
Република Српска 
Град Бања Лука 
Скупштпна Града 
Предсједник
Трг српских владара I. Бања Лука

Број: 07/1-986/18.
Дана: 8.11.2018. године

На основу члана 44. Статута Града Бања Лука (..Службени гласник Града Бања 
Ј1ука“, 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 34/1 7). сазивам

27. СЈЕДНИЦУ
СКУПШ ТИНЕ ГРАДА БА Њ А  ЛУ КА

ЗА Ч Е Т В РТ А К , 22.11.2018. године 
V сали 33 Скупштине Града 
са почетком у 9,00 часова

За сједницу предлажем сљедећи

Д Н Е В Н И Р Е Д

1. Разматрање и усвајање Скраћеиог записника са 26. сједнице Скупштине Града, 
одржане 24.10.2018. године.

2. Приједлог закључка о прихватању Нацрта ребаланса буцета Града Бања Лука за 
2018. годину.

3. Приједлог одлуке о краткорочном задужењу Града Бања Лука.

4. Приједлог закључка о прихватању Нацрта буџета Града Бања Лука за 2019. годину.

5. Приједлог одлуке о измјенама и допунама Одлуке о комуналним таксама.

6. Приједлог одлуке о условима н начину одржавања јавних манифестација те 
кориштењу аудио и видео помагала у објектима и изван њих.

7. Приједлог одлуке о изради измјене дијела Регулационог плана насеља „Паприковац 
- Петрићевац" - зона А.

8. Приједлог одлуке о изради измјене дијела Регулационог плана насеља „Чесма - 
Мађир 1“ .

9. Приједлог закључка о утврђивању Нацрта измјене дијела Регулационог плана 
„М атга 1" у Бањалуци.

10. Приједлог закључка о утврђивању Пацрта измјепе дијела Регулационог плана за 
простор између улица: Булевар цара Душана. Омладинске. Радоја Домановића, Бранка 
Мораче, Патре, Теодора Колокотрописа и лијеве обале Врбаса (радни назив: ,.Југ 7“).
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П .П риједлог закључка о утврђивању Нацрта измјене дијела Регулационог плана 
стамбеног насеља Дракулић у Бањалуци.

12.Приједлог закључка о утврђивању Пацрта Регулационог плана дијела насеља 
Драгочај.

13. Иницијативе за измјену Регулационих иланова:
13.1. Иницијатива за измјеиу дијсла Регулациоиог плапа ,.Антена“ .
13.2. Иницијатива за измјену дијела Регулациоиог плана „Лауш 3".
13.3. Иницијатива за измјену дпјсла Регулациоиог плана ..Мова Варош“ у 

Бањалуци.
13.4. Иницијатива за измјспу дијсла Регулационог нлаиа ..Ада Дебељаци 3“ у 

Бањалуци.

14. Приједлог одлуке о утврђивању пазива улици у Мјесној заједници „Ада".

15. Приједлог одлуке о утврђивању назива улицама у Мјесној заједници ..Дебељаци“.

16. Приједлог одлуке о утврђивању назива улицама у Мјесној заједници ..Карановац“.

17. Приједлог одлуке о утврђивању назива улицама у Мјесној заједници ,.Драгочај“.

18.Приједлог одлуке о допупи Одлуке о одобравању зајма нривредном друштву „Еко 
топлане Бања ЈТука" д.о.о. Бан.а Лука.

19. Приједлог одлуке о коначном отпису ненаплативих потраживања.

20. Приједлог одлуке о додјсли у закуи пословног простора - под посебним условима: 
Шумарском факултету Универзитета у Бањој Луци.

21. Приједлог одлуке о додјелн у закуп пословног простора - под посебним условима: 
Иновационом центру Бања Лука.

22. Приједлог одлуке о додјели у закуп пословног простора - под посебним условима: 
ЈУ Бански двор — Културни центар Бања Лука.

23. Приједлог одлуке о давању у закуп пословног простора који се налази у сутерену и 
подрумском дијелу објекта Музичког павил.опа у парку ..11етар Кочић" у Бањалуци.

24. Приједлог одлуке о продаји гараже непосредном погодбом Бори Попадић из Бање 
Луке.

25. Приједлог одлуке о продаји гаража непосредном погодбом Слађани Савић из Бање 
Луке.

26. Извјештај о раду Одбора за жалбе запослених у Градској управи Града Бања Лука.

27. Информација о стању културне дјслатности на подручју града Бања Лука у 2018. 
години.

28. Информација о годишњим акгивностима удружења грађана од интереса за град и о 
активностима осталих удружења грађана на подручју града Бањалуке.
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29. Информација о годишњим активностима удружења која окупљају припаднике 
националних мањина и вјереких заједница.

30. Информација о стању паркоманије на подручју града Бањалуке и мјере за њено 
сузбијање.

31. Информација о стању у области заштите дјсцс од занемаривања и злостављања у 
граду Бањој Луци.

32. Информација о стању у области старатељства над пунољетиим лицима у граду 
Бањој Луци.

33.Приједлог одлуке о губитку статуса неиокретиости у огннтој употреби земљишта 
означеног као к.ч.бр. 194/179. уписана у зк.ул.бр. 1. к.о. Бањалука.

34. Ириједлог одлуке о давању сагласности за закл.учење Уговора о куповини 
земљишта ради изградње инфраструктурног објекта - сабраћајнпце, односно огранка 
Улице Дујка Комл>еновића у Бањалуци.

35.Приједлог одлуке о давању саглаеиости па закллгчење Уговора о продаји 
неизграђеног градског грађевииског земллппта непосредпом погодбом. између Града Бања 
Лука и Црнчевић (Лазо) Момчила пз Бање Луке.

36. Приједлог рјешења о нменовању предсједпнка и чланова Одбора за жалбе 
запослених у Градској управи Града Бањалука.

Молим одборнике да ОБАВГЗНО присуствују заказапој сједннци, а у случају 
спријечености -  да обавијесте секретара Скупштине Града. па телефоп број: 244-433.
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