.14. Приједлог одлуке o измјени Одлуке о утврђивању листе стручњака за именовање 

конкурсних комисија за попуну упражњених радних мјeста у Градској управи Града Бања 

Лука. 

 29.15. Приједлог рјешења о именовању чланова Управног одбора ЈУ„Раднички 

универзитет“ Бања Лука. 

 29.16. Приједлог рјешења о измјени Рјешења о именовању Комисије за буџет и 

финансије.  

29.17. Приједлог рјешења о измјени Рјешења о именовању Комисије за привреду и 

развој.  

 29.18. Приједлог рјешења о измјени Рјешења о именовању Комисије за просторно 

уређење, заштиту околине, културног и природног наслеђа. 

29.19. Приједлог рјешења о измјени Рјешења о именовању Одбора за сарадњу са 

вјерским заједницама, невладиним организацијама, националним мањинама, другим 

удружењима грађана и равноправност полова. 

 

 

  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 18. сједнице Скупштине Града, 

одржане 22.12. и 23.12.2017. године. 

 Расправе није било. 

 

 АД – 2. 

 

 Нацрт Статута Града Бања Лука. 

  У расправи су учествовали: Миленко Јаћимовић, Саша Лазић и Мр Игор Радојичић. 

 

 

АД – 3. 

 

 Приједлог одлуке о измјени Одлуке о уређењу простора и грађевинском земљишту. 

 Уводно излагање поднио је Слободан Станаревић, начелник Одјељења за просторно 

уређење. 

 У расправи је учествовао Миленко Јаћимовић. 
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АД – 4. 

 

 Приједлог одлуке о општим условима за производњу, испоруку и кориштење топлотне 

енергије. 

 Предсједавајући је обавијестио одборнике да је Градоначелник поднио 11 Амандмана 

на Приједлог одлуке, који су постали саставни дио Приједлога, а који гласе:  

 

Амандман I 

У члану 2. тачка р, члану 42. став 2. и члану 43. став 2. Приједлога Одлуке о општим 

условима за производњу, испоруку и кориштење топлотне енергије, ријечи: „Закон о 

метеорологији“ замјењују се ријечима: „Закон о метрологији“. 

 

Амандман II 

Пододјељак „Уговор о кориштењу топлотне енергије“ Приједлога Одлуке о општим 

условима за производњу, испоруку и кориштење топлотне енергије, мијења назив у: „Уговор о 

испоруци и  кориштењу топлотне енергије“. 

 

Амандман III 

У члану 13. Приједлога Одлуке о општим условима за производњу, испоруку и 

кориштење топлотне енергије став 5. мијења се и гласи: „Корисник може бити привремено 

искључен због дуговања или по другом основу, у складу са позитивним законским прописима, 

овом Одлуком и  Одлуком о тарифном систему. 

 

Амандман IV 

У члану 16. став 1. Приједлога Одлуке о општим условима за производњу, испоруку и 

кориштење топлотне енергије ријеч: „може“, се брише, а ријеч: „престати“, се замјењује 

ријечју: „престаје“. 

 

Амандман V 

У члану 22. Приједлога Одлуке о општим условима за производњу, испоруку и 

кориштење топлотне енергије иза става 5. додаје се нови став 6. који гласи: „Давалац услуге је 

дужан по испуњењу услова за искључење корисника са централног топлификационог система 

дати сагласност за искључење.“ 

 

Амандман VI 

У члану 28. Приједлога Одлуке о општим условима за производњу, испоруку и 

кориштење топлотне енергије у ставу 5. ознака: „0,5 °С“ замјењује се са: „0,1 °С“. 

 

Амандман VII 

У члану 43. Приједлога Одлуке о општим условима за производњу, испоруку и 

кориштење топлотне енергије у ставу 2. испред ријечи: „ ознаку“ додаје се ријеч: „службену“. 

 

Амандман VIII 

У члану 44. Приједлога Одлуке о општим условима за производњу, испоруку и 

кориштење топлотне енергије став 3. мијења се и гласи: „Корисник услуге има право 

затражити ванредну контролу мјерила топлотне енергије у складу са Законом о метрологији“. 
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Амандман IX 

У члану 54. Приједлога Одлуке о општим условима за производњу, испоруку и 

кориштење топлотне енергије ставови од 4. до 7. мијењају се и гласе:  

„(4) Уколико корисник услуге онемогући приступ унутрашњим инсталацијама у 

објекту, ради привременог искључења из топлификационог система, давалац услуге 

надлежном органу за ову област подноси захтјев за привремено искључење са система 

гријања. 

(5) Надлежни орган за ову област доноси рјешење за улазак у објекат по хитном 

поступку, ради привременог искључења из топлификационог система даваоца услуге. 

(6) У случају немогућности уласка у објекат са рјешењем надлежног органа из става (5) 

овог члана, рјешење се извршава по правилима принудног извршења рјешења, по службеној 

дужности, примјењујући начело хитности поступка, у складу са Законом о општем управном 

поступку. 

(7) Против рјешења из става 5. може се изјавити жалба надлежном органу у року од 

осам дана.“ 

 

Амандман X 

Одјељак XI Приједлога Одлуке о општим условима за производњу, испоруку и 

кориштење топлотне енергије, мијења назив из: „Кривичне одредбе“ у: „Казнене одредбе“. 

 

Амандман XI 

У члану 69. Приједлога Одлуке о општим условима за производњу, испоруку и 

кориштење топлотне енергије, ријечи: „осим у случају обезбјеђења сагласности осталих 

корисника из члана 22. став (1) ове уредбе“ се бришу. 

 

           Уводно излагање поднио је Срђан Амиџић, замјеник градоначелника. 

У расправи су учествовали: Будимир Балабан, Мирна Савић Бањац, Мр Игор 

Радојичић, Срђан Амиџић, Драшко Станивуковић, Саша Лазић, Александар Петковић, Зоран 

Талић, Боран Босанчић, Маринко Умичевић, Предраг Вулин, Миленко Јаћимовић и Љубо 

Нинковић. 

 

АД – 5. 1. 

 

 Приједлог одлуке о тарифном систему са Методологијом обрачуна испоручене 

топлотне енергије. 

            Предсједавајући је обавијестио одборнике да је Градоначелник поднио 3 Амандмана на 

Приједлог одлуке, који су постали саставни дио Приједлога, а који гласе:  

 

Амандман I 

У називу Приједлога Одлуке о тарифном систему са Методологијом обрачуна 

испоручене топлотне енергије ЕКО ТОПЛАНЕ БАЊА ЛУКА, (у даљем тексту: Приједлог 

Одлуке) ријечи: „ЕКО ТОПЛАНЕ БАЊА ЛУКА“ се бришу. 

 

Амандман II 

У члану 1. Приједлога Одлуке, ријечи: „ЕКО ТОПЛАНЕ БАЊА ЛУКА д.о.о. Бања 

Лука“ се бришу, а прва алинеја се мјења и гласи:  

„основни тарифни елементи за обрачунавање утрошене топлотне енергије коју давалац 

услуге производи и испоручује правним и физичким лицима која преузимају топлотну 

енергију (у даљем тексту: корисник услуге),“ 
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Амандман III 

У члану 30. став 2. Приједлога Одлуке о тарифном систему са Методологијом обрачуна 

испоручене топлотне енергије ЕКО ТОПЛАНЕ БАЊА ЛУКА. ријеч: „промјена“ замјењује се 

ријечју: „промјера“. 
 

 У расправи су учествовали: Саша Лазић, Гордана Лиховић, Драшко Станивуковић, 

Будимир Балабан, Миленко Јаћимовић, Срђан Амиџић, Драган Талић, Маринко Умичевић, 

Боран Босанчић, Љубо Нинковић, Мирна Савић Бањац и Мр Игор Радојичић. 
 

 

АД – 5. 2. 
 

Приједлог закључка о давању сагласности на висину тарифних ставова. 

У расправи су учествовали: Миленко Јаћимовић, Срђан Амиџић, Милан Милаковић, 

Саша Лазић, Будимир Балабан, Зоран Талић, Драшко Станивуковић, Стојан Вукајловић, 

Александар Петковић, Предраг Вулин, Мр Игор Радојичић и Невена Тодоровић. 

Пауза у трајању од 10 минута на приједлог одборника Клуба Слобода. 
 

 

АД – 6. 
 

           Приједлог одлуке о повјеравању обављања комуналне дјелатности.  

            Расправе није било. 
  

 Након што је у 17 часова и 15 минута, завршена расправа по тачкама Дневног 

реда од 1. до 6, у складу са чланом 109. Пословника Скупштине Града, приступило се 

гласању о разматраним тачкама, како слиједи: 
 

 

АД – 1. 
 

 Разматрање и усвајање Скраћеног записника са 18. сједнице Скупштине Града, 

одржане 22.12. и 23.12.2017. године. 

 Одборници су једногласно, са 30 гласова „за“ усвојили  
 

СКРАЋЕНИ ЗАПИСНИК 

са 18. сједнице Скупштине Града, одржане 22.12. и 23.12.2017. године 
 

 

 АД – 2. 
 

 Нацрт Статута Града Бања Лука. 

 Са 23 гласа „за“, 1 гласом „против“ и са 6 „уздржаних“ гласова, одборници су 

усвојили 
 

НАЦРТ СТАТУТА 

ГРАДА БАЊА ЛУКА, 
 

 с тим да се исправе техничке грешке, да се Нацрт изради у складу са Правилима за 

израду закона и других прописа Републике Српске, да се члан 135. исправи у погледу ступања 

на снагу Статута, односно да гласи: „Овај Статут ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у Службеном гласнику Града Бањалука. 
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 Одборници су једногласно, са 30 гласова „за“, донијели  

 

З А К Љ У Ч А К 

 

 Скупштина Града упућује Нацрт из тачке 1. овог закључка на јавну расправу, која ће 

трајати 30 дана, од дана објављивања у средствима информисања. 

 Задужујe се Кабинет Градоначелника да Нацрт Статута Града Бањалука, учини 

доступним јавности, објављивањем на сајту Града Бања Лука и у средствима јавног 

информисања, и утврди План провођења јавне расправе. 

Примједбе, приједлози и сугестије, на Нацрт достављају се Кабинету Градоначелника. 

Задужује се Кабинет Градоначелника да прати јавну расправу, прикупи и евидентира 

примједбе, мишљења и приједлоге изнесене у току јавне расправе, да анализира приједлоге, 

мишљења и примједбе, и даје информације о приједлозима изнесеним на јавној расправи, да 

припреми извјештај о резултатима јавне расправе и поднесе га Скупштини и овлаштеном 

предлагачу. 
 

АД – 3. 

 

 Приједлог одлуке о измјени Одлуке о уређењу простора и грађевинском земљишту. 

 Са 24 гласа „за“ и са 6 „уздржаних“ гласова, одборници су донијели  

 

О Д Л У К У 

о измјени Одлуке о уређењу простора и грађевинском земљишту 

 
  

АД – 4. 
 

 Приједлог одлуке о општим условима за производњу, испоруку и кориштење 

топлотне енергије. 

   Са 21 гласом „за“, 6 гласова „против“ и са 6 „уздржаних“ гласова, одборници су 

донијели  
 

О Д Л У К У 

о општим условима за производњу, испоруку и кориштење топлотне енергије 

  

   Са 21 гласом „за“, 6 гласова „против“ и са 6 „уздржаних“ гласова, одборници су 

донијели  
 

З А К Љ У Ч А К 
 

Скупштина утврђује да постоје оправдани разлози да Одлукa о општим условима за 

производњу, испоруку и кориштење топлотне енергије, ступи на снагу наредног дана од дана 

објављивања у Службеном гласнику Града Бања Лука. 
 

 

АД – 5. 1. 

 

 Приједлог одлуке о тарифном систему са Методологијом обрачуна испоручене 

топлотне енергије. 
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 Са 21 гласом „за“, 7 гласова „против“ и са 1 „уздржаним“ гласом, одборници су 

донијели  

 

О Д Л У К У 

      о тарифном систему са Методологијом обрачуна испоручене топлотне енергије 

 

 Са 21 гласом „за“, 6 гласова „против“ и са 3 „уздржана“ гласа, одборници су донијели  

 
З А К Љ У Ч А К 

 

Скупштина утврђује да постоје оправдани разлози да Одлукa о тарифном систему са 

Методологијом обрачуна испоручене топлотне енергије, ступи на снагу наредног дана од дана 

објављивања у Службеном гласнику Града Бања Лука. 
 

 

АД – 5. 2. 
 

Приједлог закључка о давању сагласности на висину тарифних ставова. 

            Са 21 гласом „за“, 6 гласова „против“ и са 3 „уздржана“ гласа, одборници су донијели  
 

З А К Љ У Ч А К 

о давању сагласности на висину тарифних ставова 
 

            Са 21 гласом „за“, 6 гласова „против“ и са 3 „уздржана“ гласа, одборници су донијели  
 

З А К Љ У Ч А К 
 

Скупштина утврђује да постоје оправдани разлози да Закључак о давању сагласности 

на висину тарифних ставова, ступи на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном 

гласнику Града Бања Лука. 
 

АД – 6. 
 

            Приједлог одлуке о повјеравању обављања комуналне дјелатности.  

 Са 21 гласом „за“, 3 гласа „против“ и са 6 „уздржаних“ гласова, одборници су донијели  

 

О Д Л У К У 

о повјеравању обављања комуналне дјелатности,  

 

 с тим да се у Приједлогу одлуке ријечи: „Еко топлана“, замјени  ријечима; „Еко 

топлане“. 

 Са 21 гласом „за“, 3 гласа „против“ и са 6 „уздржаних“ гласова, одборници су донијели  

 

З А К Љ У Ч А К 
 

Скупштина утврђује да постоје оправдани разлози да Одлука о повјеравању обављања 

комуналне дјелатности, ступи на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном 

гласнику Града Бања Лука. 
 

 Скупштина је прекинула са радом у 17 часова и 35 минута. 
 

 Наставак засиједања заказан је за 07.02.2018. године у 9,00 часова. 
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Н А С Т А В А К 

 19. сједнице Скупштине града Бања Лука, одржан 07.02.2018. године,  

са почетком у 09.10 часова, у сали 33 Скупштине Града 

 

 Сједници је предсједавао Зоран Талић, предсједник Скупштине Града.  

На сједници је било присутно 26 одборника.  

Сједници нису присуствовали: Александар Бузаковић, Стојан Вукајловић, Маринко 

Драгишић, Будимир Балабан и Љубо Нинковић, који су најавили изостанак. 

Поред одборника, сједници су присуствовали: мр Игор Радојичић, градоначелник, др 

Срђан Амиџић, замјеник градоначелника, Игор Шукало, секретар Скупштине Града и 

начелници одјељења и служби у Градској управи и Давор Стрика, предсједник Управног 

одбора Савјета омладинских организација Бањалука. 

Рад сједнице пратили су представници јавног информисања. 

 

Предсједавајући је утврдио да на сједници присуствује довољан број одборника 

потребних за пуноважно одлучивање и отворио сједницу.  

 

Предсједавајући је обавијестио одборнике да је предлагач са Дневног реда повукао 

тачке: 

 29.5. Приједлог одлуке о условима и расписивању конкурса за попуну упражњеног 

мјеста директора ЈУ Центар за социјални рад Бања Лука. 

 29.6. Приједлог рјешења о именовању Комисије за провођење поступка избора 

директора ЈУ Центар за социјални рад 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 – 7. 
 

Приједлог одлуке о утврђивању основице за обрачун ренте. 

У расправи су учествовали: Миленко Јаћимовић и Петар Билчар. 
 

 

АД – 8. 

 

 Приједлог правилника о условима и начину оснивања права грађења на 

непокретностима у својини Града Бања Лука, без накнаде. 

 

 Предсједавајући је обавијестио одборнике да је Боран Босанчић у име Одборничке 

групе ДНС, поднио 3 Амандмана на Приједлог правилника, од којих су 1. и 3. прихваћени од 

стране предлагача чиме су постали саставни дио Приједлога, а који гласе:  

 

Амандман I 

Члан 3. став 2. мијења се и гласи: 

У ставу 2. иза ријечи: „рок изградње објекта“ додају се ријечи: „рок трајања права 

грађења“, у осталом дијелу став остаје неизмјењен.  
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Амандман III 

Члан 7. став 1. тачка 3. мијења се и гласи: 

У ставу 1. тачка 3. мијења се и гласи: „увјерење да подносилац пријаве и чланови 

породичног домаћинства нису власници друге некретнине на подручју Града Бањалука“.  

 У расправи су учествовали: Миленко Јаћимовић и Наташа Вукмировић. 
  

 

АД – 9. 

 

 Приједлог одлуке о доношењу измјене дијела Регулационог плана Паприковац – 

Петрићевац – зона „Д“. 

 У расправи је учествовала Гордана Лиховић. 
 
 

АД – 10. 

 

 Приједлог одлуке о ревизији Регулационог плана за простор између: Булевара војводе 

Степе Степановића, Улице Вељка Млађеновића, ограде комплекса „Инцела“ и десне обале 

ријеке Врбаса у Бањалуци. 

 Расправе није било. 
 

 

АД – 11. 

 

Приједлог одлуке о изради Регулационог плана „Центар Запад 2“. 

Расправе није било. 
 
 

АД – 12. 

 

 Приједлог одлуке о изради измјене дијела Регулационог плана за простор дефинисан 

улицама: Вука Караџића, Првог крајишког корпуса, Милана Радмана, Др Младена 

Стојановића и Краља Петра I Карађорђевића. 

 Уводно излагање поднио је Слободан Станаревић, начелник Одјељења за просторно 

уређење. 

Расправе није било. 
 

 

АД – 13. 

 

 Приједлог одлуке о изради измјене дијела Регулационог плана за простор између 

улица: Булевара цара Душана, Омладинске, Радоја Домановића, Бранка Мораче, Патре и 

Теодора Колокотрониса и лијеве обале Врбаса („Југ 7“). 

 У расправи је учествовала Гордана Лиховић.  

 Коментар: Слободан Станаревић. 
 
 

АД – 14. 

 

 Приједлог закључка о утврђивању Нацрта Регулационог плана за саобраћајни чвор на 

укрштању Карађорђеве улице и Улице др Јована Рашковића. 

 Уводно излагање поднио је Слободан Станаревић, начелник Одјељења за просторно 

уређење. 
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У расправи су учествовали: Гордана Лиховић, Александар Петковић и Слободан 

Станаревић. 

 
 

 АД – 15.  Иницијативе за измјену Регулационих планова: 

 
 

АД -15.1. 

 

 Иницијатива за измјену дијела Регулационог плана Центар исток и Мишљење о 

разлозима за неприхватање иницијативе.  

 У расправи је учествовао Миленко Јаћимовић. 

 
 

АД -15.2. 

 

 Иницијатива за измјену дијела Регулационог плана за простор Регионалног центра и 

Мишљење о разлозима за неприхватање иницијативе.  

Расправе није било. 

 

АД -15.3. 

 

 Иницијатива за измјену дијела Регулационог плана за простор између Улице Гаврила 

Принципа, Источног транзита и десне обале ријеке Врбас (радни назив: „Југ 5“) и Мишљење о 

разлозима за неприхватање иницијативе.  

Расправе није било. 

 

АД -15.4. 

 

 Иницијатива за измјену дијела Регулационог плана за „Лауш 8“ и Мишљење о 

разлозима за неприхватање иницијативе.  

Расправе није било. 

 

АД -16. 

 

 Приједлог одлуке о додјели пословног простора у закуп – под посебним условима: 

Удружењу родитеља дјеце и омладине са посебним потребама и лица са инвалидитетом „Моја 

лука“ из Бање Луке. 

Расправе није било. 

 

АД -17. 
 

 Приједлог одлуке о додјели пословног простора у закуп – под посебним условима: 

Савјету омладинских организација Бања Лука. 

Расправе није било. 
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АД -18. 

 

 Приједлог одлуке о додјели пословног простора у закуп – под посебним условима: 

Спелеолошком друштву „Понир“ Бања Лука. 

Расправе није било. 
 

АД -19. 
 

 Приједлог закључка о усвајању Омладинске политике Града Бања Лука за период 2018 

– 2022. година.  

 Уводно излагање поднио је Давор Стрика, предсједник Управног одбора Савјета 

Омладинских организација Бањалука.  

 У расправи су учествовали: Мирна Савић Бањац, Владимир Мирошљевић, Драшко 

Станивуковић, Маринко Умичевић, Ненад Талић, Срђан Амиџић, Невена Тодовровић, 

Александар Петковић, Миленко Јаћимовић и Гордана Лиховић. 

 

 Пауза у трајању од 10 минута на приједлог Клуба Слобода. 

 

 У наставку засиједања у расправи су учествовали: Татјана Чичић Оџаковић, Зоран 

Талић, Предраг Вулин, Саша Лазић, Момчило Антонић и Драган Бањац. 
 

 

АД -20. 
 

 Приједлог акционог плана суфинансирања омладинских активности града Бања Лука за 

2018. годину.  

Расправе није било. 
 

АД -21. 
 

 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. 1036/2, 1164/39, 1085/2, 1073/2, 1083/3, 1168/17, 1168/16, 1167/2, 

1168/19, 1163/17 и 1164/42 к.о. Чесма 2. 

Расправе није било. 
 

АД -22. 
 

 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. 1066/2, 944/2, 941/2, 1166/2 и 1028/2 к.о. Чесма 2.  

Расправе није било. 
 

АД -23. 
 

 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. 1076/2, 1158/2, 1160/2, 1086/2, 1164/41, 1084/2, 1153/5 и 946/29 к.о. 

Чесма 2.  
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 У расправи су учествовали: Гордана Лиховић и Драшко Станивуковић. 

 
 

АД -24. 
 

 Приједлог одлуке о давању сагласности на закључење Уговора о куповини  градског 

грађевинског земљишта, означеног као к.ч.бр. 90/22 к.о. Пријечани, ради изградње 

инфраструктурног објекта - саобраћајнице Делибашино село - Пријечани у Бањалуци. 

 У расправи је учествовао Драшко Станивуковић. 

 

 Примједбе Драшка Станивуковића да је дошло до повреде Пословника због повлачења 

тачке 29. са Дневног реда. 

 У расправи о повреди Пословника чествовали су: Миленко Јаћимовић и Игор Шукало, 

секретар Скупштине Града. 

Коментар: Драшко Станивуковић. 

 

Пауза у трајању од 10 минута на захтјев Клуба одборника Слобода.  

 

 

АД -25. 
 

 Приједлог одлуке о давању сагласности на закључење Уговора о куповини  градског 

грађевинског земљишта, означеног као к.ч.бр. 277/41 к.о. Петрићевац, по основу изграђене 

инфраструктуре - проширења и реконструкције Улице Јована Рашковића у Бањалуци. 

Расправе није било. 

 

АД -26. 
 

 Приједлог одлуке о измјени Одлуке о давању сагласности на закључење Уговора о 

куповини  градског грађевинског земљишта, по основу изграђене инфраструктуре – односно 

дијела саобраћајнице - Улица Билећка у Бањалуци. 

У расправи је учествовао Миленко Јаћимовић. 

 
 

АД -27. 
 

 Приједлог одлуке о давању сагласности на закључење Уговора о продаји неизграђеног 

градског грађевинског земљишта непосредном погодбом са Радукић Радованом из Бањалуке. 

Расправе није било. 

 

АД -28. 
 

 Приједлог одлуке о давању сагласности за закључивање Уговора о замјени некретнина 

са Селак (Мирко) Миланом из Бањалуке. 

Расправе није било. 
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 АД -29. Кадровска питања: 

 

АД -29.1. 
 

Приједлог одлуке о попуни упражњених мјеста чланова Управног одбора ЈУ Спортски 

центар „Борик“ Бања Лука. 

Уводно излагање поднио је Мр Игор Радојичић, градоначелник. 

У расправи су учествовали: Саша Лазић, Маринко Умичевић, Станислав Палија, 

Миленко Јаћимовић и Мирна Савић Бањац. 

 
 

АД -29.2. 
 

Приједлог рјешења о именовању Комисије за провођење поступка избора чланова 

Управног одбора ЈУ Спортски центар „Борик“ Бања Лука. 

Расправе није било. 

 

АД -29.3. 

 

 Приједлог одлуке о попуни упражњених мјеста чланова Управног одбора Туристичке 

организације Града Бањалука. 

Расправе није било. 

 

АД -29.4. 

Приједлог рјешења о именовању Комисије за провођење поступка избора чланова 

Управног одбора Туристичке организације Града Бањалука. 

Расправе није било. 

 

            АД -29.5. Приједлог одлуке о условима и расписивању конкурса за попуну упражњеног 

мјеста директора ЈУ Центар за социјални рад Бања Лука. 

  

           АД -29.6. Приједлог рјешења о именовању Комисије за провођење поступка избора 

директора ЈУ Центар за социјални рад Бања Лука. 

             Прије почетка засједања предлагач је повукао обе тачке. 

 

 

АД -29.7. 

Приједлог одлуке о условима и расписивању Конкурса за избор и именовање чланова 

школских одбора, из реда представника локалне заједнице, у основним и средњим школама на 

подручју града Бања Лука. 

Расправе није било. 

АД -29.8. 

Приједлог рјешења о именовању Комисије за провођење поступка избора чланова 

школских одбора, из реда представника локалне заједнице, у основним и средњим школама на 

подручју града Бања Лука. 

Расправе није било. 
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АД -29.9. 

 

Приједлог рјешења о именовању директора Туристичке организације Града Бањалука. 

Расправе није било. 

 

АД -29.10. 

 

Приједлог рјешења о именовању предсједника и замјеника предсједника Управног 

одбора ЈУ „Бански двор - Културни центар“. 

Расправе није било. 

 

АД -29.11. 

 

Приједлог рјешења о именовању предсједника и замјеника предсједника  Управног 

одбора ЈУ „Центар за социјални рад“.  

Расправе није било. 

АД -29.12. 

 

Приједлог рјешења о именовању предсједника и замјеника предсједника Управног 

одбора Градске развојне агенције Бања Лука.  

Расправе није било. 
 

АД -29.13. 

 

Приједлог рјешења о измјени Рјешења о именовању и овлаштењу одборника 

Скупштине града Бања Лука, за закључивање бракова. 

Расправе није било. 

 

АД -29.14. 

 Приједлог одлуке o измјени Одлуке о утврђивању листе стручњака за именовање 

конкурсних комисија за попуну упражњених радних мјeста у Градској управи Града Бања 

Лука. 

Расправе није било. 

 

АД -29.15. 

 Приједлог рјешења о именовању чланова Управног одбора ЈУ„Раднички универзитет“ 

Бања Лука. 

Расправе није било. 

АД -29.16. 

 Приједлог рјешења о измјени Рјешења о именовању Комисије за буџет и финансије.  

Расправе није било. 
 

АД -29.17. 

Приједлог рјешења о измјени Рјешења о именовању Комисије за привреду и развој.  

Расправе није било. 
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АД -29.18. 

Приједлог рјешења о измјени Рјешења о именовању Комисије за просторно уређење, 

заштиту околине, културног и природног наслеђа. 

Расправе није било. 
 

АД -29.19. 

 

Приједлог рјешења о измјени Рјешења о именовању Одбора за сарадњу са вјерским 

заједницама, невладиним организацијама, националним мањинама, другим удружењима 

грађана и равноправност полова. 

Расправе није било. 

 

 Након што је у 12 часова и 52 минуте, завршена расправа по тачкама Дневног 

реда од 7. до 29, у складу са чланом 109. Пословника Скупштине Града, приступило се 

гласању о разматраним тачкама, како слиједи: 
 

 

АД – 7. 
 

Приједлог одлуке о утврђивању основице за обрачун ренте. 

Са 18 гласова „за“ и 5 „уздржаних“ гласова, одборници су донијели  

 

О Д Л У К У 

о утврђивању основице за обрачун ренте 
 

 

АД – 8. 

 

 Приједлог правилника о условима и начину оснивања права грађења на 

непокретностима у својини Града Бања Лука, без накнаде. 

 

 Предсједавајући је прије гласање о Приједлогу правилника поставио питање 

подносиоцу амандмана који није прихваћен од стране предлагача, да ли остаје при 2. 

Амандману, подносилац се изјаснио да одустаје од тог амандмана, тако да се Скупштина није 

изјашњавала о истом. 

  

Са 20 гласова „за“ и 3 „уздржана“ гласа, одборници су донијели  

 

П Р А В И Л Н И К 

о условима и начину оснивања права грађења на непокретностима  

у својини Града Бања Лука, без накнаде 
 

 

АД – 9. 

 

 Приједлог одлуке о доношењу измјене дијела Регулационог плана Паприковац – 

Петрићевац – зона „Д“. 

Са 20 гласова „за“ и 3 „уздржана“ гласа, одборници су донијели  
 

О Д Л У К У 

о доношењу измјене дијела Регулационог плана Паприковац – Петрићевац – зона „Д“ 
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АД – 10. 

 

 Приједлог одлуке о ревизији Регулационог плана за простор између: Булевара војводе 

Степе Степановића, Улице Вељка Млађеновића, ограде комплекса „Инцела“ и десне обале 

ријеке Врбаса у Бањалуци. 

 Са 20 гласова „за“ и 3 „уздржана“ гласа, одборници су донијели  

 

О Д Л У К У 

о ревизији Регулационог плана за простор између: Булевара војводе  

Степе Степановића, Улице Вељка Млађеновића, ограде комплекса  

„Инцела“ и десне обале ријеке Врбаса у Бањалуци 

 
 

АД – 11. 

 

Приједлог одлуке о изради Регулационог плана „Центар Запад 2“. 

Са 20 гласова „за“ и 3 „уздржана“ гласа, одборници су донијели  

 

О Д Л У К У 

о изради Регулационог плана „Центар Запад 2“ 

 
 

АД – 12. 

 

 Приједлог одлуке о изради измјене дијела Регулационог плана за простор дефинисан 

улицама: Вука Караџића, Првог крајишког корпуса, Милана Радмана, Др Младена 

Стојановића и Краља Петра I Карађорђевића. 

Са 20 гласова „за“ и 3 „уздржана“ гласа, одборници су донијели  

 

О Д Л У К У 

о изради измјене дијела Регулационог плана за простор дефинисан улицама:  

Вука Караџића, Првог крајишког корпуса, Милана Радмана,  

Др Младена Стојановића и Краља Петра I Карађорђевића 

 
 

АД – 13. 

 

 Приједлог одлуке о изради измјене дијела Регулационог плана за простор између 

улица: Булевара цара Душана, Омладинске, Радоја Домановића, Бранка Мораче, Патре и 

Теодора Колокотрониса и лијеве обале Врбаса („Југ 7“). 

Са 20 гласова „за“ и 3 „уздржана“ гласа, одборници су донијели  

 

О Д Л У К У 

о изради измјене дијела Регулационог плана за простор између улица: 

Булевара цара Душана, Омладинске, Радоја Домановића, Бранка Мораче, 

Патре и Теодора Колокотрониса и лијеве обале Врбаса („Југ 7“) 
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АД – 14. 

 

 Приједлог закључка о утврђивању Нацрта Регулационог плана за саобраћајни чвор на 

укрштању Карађорђеве улице и Улице др Јована Рашковића. 

Са 22 гласа „за“ и 1 „уздржаним“ гласом, одборници су донијели  

 

З А К Љ У Ч А К 

о утврђивању Нацрта Регулационог плана за саобраћајни чвор на укрштању 

Карађорђеве улице и Улице др Јована Рашковића 

 

 

 АД – 15. Иницијативе за измјену Регулационих планова: 

 

АД -15.1. 

 

 Иницијатива за измјену дијела Регулационог плана Центар исток и Мишљење о 

разлозима за неприхватање иницијативе.  

Са 20 гласова „за“ и са 3 „уздржана“ гласа, одборници су донијели  

 

З А К Љ У Ч А К  

о неприхватању Иницијативе за измјену дијела Регулационог плана Центар исток  

 
 

АД -15.2. 

 

 Иницијатива за измјену дијела Регулационог плана за простор Регионалног центра и 

Мишљење о разлозима за неприхватање иницијативе.  

Са 20 гласова „за“ и са 3 „уздржана“ гласа, одборници су донијели  

 

З А К Љ У Ч А К 

о неприхватању Иницијативе за измјену дијела Регулационог  

плана за простор Регионалног центра  

 
 

АД -15.3. 

 

 Иницијатива за измјену дијела Регулационог плана за простор између Улице Гаврила 

Принципа, Источног транзита и десне обале ријеке Врбас (радни назив: „Југ 5“) и Мишљење о 

разлозима за неприхватање иницијативе.  

Са 20 гласова „за“ и са 3 „уздржана“ гласа, одборници су донијели  

 

З А К Љ У Ч А К 

о неприхватању Иницијативе за измјену дијела Регулационог плана за простор  

између Улице Гаврила Принципа, Источног транзита  

и десне обале ријеке Врбас  (радни назив: „Југ 5“)  
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АД -15.4. 

 

 Иницијатива за измјену дијела Регулационог плана за „Лауш 8“ и Мишљење о 

разлозима за неприхватање иницијативе.  

Са 20 гласова „за“ и са 3 „уздржана“ гласа, одборници су донијели  

 

З А К Љ У Ч А К 

о неприхватању Иницијативе за измјену дијела Регулационог плана за „Лауш 8“  

 
 

АД -16. 

 

 Приједлог одлуке о додјели пословног простора у закуп – под посебним условима: 

Удружењу родитеља дјеце и омладине са посебним потребама и лица са инвалидитетом „Моја 

лука“ из Бање Луке. 

 Одборници су једногласно, са 23 гласа „за“, донијели  

 

О Д Л У К У 

о додјели пословног простора у закуп – под посебним условима:  

Удружењу родитеља дјеце и омладине са посебним потребама  

и лица са инвалидитетом „Моја лука“ из Бање Луке 
 

 

АД -17. 
 

 Приједлог одлуке о додјели пословног простора у закуп – под посебним условима: 

Савјету омладинских организација Бања Лука. 

 Одборници су једногласно, са 23 гласа „за“, донијели  

 

О Д Л У К У 

о додјели пословног простора у закуп – под посебним условима: 

Савјету омладинских организација Бања Лука 

 

 

АД -18. 
 

 Приједлог одлуке о додјели пословног простора у закуп – под посебним условима: 

Спелеолошком друштву „Понир“ Бања Лука. 

 Одборници су једногласно, са 23 гласа „за“, донијели  

 

О Д Л У К У 

о додјели пословног простора у закуп – под посебним условима: 

Спелеолошком друштву „Понир“ Бања Лука 

 
 

АД -19. 
 

 Приједлог закључка о усвајању Омладинске политике Града Бања Лука за период 2018 

– 2022. година.  

 



23 
 

 

Са 20 гласова „за“ и са 3 „уздржана“ гласа, одборници су донијели  

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Омладинске политике Града Бања Лука  

за период 2018 – 2022. година 

 
 

АД -20. 
 

 Приједлог акционог плана суфинансирања омладинских активности града Бања Лука за 

2018. годину.  

Са 18 гласова „за“ и са 5 „уздржаних“ гласова, одборници су усвојили  

 

АКЦИОНИ ПЛАН  

суфинансирања омладинских активности града Бања Лука за 2018. годину 
 

 

АД -21. 
 

 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. 1036/2, 1164/39, 1085/2, 1073/2, 1083/3, 1168/17, 1168/16, 1167/2, 

1168/19, 1163/17 и 1164/42 к.о. Чесма 2. 

Са 19 гласова „за“ и са 4 „уздржана“ гласа, одборници су донијели  

 

О Д Л У К У 

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. 1036/2, 1164/39, 1085/2, 1073/2, 1083/3,  

1168/17, 1168/16, 1167/2, 1168/19, 1163/17 и 1164/42 к.о. Чесма 2 

 
 

АД -22. 
 

 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. 1066/2, 944/2, 941/2, 1166/2 и 1028/2 к.о. Чесма 2.  

Са 20 гласова „за“ и са 3 „уздржана“ гласа, одборници су донијели  

 

О Д Л У К У 

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. 1066/2, 944/2, 941/2, 1166/2 и 1028/2 к.о. Чесма 2 

 

 

 

 



24 
 

 

АД -23. 
 

 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. 1076/2, 1158/2, 1160/2, 1086/2, 1164/41, 1084/2, 1153/5 и 946/29 к.о. 

Чесма 2.  

Са 20 гласова „за“ и са 3 „уздржана“ гласа, одборници су донијели  

 

О Д Л У К У 

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. 1076/2, 1158/2, 1160/2,  

1086/2, 1164/41, 1084/2, 1153/5 и 946/29 к.о. Чесма 2 

 
 

АД -24. 
 

 Приједлог одлуке о давању сагласности на закључење Уговора о куповини  градског 

грађевинског земљишта, означеног као к.ч.бр. 90/22 к.о. Пријечани, ради изградње 

инфраструктурног објекта - саобраћајнице Делибашино село - Пријечани у Бањалуци. 

Са 20 гласова „за“ и са 3 „уздржана“ гласа, одборници су донијели  

 

О Д Л У К У 

о давању сагласности на закључење Уговора о куповини  градског грађевинског 

земљишта, означеног као к.ч.бр. 90/22 к.о. Пријечани, ради изградње инфраструктурног 

објекта - саобраћајнице Делибашино село - Пријечани у Бањалуци 

 
 

АД -25. 
 

 Приједлог одлуке о давању сагласности на закључење Уговора о куповини  градског 

грађевинског земљишта, означеног као к.ч.бр. 277/41 к.о. Петрићевац, по основу изграђене 

инфраструктуре - проширења и реконструкције Улице Јована Рашковића у Бањалуци. 

Са 20 гласова „за“ и са 3 „уздржана“ гласа, одборници су донијели  

 

О Д Л У К У 

о давању сагласности на закључење Уговора о куповини  градског грађевинског 

земљишта, означеног као к.ч.бр. 277/41 к.о. Петрићевац, по основу изграђене 

инфраструктуре - проширења и реконструкције Улице Јована Рашковића у Бањалуци 

 

 

АД -26. 
 

 Приједлог одлуке о измјени Одлуке о давању сагласности на закључење Уговора о 

куповини  градског грађевинског земљишта, по основу изграђене инфраструктуре – односно 

дијела саобраћајнице - Улица Билећка у Бањалуци. 
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Са 19 гласова „за“ и са 3 „уздржана“ гласа, одборници су донијели  

 

О Д Л У К У 

о измјени Одлуке о давању сагласности на закључење Уговора о куповини   

градског грађевинског земљишта, по основу изграђене инфраструктуре –  

односно дијела саобраћајнице - Улица Билећка у Бањалуци 
 

 

АД -27. 
 

 Приједлог одлуке о давању сагласности на закључење Уговора о продаји неизграђеног 

градског грађевинског земљишта непосредном погодбом са Радукић Радованом из Бањалуке. 

Са 19 гласова „за“ и са 3 „уздржана“ гласа, одборници су донијели  

 

О Д Л У К У 

о давању сагласности на закључење Уговора о продаји неизграђеног градског 

грађевинског земљишта непосредном погодбом са Радукић Радованом из Бањалуке 

 
 

АД -28. 
 

 Приједлог одлуке о давању сагласности за закључивање Уговора о замјени некретнина 

са Селак (Мирко) Миланом из Бањалуке. 

Са 20 гласова „за“ и са 3 „уздржана“ гласа, одборници су донијели  

 

О Д Л У К У 

о давању сагласности за закључивање Уговора о замјени некретнина 

 са Селак (Мирко) Миланом из Бањалуке 
 

 

 АД -29. Кадровска питања: 
 

АД -29.1. 
 

Приједлог одлуке о попуни упражњених мјеста чланова Управног одбора ЈУ Спортски 

центар „Борик“ Бања Лука. 

Са 18 гласова „за“ и са 3 „уздржана“ гласа, одборници су донијели  

 

О Д Л У К У 

о попуни упражњених мјеста чланова Управног одбора 

ЈУ Спортски центар „Борик“ Бања Лука 
 

 

АД -29.2. 

 

Приједлог рјешења о именовању Комисије за провођење поступка избора чланова 

Управног одбора ЈУ Спортски центар „Борик“ Бања Лука. 

Са 18 гласова „за“, 1 гласом „против“ и са 4 „уздржана“ гласа, одборници су донијели  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању Комисије за провођење поступка избора чланова Управног одбора  

ЈУ Спортски центар „Борик“ Бања Лука 
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 У Комисију се именују: 

а) Љиља Дабић, за предсједника, 

б) Огњен Голић, за члана, 

в) Дејан Травар, за члана, 

г) Момчило Антонић, за члана и 

д) Ненад Шибаревић, за члана. 

  

 

АД -29.3. 

 Приједлог одлуке о попуни упражњених мјеста чланова Управног одбора Туристичке 

организације Града Бањалука. 

Са 18 гласова „за“, 2 гласа „против“ и са 2 „уздржана“ гласа, одборници су донијели  

 

О Д Л У К У 

о попуни упражњених мјеста чланова Управног одбора  

Туристичке организације Града Бањалука 

 

 

АД -29.4. 

Приједлог рјешења о именовању Комисије за провођење поступка избора чланова 

Управног одбора Туристичке организације Града Бањалука. 

Са 18 гласова „за“, 1 гласом „против“ и са 3 „уздржана“ гласа, одборници су донијели  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању Комисије за провођење поступка избора чланова Управног одбора 

Туристичке организације Града Бањалука 
 

У Комисију се именују: 

а) Никола Алексић, за предсједника,  

б) Наташа Баштинац, за члана,  

в) Жељко Слијепчевић, за члана,  

г) Драшко Станивуковић, за члана и  

д) Владимир Мирошљевић, за члана 

 
 

            Тачке 29.5. и 29.6. Дневног реда су повучене: 

   

            АД -29.5. Приједлог одлуке о условима и расписивању конкурса за попуну упражњеног 

мјеста директора ЈУ Центар за социјални рад Бања Лука. 

           АД -29.6. Приједлог рјешења о именовању Комисије за провођење поступка избора 

директора ЈУ Центар за социјални рад Бања Лука. 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

АД -29.7. 

Приједлог одлуке о условима и расписивању Конкурса за избор и именовање чланова 

школских одбора, из реда представника локалне заједнице, у основним и средњим школама на 

подручју града Бања Лука. 
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Са 17 гласова „за“ и са 4 „уздржана“ гласа, одборници су донијели  

 

О Д Л У К У 

о условима и расписивању Конкурса за избор и именовање чланова  

школских одбора, из реда представника локалне заједнице, у основним и  

средњим школама на подручју града Бања Лука 
 

 

АД -29.8. 

Приједлог рјешења о именовању Комисије за провођење поступка избора чланова 

школских одбора, из реда представника локалне заједнице, у основним и средњим школама на 

подручју града Бања Лука. 

Са 18 гласова „за“ и са 4 „уздржана“ гласа, одборници су донијели  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању Комисије за провођење поступка избора чланова школских одбора, 

из реда представника локалне заједнице, у основним и средњим школама  

на подручју града Бања Лука 

 

У Комисију се именују: 

а) Јасна Бркић, за предсједника,  

б) Љубинка Драгојевић, за члана, 

в) Ранко Ћирић, за члана,  

г) Александар Бузаковић, за члана и 

д) Предраг Вулин, за плана. 
 

 

АД -29.9. 

 

Приједлог рјешења о именовању директора Туристичке организације Града Бањалука. 

Са 18 гласова „за“ и са 4 „уздржана“ гласа, одборници су донијели  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању Ирене Радојевић, дипл. инжењера екологије за директора  

Туристичке организације Града Бањалука 
 
 

АД -29.10. 
 

Приједлог рјешења о именовању предсједника и замјеника предсједника Управног 

одбора ЈУ „Бански двор - Културни центар“. 

Са 18 гласова „за“ и са 3 „уздржана“ гласа, одборници су донијели  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању предсједника и замјеника предсједника Управног одбора 

ЈУ „Бански двор - Културни центар“ 

 

Скупштина Града Бањалука именује: 

- Љиљану Зечић Петровић, за предсједника, и 

- Чедомира Црногорца, за замјеника предсједника Управног одбора ЈУ „Бански двор - 

Културни центар“. 
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АД -29.11. 

Приједлог рјешења о именовању предсједника и замјеника предсједника Управног 

одбора ЈУ „Центар за социјални рад“.  

Са 18 гласова „за“ и са 3 „уздржана“ гласа, одборници су донијели  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању предсједника и замјеника предсједника Управног одбора  

ЈУ „Центар за социјални рад“ 

  

Скупштина Града Бањалука именује: 

- Милана Пилиповића, за предсједника, и 

- Горана Бобара, за замјеника предсједника Управног одбора ЈУ „Центар за социјални 

рад. 

 

АД -29.12. 

Приједлог рјешења о именовању предсједника и замјеника предсједника Управног 

одбора Градске развојне агенције Бања Лука.  

Са 18 гласова „за“ и са 3 „уздржана“ гласа, одборници су донијели  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању предсједника и замјеника предсједника Управног одбора  

Градске развојне агенције Бања Лука 

  

Скупштина Града Бањалука именује: 

- Зорана Мутића, за предсједника, и 

- Сашу Петковића, за замјеника предсједника Управног одбора ЈУ Градске развојне 

агенције Бањалука. 

 

АД -29.13. 

Приједлог рјешења о измјени Рјешења о именовању и овлаштењу одборника 

Скупштине града Бања Лука, за закључивање бракова. 

Одборници су једногласно, са 22 гласа „за“, донијели  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о измјени Рјешења о именовању и овлаштењу одборника  

Скупштине града Бања Лука, за закључивање бракова 

 

У Рјешење о именовању и овлаштењу одборника Скупштине града Бања Лука, за 

закључивање бракова,  тачка I, подтачка 6., мијења се и гласи:  

„6. Александар Бузаковић, одборник Савеза независних социјалдемократа - СНСД“, 

и додаје се нова подтачка, која гласи: 

„30. Саша Чудић, независни одборник – представник националних мањина.  
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АД -29.14. 

 Приједлог одлуке o измјени Одлуке о утврђивању листе стручњака за именовање 

конкурсних комисија за попуну упражњених радних мјeста у Градској управи Града Бања 

Лука. 

Са 19 гласова „за“ и са 2 „уздржана“ гласа, одборници су донијели  

 

О Д Л У К У 

o измјени Одлуке о утврђивању листе стручњака за именовање конкурсних комисија  

за попуну упражњених радних мјeста у Градској управи Града Бања Лука 

 

 

У тачки 1. Одлуке о утврђивању листе стручњака за именовање конкурсних комисија за 

попуну упражњених радних мјeста у Градској управи Града Бања Лука, број: 07-013-437/16 

године и бр. 07-013-166/17 у подтачки 5. ријечи: „Зоран Поповић“ замјењује се ријечима: 

„Александар Бузаковић“. 
 

 

АД -29.15. 

 Приједлог рјешења о именовању чланова Управног одбора ЈУ„Раднички универзитет“ 

Бања Лука. 

Са 20 гласова „за“ и са 1 „уздржаним“ гласом, одборници су донијели  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању чланова Управног одбора ЈУ„Раднички универзитет“ Бања Лука 

 

За чланове Управног одбора именују се: 

1. Драган Јарић, предсједник,  

2. Радослав Вулета, замјеник предсједника, и  

3. Милан Берић, члан.  

 

АД -29.16. 

 Приједлог рјешења о измјени Рјешења о именовању Комисије за буџет и финансије.  

Са 20 гласова „за“ и са 1 „уздржаним“ гласом, одборници су донијели  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

измјени Рјешења о именовању Комисије за буџет и финансије 

 

У Рјешењу о именовању Комисије за буџет и финансије, мијења се у тачки I, подтачка 

4. и гласи:  

„4. Александар Бузаковић, члан – одборник СНСД-а“. 
 
 

АД -29.17. 

Приједлог рјешења о измјени Рјешења о именовању Комисије за привреду и развој.  

Одборници су једногласно, са 20 гласа „за“, донијели  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о измјени Рјешења о именовању Комисије за привреду и развој 
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У Рјешењу о именовању Комисије за привреду и развој, мијења се у тачки I, подтачка 3. 

и гаси: 

„3. Гордана Лиховић, члан – одборник СНСД-а“. 

 
 

АД -29.18. 

Приједлог рјешења о измјени Рјешења о именовању Комисије за просторно уређење, 

заштиту околине, културног и природног наслеђа. 

Одборници су једногласно, са 20 гласа „за“, донијели  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о измјени Рјешења о именовању Комисије за просторно уређење,  

заштиту околине, културног и природног наслеђа 

 

У Рјешењу о именовању Комисије за просторно уређење, заштиту околине, културног и 

природног наслеђа, мијења се у тачки I, подтачка 4. и гласи: 

„4. Александар Бузаковић, члан – одборник СНСД-а“. 

 
 

АД -29.19. 

Приједлог рјешења о измјени Рјешења о именовању Одбора за сарадњу са вјерским 

заједницама, невладиним организацијама, националним мањинама, другим удружењима 

грађана и равноправност полова. 

Одборници су једногласно, са 20 гласа „за“, донијели  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о измјени Рјешења о именовању Одбора за сарадњу са вјерским  

заједницама, невладиним организацијама, националним мањинама,  

другим удружењима грађана и равноправност полова 

 

У Рјешењу о именовању Одбора за сарадњу са вјерским заједницама, невладиним 

организацијама, националним мањинама, другим удружењима грађана и равноправност 

полова, мијења се у тачки I, подтачка 3. и гласи: 

 „3. Александар Бузаковић, члан – одборник СНСД-а“. 

 

 

 Скупштина је завршила са радом у 13,15 часова.  

 

 
   С Е К Р Е Т А Р                                                                           ПРЕДСЈЕДНИК        

         СКУПШТИНЕ ГРАДА                                                                  СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                                                                                      

  Игор Шукало, дипл.правник                                                        Зоран Талић, дипл. правник 

 

 

 

 


