
Република Српска 
Град Бања Лука 
Скупштина Града 
Предсједник
Трг српских владара 1, Бања Лука

Број: 07/1-482/18.
Дана: 16.5.2018. године

На основу члана 44. Статута Града Бања Лука („Службени гласник Града Бања 
Лука“, број 14/18) и чл. 86. и 88. Пословника Скупштине града Бања Лука („Службени 
гласник Града Бања Лука“, бр. 32/16, 4/17, 8/17 и 34/17), сазивам

23. СЈЕДНИЦУ
СКУПШТИНЕ ГРАДА БАЊА ЛУКА 

ЗА СРИЈЕДУ, 30.5.2018. године 
у сали 33 Скуиштиие Града 
са почетком у 9,00 часова

За сједницу предлажем сљедећи

Д Н Е В Н И  Р Е Д

1. Разматрање и усвајање Скраћеног записника са 22. сједнице Скупштпне Града. 
одржане 24.4. и 25.4.2018. године.

2. Приједлог одлуке о усвајању Ребаланса буцета Града Бања Лука за 2018. годину.

3. Приједлог одлуке о допуни одлуке о извршењу буцета Града Бања Лука за 2018. 
годину.

4. Информација о кредитном задужењу Града Бања Лука и датим гаранцијама на дан 
31.12.2017. године.

5. 1. Извјештај о напретку по Уговору о зајму са Европском банком за обнову и 
развој.

5.2. Приједлог закључка о усвајању Извјештаја о напретку и одобравању текста Изјаве 
по Уговору о зајму са Европском банком за обнову и развој.

6. Приједлог одлуке о допуни Одлуке о задужењу Града Бања Лука.

7. Приједлог одлуке о усвајању Плана капиталних инвестиција Града Бања Лука у 
периоду од 2018. до 2020. године.

8. Приједлог измјена и допуна Програма уређења грађевинског земљишта Одјељења 
за саобраћај и путеве за 2018. годину.

9. Приједлог измјена и допуна Програма заједничке комуналне потрошње Одјељења 
за саобраћај и путеве за 2018. годину.
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10. Приједлог измјена и допуиа Програма уређења грађевинског земљишта Одјељења 
за комуналне послове за 2018. годину.

11. Приједлог измјена и допуна Програма заједничке комуналне потрошње Одјељења 
за комуналне послове за 2018. годину.

12. Приједлог одлуке о доношењу Регулационог плана „Центар Алеја‘\

13. Приједлог одлуке о доношењу Регулационог плана за саобраћајни чвор на 
укрштању Карађорђеве улице и Улице др Јована Рашковића.

14. Приједлог одлуке о изради измјене дијела Регулационог плана „Паприковац -  
Петрићевац“ -  секција „Ц“, „Е“, „Ф“, „Г“ и „Х“.

15. Приједлог одлуке о изради измјене дијела Регулационог плана „Центар - Исток“.

16. Приједлог закључка о утврђивању Нацрта Регулационог плана „Југ 3“ у Бањалуци.

17. Приједлог закључка о утврђивању Нацрта измјене дијела Регулационог плана 
стамбеног насеља „Борик“ у Бањалуци.

18. Приједлог закључка о утврђивању Нацрта измјене дијела Регулационог плана 
„Павловац - Крндије“ у Бањалуци.

19. Приједлог закључка о утврђивању Нацрта измјене дијела Регулационог плана 
стамбених насеља Лазарево 1, 2 и 3 у Бањалуци.

20. Приједлог закључка о поновном утврђивању Нацрта Регулационог плана „Центар 
запад 1“.

21. Иницијативе за измјену Регулационих планова:
1. Иницијатива за измјену дијела Регулационог плана „Лауш 2“.
2. Иницијатива за измјену дијела Регулационог плана „Југ 6“.

22. Приједлог одлуке о начину и условима продаје непокретности у Пословној зони 
„Рамићи -  Бања Лука“, путем усменог јавног надметања -  лицитације.

23. Приједлог рјешења о именовању Комисије за продају непокретности у Пословној 
зони „Рамићи -  Бања Лука“, путем усменог јавног надметања -  лицитације.

24. Приједлог одлуке о продаји покретне имовине -  преостале опреме у Пословној 
зони „Рамићи -  Бања Лука“.

25. Приједлог одлуке о уступању без накнаде дијела опреме хемијске лабораторије 
Пословне зоне „Рамићи -  Бања Лука“.

26. Приједлог одлуке о додјели пословног простора у закуп -  под посебним условима: 
Републичком центру за истраживање рата, ратних злочина и тражења несталих лица.

27. Приједлог одлуке о додјели пословног простора у закуп -  под посебним условима: 
Савезу за ријетке болести Републике Српске.

28. Приједлог одлуке о додјели пословног простора у закуп -  под посебним условима: 
Удружењу грађана Викторија Бања Лука.



29. Приједлог одлуке о додјели пословног нростора у закуп -  под посебннм условима: 
Женском рукометном клубу Борац Бања Лука.

30. Приједлог одлуке о додјели пословног простора у закуп -  под посебним условима: 
Хуманитарном удужењу Дуга Бања Лука.

31. Приједлог одлуке о додјели пословног простора у закуп -  иод посебним условима: 
Удружењу грађана „Дацешин'‘ Центар за културу и умјетност Бања Лука.

32. Приједлог одлуке о додјели пословног простора у закуп -  под посебним условима: 
Јавној установи Музеј савремене умјетности Републике Српске.

33. Приједлог одлуке о додјели пословног простора у закуп -  под посебним условима: 
Предузећу за поштански саобраћај Републике Српске а.д. Бања Лука.

34. Приједлог одлуке о додјели пословних простора у закуп -  под посебним условима: 
Здравственој установи Моја апотека.

35. Приједлог одлуке о продаји гараже број 38 (стари број гараже 38), у Кордунашкој 
улици број 1, непосредном погодбом -  Спасоју Стојаковићу из Бањалуке.

36. Приједлог одлуке о продаји гараже број 43 (стари број гараже 43), у Кордунашкој 
улици број 1, непосредном погодбом -  Љубинки Радић из Бањалуке.

37. Приједлог програма развоја социјалне заштите за период 2018-2020. године.

38. Приједлог акционог плана за заштиту права дјеце у контакту са законом у граду 
Бањој Луци за период 2018-2019. година.

39. Информација о стању у привреди и запошљавању у граду Бањалуци.

40. Извјештај о реализацији Акционог плана запошљавања на подручју града Бања 
Лука за2017. годину.

41. Приједлог акционог плана запошљавања на подручју града Бањалука за 2018. 
годину.

42. Приједлог програма кориштења подстицајних средстава у функцији запошљавања 
за 2018. годину.

43. Извјештај о реализацији Програма уређења грађевинског земљишта Одјељења за 
саобраћај и путеве за 2017. годину.

44. Извјештај о реализацији Програма заједничке комуналне потрошње Одјељења за 
саобраћај и путеве за 2017. годину.

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

46. Извјештај о реализацији Програма заједничке комуналне потрошње Одјељења за 
комуналне послове за 2017. годину.

47. Извјештај о реализацији Програма рада зимске службе за 2017/2018. годину.
з



48. Приједлог програма рада зимске службе за 2018/2019. годину.

49. Извјештај о реализацији Програма кориштења средстава од накнаде дефинисане 
Законом о концесијама у 2017. години.

50. Извјештај о реализацији Програма утрошка средстава остварених по основу 
накнада за коришћење природних ресурса у сврху производње електричне енергије у 
2017. години.

51. Извјештај о реализацији Програма кориштења средстава од накнаде дефинисане 
Законом о шумама у 2017. години.

52. Извјештај о реализацији Програма кориштења средстава од накнаде дефинисане 
Законом о водама у 2017. години.

53. Информација о раду Правобранилаштва Републике Српске, Сједиште замјеника 
Бања Ј1ука, за период 1.1.2017. године, до 31.12.2017. године.

54. Приједлог одлуке о давању сагласности на закључење Уговора о купопродаји 
неизграђеног градског грађевинског земљишта непосредном погодбом, а ради 
комплетирања грађевинске парцеле, са Томић Лазом из Бањатуке.

55. Приједлог одлуке о давању сагласности за закључење судског поравнања са 
Фатимом Радаковић и др, ради исплате накнаде за експроприсане некретнине у сврху 
изградње саобраћајнице „Источни транзитни пут“.

56. Приједлог одлуке о давању сагласности за закључење уговора о куповини 
земљишта и о исплати накнаде за земљиште, објекте и засаде са Нинић Драганом и др., -  
ради изградње моста преко ријеке Врбас на локацији садашњег Зеленог моста.

57. Кадровска питања:
1. 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, у којима није извршен избор.

2. Приједлог рјешења о именовању директора ЈУ Центар за социјални рад.
3. Приједлог рјешења о именовању Комисије за примопредају дужности 

именованих лица у ЈУ Центар за социјални рад Бања Лука.
4. Приједлог рјешења о именовању чланова Управног одбора ЈУ Спортски центар

Борик.
5. Приједлог рјешења о измјени Рјешења о именовању Савјета за културу 

Скупштине града Бања Лука.

НАПОМЕНА: Материјал за тачке 55, 56. и 57.5. биће вам достављен 
накнадно.
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