СКРАЋЕНИ ЗАПИСНИК
са 20. сједнице Скупштине града Бања Лука, одржане 21.02. и 06.02.2018. 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 29 одборника.
Сједници нису присуствовали: Гордана Лиховић и Маринко Умичевић, који су
најавили изостанак.
Поред одборника, сједници су присуствовали: мр Игор Радојичић, градоначелник, Игор
Шукало, секретар Скупштине Града и начелници одјељења и служби у Градској управи.
Рад сједнице пратили су представници јавног информисања.
Предсједавајући је утврдио да на сједници присуствује довољан број одборника
потребних за пуноважно одлучивање, затим је отворио Актуелни час на којем су учествовали
и одборничка питања постављали:
Дарко Милошевић: - У име становника МЗ „Пискавица“ засеока Касаловићи, моли
надлежне да поставе јавну расвјету уз пут од Жељезничке станице до главне саобраћајнице у
дужини од 150 м.
Одговор: Петар Билчар, начелник Одјељења за комуналне послове.
Коментар: Дарко Милошевић.
Стојан Вукајловић: - У име 20 домаћинстава Куљанске улице, поставио је питање
надлежним службама: - Да ли је у складу са важећим прописима да се овим домаћинствима
испостављају рачуни за услуге одвоза смећа (комунални отпад), иако у улици немају
постављене контејнере, нити се врши одвоз смећа?
У име становника МЗ „Сарачица“ истакао је да ове зиме није чишћен снијег са пута за
Прпе, а да у том насељу живе два лица са инвалидитетом. Тражи објашњење од надлежних.
Одговор: Петар Билчар, начелник Одјељења за комуналне послове и Славиша Сандић,
начелник Одјељења за саобраћај и путеве.
Коментар: Стојан Вукајловић.
Момчило Антонић: - Упутио је примједбу надлежним због тога што ове, као и прошле
зиме, није било чишћења снијега са улице у којој станује (2 км од Трга Крајине). С тим у вези,
тражи од надлежних да испитају рад надзорних органа и, како је рекао, размисле о томе да у
надзорним органима буду и представници мјесних заједница.
У име становника Шибова тражи да се аутобуска линија Лазарево - Побрђе - Ново
Гробље продужи до Шибова. Тврди да постоје услови за кретање минибуса, јер како је рекао,
тим путем долазе и камиони „Чистоће“ .
Одговор: Славиша Сандић, начелник Одјељења за саобраћај и путеве.
Коментар: Момчило Антонић.
Драгомир Батар: - Тврди да су цијене аутубуских карата превисоке и тражи да
надлежни донесу одлуку о смањењу те цијене. Уколико постоји могућност тражи да Град
Бањалука оснује свој главни градски превоз.
Поново је упозорио на проблем у одржавању асфалтних саобраћајница, јер, како је
рекао, „рупе су постале кратери“ .Тражи од надлежне службе да обиђу путеве којим саобраћају
аутобуси јавног превоза и да се изврши санација ударних рупа.
Одговор: Славиша Сандић, начелник Одјељења за саобраћај и путеве и мр Игор
Радојичић, градоначелник.
Коментар: Драгомир Батар.

Александар Бузаковић: - У име грађана дијела насеља Чесма, како је рекао, горњег
дијела насеља Чесма, са око 150 домаћинстава, моли надлежне да изађу на терен и утврде да
ли постоји могућност да се аутобуска линија продужи до тог насеља.
Одговор: Славиша Сандић, начелник Одјељења за саобраћај и путеве.
Маринко Драгишић: - У име станара монтажних објеката у МЗ „Лазарево“,
Мојковачка улица бр. 53, 55, 57, 59 и 61, упозорио је надлежне да мало јачи вјетар може
срушити једну стару липу и тако проузроковати опасност за грађане и штету на објектима.
Моли да се изађе на терен и утврди стварно стање наведеног проблема.
У име грађана МЗ „Старчевица“, улица Симе Миљуша бр. 2, моли надлежне да
предузму потребне активности и да се изврши обнова дјечијег игралишта у тој улици које је,
како је рекао, тотално девастирано.
Одговор: Петар Билчар, начелник Одјељења за комуналне послове.
Коментар: Маринко Драгишић.
Предраг Вулин: - У име грађана поставио је питање директору „Топлане“ и
представницима „Еко топлане“ ; - Када ће бити ријешен проблем издувних гасова, тј. димних
гасова са штетним микрочестицама, због чега су грађани забринути. У вези с тим пита: - Да ли
је истина да су постављени електрофилтери сагорјели, и да је набавка нових јако скупа?
Рекао је да су грађани у појединим дијеловима града незадовољни гријањем. Сматра да
је разлог то што нема аутоматске регулације у подстаницама, а ручна регулација се, како је
рекао, не обавља како треба.
Одговор: мр Игор Радојичић, градоначелник.
Коментар: Предраг Вулин.
Драшко Станивуковић: - Тражи да предсједник Скупштине Града закаже једну
посебну, тематску сједницу на којој би се расправљало о оправданости броја запослених у
Градској управи и јавним предузећима. Упозорио је и поставио питање надлежним; - Какво је
стање Ребровачког моста, коловоза преко тог моста, тротоара и ограде која је ниска и трула?
Одговор: Славиша Сандић, начелник Одјељења за саобраћај и путеве.
Коментар: Драшко Станивуковић.
Александар Петковић: - У име становника МЗ „Павићи“ засеок Вилуси, пита: - Када
ће коначно бити ријешено питање водоснабдијевања за та домаћинства?
На који начин ће се радити путна комуникација Грбићи-Јарак, која је обухваћена
Програмом заједничке комуналне потрошње? Да ли ће се радити модернизација постојеће
трасе или ће бити просјечен нови пут са мањим нагибом, на чему грађани инсистирају?
Петар Билчар, начелник Одјељења за комуналне послове и Славиша Сандић, начелник
Одјељења за саобраћај и путеве.
Коментар: Александар Петковић.
Предсједавајући је обавијестио одборнике да је предлагач допунио Дневни ред са
тачкама 23. и 24. које су одборницима достављене 19.02.2018. године:
23. Приједлог одлуке о додјели пословног простора у закуп - под посебним условима:
ЈУ „Центар за социјални рад“ Бања Лука.
24. Приједлог закључка о допуни Програма суфинансирања културно-умјетничког
аматеризма, програма и пројеката у области културе за 2018. годину.
У расправи о предложеном Дневном реду учествовали су: Будимир Балабан, Драшко
Станивуковић, Миленко Јаћимовић и Ненад Шибаревић.

Одборници Будимир Балабан и Драшко Станивуковић, предложили су да се са Дневног
реда повуку тачке:
2. Приједлог одлуке о задужењу Града Бања Лука емисијом хартија од вриједности.
3. Приједлог одлуке о другој емисији обвезница јавном понудом.
Одборник Миленко Јаћимовић предложио је да се са Дневног реда повуче тачка:
4. Приједлог одлуке о комуналном реду.
Одборник Ненад Шибаревић предложио је да се са Дневног реда повуче тачка:
16.
Приједлог закључка о усвајању Програма развоја спорта Града Бања Лука, са
приоритетним областима финансирања за 2018. годину.
За приједлог одборника Будимира Балабана и Драшка Станивуковића да се са Дневног
реда повуче тачка 2, гласало је 8 одборника, 15 је било „против“ и 3 су била „уздржана“ .
Предсједавајући је констатовао да овај приједлог није добио потребну већину гласова.
За приједлог одборника Будимира Балабана и Драшка Станивуковића да се са Дневног
реда повуче тачка 3, гласало је 8 одборника, 15 је било „против“ и 4 су била „уздржана“ .
Предсједавајући је констатовао да овај приједлог није добио потребну већину гласова.
За приједлог одборника Миленка Јаћимовића да се са Дневног реда повуче тачка 4,
гласало је 7 одборника, 15 је било „против“ и 4 су била „уздржана“ .
Предсједавајући је констатовао да овај приједлог није добио потребну већину гласова.
За приједлог одборника Ненада Ш ибаревића да се са Дневног реда повуче тачка 16.
гласало је 6 одборника, 17 је било „против“ и 4 су била „уздржана“ .
Предсједавајући је констатовао да овај приједлог није добио потребну већину гласова.
Са 19 гласова „за“, 3 гласа „против“ и 2 „уздржана“ гласа,
сљедећи:

одборници су усвојили

Д Н Е В Н И Р Е Д:
1. Разматрање и усвајање Скраћеног записника са 19. сједнице Скупштине Града,
одржане 31.1. и 7.2.2018. године.
2. Приједлог одлуке о задужењу Града Бања Лука емисијом хартија од вриједности.
3. Приједлог одлуке о другој емисији обвезница јавном понудом.
4. Приједлог одлуке о комуналном реду.
5. Приједлог одлуке о доношењу Регулационог плана „Јелшинград“ РО Творница
стројева, уређаја и алата - новелисани план (ревизија дијела обухвата).
6. Приједлог одлуке о доношењу измјене дијела Регулационог плана „Центар - Исток“ .
7. Приједлог одлуке о доношењу измјене дијела Регулационог плана „Малта 1“ у
Бањалуци.
8. Приједлог одлуке о доношењу измјене дијела Регулационог плана насеља
Паприковац - Петрићевац - зона „А“ .
9. Приједлог одлуке о доношењу измјене дијела Регулационог плана за простор између
улица: Српских устаника, Стевана Булајића и потока Јуларац у Бањалуци (радни назив:
„Старчевица 2“).
10. Приједлог одлуке о изради измјене дијела Регулационог плана стамбених
насеља Лазарево 1, 2 и 3 у Бањалуци.

11. Приједлог одлуке о додјели пословног простора у закуп - под посебним условима:
Удружењу „Жене то могу“ Бања Лука.
12. Приједлог одлуке о додјели пословног простора у закуп - под посебним условима:
Кошаркашком клубу „Радивој Кораћ“ Бања Лука.
13. Приједлог одлуке о додјели пословног простора у закуп - под посебним условима:
Удружењу грађана „Бањалучко студентско позориште“ Бања Лука.
14. Приједлог одлуке о додјели пословног простора у закуп - под посебним условима:
Плесном студију „Ску ја 22“ Бања Лука.
15. Приједлог одлуке о додјели пословног простора у закуп - под посебним условима:
Удружење грађана „Асоцијација умјетника дијагонала“ и з Бањалуке.
16. Приједлог закључка о усвајању Програма развоја спорта Града Бања Лука, са
приоритетним областима финансирања за 2018. годину.
17. Приједлог закључка о допуни Програма уређења грађевинског земљишта за 2018.
годину, Одјељења за саобраћај и путеве.
18. Извјештај о реализацији Плана утрошка средстава за техничко опремање
Професионалне територијалне ватрогасне јединице Града Бања Лука у 2017. години.
19. Приједлог плана утрошка средстава за техничко опремање Професионалне
територијалне ватрогасне јединице Града Бања Лука у 2018. години.
20. Приједлог одлуке о давању сагласности за закључење Уговора о продаји
неизграђеног градског грађевинског земљишта непосредном погодбом са Гверић Драгом и
Пуцар Ратком из Бањалуке.
21. Приједлог рјешења о разрјешењу директора ЈУ „Центар за социјални рад“ Бања
Лука. (приједлог припремљен на основу Пресуде Окружног суда којим је наложено доношење
новог акта у року од 30 дана од дана достављања Пресуде).
22. Кадровска питања:
22.1. Приједлог рјешења о именовању чланова Управног одбора Центра за развој
пољопривреде и села, Бања Лука.
22.2. Приједлог рјешења о именовању 2 (два) члана Градске изборне комисије Бања
Лука.
22.3. Приједлог одлуке о условима и расписивању конкурса за попуну упражњеног
мјеста директора ЈУ Центар за социјални рад Бања Лука.
22.4. Приједлог рјешења о именовању Комисије за провођење поступка избора
директора ЈУ Центар за социјални рад Бања Лука.
23. Приједлог одлуке о додјели пословног простора у закуп - под посебним условима:
ЈУ „Центар за социјални рад“ Бања Лука.
24. Приједлог закључка о допуни Програма суфинансирања културно-умјетничког
аматеризма, програма и пројеката у области културе за 2018. годину.
Предсједавајући је дао на разматрање питања са Дневног реда и обавијестио
одборнике да ће Скупштина Града, у складу са чланом 109. Пословника Скупштине
Г рада, о свим разматраним питањима одлучивати на крају радног дана.
АД - 1.
Разматрање и усвајање Скраћеног записника са 19. сједнице Скупштине Града,
одржане 31.1. и 7.2.2018. године.
Расправе није било.

Приједлог одлуке о задужењу Града Бања Лука емисијом хартија од вриједности.
Уводно излагање по тачкама 2. и 3. поднио је градоначелник, мр Игор Радојичић.
У расправи су учествовали: Будимир Балабан, Драшко Станивуковић, мр Игор
Радојичић и Станислав Палија.
Пауза у трајању од 10 минута на приједлог Клуба одборника Слобода.
У наставку засиједања у расправи су учествовали: Саша Чудић, Саша Лазић, Момчило
Антонић, Милан Милаковић, Татјана Чичић Оџаковић, Стојан Вукајловић, Александар
Бузаковић, Ненад Шибаревић, Невена Тодоровић, Боран Босанчић, Маринко Драгишић,
Александар Петковић, Ненад Талић, Миленко Јаћимовић, Предраг Вулин, Зоран Талић и
Славиша Сандић.
АД -3 .
Приједлог одлуке о другој емисији обвезница јавном понудом.
Уводно излагање поднијела је Божана Шљивар, начелник Одјељења за финансије.
У расправи су учествовали: Будимир Балабан и Миленко Јаћимовић.

АД -4 .
Приједлог одлуке о комуналном реду.
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 Приједлогу одлуке о комуналном реду у члану 24. став 3. на крају става 3. послије
ријечи „Бањалука“ ставља се „зарез“ и додају ријечи „ што ће се регулисати посебним актом“ .
У Приједлогу одлуке о комуналном реду у члану 25. ријечи „радног дана“ замјењују се
ријечју „манифестације“ .
Амандман II
У Приједлогу одлуке о комуналном реду у члану 69. став 2. ријечи „јавна расвјета
гаси“, замјењују се ријечима „може увести режим уштеде“ .
Амандман III
У Приједлогу одлуке о комуналном реду послије члана 110. додаје се нови члан који
гласи:
„Члан 111
Одредбе ове Одлуке које се односе на држање кућних љубимаца примјењиваће се до
доношења посебне Одлуке којом ће се прописати ближи услови и начин држања кућних
љубимаца“ .
Досадашњи чланови 111 и 112, постају чланови 112 и 113.

У расправи су учествовали: Мирна Савић Бањац, Будимир Балабан, Миленко
Јаћимовић, Љубо Нинковић, Ненад Талић, Александар Петковић, Стојан Вукајловић и Петар
Билчар.
Пауза у трајању од 10 минута на приједлог Клуба одборника Слобода.
АД -5 .
Приједлог одлуке о доношењу Регулационог плана „Јелшинград“ РО Творница
стројева, уређаја и алата - новелисани план (ревизија дијела обухвата).
Расправе није било.
АД -6 .
Приједлог одлуке о доношењу измјене дијела Регулационог плана „Центар - Исток“ .
У расправи су учествовали: Предраг Вулин и Санела Кецман, представник Одјељења за
просторно уређење.
АД -7 .
Приједлог одлуке о доношењу измјене дијела Регулационог плана „Малта 1“ у
Бањалуци.
Расправе није било.
АД -8 .
Приједлог одлуке о доношењу измјене дијела Регулационог плана насеља Паприковац
- Петрићевац - зона „А“ .
Расправе није било.
АД -9 .
Приједлог одлуке о доношењу измјене дијела Регулационог плана за простор између
улица: Српских устаника, Стевана Булајића и потока Јуларац у Бањалуци (радни назив:
„Старчевица 2“).
Расправе није било.
АД -10.
Приједлог одлуке о изради измјене дијела Регулационог плана стамбених насеља
Лазарево 1, 2 и 3 у Бањалуци.
Расправе није било.
АД -11.
Приједлог одлуке о додјели пословног простора у закуп - под посебним условима:
Удружењу „Жене то могу“ Бања Лука.
Расправе није било.

Приједлог одлуке о додјели пословног простора у закуп - под посебним условима:
Кошаркашком клубу „Радивој Кораћ“ Бања Лука.
Расправе није било.
АД -13.
Приједлог одлуке о додјели пословног простора у закуп - под посебним условима:
Удружењу грађана „Бањалучко студентско позориште“ Бања Лука.
Расправе није било.
АД -14.
Приједлог одлуке о додјели пословног простора у закуп - под посебним условима:
Плесном студију „Ску ја 22“ Бања Лука.
Расправе није било.
АД -15.
Приједлог одлуке о додјели пословног простора у закуп - под посебним условима:
Удружење грађана „Асоцијација умјетника дијагонала“ из Бањалуке.
У расправи су учествовали: Предраг Вулин, Раденко Лакетић и мр Игор Радојичић.

Након што је у 16 часова и 28 минута, завршена расправа по тачкама Дневног
реда од 1. до 15, како су се представници политичких субјеката у скупштинској паузи
усагласили, у складу са чланом 109. Пословника Скупштине Града, приступило се
гласању о разматраним тачкама, како слиједи:

АД - 1.
Разматрање и усвајање Скраћеног записника са 19. сједнице Скупштине Града,
одржане 31.1. и 7.2.2018. године.
Одборници су једногласно, са 26 гласова „за“, усвојили
СКРАЋЕНИ ЗАПИСНИК
са 19. сједнице Скупштине Града, одржане 31.1. и 7.2.2018. године

АД - 2.
Приједлог одлуке о задужењу Града Бања Лука емисијом хартија од вриједности.
Са 21 гласом „за“, 3 гласа „против“ и са 3 „уздржана“ гласа, одборници су донијели
ОДЛУКУ
о задужењу Града Бања Лука емисијом хартија од вриједности

Приједлог одлуке о другој емисији обвезница јавном понудом.
Са 21 гласом „за“, 3 гласа „против“ и са 3 „уздржана“ гласа, одборници су донијели
ОДЛУКУ
о другој емисији обвезница јавном понудом

АД - 4.
Приједлог одлуке о комуналном реду.
Са 19 гласова „за“, 3 гласа „против“ и са 5 „уздржаних“ гласова, одборници су донијели
ОДЛУКУ
о комуналном реду

АД - 5.
Приједлог одлуке о доношењу Регулационог плана „Јелшинград“ РО Творница
стројева, уређаја и алата - новелисани план (ревизија дијела обухвата).
Са 22 гласа „за“ и са 5 „уздржаних“ гласова, одборници су донијели
ОДЛУКУ
о доношењу Регулационог плана „Јелшинград“ РО Творница стројева,
уређаја и алата - новелисани план (ревизија дијела обухвата)

АД - 6.
Приједлог одлуке о доношењу измјене дијела Регулационог плана „Центар - Исток“
Са 22 гласа „за“, 2 гласа „против“ и са 3 „уздржана“ гласа, одборници су донијели
ОДЛУКУ
о доношењу измјене дијела Регулационог плана „Центар - Исток“

АД - 7.
Приједлог одлуке о доношењу измјене дијела Регулационог плана „Малта 1“ у
Бањалуци.
Са 22 гласа „за“ и са 5 „уздржаних“ гласова, одборници су донијели
ОДЛУКУ
о доношењу измјене дијела Регулационог плана „Малта 1“ у Бањалуци

Приједлог одлуке о доношењу измјене дијела Регулационог плана насеља Паприковац
- Петрићевац - зона „А“ .
Са 21 гласом „за“ и са 5 „уздржаних“ гласова, одборници су донијели
ОДЛУКУ
о доношењу измјене дијела Регулационог плана насеља
Паприковац - Петрићевац - зона „А“

АД - 9.
Приједлог одлуке о доношењу измјене дијела Регулационог плана за простор између
улица: Српских устаника, Стевана Булајића и потока Јуларац у Бањалуци (радни назив:
„Старчевица 2“).
Са 21 гласом „за“ и са 5 „уздржаних“ гласова, одборници су донијели
ОДЛУКУ
о доношењу измјене дијела Регулационог плана за простор између улица: Српских
устаника, Стевана Булајића и потока Јуларац у Бањалуци (радни назив:„Старчевица 2“)

АД - 10.
Приједлог одлуке о изради измјене дијела Регулационог плана стамбених насеља
Лазарево 1, 2 и 3 у Бањалуци.
Са 23 гласа „за“ и са 2 „уздржана“ гласа, одборници су донијели
ОДЛУКУ
о изради измјене дијела Регулационог плана стамбених насеља
Лазарево 1, 2 и 3 у Бањалуци

АД - 11.
Приједлог одлуке о додјели пословног простора у закуп - под посебним условима:
Удружењу „Жене то могу“ Бања Лука.
Са 26 гласова „за“ и са 1 „уздржаним“ гласом, одборници су донијели
ОДЛУКУ
о додјели пословног простора у закуп - под посебним условима:
Удружењу „Жене то могу“ Бања Лука
АД - 12.
Приједлог одлуке о додјели пословног простора у закуп - под посебним условима:
Кошаркашком клубу „Радивој Кораћ“ Бања Лука.

Одборници су једногласно, са 27 гласова „за“, донијели
ОДЛУКУ
о додјели пословног простора у закуп - под посебним условима:
Кошаркашком клубу „Радивој Кораћ“ Бања Лука
АД - 13.
Приједлог одлуке о додјели пословног простора у закуп - под посебним условима:
Удружењу грађана „Бањалучко студентско позориште“ Бања Лука.
Одборници су једногласно, са 27 гласова „за“, донијели
ОДЛУКУ
о додјели пословног простора у закуп - под посебним условима:
Удружењу грађана „Бањалучко студентско позориште“ Бања Лука

АД - 14.
Приједлог одлуке о додјели пословног простора у закуп - под посебним условима:
Плесном студију „Ску ја 22“ Бања Лука.
Са 26 гласова „за“ и са 1 „уздржаним“ гласом, одборници су донијели
ОДЛУКУ
о додјели пословног простора у закуп - под посебним условима:
Плесном студију „СИу јагг“ Бања Лука

АД - 15.
Приједлог одлуке о додјели пословног простора у закуп - под посебним условима:
Удружење грађана „Асоцијација умјетника дијагонала“ и з Бањалуке.
Са 24 гласа „за“ и са 1 „уздржаним“ гласом, одборници су донијели
ОДЛУКУ
о додјели пословног простора у закуп - под посебним условима:
Удружење грађана „Асоцијација умјетника дијагонала“ и з Бањалуке

Скупштина је прекинула са радом у 16,35 часова.

Наставак засиједања заказан је за 26.02.2018. године у 9,00 часова.

НАСТАВАК
20. сједнице Скупштине града Бања Лука, одржан 26.02.2018. године,
са почетком у 09.00 часова, у сали 33 Скупштине Града
Сједници је предсједавао Зоран Талић, предсједник Скупштине Града.
На сједници је било присутно 26 одборника.
Сједници нису присуствовали: Ненад Грбић, Драгомир Батар, Мирна Савић Бањац,
Боран Босанчић и Љубо Нинковић, који су најавили изостанак.
Поред одборника, сједници су присуствовали: 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.
Предсједавајући је утврдио да на сједници присуствује довољан број одборника
потребних за пуноважно одлучивање и отворио сједницу.
Предсједавајући је дао на разматрање питања са Дневног реда и обавијестио
одборнике да ће Скупштина Града, у складу са чланом 109. Пословника Скупштине
Г рада, о свим разматраним питањима одлучивати на крају радног дана.

Прије отварања Скупштине за ријеч се јавио Миленко Јаћимовић и указао на повреду
Пословника, због кашњења одборника на заказани термин почетка Скупштине, што је
предсједавајући прихватио као сугестију о чему ће се расправљати на Колегијуму Скупштине,
а не као повреду Пословника, те се о наведеном приједлогу Скупштина није изјашњавала.

АД - 16.
Приједлог закључка о усвајању Програма развоја спорта Града Бања Лука, са
приоритетним областима финансирања за 2018. годину.
Уводно излагање поднио је Драган Бањац, начелник Одјељења за образовање,
здравство, омладину и спорт.
У расправи су учествовали: Саша Лазић, Ненад Шибаревић, Миленко Јаћимовић,
Александар Петковић и Маринко Умичевић.
Пауза у трајању од 10 минута на Клуба приједлог Слобода.
У наставку засиједања у расправи су учествовали: Татјана Чичић Оџаковић, Предраг
Вулин, Дарко Милошевић, Ненад Талић, Стојан Вукајловић, Владимир Мирошљевић,
Будимир Балабан и Невена Тодоровић.
Пауза у трајању од 10 минута на Клуба приједлог Слобода.
У наставку засиједања у расправи су учествовали: Маринко Драгишић, Зоран Талић,
Милан Милаковић, Драган Талић и Драган Бањац.

Приједлог закључка о допуни Програма уређења грађевинског земљишта за 2018.
годину, Одјељења за саобраћај и путеве.
Расправе није било.
Предсједавајући је обавијестио одборнике да је Градоначелник поднио 1 Амандман на
Приједлог закључка, који је постао саставни дио Приједлога, а који гласи:
Амандман I
У Приједлогу допуне Програма уређења грађевинског земљишта за 2018. годину,
Одјељења за саобраћај и путеве, у тачки 7. подтачка 7.2. додаје се нови редни број 67.
„Приступна саобраћајница између магистралног пута М-16 Бања Лука-Градишка и постојеће
саобраћајнице уз бившу касарну „Крајишких бригада“ - 1. Куљанска улица (земљиште
означено као к.ч. број 722/13 к.о. Куљани)“ .

АД - 18.
Извјештај о реализацији Плана утрошка средстава за техничко опремање
Професионалне територијалне ватрогасне јединице Града Бања Лука у 2017. години.
Расправе није било.

АД - 19.
Приједлог плана утрошка средстава за техничко опремање Професионалне
територијалне ватрогасне јединице Града Бања Лука у 2018. години.
У расправи су учествовали: Миленко Јаћимовић, Маринко Драгишић, Ненад
Шибаревић, Маринко Драгишић и Младен Ћућун.

АД - 20.
Приједлог одлуке о давању сагласности за закључење Уговора о продаји неизграђеног
градског грађевинског земљишта непосредном погодбом са Гверић Драгом и Пуцар Ратком из
Бањалуке.
У расправи су учествовали Миленко Јаћимовић и Наташа Вукмировић.

АД - 21.
Приједлог рјешења о разрјешењу директора ЈУ „Центар за социјални рад“ Бања Лука.
(приједлог припремљен на основу Пресуде Окружног суда којим је наложено доношење новог
акта у року од 30 дана од дана достављања Пресуде).
Предсједавајући је обавијестио одборнике да је Градоначелник поднио 3 Амандмана на
Приједлог закључка, који су постали саставни дио Приједлога, а који гласе:

Амандман I
У тачки 1. диспозитива, на крају, иза ријечи „Бања Лука“ додаје се „због усвојеног
Посебног извјештаја Одјељења за културу, туризам и социјалну политику Града Бања Лука о
стању у ЈУ „Центар за социјални рад“ Бања Лука“, па тачка 1. Рјешења гласи: „Мр Вера
Сладојевић, дипл. педагог, разрјешава се дужности директора ЈУ „Центар за социјални рад“
Бања Лука, због усвојеног Посебног извјештаја Одјељења за културу, туризам и социјалну
политику Града Бања Лука о стању у ЈУ „Центар за социјални рад“ Бања Лука.“
Амандман II
Тачка 2. мијења се и гласи:
„Ово рјешење је коначно, а биће објављено у Службеном гласнику Града Бањалука.“
Амандман III
У образложењу, задњи пасус, који почиње ријечима: „Против наведеног рјешења...“,
мијења се и гласи: „ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ
Против наведеног рјешења није могуће изјавити жалбу, али се може покренути управни
спор тужбом код Окружног суда у Бања Луци у року од 30 дана од дана пријема овог
рјешења.“
У расправи су учествовали: Ненад Шибаревић, Будимир Балабан, Миленко Јаћимовић,
Саша Чудић и др Срђан Амиџић.
АД - 22. Кадровска питања:
АД - 22.1.
Приједлог рјешења о именовању чланова Управног одбора Центра за развој
пољопривреде и села, Бања Лука.
Расправе није било.
АД - 22.2.
Приједлог рјешења о именовању 2 (два) члана Градске изборне комисије Бања Лука.
У расправи су учествовали: Драшко Станивуковић, Миленко Јаћимовић и Игор
Шукало.
АД - 22.3.
Приједлог одлуке о условима и расписивању конкурса за попуну упражњеног мјеста
директора ЈУ Центар за социјални рад Бања Лука.
У расправи су учествовали: Будимир Балабан, Миленко Јаћимовић и Зоран Талић.

АД - 22.4.
Приједлог рјешења о именовању Комисије за провођење поступка избора директора ЈУ
Центар за социјални рад Бања Лука.
Расправе није било.

Приједлог одлуке о додјели пословног простора у закуп - под посебним условима: ЈУ
„Центар за социјални рад“ Бања Лука.
У расправи је учествовала др Снежана Кутлешић Стевић.

АД - 24.
Приједлог закључка о допуни Програма суфинансирања културно-умјетничког
аматеризма, програма и пројеката у области културе за 2018. годину.
У расправи су учествовали: Миленко Јаћимовић и Наталија Тривић.
Након што је у 15 часова и 35 минута, завршена расправа по тачкама Дневног
реда од 16. до 24, у складу са чланом 109. Пословника Скупштине Града, приступило се
гласању о разматраним тачкама, како слиједи:

АД - 16.
Приједлог закључка о усвајању Програма развоја спорта Града Бања Лука, са
приоритетним областима финансирања за 2018. годину.
Са 17 гласова „за“ и 3 гласа „против“, одборници су донијели
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Програма развоја спорта Града Бањалука
са приоритетним областима финансирања за 2018. годину

АД - 17.
Приједлог закључка о допуни Програма уређења грађевинског земљишта за 2018.
годину, Одјељења за саобраћај и путеве.
Са 20 гласова „за“ и са 1 гласом „против“, одборници су донијели
З А К Љ У Ч А К
о допуни Програма уређења грађевинског земљишта за 2018. годину,
Одјељења за саобраћај и путеве

АД - 18.
Извјештај о реализацији Плана утрошка средстава за техничко опремање
Професионалне територијалне ватрогасне јединице Града Бања Лука у 2017. години.
Одборници су једногласно, са 21 гласом „за“, усвојили
ИЗВЈЕШТАЈ
о реализацији Плана утрошка средстава за техничко опремање Професионалне
територијалне ватрогасне јединице Града Бања Лука у 2017. години

Приједлог плана утрошка средстава за техничко опремање
територијалне ватрогасне јединице Града Бања Лука у 2018. години.

Професионалне

Одборници су једногласно, са 21 гласом „за“, усвојили
ПЛАН
утрошка средстава за техничко опремање Професионалне територијалне
ватрогасне јединице Града Бања Лука у 2018. години

АД - 20.
Приједлог одлуке о давању сагласности за закључење Уговора о продаји неизграђеног
градског грађевинског земљишта непосредном погодбом са Гверић Драгом и Пуцар Ратком из
Бањалуке.
Одборници су једногласно, са 21 гласом „за“, донијели
ОДЛУКУ
о давању сагласности за закључење Уговора о продаји неизграђеног
градског грађевинског земљишта непосредном погодбом
са Г верић Драгом и Пуцар Ратком из Бањалуке

АД - 21.
Приједлог рјешења о разрјешењу директора ЈУ „Центар за социјални рад“ Бања Лука.
(приједлог припремљен на основу Пресуде Окружног суда којим је наложено доношење новог
акта у року од 30 дана од дана достављања Пресуде).
Са 17 гласова „за“ и са 3 гласа „против“, одборници су донијели
РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу директора ЈУ „Центар за социјални рад“ Бања Лука.
(приједлог припремљен на основу Пресуде Окружног суда којим је наложено доношење
новог акта у року од 30 дана од дана достављања Пресуде)

АД - 22. Кадровска питања:
АД - 22.1.
Приједлог рјешења о именовању чланова Управног одбора Центра за развој
пољопривреде и села, Бања Лука.

Одборници су једногласно, са 21 гласом „за“, донијели
РЈЕШЕЊЕ
о именовању чланова Управног одбора
Центра за развој пољопривреде и села, Бања Лука

За чланове Управног одбора, именују се:
1. Милка Тамамовић, дипл.економиста-менаџер, - предсједник,
2. Др Ратко Мијатовић, дипл.ветеринар, - замјеник предсједника и
3. Јелена Опачић, дипл.менаџер за односе са јавношћу и комуникацију, члан.

АД - 22.2.
Приједлог рјешења о именовању 2 (два) члана Градске изборне комисије Бања Лука.
Са 19 гласова „за“ и са 2 гласа „против“, одборници су донијели
РЈЕШЕЊЕ
о именовању 2 (два) члана Градске изборне комисије Бањалука
За чланове Градске изборне комисије Бањалука именују се:
- Дујко Комљеновић, дипл.правник и
- Душко Радивојевић, дипл.правник.

АД - 22.3.
Приједлог одлуке о условима и расписивању конкурса за попуну упражњеног мјеста
директора ЈУ Центар за социјални рад Бања Лука.
Са 17 гласова „за“ и са 3 гласа „против“, одборници су донијели
ОДЛУКУ
о условима и расписивању конкурса за попуну упражњеног мјеста директора
ЈУ „Центар за социјални рад“ Бања Лука

АД - 22.4.
Приједлог рјешења о именовању Комисије за провођење поступка избора директора ЈУ
Центар за социјални рад Бања Лука.
Са 17 гласова „за“ и са 3 гласа „против“, одборници су донијели
Р ЈЕ Ш Е Њ Е
о именовању Комисије за провођење поступка избора директора
ЈУ „Центар за социјални рад“ Бања Лука

У Комисију за провођење поступка за избор директора ЈУ „Центар за социјални рад“
Бања Лука (у даљем тексту: Комисија), именују се:
а) Љубиша Сладојевић, за предсједника,
б) Јасна Широњић, за члана,
в) ЈТана Матић, за члана,
г) Невена Тодоровић, за члана и
д) Мирна Савић Бањац, за члана.
А Д -2 3 .
Приједлог одлуке о додјели пословног простора у закуп - под посебним условима: ЈУ
„Центар за социјални рад“ Бања Лука.
Одборници су једногласно, са 20 гласова „за“, донијели
ОДЛУКУ
о додјели пословног простора у закуп - под посебним условима:
ЈУ „Ц ентар за социјални рад“ Бањ а Лука

А Д -2 4 .
Приједлог закључка о допуни Програма суфинансирања културно-умјетничког
аматеризма, програма и пројеката у области културе за 2018. годину.
Са 18 гласова „за“ и са 3 гласа „против“, одборници су донијели
3АКЉУЧАК
о допуни П рограма суфинансирања културно-умјетничког аматеризма,
програма и пројеката у области културе за 2018. годину

Скупштинаје завршила сарадом у 15,43 часова.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Зоран Талић, дипл. правник

