
СКРАЋЕНИ ЗАПИСНИК 
са 21. сједнице Скупш тине града Б ањ а Лука, одржане 28.03. и 29.03.2018. године, 

са почетком у 9.00 часова, у сали 33 Скупш тине Града

Сједници је предсједавао Зоран Талић, предсједник Скупштине Града.
На сједници је био присутан 31 одборник.

Поред одборника, сједници су присуствовали: мр Игор Радојичић, градоначелник, 
Срђан Амиџић, замјеник градоначелника, Иван Рашковић, градски архитекта, Игор Шукало, 
секретар Скупштине Града и начелници одјељења и служби у Градској управи.

Рад сједнице пратили су представници јавног информисања.

Предсједавајући је утврдио да сједници присуствује довољан број одборника потребних 
за пуноважно одлучивање, затим је отворио Актуелни час на којем су учествовали и 
одборничка питања постављали:

Александар Бузаковић: - У име Савјета МЗ Врбања пита: - Да ли је у току
реализација санације потока Жабљак у који се излијевају отпадне воде из канализације? 
Савјет ове мјесне заједнице је ово питање ставио у приоритет рјешавања.

Одговор: Петар Билчар, начелник Одјељења за комуналне послове.

Снежана Кутлеш ић Стевић: - У чијој је надлежности уклањање и уништавање 
животиња које су угинуле од заразних болести? Изразила је забринутост за здравље људи јер, 
како је рекла, одређене болести се путем заражених животиња преносе на људе.

Одговор: Јанко Кецман, начелник Одјељења за инспекцијске послове.

М аринко Драгиш ић: - У име грађана из улице Чаире од бр. 27 до 33 моли надлежно 
одјељење да у оквиру редовног одржавања изврши модернизацију дијела пута у дужини од 
100 м. Наиме, ради се о томе да је тај дио пута остао разрован након извођења радова на 
постављању каблова за оптички интернет.

- У име грађана МЗ Карановац, моли да се на линији Бањалука - Карановац на 
аутобуским стајалиштима поставе надстрешнице.

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

Драшко С танивуковић: Истакао је да су објекти свих средњих школа у 
катастрофално лошем стању (Техничка, Угоститељска, Грађевинска и Медицинска школа). 
Поставио је питање: - Када се може очекивати побољшање услова за ученике и наставнике у 
тим школама?

Затражио је да Градоначелник прокоментарише писмо Омбудсмена за људска права 
БиХ везано за „Топлану“ а.д. Бањалука, као даваоца услуга грађанима, односно одређивање 
висине цијене за испоручену топлотну енергију.

Одговор: мр Игор Радојичић, градоначелник.
Коментар: Драшко Станивуковић.

М иленко Јаћимовић: - У име грађана насеља Лауш, улица Влашићка број 36, гдје је 
након поправке канализационе мреже дошло до слијегања земљишта, „помјерања“ цијеви за 
канализацију и зачепљења, што је и пријављено надлежној инспекцији и Одјељењу за 
саобраћај и путеве, тражи да „Водовод“ прије бетонирања, како каже, исправи цијеви и доведе 
их у претходно стање, затим да Одјељење за саобраћај и путеве изврши асфалтирање тог 
дијела улице.



- Да ли надлежно одјељење, приликом рјешавања захтјева грађана за паркинг мјеста 
може по службеној дужности за њих прибавити увјерења о пребивалишту?

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

Коментар: Миленко Јаћимовић.

Љубо Н инковић: - Када ће надлежно одјељење ријешити захтјев грађана насеља 
Шарговац, за постављање лежећег полицајца на почетку Билећке улице бб. Захтјев су 
поднијели у августу 2017. године.

- У име становника улице Ненада Костића истакао је њихове проблеме које имају због 
дотрајале трафо-станице и недостатка тротоара. Моли надлежне да се ангажују на рјешавању 
ових питања.

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

Коментар: Љубо Нинковић.

Др Станислав П алија: - У име становника улице др Војислава Ђеде Кецмановића 
тражи да се, због велике фреквенције саобраћаја, размотри могућност означавања пјешачког 
прелаза код Меркатора.

- Тражи да надлежне службе изврше санацију тротоара на Булевару Војводе Степе 
Степановића, од Ребровачке цркве до почетка улице др Војислава Ђеде Кецмановића, као и у 
улици Југ Богдана, јер су тротоари, како каже, за вријеме киша на појединим дијеловима 
потпуно под водом.

Одговор: Славиша Сандић, начелник Одјељења за саобраћај и путеве.
Коментар : др Станислав Палија.

Драгомир Батар: - У вези са поступком рјешавања клизишта у засеоку Јоргићи, који 
још траје пита: - Да ли постоји могућност да се нешто превентивно уради док се не заврши тај 
поступак, јер клизиште пријети да тотално уништи кућу Ожеговић Раде и пресијече 
Регионални пут Горња Пискавица - Доња Пискавица?

- Каква је улога Цивилне заштите у зимским условима? У свом образложењу овог 
питања рекао је да су и обилне сњежне падавине елементарне непогоде и често има потребе за 
ангажовањем Цивилне заштите. То се односи нарочито на насеља у висинским зонама: Горња 
Стартинска, Кмећани, Мелина, Вилуси, Стричићи, Павићи и др.

Одговор: Јанко Кецман, начелник Одјељења за инспекцијске послове и Младен Ћућун, 
шеф Одсјека за послове цивилне заштите и професионалне територијалне ватрогасне 
јединице.

Коментар: Драгомир Батар.

Т атјана Ч ићић Оџаковић: -У име МЗ Дебељаци истакла је да је мост који се налази 
на самом улазу у то насеље оштећен још у поплавама 2014. године и да је пут у том дијелу 
насеља преузак. Томе, како каже, доприноси и силос са десне стране пута. Мјештани питају да 
ли постоји могућност да се тај силос уклони?

-У име грађана у улици Милана Крановића, моли надлежне да се дио пута у дужини од 
200 м санира и да на лицу мјеста утврде да ли је претходно постављена канализациона мрежа 
на том дијелу пута?

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



Предраг Вулин: - Подржао је одборничко питање одборника Драшка Станивуковића у 
вези са лошим стањем објеката у којима су смјештене средње школе у Бањалуци.

Поставио је питање градоначелнику у вези са поништеним тендером за санацију крова 
Техничке школе.

- Шта Град у вези с тим планира, јер новим Регулационим планом испод Техничке 
школе граде се двије зграде од 15 спратова?

Тврди да, како каже, неко свјесно одуговлачи и спречава санацију Техничке школе и да 
је у таквом објекту угрожено здравље и ученика и запослених у Техничкој школи.

- Каква је комуникација Града са Министарством просвјете и културе и да ли Град има 
информацију о томе шта то министарство планира у вези са наведеним проблемима Техничке 
школе?

Тражи одговоре у писаној форми.

Након Актуелног часа приликом утврђивања Дневног реда, предсједавајући је 
обавијестио одборнике да је са Дневног реда скинута тачка 17:

17. Приједлог закључка о утврђивању Нацрта Регулационог плана „Југ 3“, након што 
Комисија за просторно уређење, заштиту околине, културног и природног насљеђа, на 
сједници одржаној 21.3.2018. године, није подржала Приједлог закључка.

Затим је предсједавајући отворио расправи о предложеном Дневном реду у којој 
учествовали: Миленко Јаћимовић, Драшко Станивуковић, Момчило Антонић, Александар 
Петковић, Будимир Балабан, Мирна Савић Бањац, др Владимир Мирошљевић, Саша Лазић, 
Милан Милаковић, Зоран Талић и Александар Бузаковић.

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

У наставку расправе о предложеном дневном реду учествовали су: Предраг Вулин и мр 
Игор Радојичић, градоначелник.

Одборници Миленко Јаћимовић, у име Клуба одборника „Слобода“, и Мирна Савић 
Бањац, у име Клуба одборника Савеза за промјене, предложили су, да се са Дневног реда 
повуче тачка 44:

44. Информација о стању безбједности на подручју Града Бања Лука за 2017. годину.

За приједлог одборника Клуба „Слобода“ и Клуба одборника Савеза за промјене, да се 
са Дневног реда повуче тачка 44, гласало је 8 одборника, 6 је било „против“ и 8 одборника је 
било „уздржано“.

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

Са 20 гласова „за“, 5 гласова „против“ и са 3 „уздржана“ гласа, одборници су усвојили 
сљедећи:

Д Н Е В Н И Р Е Д:

1. Разматрање и усвајање Скраћеног записника са 20. сједнице Скупштине Града, 
одржане 21.2. и 26.2.2018. године.

2. Приједлог одлука о додјели награда и признања поводом 22. Априла -  Дана града 
Бањалуке.

2.1. КЉУЧ ГРАДА СА ПОВЕЉОМ „ПОЧАСНИ ГРАЂАНИН БАЊАЛУКЕ“ :
2.1.1. Жељки Цвијановић
2.1.2. др Горану Талићу



2.2. ЗЛАТНИ ГРБ ГРАДА БАЊАЛУКА
2.2.1. Велимиру Петковићу
2.2.2. Данијели Ђукановић
2.2.3. Проф.др Биљани Антуновић
2.2.4. Николи Пејаковићу

2.3. ПЛАКЕТА ГРАДА БАЊАЛУКА
2.3.1. Љубиши Савановићу
2.3.2. Градској организацији породица заробљених и погинулих бораца и несталих

цивила
2.3.3. др Снежани Кутлешић Стевић
2.3.4. КУД „Веселин Маслеша“
2.3.5. Ружици Атанацковић
2.3.6. Галини Марјановић
2.3.7. Николи Мојовићу
2.3.8. Сарити Вујковић

2.4. НАГРАДА ГРАДА БАЊАЛУКА МЛАДИМА
2.4.1. Срђану Мијатовићу
2.4.2. Аресенију Бубићу
2.4.3. Златану Мирићу
2.4.4. БАЛМУНУ - Клуб бањалучке Гимназије
2.4.5. др Мирославу Малиновићу
2.4.6. Михајлу Чепркалу

3. Приједлог одлуке о висини накнаде за трошкове уређења градског грађевинског 
земљишта.

4. Приједлог одлуке о просјечним јединичним цијенама радова комуналне и друге 
јавне инфраструктуре, и уређења јавних површина.

5. Приједлог одлуке о висини паушалне накнаде за постављену кабловску канализацију 
за комуникацијске каблове и системе.

6. Приједлог одлуке о условима закупа и висини накнаде за коришћење земљишта, 
објеката и инфраструктуре у власништву Града за постављање базних станица мобилне 
телефоније.

7. Приједлог одлуке о утврђивању мјерила и критеријума за разврставање локалних 
путева и улица у насељу на подручју града Бање Луке.

8. Приједлог плана коришћења јавних површина.
9. Приједлог одлуке о доношењу измјене дијела Регулационог плана „Југ 2“.
10. Приједлог одлуке о доношењу измјене дијела Регулационог плана привредног 

комплекса „Медено поље“.
11. Приједлог одлуке о доношењу измјене дијела Регулационог плана за простор 

између улица: Бранка Мораче, Радоја Домановића, Боланог Дојчина, Козарске и лијеве обале 
рјијеке Врбас (радни назив: „Југ 6“).

12. Приједлог одлуке о доношењу измјене дијела Регулационог плана за простор 
између пута Бања Лука-Градишка и Улице деспота Стефана Лазаревића.

13. Приједлог одлуке о изради измјене дијела Регулационог плана Лауш 4.
14. Приједлог одлуке о изради измјене дијела Регулационог плана „Малта 1“ у 

Бањалуци.
15. Приједлог одлуке о изради измјене дијела Регулационог плана „Обилићево“.



16. Приједлог закључка о утврђивању Нацрта измјене дијела Регулационог плана „Ада 
Дебељаци 5“.

17. Приједлог закључка о поновном утврђивању Нацрта Регулационог плана 
Централног подручја Града Бањалука.

18. Приједлог Закључка о поновном утврђивању Нацрта Регулационог плана „Центар
Алеја“ .

19. Иницијативе за измјену Регулационих планова:
19.1. Иницијатива за измјену дијела Регулационог плана за простор између улица: 

Бранка Поповића и Деспота Стефана Лазаревића, магистралног пута Бања Лука -  Приједор и 
новопланиране саобраћајнице.

19.2. Иницијатива за измјену дијела Регулационог плана за простор између улица 
Булевар Цара Душана, Омладинске, Радоја Домановића, Бранка Мораче, Патре, Теодора 
Колокотрониса и лијеве обале Врбаса (радни назив „Југ 7“).

19.3. Иницијатива за измјену дијела Регулационог плана стамбеног насеља Старчевица.
20. Приједлог одлуке о издавању у закуп гаража: у КГК Старчевица, у ЈС Борик, у 

Улици Јована Јанчића, у Улици Симе Матавуља, у Улици Симеуна Ђака, у Улици Саничких 
жетелаца, у Улици Стевана Првовјенчаног, у Улици Драгомира Драге Малића и Вилсоновој 
улици.

21. Приједлог одлуке о додјели пословног простора у закуп -  под посебним условима: 
Савезу жена обољелих од рака дојке „Искра“ из Бањалуке.

22. Приједлог одлуке о додјели пословног простора у закуп -  под посебним условима: 
Удружењу особа обољелих од дијабетиса „Диабет но1“ из Бањалуке.

23. Приједлог одлуке о додјели пословног простора у закуп -  под посебним условима: 
Удружењу жена „Верићанке“.

24. Приједлог одлуке о додјели пословног простора у закуп -  под посебним условима: 
Културно - умјетничком друштву „Пискавица“.

25. Приједлог одлуке о додјели пословног простора у закуп -  под посебним условима: 
Културно - умјетничком друштву „14. фебруар“.

26. Приједлог одлуке о додјели пословног простора у закуп -  под посебним условима: 
Туристичкој организацији града Бања Лука.

27. Приједлог правилника о измјени и допуни Правилника о условима и начину 
отуђења непокретности у својини Града Бања Лука, у циљу реализације инвестиционог 
пројекта од посебног значаја за локални економски развој.

28. Приједлог закључка о стављању ван снаге Закључка број: 07-013-76/16 од
03.03.2016. године, којим је Скупштина Града дала сагласност на Правилник о условима и 
начину остваривања подстицајних средстава за развој пољопривредне производње.

29. Приједлог календара туристичких манифестација Града Бања Лука за 2018. годину.
30. Извјештај о раду Градоначелника и Градске управе Града Бања Лука, за период 1.1.

-  31.12.2017. године.
31. Извјештај о реализацији Програма рада Скупштине Града и радних закључака 

Скупштине Града, за период 01.01. до 31.12.2017. године.
32. Извјештај о раду Градске развојне агенције Бања Лука, за 2017. годину.
33. Програм рада и Финансијски план Градске развојне агенције Бања Лука, за 2018. 

годину.
34. Извјештај о раду „Центра за развој пољопривреде и села“ Бања Лука, за 2017. 

годину.
35. Програм рада „Центра за развој пољопривреде и села“ Бања Лука, за 2018. годину.
36. Извјештај о раду и Извјештај о финансијском пословању ЈУ Бански двор -  

Културни центар Бања Лука, за 2017. годину.
37. Програм рада ЈУ Бански двор -  Културни центар Бања Лука, за 2018. годину.



38. Извјештај о пословању ЈУ Спортски центар Борик за 2017. годину.
39. Извјештај о раду Фондације Иновациони центар Бања Лука, за период 1.1. -

31.12.2017. године.
40. Пословни план Фондације Иновациони центар Бања Лука, за период 1.1. -

31.12.2018. године.
41. Извјештај о раду ЈЗУ Дом здравља у Бањој Луци за 2017. годину.
42. Програм пословања ЈЗУ Дом здравља у Бањој Луци за 2018. годину.
43. Информација о стању безбједности на подручју Града Бања Лука за 2017. годину.
44. 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 ријеци Врбањи до Православне цркве у насељу Чесма у Бањалуци, и то 
земљишта означеног као: к.ч. бр. 1164/44, 962/3, 1031/2, 1026/3, к.о. Чесма 2.

45. Приједлог одлуке о давању сагласности на закључење Уговора о продаји 
неизграђеног градског грађевинског земљишта непосредном погодбом, између Града Бања 
Лука и Гордане Ченић-Јотановић из Бањалуке.

46. Приједлог одлуке о давању сагласности на закључење Уговора о купопродаји 
неизграђеног градског грађевинског земљишта непосредном погодбом, ради комплетирања 
грађевинске парцеле, са Зарић Бојаном из Бањалуке.

47. Приједлог одлуке о давању сагласности на закључење Уговора о замјени 
некретнина са Миловановић Мирјаном из Бањалуке.

48. Приједлог одлуке о условима и расписивању Јавног конкурса за избор 
предсједника и чланова Одбора за жалбе запослених у Градској управи Града Бања Лука.

Предсједавајући је  дао на разматрањ е питањ а са Дневног реда и обавијестио 
одборнике да ће Скупш тина Града, у складу са чланом 109. П ословника Скупш тине 
Града, о свим разматраним питањ има одлучивати на крају радног дана. 

АД -  1.

Разматрање и усвајање Скраћеног записника са 20. сједнице Скупштине Града, одржане
21.2. и 26.2.2018. године.

Расправе није било.

АД -  2.

Приједлог одлука о додјели награда и признања поводом 22. Априла -  Дана града 
Бањалуке

Уводно излагање по овој тачки Дневног реда поднио је др Станислав Палија, 
предсједник Комисије за избор и именовања, награде и признања Скупштине Града.

У расправи су учествовали: Миленко Јаћимовић, др Станислав Палија, Ненад 
Шибаревић, Предраг Вулин, Александар Петковић, др Невена Тодоровић и Маринко 
Умичевић.

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

У наставку засиједања у расправи су учествовали: Мирна Савић Бањац, Драшко 
Станивуковић, др Владимир Мирошљевић, Саша Лазић, Љубо Нинковић, др Срђан Амиџић и 
мр Игор Радојичић.



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

Уводно излагање по овој тачки Дневног реда поднио је Петар Билчар, начелник 
Одјељења за комуналне послове.

У расправи су учествовали: Будимир Балабан и Петар Билчар.

АД -  4.

Приједлог одлуке о просјечним јединичним цијенама радова комуналне и друге јавне 
инфраструктуре, и уређења јавних површина.

Расправе није било.

АД -  5.

Приједлог одлуке о висини паушалне накнаде за постављену кабловску канализацију за 
комуникацијске каблове и системе.

У расправи су учествовали: Миленко Јаћимовић, Гордана Лиховић, Татјана Чичић 
Оџаковић, др Владимир Мирошљевић и мр Игор Радојичић.

АД -  6.

Приједлог одлуке о условима закупа и висини накнаде за коришћење земљишта, 
објеката и инфраструктуре у власништву Града за постављање базних станица мобилне 
телефоније.

У расправи су учествовали: Миленко Јаћимовић, Саша Лазић, Мирна Савић Бањац и 
Милан Милаковић.

Пауза у трајању од 10 минута на приједлог Клуба одборника Савеза за промјене.

У наставку засиједања у расправи су учествовали: др Владимир Мирошљевић и мр 
Игор Радојичић.

АД -  7.

Приједлог одлуке о утврђивању мјерила и критеријума за разврставање локалних 
путева и улица у насељу на подручју града Бање Луке.

У расправи је учествовао Миленко Јаћимовић.

АД -  8.

Приједлог плана коришћења јавних површина.
У расправи су учествовали: Миленко Јаћимовић, др Станислав Палија, Предраг Вулин 

и Петар Билчар.



Приједлог одлуке о доношењу измјене дијела Регулационог плана „Југ 2“.
У расправи су учествовали: Момчило Антонић, Маринко Умичевић и Слободан 

Станаревић.

АД -  10.

Приједлог одлуке о доношењу измјене дијела Регулационог плана привредног 
комплекса „Медено поље“.

Расправе није било.

АД -  11.

Приједлог одлуке о доношењу измјене дијела Регулационог плана за простор између 
улица: Бранка Мораче, Радоја Домановића, Боланог Дојчина, Козарске и лијеве обале рјијеке 
Врбас (радни назив: „Југ 6“).

Расправе није било.

АД -  12.

Приједлог одлуке о доношењу измјене дијела Регулационог плана за простор између 
пута Бања Лука-Градишка и Улице деспота Стефана Лазаревића.

Уводно излагање по овој тачки Дневног реда поднио је Слободан Станаревић, начелник 
Одјељења за просторно уређење.

Расправе није било.

АД -  13.

Приједлог одлуке о изради измјене дијела Регулационог плана Лауш 4.
Расправе није било.

АД -  14.

Приједлог одлуке о изради измјене дијела Регулационог плана „Малта 1“ у Бањалуци.
У расправи су учествовали: Миленко Јаћимовић и Слободан Станаревић.

АД -  15.

Приједлог одлуке о изради измјене дијела Регулационог плана „Обилићево“.
Расправе није било.

АД -  16.

Приједлог закључка о утврђивању Нацрта измјене дијела Регулационог плана „Ада 
Дебељаци 5“.

Расправе није било.



Приједлог закључка о утврђивању Нацрта Регулационог плана дијела централног 
подручја града Бањалука.

Уводно излагање по овој тачки Дневног реда поднио је Слободан Станаревић, начелник 
Одјељења за просторно уређење.

У расправи су учествовали: Миленко Јаћимовић, др Владимир Мирошљевић, Мирна 
Савић Бањац, Гордана Лиховић, Маринко Умичевић, Александар Петковић, Татјана Чичић 
Оџаковић, Предраг Вулин, Слободан Станаревић, Славиша Сандић и мр Игор Радојичић.

Након што је  у 17 часова и 48 минута, заврш ена расправа по тачкам а Дневног 
реда од 1. до 17, у складу са чланом 109. П ословника Скупш тине Града, приступило се 
гласању о разматраним тачкам а, како слиједи:

АД -  1.

Разматрање и усвајање Скраћеног записника са 20. сједнице Скупштине Града, одржане
21.2. и 26.2.2018. године.

Одборници су једногласно, са 28 гласова „за“, усвојили

СКРАЋЕНИ ЗАПИСНИК 
са 20. сједнице Скупш тине Града, одржане 21.2. и 26.2.2018. године

АД -  2.

Приједлог одлуке о додјели награда и признања поводом 22. Априла -  Дана града 
Бањалуке.

АД - 2.1. К Љ У Ч  ГРАДА СА ПО ВЕЉ О М  „ПОЧАСНИ ГРАЂАНИН БА Њ А ЛУ КЕ“

АД -2.1.1. Жељки Цвијановић
Са 21 гласом „за“ и са 5 гласова „против“, одборници су донијели

О Д Л  У К У
да се Ж ељ ки Ц вијановић, предсједници Владе Републике Српске -  

додијели награда Кључ града са повељом „Почасни грађанин Бањ алуке“, 
као посебан вид признањ а за дјела и рад од општег значаја за Град

АД -2.1.2. др Горану Талићу
Са 20 гласова „за“ и са 3 „уздржана“ гласа, одборници су донијели

О Д Л  У К У
да се прим. др Горану Талићу - додјели награда Кључ града са повељом 

,Почасни грађанин Бањ алуке“, као посебан вид признањ а за хумана дјела, допринос 
и постигнуте резултате у развоју Завода за физикалну медицину и рехабилитацију 

„Др М ирослав Зотовић“ и унапређење здравственог система у граду Бањ алуци



АД - 2.2.1. Велимиру Петковићу
Са 26 гласова „за“ и са 2 „уздржана“ гласа, одборници су донијели

О Д Л  У К У
да се Велимиру Петковићу -  додијели награда „Златни грб Града Бањ алука" 

за остварене врхунске резултате и постигнуте успјехе у области спорта 
и допринос у развоју спорта у граду Бањ алуци

АД - 2.2.2. Данијели Ђукановић
Одборници су једногласно, са 26 гласова „за“, донијели

О Д Л  У К У
да се Данијели Ђукановић -  додијели награда „Златни грб Града Бањ алука" 

за допринос у промоцији културног насљеђа града

АД - 2.2.3. Проф.др Биљани Антуновић
Одборници су једногласно, са 26 гласова „за“, донијели

О Д Л  У К У
да се проф. др Биљ ани Антуновић - додијели награда „Златни грб Града Бањ алука", 

за остварене врхунске резултате у области образовања и науке, интернационализације 
Универзитета и јачањ а међууниверзитетске и међународне сарадње

АД - 2.2.4. Николи Пејаковићу
Одборници су једногласно, са 26 гласова „за“, донијели

О Д Л  У К У
да се Н иколи П ејаковићу - додијели награда „Златни грб Града Бањ алука", 

за изузетна остварења у области филмске и позоришне умјетности 
и допринос у промоцији културе Града

АД - 2.3. ПЛАКЕТА ГРАДА БАЊ АЛУКА

АД - 2.3.1. Љубиши Савановићу
Одборници су једногласно, са 26 гласова „за“, донијели

О Д Л  У К У
да се Љ убиши Савановићу -  додијели награда „П лакета града Бањ алука" 

за изузетан допринос у области позоришне умјетности



АД -2.3.2. Градској организацији породица заробљених и погинулих бораца и несталих 
цивила

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

О Д Л  У К У
да се Градској организацији породица заробљених и погинулих бораца и несталих 

цивила Бањ алука -  додијели награда „П лакета града Б ањ алука“, 
као посебан вид признањ а за испољену хуманост

АД - 2.3.3. др Снежани Кутлешић Стевић 
Одборници су једногласно, са 27 гласова „за“, донијели

О Д Л  У К У
да се др Снежани Кутлеш ић Стевић -  додијели награда „П лакета града Б ањ алука“, 
за изузетна остварења у области образовања, науке, културе и испољене хуманости

АД - 2.3.4. КУД „Веселин Маслеша“
Одборници су једногласно, са 26 гласова „за“, донијели

О Д Л  У К У
да се Културно умјетничком друш тву „Веселин М аслеш а“ -  додијели награда 

„П лакета града Бањ алука“, као посебан вид признањ а за изузетан допринос 
у очувању традиције и културног насљеђа Града

АД - 2.3.5. Ружици Атанацковић
Одборници су једногласно, са 23 гласа „за“, донијели

О Д Л  У К У
да се Ружици А танацковић -  додијели награда „П лакета града Б ањ алука“, 

као посебан вид признањ а за испољену хуманост

АД - 2.3.6. Галини Марјановић
Одборници су једногласно, са 26 гласова „за“, донијели

О Д Л  У К У
да се Галини М арјановић -  додијели награда „П лакета града Б ањ алука“, 

као посебан вид признањ а за изузетно хумана дјела и рад на очувању 
нематеријалне културне баштине

АД - 2.3.7. Николи Мој овићу
Одборници су једногласно, са 23 гласа „за“, донијели

О Д Л  У К У
да се проф. др Николи М ојовићу - додијели награда „П лакета града Б ањ алука“, 

за изузетна остварења у области образовања и науке



АД - 2.3.8. Сарити Вујковић
Одборници су једногласно, са 23 гласа „за“, донијели

О Д Л  У К У
да се др Сарити Вујковић - додијели награда „П лакета града Б ањ алука“, 

за изузетан допринос у области умјетности и културе

АД - 2.4. НАГРАДА ГРАДА БАЊ АЛУКА М ЛАДИ М А

АД - 2.4.1. Срђану Мијатовићу
Одборници су једногласно, са 24 гласа „за“, донијели

О Д Л  У К У
да се Срђану М ијатовићу -  додијели награда „Н аграда Града Бањ алука -  младима“,

за изузетна остварења у области спорта

АД - 2.4.2. Аресенију Бубићу
Одборници су једногласно, са 25 гласова „за“, донијели

О Д Л  У К У
да се Аресенију Бубићу - додијели награда „Н аграда Града Бањ алука -  младима“,

за изузетна остварења у области спорта

АД - 2.4.3. Златану Мирићу
Одборници су једногласно, са 26 гласова „за“, донијели

О Д Л  У К У
да се Златану М ирићу - додијели награда „Н аграда Града Бањ алука -  младима“, за 
изузетна остварења у области културе и умјетности и промоцији културне баштине

АД - 2.4.4. БАЛМУНУ - Клубу бањалучке Гимназије 
Одборници су једногласно, са 26 гласова „за“, донијели

О Д Л  У К У
да се БАЛМ УНУ - Клубу бањ алучке Гимназије - додијели награда „Н аграда Града 

Б ањ алука -  младима“, за изузетна остварењ а у области културе дијалога

АД - 2.4.5. др Мирославу Малиновићу
Одборници су једногласно, са 26 гласова „за“, донијели

О Д Л  У К У
да се др М ирославу М алиновићу - додијели награда „Н аграда Града Бањ алука -  

младима“, за изузетна остварења у области науке и образовања



АД - 2.4.6. Михајлу Чепркалу
Одборници су једногласно, са 26 гласова „за“, донијели

О Д Л  У К У
да се М ихајлу Чепркалу - додијели награда „Н аграда Града Бањ алука - младима",

за изузетна остварења у области спорта

АД -  3.

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

Са 25 гласова „за“ и са 3 „уздржана“ гласа, одборници су донијели

О Д Л  У К У
о висини накнаде за трош кове уређења градског грађевинског земљиш та

АД -  4.

Приједлог одлуке о просјечним јединичним цијенама радова комуналне и друге јавне 
инфраструктуре, и уређења јавних површина.

Са 25 гласова „за“ и са 2 „уздржана“ гласа, одборници су донијели

О Д Л  У К У
о просјечним јединичним цијенама радова комуналне 

и друге јавне инфраструктуре, и уређења јавних површ ина

АД -  5.

Приједлог одлуке о висини паушалне накнаде за постављену кабловску канализацију за 
комуникацијске каблове и системе.

Са 21 гласом „за“ и са 7 „уздржаних“ гласова, одборници су донијели

О Д Л  У К У
о висини паушалне накнаде за постављену кабловску канализацију 

за комуникацијске каблове и системе

АД -  6.

Приједлог одлуке о условима закупа и висини накнаде за коришћење земљишта, 
објеката и инфраструктуре у власништву Града за постављање базних станица мобилне 
телефоније.

Са 21 гласом „за“ и са 7 „уздржаних“ гласова, одборници су донијели

О Д Л  У К У
о условима закупа и висини накнаде за кориш ћење земљиш та, објеката и 

инфраструктуре у власниш тву Града за постављање базних станица мобилне телефоније



Приједлог одлуке о утврђивању мјерила и критеријума за разврставање локалних 
путева и улица у насељу на подручју града Бање Луке.

Са 25 гласова „за“ и са 3 „уздржана“ гласа, одборници су донијели

О Д Л  У К У
о утврђивањ у мјерила и критеријума за разврставањ е локалних путева и улица

у насељу на подручју града Бањ е Луке

АД -  8.

Приједлог плана коришћења јавних површина.
Са 21 гласом „за“ и са 7 „уздржаних“ гласова, одборници су донијели

П Л  А Н 
кориш ћењ а јавних површ ина

АД -  9.

Приједлог одлуке о доношењу измјене дијела Регулационог плана „Југ 2“ 
Са 20 гласова „за“ и са 8 „уздржаних“ гласова, одборници су донијели

О Д Л  У К У
о доношењу измјене дијела Регулационог плана „Југ 2“

АД -  10.

Приједлог одлуке о доношењу измјене дијела Регулационог плана привредног 
комплекса „Медено поље“.

Са 23 гласа „за“ и са 5 „уздржаних“ гласова, одборници су донијели

О Д Л  У К У
о доношењу измјене дијела Регулационог плана привредног комплекса „Медено поље“

АД -  11.

Приједлог одлуке о доношењу измјене дијела Регулационог плана за простор између 
улица: Бранка Мораче, Радоја Домановића, Боланог Дојчина, Козарске и лијеве обале рјијеке 
Врбас (радни назив: „Југ 6“).

Са 20 гласова „за“ и са 7 „уздржаних“ гласова, одборници су донијели

О Д Л  У К У
о доношењу измјене дијела Регулационог плана за простор између улица:

Б ранка М ораче, Радоја Домановића, Боланог Дојчина, Козарске 
и лијеве обале рјијеке Врбас (радни назив: „Југ 6“)



Приједлог одлуке о доношењу измјене дијела Регулационог плана за простор између 
пута Бања Лука-Градишка и Улице деспота Стефана Лазаревића.

Са 22 гласа „за“ и са 6 „уздржаних“ гласова, одборници су донијели

О Д Л  У К У
о доношењу измјене дијела Регулационог плана за простор између пута Б ањ а Л ука - 

Градиш ка и Улице деспота Стефана Лазаревића

АД -  13.

Приједлог одлуке о изради измјене дијела Регулационог плана Лауш 4.
Са 23 гласа „за“ и са 5 „уздржаних“ гласова, одборници су донијели

О Д Л  У К У
о изради измјене дијела Регулационог плана Лауш  4

АД -  14.

Приједлог одлуке о изради измјене дијела Регулационог плана „Малта 1“ у Бањалуци. 
Са 21 гласом „за“ и са 7 „уздржаних“ гласова, одборници су донијели

О Д Л  У К У
о изради измјене дијела Регулационог плана „М алта 1" у Бањ алуци

АД -  15.

Приједлог одлуке о изради измјене дијела Регулационог плана „Обилићево“ 
Са 23 гласа „за“ и са 5 „уздржаних“ гласова, одборници су донијели

О Д Л  У К У
о изради измјене дијела Регулационог плана „Обилићево"

АД -  16.

Приједлог закључка о утврђивању Нацрта измјене дијела Регулационог плана „Ада 
Дебељаци 5“.

Са 23 гласа „за“ и са 5 „уздржаних“ гласова, одборници су донијели

З А К Љ  У Ч  А К
о утврђивањ у Н ацрта измјене дијела Регулационог плана „Ада Дебељаци 5"



АД -  17.

Приједлог закључка о утврђивању Нацрта Регулационог плана дијела централног 
подручја града Бањалука.

Са 21 гласом „за“ и са 7 „уздржаних“ гласова, одборници су донијели

З А К Љ  У Ч  А К 
о утврђивањ у Н ацрта Регулационог плана дијела 

централног подручја града Б ањ алука

Скупштина је прекинула са радом у 18,05 часова.

Н аставак засиједања заказан је  за 29.03.2018. године у 9,00 часова.

Н А С Т А В А К
21. сједнице Скупш тине града Б ањ а Л ука, одржан 29.03.2018. године, 

са почетком у 09.00 часова, у сали 33 Скупш тине Града

Сједници је предсједавао Зоран Талић, предсједник Скупштине Града.
На сједници је било присутно 29 одборника.
Сједници нису присуствовали: Будимир Балабан и Драшко Станивуковић, који су 

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

Срђан Амиџић, замјеник градоначелника, Игор Шукало, секретар Скупштине Града, Драшко 
Илић, директор Центра за развој пољопривреде и села, Марио Милановић, директор Градске 
развојне агенције, Младен Матовић, директор ЈУ „Бански двор -  Културни центар“, Манојло 
Зрнић, директор ЈУ Спортски центар „Борик“, Гордана Тешановић, директор ЈУ „Дом 
здравља“, Драго Гверић, директор Фондације Иновациони центар Бањалука, Жељко 
Спасојевић, начелник Полицијске управе Бањалука и начелници одјељења и служби у 
Градској управи.

Рад сједнице пратили су представници јавног информисања.

Предсједавајући је утврдио да на сједници присуствује довољан број одборника 
потребних за пуноважно одлучивање и отворио сједницу.

Предсједавајући је дао на разматрањ е питањ а са Дневног реда и обавијестио 
одборнике да ће Скупш тина Града, у складу са чланом 109. П ословника Скупштине 
Г рада, о свим разматраним питањ има одлучивати на крају радног дана.

АД -  18.

Приједлог закључка о поновном утврђивању Нацрта Регулационог плана „Центар 
Алеја“ .

Уводно излагање по овој тачки Дневног реда поднијела је Санела Кецман, стручни 
савјетник у Одјељењу за просторно уређење.

У расправи су учествовали: Миленко Јаћимовић и Санела Кецман.



Иницијативе за измјену Регулационих планова:
АД - 19.1. Иницијатива за измјену дијела Регулационог плана за простор између улица: 

Бранка Поповића и Деспота Стефана Лазаревића, магистралног пута Бања Лука -  Приједор и 
новопланиране саобраћајнице.

Расправе није било.

АД - 19.2. Иницијатива за измјену дијела Регулационог плана за простор између улица 
Булевар Цара Душана, Омладинске, Радоја Домановића, Бранка Мораче, Патре, Теодора 
Колокотрониса и лијеве обале Врбаса (радни назив „Југ 7“).

Расправе није било.

АД - 19.3. Иницијатива за измјену дијела Регулационог плана стамбеног насеља 
Старчевица.

Уводно излагање по овој тачки Дневног реда поднијела је Санела Кецман, стручни 
савјетник у Одјељењу за просторно уређење.

АД -  20.

Приједлог одлуке о издавању у закуп гаража: у КГК Старчевица, у ЈС Борик, у Улици 
Јована Јанчића, у Улици Симе Матавуља, у Улици Симеуна Ђака, у Улици Саничких 
жетелаца, у Улици Стевана Првовјенчаног, у Улици Драгомира Драге Малића и Вилсоновој 
улици.

У расправи су учествовали: Миленко Јаћимовић и Раденко Лакетић.

АД -  21.

Приједлог одлуке о додјели пословног простора у закуп -  под посебним условима: 
Савезу жена обољелих од рака дојке „Искра“ из Бањалуке.

Расправе није било.

АД -  22.

Приједлог одлуке о додјели пословног простора у закуп -  под посебним условима: 
Удружењу особа обољелих од дијабетиса „Диабет но1“ из Бањалуке.

Расправе није било.

АД -  23.

Приједлог одлуке о додјели пословног простора у закуп -  под посебним условима: 
Удружењу жена „Верићанке“.

Расправе није било.



Приједлог одлуке о додјели пословног простора у закуп -  под посебним условима: 
Културно - умјетничком друштву „Пискавица“.

У расправи су учествовали: Ненад Шибаревић, Миленко Јаћимовић и Сања Павловић.

АД -  25.

Приједлог одлуке о додјели пословног простора у закуп -  под посебним условима: 
Културно - умјетничком друштву „14. фебруар“.

Расправе није било.

АД -  26.

Приједлог одлуке о додјели пословног простора у закуп -  под посебним условима: 
Туристичкој организацији града Бања Лука.

Расправе није било.

АД -  27.

Приједлог правилника о измјени и допуни Правилника о условима и начину отуђења 
непокретности у својини Града Бања Лука, у циљу реализације инвестиционог пројекта од 
посебног значаја за локални економски развој.

Уводно излагање по овој тачки Дневног реда поднио је мр Игор Радојичић, 
градоначелник.

Предсједавајући је обавијестио одборнике да је Градоначелник поднио 1 Амандман на 
Приједлог правилника, који је постао саставни дио Приједлога, а који гласи:

Амандман 1.
У Приједлогу правилника о измјени и допуни Правилника о условима и начину 

отуђења непокретности у својини Града Бања Лука, у циљу реализације инвестиционог 
пројекта од посебног значаја за локални економски развој, послије члана 2. додаје се члан 3.

„Члан 3.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику 

града Бањалука“.

АД -  28.

Приједлог закључка о стављању ван снаге Закључка број: 07-013-76/16 од 03.03.2016. 
године, којим је Скупштина Града дала сагласност на Правилник о условима и начину 
остваривања подстицајних средстава за развој пољопривредне производње.

У расправи су учествовали: Миленко Јаћимовић и Зоран Талић.

АД -  29.

Приједлог календара туристичких манифестација Града Бања Лука за 2018. годину. 
Расправе није било.



Извјештај о раду Градоначелника и Градске управе Града Бања Лука, за период 1.1. -
31.12.2017. године.

Уводно излагање по овој тачки Дневног реда поднио је мр Игор Радојичић, 
градоначелник.

У расправи су учествовали: Ненад Шибаревић, Гордана Лиховић, Драгомир Батар, 
Миленко Јаћимовић, Зоран Талић, Саша Чудић, Боран Босанчић, Маринко Умичевић, Предраг 
Вулин, др Владимир Мирошљевић и мр Игор Радојичић.

Пауза у трајању од 10 минута на приједлог Клуба одборника Савеза за промјене.

АД -  31.

Извјештај о реализацији Програма рада Скупштине Града и радних закључака 
Скупштине Града, за период 01.01. до 31.12.2017. године.

Уводно излагање по овој тачки Дневног реда поднио је Зоран Талић, предсједник 
Скупштине Града.

У расправи су учествовали: Миленко Јаћимовић, Маринко Умичевић и Зоран Талић.

АД -  32.

Извјештај о раду Градске развојне агенције Бања Лука, за 2017. годину.
Уводно излагање по овој тачки Дневног реда поднио је Марио Милановић, директор 

Градске развојне агенције.
У расправи су учествовали: Миленко Јаћимовић, Гордана Лиховић, Маринко 

Драгишић, др Владимир Мирошљевић и Боран Босанчић.

АД -  33.

Програм рада и Финансијски план Градске развојне агенције Бања Лука, за 2018. 
годину.

У расправи су учествовали: Маринко Умичевић и Марио Милановић.

АД -  34.

Извјештај о раду „Центра за развој пољопривреде и села“ Бања Лука, за 2017. годину.
Уводно излагање по овој тачки Дневног реда поднио је Драшко Илић, директор Центра 

за развој пољопривреде и села.
У расправи су учествовали: Драгомир Батар, Саша Лазић, Маринко Драгишић, 

Миленко Јаћимовић и Драшко Илић.

АД -  35.

Програм рада „Центра за развој пољопривреде и села“ Бања Лука, за 2018. годину.
У расправи су учествовали: Момчило Антонић, Ненад Шибаревић, Гордана Лиховић, 

Маринко Драгишић, Драган Талић, Зоран Талић и Драшко Илић.



Извјештај о раду и Извјештај о финансијском пословању ЈУ Бански двор -  Културни 
центар Бања Лука, за 2017. годину.

Уводно излагање по овој тачки Дневног реда поднио је Младен Матовић, директор ЈУ 
„Бански двор -  Културни центар“ .

У расправи су учествовали: Мирна Савић Бањац, Зоран Талић и Татјана Чичић 
Оџаковић.

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

У наставку засиједања у расправи су учествовали: др Невена Тодоровић и др Снежана 
Култешић Стевић.

АД -  37.

Програм рада ЈУ Бански двор -  Културни центар Бања Лука, за 2018. годину.
Расправе није било.

АД -  38.

Извјештај о пословању ЈУ Спортски центар Борик за 2017. годину.
Расправе није било.

АД -  39.

Извјештај о раду Фондације Иновациони центар Бања Лука, за период 1.1. -  31.12.2017. 
године.

Расправе није било.

АД -  40.

Пословни план Фондације Иновациони центар Бања Лука, за период 1.1. -  31.12.2018. 
године.

Расправе није било.

АД -  41.

Извјештај о раду ЈЗУ Дом здравља у Бањој Луци за 2017. годину.
У расправи су учествовали: Татјана Чичић Оџаковић, др Невена Тодоровић, Маринко 

Драгишић и др Гордана Тешановић.

АД -  42.

Програм пословања ЈЗУ Дом здравља у Бањој Луци за 2018. годину.
У расправи су учествовали: Маринко Драгишић, др Снежана Кутлешић Стевић, 

Маринко Умичевић и Љубо Нинковић.



Информација о стању безбједности на подручју Града Бања Лука за 2017. годину. 
Уводно излагање по овој тачки Дневног реда поднио је Жељко Спасојевић, начелник 

Полицијске управе Бањалука.
У расправи су учествовали: Маринко Умичевић, Драган Талић, Предраг Вулин, Мирна 

Савић Бањац, Момчило Антонић, Гордана Лиховић и Жељко Спасојевић.

АД -  44.

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 ријеци Врбањи до Православне цркве у насељу Чесма у Бањалуци, и то земљишта 
означеног као: к.ч. бр. 1164/44, 962/3, 1031/2, 1026/3, к.о. Чесма 2.

Расправе није било.

АД -  45.

Приједлог одлуке о давању сагласности на закључење Уговора о продаји неизграђеног 
градског грађевинског земљишта непосредном погодбом, између Града Бања Лука и Гордане 
Ченић-Јотановић из Бањалуке.

Расправе није било.

АД -  46.

Приједлог одлуке о давању сагласности на закључење Уговора о купопродаји 
неизграђеног градског грађевинског земљишта непосредном погодбом, ради комплетирања 
грађевинске парцеле, са Зарић Бојаном из Бањалуке.

Расправе није било.

АД -  47.

Приједлог одлуке о давању сагласности на закључење Уговора о замјени некретнина са 
Миловановић Мирјаном из Бањалуке.

Расправе није било.

АД -  48.

Приједлог одлуке о условима и расписивању Јавног конкурса за избор предсједника и 
чланова Одбора за жалбе запослених у Градској управи Града Бања Лука.

Расправе није било.

Након што је  у 16 часова и 50 минута, заврш ена расправа по тачкам а Дневног 
реда од 17. до 48, у складу са чланом 109. Пословника Скупш тине Града, приступило се 
гласању о разматраним тачкам а, како слиједи:



Приједлог закључка о поновном утврђивању Нацрта Регулационог плана „Центар 
Алеја“ .

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

З А К Љ  У Ч  А К
о поновном утврђивањ у Н ацрта Регулационог плана „Центар А леја“

АД -  19.

Иницијативе за измјену Регулационих планова:
АД - 19.1. Иницијатива за измјену дијела Регулационог плана за простор између улица: 

Бранка Поповића и Деспота Стефана Лазаревића, магистралног пута Бања Лука -  Приједор и 
новопланиране саобраћајнице.

Са 21 гласом „за“ и са 2 „уздржана“ гласа, одборници су донијели

З А К Љ  У Ч  А К
о неприхватању И ницијативе за измјену дијела Регулационог плана 

за простор између улица: Б ранка Поповића и Деспота Стефана Л азаревића, 
магистралног пута Б ањ а Л ука -  Приједор и новопланиране саобраћајнице

АД - 19.2. Иницијатива за измјену дијела Регулационог плана за простор између улица 
Булевар Цара Душана, Омладинске, Радоја Домановића, Бранка Мораче, Патре, Теодора 
Колокотрониса и лијеве обале Врбаса (радни назив „Југ 7“).

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

З А К Љ  У Ч  А К
о неприхватању И ницијативе за измјену дијела Регулационог плана за простор 

између улица Булевар Ц ара Душана, Омладинске, Радоја Домановића, Б ранка Мораче, 
Патре, Теодора Колокотрониса и лијеве обале Врбаса (радни назив „Југ 7“)

АД - 19.3. Иницијатива за измјену дијела Регулационог плана стамбеног насеља 
Старчевица.

Са 22 гласа „за“ и са 2 „уздржана“ гласа, одборници су донијели

З А К Љ  У Ч  А К
о неприхватању И ницијатива за измјену дијела Регулационог плана 

стамбеног насеља С тарчевица



Приједлог одлуке о издавању у закуп гаража: у КГК Старчевица, у ЈС Борик, у Улици 
Јована Јанчића, у Улици Симе Матавуља, у Улици Симеуна Ђака, у Улици Саничких 
жетелаца, у Улици Стевана Првовјенчаног, у Улици Драгомира Драге Малића и Вилсоновој 
улици.

Са 23 гласа „за“ и са 1 „уздржаним“ гласом, одборници су донијели

О Д Л  У К У
о издавању у закуп гаража: у КГК Старчевица, у ЈС  Борик, у Улици Јована Јанчића, у 
Улици Симе М атавуљ а, у Улици Симеуна Ђака, у Улици Саничких жетелаца, у Улици 

Стевана Првовјенчаног, у Улици Драгомира Драге М алића и Вилсоновој улици

АД -  21.

Приједлог одлуке о додјели пословног простора у закуп -  под посебним условима: 
Савезу жена обољелих од рака дојке „Искра“ из Бањалуке.

Одборници су једногласно са 24 гласа „за“, донијели

О Д Л  У К У
о додјели пословног простора у закуп -  под посебним условима:

Савезу жена обољелих од рака дојке „И скра“ из Бањ алуке

АД -  22.

Приједлог одлуке о додјели пословног простора у закуп -  под посебним условима: 
Удружењу особа обољелих од дијабетиса „Диабет но1“ из Бањалуке.

Одборници су једногласно са 24 гласа „за“, донијели

О Д Л  У К У
о додјели пословног простора у закуп -  под посебним условима:

Удружењу особа обољелих од дијабетиса „Диабет но1“ из Бањ алуке

АД -  23.

Приједлог одлуке о додјели пословног простора у закуп -  под посебним условима: 
Удружењу жена „Верићанке“.

Одборници су једногласно са 24 гласа „за“, донијели

О Д Л  У К У
о додјели пословног простора у закуп -  под посебним условима:

Удружењу жена „Верићанке“

АД -  24.

Приједлог одлуке о додјели пословног простора у закуп -  под посебним условима: 
Културно - умјетничком друштву „Пискавица“.



О Д Л  У К У
о додјели пословног простора у закуп -  под посебним условима: 

Културно - умјетничком друштву „П искавица“

АД -  25.

Приједлог одлуке о додјели пословног простора у закуп -  под посебним условима: 
Културно - умјетничком друштву „14. фебруар“.

Одборници су једногласно са 24 гласа „за“, донијели

О Д Л  У К У
о додјели пословног простора у закуп -  под посебним условима: 

Културно - умјетничком друштву „14. фебруар“

АД -  26.

Приједлог одлуке о додјели пословног простора у закуп -  под посебним условима: 
Туристичкој организацији града Бања Лука.

Са 22 гласа „за“ и са 2 „уздржана“ гласа, одборници су донијели

О Д Л  У К У
о додјели пословног простора у закуп -  под посебним условима:

Туристичкој организацији града Б ањ а Л ука

АД -  27.

Приједлог правилника о измјени и допуни Правилника о условима и начину отуђења 
непокретности у својини Града Бања Лука, у циљу реализације инвестиционог пројекта од 
посебног значаја за локални економски развој.

Са 22 гласа „за“ и са 2 „уздржана“ гласа, одборници су донијели

П Р А В И Л  Н И К
о измјени и допуни П равилника о условима и начину отуђења непокретности 

у својини Града Б ањ а Л ука, у циљу реализације инвестиционог пројекта 
од посебног значаја за локални економски развој

АД -  28.

Приједлог закључка о стављању ван снаге Закључка број: 07-013-76/16 од 03.03.2016. 
године, којим је Скупштина Града дала сагласност на Правилник о условима и начину 
остваривања подстицајних средстава за развој пољопривредне производње.



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

З А К Љ  У Ч  А К
о стављ ањ у ван снаге Закљ учка број: 07-013-76/16 од 03.03.2016. године, 

којим је Скупш тина Града дала сагласност на П равилник о условима и начину 
остваривањ а подстицајних средстава за развој пољопривредне производње

АД -  29.

Приједлог календара туристичких манифестација Града Бања Лука за 2018. годину.
Са 22 гласа „за“ и са 2 „уздржана“ гласа, одборници су донијели

З А К Љ  У Ч  А К 
о усвајањ у календара туристичких манифестација 

Града Б ањ а Л ука за 2018. годину

АД -  30.

Извјештај о раду Градоначелника и Градске управе Града Бања Лука, за период 1.1. -
31.12.2017. године.

Са 22 гласа „за“ и са 2 „уздржана“ гласа, одборници су донијели

З А К Љ  У Ч  А К 
о усвајањ у И звјеш таја о раду Градоначелника и Градске управе 

Града Б ањ а Лука, за период 1.1. -  31.12.2017. године.

АД -  31.

Извјештај о реализацији Програма рада Скупштине Града и радних закључака 
Скупштине Града, за период 01.01. до 31.12.2017. године.

Са 22 гласа „за“ и са 2 „уздржана“ гласа, одборници су донијели

З А К Љ  У Ч  А К
о усвајањ у И звјеш таја о реализацији П рограма рада Скупш тине Града 

и радних закљ учака Скупш тине Града, за период 01.01. до 31.12.2017. године

АД -  32.

Извјештај о раду Градске развојне агенције Бања Лука, за 2017. годину.
Са 21 гласом „за“ и са 3 „уздржана“ гласа, одборници су донијели

З А К Љ  У Ч  А К
о усвајањ у И звјеш таја о раду Градске развојне агенције Б ањ а Лука, за 2017. годину



Програм рада и Финансијски план Градске развојне агенције Бања Лука, за 2018. 
годину.

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

З А К Љ  У Ч  А К 
о давањ у сагласности на П рограм рада и Ф инансијски план 

Градске развојне агенције Б ањ а Лука, за 2018. годину

АД -  34.

Извјештај о раду „Центра за развој пољопривреде и села“ Бања Лука, за 2017. годину. 
Са 21 гласом „за“ и са 3 „уздржана“ гласа, одборници су донијели

З А К Љ  У Ч  А К
о усвајањ у И звјеш таја о раду „Ц ентра за развој пољопривреде и села“

Б ањ а Л ука, за 2017. годину

АД -  35.

Програм рада „Центра за развој пољопривреде и села“ Бања Лука, за 2018. годину.
Са 22 гласа „за“ и са 2 „уздржана“ гласа, одборници су донијели

З А К Љ  У Ч  А К
о давањ у сагласности на Програм рада „Ц ентра за развој пољопривреде и села“

Б ањ а Л ука, за 2018. годину

АД -  36.

Извјештај о раду и Извјештај о финансијском пословању ЈУ Бански двор -  Културни 
центар Бања Лука, за 2017. годину.

Са 23 гласа „за“ и са 1 „уздржаним“ гласом, одборници су донијели

З А К Љ  У Ч  А К
о усвајањ у И звјеш таја о раду и Извјеш тај о финансијском пословању 

ЈУ  Бански двор -  Културни центар Б ањ а Лука, за 2017. годину

АД -  37.

Програм рада ЈУ Бански двор -  Културни центар Бања Лука, за 2018. годину. 
Са 23 гласа „за“ и са 1 „уздржаним“ гласом, одборници су донијели

З А К Љ  У Ч  А К
о давањ у сагласности на П рограм рада ЈУ  Бански двор -  Културни центар

Б ањ а Л ука, за 2018. годину



Извјештај о пословању ЈУ Спортски центар Борик за 2017. годину.
Са 22 гласа „за“ и са 2 „уздржана“ гласа, одборници су донијели

З А К Љ  У Ч  А К
о усвајањ у И звјеш таја о пословању ЈУ  Спортски центар Борик за 2017. годину

АД -  39.

Извјештај о раду Фондације Иновациони центар Бања Лука, за период 1.1. -  31.12.2017. 
године.

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

З А К Љ  У Ч  А К
о прихватањ у И звјеш таја о раду Фондације Иновациони центар Б ањ а Лука,

за период 1.1. -  31.12.2017. године

АД -  40.

Пословни план Фондације Иновациони центар Бања Лука, за период 1.1. -  31.12.2018. 
године.

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

З А К Љ  У Ч  А К 
о прихватањ у Пословног плана Ф ондације Иновациони центар 

Б ањ а Л ука, за период 1.1. -  31.12.2018. године.

АД -  41.

Извјештај о раду ЈЗУ Дом здравља у Бањој Луци за 2017. годину.
Са 20 гласова „за“ и са 3 „уздржана“ гласа, одборници су донијели

З А К Љ  У Ч  А К
о усвајањ у И звјеш таја о раду ЈЗУ  Дом здрављ а у Бањ ој Луци за 2017. годину

АД -  42.

Програм пословања ЈЗУ Дом здравља у Бањој Луци за 2018. годину.
Са 20 гласова „за“ и са 3 „уздржана“ гласа, одборници су донијели

З А К Љ  У Ч  А К 
о давањ у сагласности на Програм пословања ЈЗУ  Дом здрављ а 

у Бањој Луци за 2018. годину



АД -  43.

Информација о стању безбједности на подручју Града Бања Лука за 2017. годину.
Са 21 гласом „за“ и са 3 „уздржана“ гласа, одборници су донијели

З А К Љ  У Ч  А К 
о прихватањ у Информације о стању безбједности на подручју 

Града Б ањ а Л ука за 2017. годину

АД -  44.

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 риј еци Врбањи до Православне цркве у насељу Чесма у Бањалуци, и то земљишта 
означеног као: к.ч. бр. 1164/44, 962/3, 1031/2, 1026/3, к.о. Чесма 2.

Са 22 гласа „за“ и са 2 „уздржана“ гласа, одборници су донијели

О Д Л  У К У
о давањ у сагласности за закљ учивањ е Уговора о куповини земљиш та и о исплати 

накнаде за објекте и засаде- ради реконструкције Улице П етра Великог, од моста на 
ријеци Врбањи до П равославне цркве у насељу Чесма у Бањ алуци, и то земљишта 

означеног као: к.ч. бр. 1164/44, 962/3, 1031/2, 1026/3, к.о. Чесма 2

АД -  45.

Приједлог одлуке о давању сагласности на закључење Уговора о продаји неизграђеног 
градског грађевинског земљишта непосредном погодбом, између Града Бања Лука и Гордане 
Ченић-Јотановић из Бањалуке.

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

О Д Л  У К У
о давањ у сагласности на закључење Уговора о продаји неизграђеног 

градског грађевинског земљиш та непосредном погодбом, између Г рада Б ањ а Л ука
и Гордане Ченић-Јотановић из Бањ алуке

АД -  46.

Приједлог одлуке о давању сагласности на закључење Уговора о купопродаји 
неизграђеног градског грађевинског земљишта непосредном погодбом, ради комплетирања 
грађевинске парцеле, са Зарић Бојаном из Бањалуке.

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

О Д Л  У К У
о давањ у сагласности на закључење Уговора о купопродаји неизграђеног градског 
грађевинског земљ иш та непосредном погодбом, ради комплетирањ а грађевинске

парцеле, са Зарић Бојаном из Бањ алуке



А Д -4 7 .

Приједлог одлуке о давању сагласности на закључење Уговора о замјени некретнина са 
Миловановић Мирјаном из Бањалуке.

Са 22 гласа „за“ и са 2 „уздржана“ гласа, одборници су донијели

О Д Л У К У
о давању сагласности на закључење Уговора о замјени некретнина 

са Миловановић Мирјаном из Бањалуке

АД -  48.

Приједлог одлуке о условима и расписивању Јавног конкурса за избор предсједника и 
чланова Одбора за жалбе запослених у Градској управи Града Бања Лука.

Са 22 гласа „за“ и са 2 „уздржана“ гласа, одборници су донијели

О Д Л У К У
о условима и расписивању Јавног конкурса за избор предсједника и чланова 

Одбора за жалбе запослених у Градској управи Града Бања Лука

Скупштина је завршила са радом у 17,05 часова.

С Е К Р Е Т А Р  
СКУПШТИНЕ ГРАДА

Игор Шукало, дипл^пра вн и к

Ј

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА

Зоран Талић, дипл.правник


