
РАДНА ТИЈЕЛА – 25. СЈЕДНИЦА  
 

Комисија за прописе, представке и провођење Етичког кодекса Скупштине. 
УТОРАК 28.8.2018. године 12 часова         САЛА 238 
ОДРЖАНА 
 2. Приједлог одлуке о јавном превозу лица и ствари на подручју града Бања 
Лука. 
 3. Приједлог одлуке о критеријумима за остваривање права на субвенцију 
закупнине на стан. 
 18. Приједлог одлуке о начину и условима продаје непокретности у Пословној 
зони „Рамићи - Бањалука“, путем усменог јавног надметања – лицитације. 

 20. Приједлог одлуке о издавању у закуп сљедећих гаража: у КГК Старчевица, у 
Улици Гаврила Принципа, у Улици Драгомира Драге Малића, у Улици Јована Јанчића, 
у Улици Краља Алфонса XIII, у Козарској улици, у Улици Симеуна Ђака, у Улици 
Стефана Првовјенчаног, у Кнежопољској улици и у Улици Царице Милице. 

 21. Приједлог одлуке о давању у закуп пословног простора који се налази у у 
објекту Друштвеног дома у Љубачеву. 

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

 23. Приједлог одлуке о додјели пословног простора у закуп – под посебним 
условима: Центру за развој пољопривреде и села, Бања Лука. 

 24. Приједлог одлуке о додјели пословног простора у закуп – под посебним 
условима: Фудбалском клубу „Полет - Крајишник“. 

 25. Приједлог одлуке о додјели пословног простора у закуп – под посебним 
условима: Истраживачком центру за простор. 

 26. Приједлог одлуке о додјели пословног простора у закуп – под посебним 
условима: Завичајном удружењу „Гламочко коло“ Бања Лука. 

 27. Приједлог одлуке о додјели пословног простора у закуп – под посебним 
условима: Клубу борилачких спортова „Арес“ Бања Лука. 
 

 
Комисија за стамбено-комуналне послове и послове саобраћаја. 
СРИЈЕДА 29.8.2018. године 14 часова         САЛА 238 
ОДРЖАНА 
 2. Приједлог одлуке о јавном превозу лица и ствари на подручју града Бања 
Лука. 
 30. Информација о безбједности саобраћаја на подручју града Бања Лука, за 
2017. годину. 
 31. Информација о јавном превозу на подручју града Бања Лука. 

 
 

Комисија за просторно уређење, заштиту околине, културног и природног 
насљеђа. 
ЧЕТВРТАК 30.8.2018. године 12 часова        САЛА 33 
ОДРЖАНА 
 4. Приједлог одлуке о доношењу измјене дијела Регулационог плана за простор 
дефинисан улицама: Вука Караџића, I крајишког корпуса, Милана Радмана, др Младена 
Стојановића и Краља Петра I Карађорђевића.  
 5. Приједлог одлуке о доношењу измјене дијела Регулационог плана за простор 
између: Улице Цара Лазара, Источног транзита, улице Гаврила Принципа и десне обале 
Врбаса (радни назив: „ЈУГ 4“).  
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 6. Приједлог одлуке о доношењу измјене дијела Регулационог плана стамбених 
насеља Лазарево 1, 2 и 3 у Бањалуци.  
 7. Приједлог одлуке о доношењу измјене дијела Регулационог плана стамбеног 
насеља „Дракулић“ у Бањалуци.  
 8. Приједлог одлуке о доношењу измјене дијела Регулационог плана „Павловац 
– Крндије“.  
 9. Приједлог одлуке о изради измјене дијела Регулационог плана за простор 
„Новаковићи – Вујиновићи“ секција А, Б, Ц.  
 10. Приједлог закључка о поновном утврђивању Нацрта Регулационог плана 
дијела централног подручја града Бањалуке.  
 11. Приједлог закључка о утврђивању Нацрта ревизије Регулационог плана 
стамбеног насеља „Шарговац 1“.  
 12. Приједлог закључка о утврђивању Нацрта 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“). 
 13. Приједлог закључка о утврђивању Нацрта измјене дијела Регулационог плана 
„Јелшинград“ РО Творница стројева, уређаја и алата – новелисани план. 
 14. Иницијативe за измјену Регулационих планова:  
 1. Иницијатива за измјену дијела Регулационог плана привредног комплекса 
„Медено поље“ Бања Лука. 
 2. Иницијатива за измјену дијела Регулационог плана за простор између 
магистралног пута Бања Лука – Приједор, Окружног затвора и Улице Јована Бијелића у 
Бањалуци. 
 3. Иницијатива за измјену дијела Регулационог плана „Новаковићи – Запад“ 
Бања Лука. 
 4. Иницијатива за измјену дијела Регулационог плана за уређење обала Врбаса. 

 
 
 

Комисија за мјесне заједнице, називе улица и тргова. 
ПЕТАК 31.8.2018. године 11 часова         САЛА 238 
ОДРЖАНА 

 32. Информација о реализацији подстицајних средстава за развој пољопривреде, 
за 2017. годину.  

 
 

Комисија за привреду и развој. 
ПЕТАК 31.8.2018. године 12 часова         САЛА 238 
ОДРЖАНА 
 18. Приједлог одлуке о начину и условима продаје непокретности у Пословној 
зони „Рамићи - Бањалука“, путем усменог јавног надметања – лицитације. 
 29. Информација о пословању ЈП „Деп-от“ Бања Лука, у 2017. години. 

 32. Информација о реализацији подстицајних средстава за развој пољопривреде, 
за 2017. годину.  
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Комисија за избор и именовање, награде и признања. 
ПЕТАК 31.8.2018. године 14 часова         САЛА 238 
ОДРЖАНА 
 39. Приједлог одлуке о условима и расписивању новог јавног конкурса за избор 
предсједника и чланова Одбора за жалбе запослених у Градској управи Града Бањe 
Лукe. 
 40. Приједлог рјешења о именовању вршилаца дужности Одбора за жалбе 
запослених у Градској управи Града Бањe Лукe. 
 41. Приједлог рјешења о измјени Рјешења о именовању Савјета за младе и спорт 
Скупштине града Бања Лука. 

 
 

Комисија за буџет и финансије. 
ПОНЕДЈЕЉАК 3.9.2018. године 12 часова        САЛА 238 
ОДРЖАНА 

 15. Приједлог закључка о усвајању консолидованог извјештаја о извршењу 
Буџета Града Бања Лука за период 01.01.-30.06.2018. године. 
 16. Приједлог закључка о прихватању Информације о задужењу Града Бања 
Лука и датим гаранцијама на дан 30.06.2018. године. 
 17.1. Извјештај о напретку по Уговору о зајму са Европском банком за обнову и 
развој за период 01.01.-30.06.2018. године. 
 17.2. Приједлог закључка о прихватању Извјештаја о напретку по Уговору о 
зајму са Европском банком за обнову и развој, за период 01.01.-30.06.2018. године и 
одобравању текста Изјаве по Уговору о зајму са Европском банком за обнову и развој. 
 28. Приједлог одлуке о преносу права власништва над семафорском опремом, са 
Града Бања Лука на Општину Дрвар. 
 
 
Комисија за прописе, представке и провођење Етичког кодекса Скупштине. 
ПОНЕДЈЕЉАК 3.9.2018. године 14 часова        САЛА 238 
ОДРЖАНА 

 33. Приједлог одлуке о давању сагласности за закључивање Уговора о куповини 
земљишта и о исплати накнаде за земљиште, објекте и засаде - ради реконструкције 
Улице Петра Великог од моста на ријеци Врбања до Православне цркве у насељу 
Чесма, у Бањалуци. 

 34. Приједлог одлуке о измјени Одлуке о давању сагласности за закључивање 
уговора о куповини земљишта и о исплати накнаде за земљиште, објекте и засаде - ради 
реконструкције улице Петра Великог од моста на ријеци Врбања до Православне цркве 
у насељу Чесма, у Бањалуци, број 07-013-140/18 од 28.3. и 29.3.2018. године. 

 35. Приједлог одлуке о давању сагласности за закључење Уговора о куповини 
градског грађевинског земљишта са Кнежевић (Стојке) Душанком, Косић (Стојке) 
Драгом и Косић (Стојке) Недељком из Бањалуке, по основу изграђене комуналне 
инфраструктуре – односно дијела Улице Васе Видовића у Бањалуци и о исплати 
накнаде за помоћне објекте и засаде. 

 36. Приједлог одлуке о давању сагласности за закључење Уговора о куповини 
земљишта непосредном погодбом са Биљаном (Вукашин) Јовановић, ради изградње 
комуналне инфраструктуре у огранку Улице академика Милана Васића у Бањалуци. 

 37. Приједлог одлуке о давању сагласности за закључење уговора о куповини 
земљишта са „Арагоста Инвестом“ д.о.о. Бањалука. 

 38. Приједлог одлуке о давању сагласности за закључење уговора о куповини 
градског грађевинског земљишта са Јосиповић (Стипе) Драганом и др., из Бањалуке. 


