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

УСВОЈЕНИ ДНЕВНИ РЕД
28. СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА

1. 1. Извјештај Комисије за избор и именовање, награде и признања о констатовању
престанка мандата одборнику Драшку Станивуковићу.
1.2. Извјештај Комисије за избор и именовање, награде и признања о констатовању
престанка мандата одборнику Маринку Драгишићу.
2. 1. Извјештај Комисије за избор и именовање, награде и признања којим се
констатује мандат одборнику Јови Сaвановићу.
2.2. Извјештај Комисије за избор и именовање, награде и признања којим се констатује
мандат одборнику Бранку Вјештици.
3. Разматрање и усвајање Скраћеног записника са 27. сједнице Скупштине Града,
одржане 22.11.2018. године.
4. 1. Приједлог одлуке о усвајању Ребаланса Буџета Града Бања Лука, за 2018. годину.
4.2. Приједлог закључка о ранијем ступању на снагу Одлуке о усвајању Ребаланса
Буџета Града Бања Лука за 2018. годину.
5. Приједлог одлуке о измјени Одлуке о покрићу кумулираног дефицита Буџета Града
Бања Лука са стањем на дан 31.12.2015. године.
6. 1. Приједлог одлуке о усвајању Буџета Града Бања Лука, за 2019. годину.
6.2. Приједлог закључка о ранијем ступању на снагу Одлуке о усвајању Буџета Града
Бања Лука за 2019. годину.
7. 1. Приједлог одлуке о извршењу Буџета Града Бања Лука, за 2019. годину.
7.2. Приједлог закључка о ранијем ступању на снагу Одлуке о извршењу Буџета Града
Бања Лука за 2019. годину.
8. Приједлог одлуке о усвајању Плана за измирење неизмирених обавеза из
претходног периода.
9. Приједлог одлуке о утврђивању стопе пореза на непокретности на подручју Града
Бања Лука за 2019. годину.
10. Приједлог одлуке о утврђивању накнаде члановима управних одбора установа.
11. Приједлог одлуке о вриједности бода за обрачун комуналне накнаде за 2019.
годину.
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12. Приједлог одлуке о усвајању Стратегије развоја Града Бања Лука у периоду од
2018-2027. године.
13. Приједлог одлуке о образовању повременог радног тијела Одбора за праћење
провођења Стратегије развоја града Бањалуке у периоду 2018-2027. године.
14. Приједлог одлуке о начину и условима пружања правне помоћи на територији
града Бања Лука.
15. Приједлог одлуке о такси превозу на подручју града Бања Лука.
16. Приједлог одлуке о измјени Одлуке о висини боравишне таксе.
17. Приједлог програма рада Скупштине града Бања Лука за 2019. годину.
18. Приједлог одлуке о доношењу Регулационог плана дијела централног подручја
града Бањалука.
19. Приједлог одлуке о изради измјене дијела Регулационог плана „Ада Дебељаци 1“.
20. Приједлог закључка о другом поновном утврђивању Нацрта Регулационог плана
„Центар - Запад 1“.
21. Приједлог закључка о поновном утврђивању Нацрта Регулационог плана за
интерполацију друштвених садржаја на ужем подручју града Бањалука.
22. Приједлог закључка о поновном 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“).
23. Приједлог закључка о поновном утврђивању Нацрта измјене дијела Регулационог
плана „Паприковац - Петрићевац“ - секција Ц, Е, Ф, Г и Х.
24. Приједлог закључка о поновном утврђивању Нацрта ревизије Регулационог плана
стамбеног насеља „Шарговац 1“.
25. Приједлог закључка о поновном утврђивању Нацрта измјене дијела Регулационог
плана „Јелшинград“ РО Творница стројева, уређаја и алата-новелисани план.
26. Приједлог закључка о утврђивању Нацрта измјене дијела Регулационог плана
„Обилићево“ у Бањалуци.
27. Приједлог закључка о утврђивању Нацрта 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.
28. Приједлог закључка о утврђивању Нацрта измјене дијела Регулационог плана
„Паприковац-Петрићевац“ - секција Ц, Е, Ф, Г и Х.
29. Иницијативе за измјену дијела Регулационих планова:
29.1. Иницијатива за измјену дијела Регулационог плана Центар – исток,
29.2. Иницијатива за измјену дијела Регулационог плана „Павловац Крндије“.
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30. Приједлог одлуке о систематској превентивној дезинфекцији, дезинсекцији и
дератизацији на подручју града Бања Лука.
31. Приједлог програма и плана дератизације, дезинсекције и дезинфекције на
подручју града Бања Лука за 2019. годину.
32. Приједлог одлуке о додјели у закуп пословног простора - под посебним условима:
Удружењу грађана „Мозаик пријатељства“ Бања Лука.
33. Приједлог одлуке о додјели у закуп пословног простора - под посебним условима:
ИН Фондацији за унапређење социјалне инклузије дјеце и младих у Босни и Херцеговини.
34. Приједлог одлуке о додјели у закуп пословног простора - под посебним условима:
Удружењу Словенаца Републике Српске „Триглав“ Бања Лука.
35. Приједлог одлуке о додјели у закуп пословног простора - под посебним условима:
Друштву доктора медицине Републике Српске.
36. Приједлог одлуке о додјели у закуп пословног простора - под посебним условима:
Организацији старјешина Војске Републике Српске.
37. Приједлог измјена и допуна програма уређења грађевинског земљишта за 2018.
годину Одјељења за саобраћај и путеве.
38. Приједлог измјена и допуна програма заједничке комуналне потрошње за 2018.
годину Одјељења за саобраћај и путеве.
39. Приједлог измјена и допуна програма уређења грађевинског земљишта за 2018.
годину Одјељења за комуналне послове.
40. Приједлог измјена и допуна програма заједничке комуналне потрошње за 2018.
годину Одјељења за комуналне послове.
41. Приједлог програма уређења грађевинског земљишта за 2019. годину Одјељења за
саобраћај и путеве.
42. Приједлог програма заједничке комуналне потрошње за 2019. годину Одјељења за
саобраћај и путеве.
43. Приједлог програма уређења грађевинског земљишта за 2019. годину Одјељења за
комуналне послове.
44. Приједлог програма заједничке комуналне потрошње за 2019. годину Одјељења за
комуналне послове.
45. Приједлог програма коришћења средстава од накнаде дефинисане Законом о
шумама, у 2019. години.
46. Приједлог програма коришћења средстава од накнада дефинисаних Законом о
водама, у 2019. години.
47. Приједлог програма коришћења средстава од накнаде дефинисане Законом о
концесијама, у 2019. години.
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48. Извјештај о реализацији Годишњег програма рада ЈУ Центар за предшколско
васпитање и образовање Бања Лука за радну 2017/2018. годину.
49. Годишњи програм рада ЈУ Центар за предшколско васпитање и образовање Бања
Лука, за радну 2018/2019. годину.
50. Приједлог закључка о усвајању Програма развоја спорта Града Бања Лука са
приоритетним областима финансирања за 2019. годину.
51. Приједлог програма суфинансирања културно-умјетничког аматеризма, програма
и пројеката у области културе за 2019. годину.
52. Приједлог календарa културних манифестација града Бања Лука за 2019. годинe.
53. Приједлог календара туристичких манифестација града Бања Лука за 2019. године.
54. Информација о реализацији Програма развоја спорта Града Бањалука за период
2018-2022. године.
55. Информација о реализацији акционог плана суфинансирања омладинских
активности града Бањалука, за 2018. годину.
56. Приједлог одлуке о давању сагласности за закључење уговора о куповини градског
грађевинског земљишта ради изградње приступне саобраћајнице - огранак Улице Петра
Великог, у насељу Чесма у Бањој Луци.
57. Приједлог одлуке о давању сагласности за закључење уговора о куповини градског
грађевинског земљишта по основу изграђене инфраструктуре, саобраћајнице, у насељу
Драгочај, у Бањалуци.
58. Приједлог одлуке о давању сагласности за закључивање уговора о куповини
земљишта – ради изградње XVI Куљанске улице у насељу Куљани, у Бањалуци, са Бибић
(Чеде) Рајком.
59. Приједлог одлуке о давању сагласности за закључење Уговора о купопродаји
неизграђеног градског грађевинског земљишта непосредном погодбом, за потребе
изградње објекта комуналне инфраструктуре-трафостанице са ЗП Електрокрајина а.д.
Бања Лука.
60. Приједлог одлуке о давању сагласности на закључење Уговора о продаји
неизграђеног градског грађевинског земљишта непосредном погодбом, између Града Бања
Лука и Бањалучкe пиварe а.д. Бања Лука.
61. Приједлог одлуке о давању сагласности за закључење Уговора о купопродаји
неизграђеног градског грађевинског земљишта непосредном погодбом са Пузић (Голуб)
Александром и Пузић (Голуб) Данијелом из Бањалуке.
62. Приједлог одлуке о о давању сагласности на закључење Уговора о продаји 1/11
сувласничког дијела неизграђеног градског грађевинског земљишта непосредном
погодбом, између Града Бања Лука и Давидовић (Душан) Драшка из Бање Луке.
63. Приједлог одлуке о давању сагласности на закључење Уговора о продаји
неизграђеног градског грађевинског земљишта непосредном погодбом, између Града Бања
Лука и Црнчевић (Јове) Наташе из Бање Луке.
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64. Приједлог одлуке о давању сагласности на закључење Уговора о продаји
неизграђеног градског грађевинског земљишта непосредном погодбом, између Града Бања
Лука и Простран-Црнчевић (Недељко) Гордане из Бање Луке.
65. Приједлог одлуке о давању сагласности на закључење Уговора о продаји
неизграђеног градског грађевинског земљишта непосредном погодбом, између Града Бања
Лука и Црнчевић (Лазе) Душана из Бање Луке.
66. Кадровска питања.
66.1. Приједлог рјешења о именовању чланова школских одбора, из реда
представника локалне заједнице:
66.1.1. Приједлог рјешења о именовању члана Школског одбора, из реда
представника локалне заједнице, у Грађевинској школи,
66.1.2. Приједлог рјешења о именовању члана Школског одбора, из реда
представника локалне заједнице, у Основној школи „Бранко Радичевић“,
66.1.3. Приједлог рјешења о именовању члана Школског одбора, из реда
представника локалне заједнице, у Основној школи „Иван Горан Ковачић“,
66.1.4. Приједлог рјешења о именовању члана Школског одбора, из реда
представника локалне заједнице, у Основној школи „Војислав Илић“.
66.2. Приједлог 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.
67. Приједлог одлуке о додјели у закуп пословног простора - под посебним условима
Хрватском пјевачком друштву „Нада“ Бања Лука.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Зоран Талић, дипл.правник
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ИЗМЈЕНА У ДНЕВНОМ РЕДУ
Допуна Дневног реда – достављена одборницима 18.12.2018. године
67. Приједлог одлуке о додјели у закуп пословног простора - под посебним условима
Хрватском пјевачком друштву „Нада“ Бања Лука.
68. Приједлог одлуке о давању сагласности на закључење Уговора о замјени
некретнина непосредном погодбом са Новаковић Јованом, сином Владимира из Бање
Луке. - НАКНАДНО ПОВУЧЕНА ОД СТРАНЕ ПРЕДЛАГАЧА.

ТАЧКЕ ПОВУЧЕНЕ ОД СТРАНЕ ПРЕДЛАГАЧА
НАКОН УСВАЈАЊА ДНЕВНОГ РЕДА
48. Извјештај о реализацији Годишњег програма рада ЈУ Центар за предшколско
васпитање и образовање Бања Лука за радну 2017/2018. годину.
49. Годишњи програм рада ЈУ Центар за предшколско васпитање и образовање Бања
Лука, за радну 2018/2019. годину.
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