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УСВОЈЕНИ ДНЕВНИ РЕД  

24. СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА  

 

 

1. Разматрање и усвајање Скраћеног записника са 23. сједнице Скупштине Града, 

одржане 30.5. и 31.5.2018. године.  

 

2. Приједлог стратегије развоја културе Града Бања Лука 2018-2028. 

  

3. Приједлог одлуке о одређивању назива улица, тргова и дијелова насељених мјеста и 

обиљежавања зграда бројевима. 

 

4. Приједлог одлуке о измјени Одлуке о организовању и усклађивању пословања Градске 

развојне агенције „Бањалука“. 

  

5. Приједлог одлуке о доношењу измјене дијела Регулационог плана „Ада Дебељаци 5“. 

  

6. Приједлог одлуке о изради измјене дијела Регулационог плана за уређење обала 

Врбаса. 

  

7. Приједлог одлуке о изради измјене дијела Регулационог плана „Нова Варош“ за 

простор између улица: Крајишких бригада, Триве Амелице, Краља Петра II Карађорђевића, 

Паве Радана, Јована Дучића и Ранка Шипке. 

  

 

8. Приједлог одлуке о изради измјене дијела Регулационог плана стамбеног насеља 

Дракулић у Бањалуци. 

  

9. Приједлог одлуке о изради измјене 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“). 

  

10. Приједлог закључка о утврђивању Нацрта измјене дијела Регулационог плана стамбено 

- пословног блока за простор између Карађорђеве улице, Крајишких бригада и рјечице 

Црквене у Бањалуци. 

  

11. Приједлог закључка о утврђивању Нацрта измјене дијела Регулационог плана 

Паприковац - Петрићевац, секције Ц, Е, Ф, Г и Х. 

  

12. Приједлог закључка о утврђивању Нацрта измјене дијела Регулационог плана за 

простор Регионалног центра у Бањалуци. 

  

13. Иницијативe за измјену Регулационих планова:  

 13.1. Иницијатива за измјену дијела Регулационог плана Ада Дебељаци у Бањалуци. 

 13.2. Иницијатива за измјену дијела Регулационог плана за подручје уз новопланирану 

дионицу магистралног пута кроз насеље Куљани. 
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14. Приједлог одлуке о коначном отпису ненаплативих потраживања од Универзитетског 

клиничког центра Републике Српске. 

 

15. Приједлог одлуке о одгођеном плаћању дуга по основу комуналне накнаде. 

  

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

Удружењу жена жртава рата Републике Српске. 

  

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

Удружењу цивилних инвалида – жртава рата града Бања Лука. 

  

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

Удружењу грађана „Мозаик пријатељства“ из Бање Луке. 

  

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

Удружењу „Жене то могу“ Бања Лука. 

  

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

Удружењу грађана „Здраво да сте“ из Бање Луке. 

  

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

Центру за визуелне комуникације „Проток“ Бања Лука. 

  

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

Удружењу „Оаза“ Бања Лука. 

 

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

Удружењу књижевника Републике Српске. 

  

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

„Завичајном удружењу Срба Ускопљанске долине Бугојно-Доњи Вакуф“ Бања Лука. 

  

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

Удружењу пензионера војске Републике Српске. 

  

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

Рукометном савезу Републике Српске. 

  

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

JITSU клубу „Минотаур“ Бања Лука. 

  

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

Џудо клубу „Кодокан“. 

  

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

Ловачком удружењу „Поткозарје“ Пискавица. 

  

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

Школи ученика у привреди Бања Лука. 

 

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

Центру за развој пољопривреде и села Бања Лука. 

  

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

„Елит“ д.о.о. – Радио „Уно“ Бања Лука. 
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33. Приједлог одлуке о додјели пословног простора у закуп – под посебним условима: 

Агенцији за посредничке, информатичке и финансијске услуге - АПИФ. 

  

34. Приједлог одлуке о продаји гараже број 42 (стари број гараже 42), у Кордунашкој 

улици број 1, непосредном погодбом - Јадранки Благојевић из Бање Луке. 

  

35. Приједлог одлуке о оснивању Форума за безбједност грађана Града Бања Лука. 

  

36. Извјештај о провођењу Локалног еколошког акционог плана за Град Бањалуку, 

(период 2016 – 2017. година). 

  

37. Информација о стању судских и управних поступака са аспекта заштите имовинских 

права и интереса Града Бањалука. 

 

38. Информација о пословању „Водовода“ а.д. Бања Лука и раду органа предузећа у 2017. 

години. 

  

39. Информација о Плану пословања  „Водовода“ а.д. Бања Лука, за пословну 2018. 

годину. 

  

40. Информација о пословању Градског гробља Ј.К. а.д. Бања Лука и раду органа 

предузећа у 2017. години. 

  

41. Информација о Плану пословању Градског гробља  Ј.К. а.д. Бања Лука, за 2018. 

годину.  

  

42. Информација о пословању „Чистоћe“ а.д. Бања Лука и раду органа предузећа за период 

јануар - децембар 2017. године.  

 

43. Приједлог одлуке о губитку статуса непокретности у општој употреби, земљишта 

означеног као кч.бр. 847/32, уписано у зк.ул.бр. 1 к.о. Бања Лука. 

  

44. Приједлог одлуке о губитку статуса непокретности у општој употреби, земљишта 

означеног као кч.бр. 194/178, уписано у зк.ул.бр. 1 к.о. Бања Лука. 

  

45. Приједлог одлуке о давању сагласности на закључење Уговора о продаји неизграђеног 

градског грађевинског земљишта непосредном погодбом, између Града Бања Лука и „Хидро – 

Коп“ д.о.о. Бања Лука. 

 

46. Приједлог одлуке о давању сагласности за закључење Уговора о купопродаји 

неизграђеног градског грађевинског земљишта непосредном погодбом, са Галић (Илија) 

Драганом и Галић (Ђуро) Јелом из Бање Луке. 

  

47. Приједлог одлуке о давању сагласности за закључење Уговора о купопродаји 

неизграђеног градског грађевинског земљишта непосредном погодбом, ради комплетирања 

грађевинске парцеле, са Петреш Петром из Бање Луке.  

  

48. Приједлог одлуке о давању сагласности за закључење Уговора о купопродаји 

неизграђеног градског грађевинског земљишта непосредном погодбом, са Миланком Чекићeм 

и Дарком Чекићем.  

  

49. Приједлог одлуке о давању сагласности за закључивање Уговора о куповини 

земљишта са Чолић (Душана) Душанком и Чолић (Рајка) Синишом из Бањалуке. 

 

50. Приједлог одлуке о давању сагласности на закључење Уговора о замјени некретнина са 

Гргић (Душан) Недељком из Бање Луке. 
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51. Приједлог одлуке о давању сагласности на закључење Уговора о замјени некретнина са 

Чугаљ Алексом из Бањалуке. 

  

52. Приједлог одлуке о давању сагласности за закључивање Уговора о заснивању права 

службености ради изградње секундарне водоводне мреже – полагање водоводних цијеви, 

преко земљишта кч.бр. 295/1 к.о. Чесма 1, Улица IV крајишког партизанског одреда, број 14. 

  

53. Приједлог одлуке о давању сагласности за закључење судског пoравнања пред 

Основним судом у Бањалуци у предмету тог Суда, број 71 0 П 187688 14 П, са Комасар 

Драганом и Ђаковић Миленком. 

  

 

54. Кадровска питања: 

 54.1. Приједлог рјешења о именовању директора ЈУ „Раднички универзитет“  у 

Бањалуци. 

 54.2. Приједлог рјешења о именовању чланова Управног одбора Туристичке 

организације Града Бања Лука. 

 54.3. Приједлог рјешења о именовању чланова Одбора за жалбе запослених у Градској 

управи Града Бањалука. 

 

 54.4. Приједлог рјешења о избору чланова школских одбора, из реда представника 

локалне заједнице, у основним и средњим школама на подручју града Бања Лука: 

 54.4.1. Приједлог рјешења о именовању члана Школског одбора, из реда представника 

локалне заједнице у Грађевинској школи, 

 54.4.2. Приједлог рјешења о именовању члана Школског одбора, из реда представника 

локалне заједнице у Техничкој школи, 

 54.4.3. Приједлог рјешења о именовању члана Школског одбора, из реда представника 

локалне заједнице у Католичком школском центру – Опћој гимназији. 

 54.4.4. Приједлог рјешења о именовању члана Школског одбора, из реда представника 

локалне заједнице у Основнoj школи “Бранко Ћопић“. 

 54.4.5. Приједлог рјешења о именовању члана Школског одбора, из реда представника 

локалне заједнице у Основнoj школи “Јован Цвијић“. 

 54.4.6. Приједлог рјешења о именовању члана Школског одбора, из реда представника 

локалне заједнице у Основнoj школи “ Петар Петровић Његош“. 

  

 54.5. 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. 

 

 

55. Приједлог одлуке о давању сагласности на закључење Уговора о замјени некретнина 

непосредном погодбом са „Елас металексперт“ експорт – импорт д.о.о Бања Лука и Петровић 

Жељком из Бањалуке. 

  

 

  ПРЕДСЈЕДНИК 

 СКУПШТИНЕ ГРАДА 

  

Зоран Талић, дипл.правник 
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ИЗМЈЕНЕ У ОДНОСУ НА ПРЕДЛОЖЕНИ ДНЕВНИ РЕД  

 

 

ДОПУНА ДНЕВНОГ РЕДА достављена 18.6.2018. године. 

 

 56. Приједлог одлуке о давању сагласности на закључење Уговора о замјени 

некретнина непосредном погодбом са „Елас металексперт“ експорт – импорт д.о.о Бања 

Лука и Петровић Жељком из Бањалуке. 

 

 

ПОВУЧЕНА ТАЧКА  

 

 

 48. Приједлог одлуке о давању сагласности за закључење Уговора о купопродаји 

неизграђеног градског грађевинског земљишта непосредном погодбом, ради комплетирања 

грађевинске парцеле, са Ciambella Export - Import д.о.о. Бања Лука.  

 




