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УСВОЈЕНИ ДНЕВНИ РЕД  

26. СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА  

 

 

1. Разматрање и усвајање Скраћеног записника са 25. сједнице Скупштине Града, 

одржане 5.9.2018. године.  

 

2. Приједлог закључка о утврђивању Нацрта Стратегије развоја града Бања Лука у 

периоду 2018-2027. године. 

 

3. Приједлог одлуке о измјени Одлуке о комуналном реду. 

 

4. Приједлог одлуке о доношењу измјене дијела Регулационог плана стамбеног 

несеља „Борик“.  

 

5. Приједлог одлуке о доношењу измјене дијела Регулационог плана Паприковац -

Петрићевац – зона „Б“.  

 

6. Приједлог одлуке о доношењу измјене дијела Регулационог плана стамбено - 

пословног блока за простор између Карађорђеве улице, Крајишких бригада и ријечице 

Црквене.  

 

7. Приједлог одлуке о доношењу измјене дијела Регулационог плана за простор 

Регионалног центра.  

 

8. Приједлог одлуке о доношењу измјене дијела Регулационог плана привредног 

комплекса „Медено поље“.  

 

9. Приједлог одлуке о изради измјене дијела Регулационог плана за простор 

Регионалног центра.  

 

10. Приједлог одлуке о изради измјене дијела Регулационог плана „Пријечани“. 

 

11. Приједлог закључка о утврђивању Нацрта измјене дијела Регулационог плана 

„Лауш 4“. 

 

12. Приједлог закључка о утврђивању Нацрта Регулационог плана за простор између: 

Булевара војводе Степе Степановића, Улице Вељка Млађеновића, ограде комплекса 

„Инцел“-а и десне обале ријеке Врбас. 

 

13. Приједлог закључка о утврђивању Нацрта Регулационог плана дијела насеља 

Карановац. 
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14. Приједлог закључка о утврђивању Нацрта ревизије Регулационог плана за простор 

између пута Бањалука - Градишка и Улице Деспота Стефана Лазаревића. 

   

15. Иницијативe за измјену Регулационих планова:  

 15.1. Иницијатива за измјену дијела Регулационог плана за простор између улица: 

Браће Подгорник, Браће Пиштељић, Пиланске улице, жељезничке пруге и комплекса 

аутобуске и жељезничке станице у Бањалуци. 

 15.2. Иницијатива за измјену дијела Регулационог плана стамбених насеља 

Лазарево 1, 2 и 3 у Бањалуци.  

 15.3. Иницијатива за измјену дијела Регулационог плана стамбеног насеља 

Дракулић. 

 15.4. Иницијатива за измјену дијела Регулационог плана „Нова Варош“ у 

Бањалуци. 

 

16. Приједлог одлуке о куповини акција емитента „Водовод“ а.д. Бања Лука. 

 

17. Приједлог одлуке о коначном отпису ненаплативих потраживања. 

 

18. Приједлог одлуке о коришћењу дијела локације у к.о. Дракулић за реализацију 

пројекта „Бањалучка градска башта“. 

 

19. Приједлог одлуке о додјели у закуп пословних просторија - под посебним 

условима: ЈУ Центар за социјални рад Бања Лука. 

 

20. Приједлог одлуке о додјели у закуп пословних просторија - под посебним 

условима: Удружењу резервних војних старјешина Града Бања Лука. 

 

21. Приједлог одлуке о именовању чланова Форума за безбједност грађана Града Бања 

Лука. 

 

22. Извјештај о реализацији програма коришћења подстицајних средстава у функцији 

запошљавања за 2017. годину. 

 

23. Информација о пословања  „Топланe“ а.д. Бања Лука, у 2017. години. 

 

24. Информација о Плану пословању  „Топланe“ а.д. Бања Лука, за 2018. годину. 

 

25. Приједлог одлуке о давању сагласности на закључење Уговора о купопродаји 

неизграђеног градског грађевинског земљишта, у улици Цариградска бб, непосредном 

погодбом са Стојом (Станко) Станишић из Бањалуке. 

 

26. Приједлог одлуке о давању сагласности на закључење Уговора о купопродаји 

неизграђеног градског грађевинског земљишта, које се налази у Улици Проте Николе 

Костића бб (Нова аутобуска станица), непосредном погодбом са Гојић (Драгољуба) 

Миодрагом и Јуришић (Анте) Кармелом из Бањe Луке. 

 

27. Приједлог одлуке о давању сагласносги на закључење Уговора о замјени 

некретнина са Бркић (Млађен) Петром из Бањe Луке. 

 

28. Приједлог одлуке о одбијању захтјева за давање сагласности на закључење Уговора 

о замјени некретнина непосредном погодбом са Тица Небојшом и Тица Синишом, из 

Бањалуке. 
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29. Кадровска питања: 

 29.1. Приједлог рјешења о именовању члана Школског одбора, из реда 

представника локалне заједнице, у Музичкој школи „Владо Милошевић“ у Бањалуци. 

 29.2. Приједлог рјешења о именовању члана Школског одбора, из реда 

представника локалне заједнице, у Технолошкој школи у Бањалуци. 

 29.3. Приједлог рјешења о именовању члана Школског одбора, из реда 

представника локалне заједнице, у ОШ „ Милан  Ракић“ у Бањалуци. 

 29.4. Приједлог рјешења о именовању члана Школског одбора, из реда 

представника локалне заједнице, у Основној школи „Мирослав Антић“ у Бањалуци. 

 29.5. Приједлог рјешења  о именовању члана Школског одбора, из реда 

представника локалне заједнице, у Основној школи „Вук Стефановић Караџић“ у 

Бањалуци. 

 29.6. Приједлог рјешења о именовању члана Школског одбора, из реда 

представника локалне заједнице, у Економској школи у Бањалуци. 

 29.7. Приједлог рјешења о именовању члана Школског одбора, из реда 

представника локалне заједнице, у Школи ученика у привреди у Бањалуци. 

 29.8. Приједлог рјешења о именовању члана Школског одбора, из реда 

представника локалне заједнице, у Основној  школи „Десанка Максимовић“ у Бањалуци. 

 29.9. Приједлог рјешења о именовању члана Школског одбора, из реда 

представника локалне заједнице, у Основној школи „Младен Стојановић“ у Бањалуци. 

 29.10. 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 извршено именовање чланова 

школских одбора. 

 

  

 

  ПРЕДСЈЕДНИК 

 СКУПШТИНЕ ГРАДА 

  

Зоран Талић, дипл.правник 
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ИЗМЈЕНA У ДНЕВНОМ РЕДУ 

 

 

 Повучена тачка са Дневног реда. 

 

11. Приједлог закључка о поновном утврђивању Нацрта Регулационог плана за 

интерполацију објеката друштвених садржаја на ужем подручју града Бањалука.  

 

 12. Приједлог закључка о поновном утврђивању Нацрта Регулационог плана „Југ 

3“. 

 

 24. Извјештај о реализацији Годишњег програма рада ЈУ Центар за предшколско 

васпитање и образовање Бања Лука за радну 2017/2018. годину. 

 

 25. Приједлог закључка о давању сагласности на Годишњи програма рада ЈУ 

„Центар за предшколско васпитање и образовање“ Бања Лука, за радну 2018/2019. годину. 

 




