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

Број:
Дана:

07/1-25/19.
25.1.2019. 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 34/17), сазивам

29.

СЈЕДНИЦУ
СКУПШТИНЕ ГРАДА БАЊА ЛУКА
ЗА СРИЈЕДУ, 6.2.2019. године
у сали 33 Скупштине Града
са почетком у 9,00 часова

За сједницу предлажем сљедећи
Д Н Е В Н И РЕД

1. Разматрање и усвајање Скраћеног записника са 28. сједнице Скупштине Града,
одржане 26.12. и 27.12.2018. године.
2. Приједлог закључка о узврђивању Нацрта одлуке о измјени и допуни Статута Града
Бања Лука.
3. Приједлог одлуке о критеријумима, условима и начину утврђивања статуса
удружења од интереса за Град Бања Луку из области борачко-инвалидске заштите.
4. Приједлог одлуке о измјени Одлуке о организовању и усклађивању пословања
„Центра за развој пољопривреде и села“ Бања Лука.
5. Приједлог одлуке о доношењу измјене дијела Регулационог плана „Лауш 4“.
6. Приједлог одлуке о доношењу Регулационог плана за простор између: Булевара
војводе Степе Степановића, Улице Вељка Млађеновића, ограде комплекса „Инцел“-а и
десне обале ријеке Врбас.
7. Приједлог одлуке о доношењу Регулационог плана за простор између пута
Бањалука - Градишка и Улице Деспота Стефана Лазаревића.
8. Приједлог одлуке о ревизији измјене Регулационог плана дијела комплекса између
улица Партизанских авијатичара, Пиланске улице, жељезничке пруге „Суња-Добој“ и
комплекса ВРС.
т ел:+387 51 244 420
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9. Приједлог закључка о утврђивању Нацрта измјене дијела регулационог плана
„Центар Исток“.
10. Иницијативе за измјену Регулационих планова:
1. Иницијатива за измјену 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“).
2. Иницијатива за измјену дијела Регулационог плана за простор дефинисан
улицама: Јована Дучића, Паве Радана, I Крајишког корпуса и Вука Караџића.
3. Иницицијатива за измјену дијела Регулационог плана „Паприковац - Петрићевац
- секција Ц, Е, Ф, Г И Х“ .
4. Иницијатива за измјену дијела Регулационог плана „Ада Дебељаци 6“ .
11. Приједлог одлуке о утврђивању назива новим улицама у Пријечанима у Мјесној
зајеници Пријечани (Крчмаричка улица и Улица Моме Капора).
12.Приједлог одлуке о утврђивању назива новој улици у Рамићима у Мјесној
заједници Драгочај (Рамићка улица у Пословној зони Рамићи).
13.Приједлог одлуке о преносу права управљања, коришћења и одржавања Спортске
дворане у Јеврејској улици у Бањој ЈТуци на ЈУ Спортски центар „Борик“ Бања Лука.
14.
Приједлог одлуке о додјели у закуп пословног простора - под посебним условима:
Фондацији „Удружене жене“ Бања Лука.
15. Приједлог одлуке о продаји гараже број 12, у Улици Др Војислава Ђеде
Кецмановића број 1Б, непосредном погодбом Сањи Видојевић из Бање Луке.
16. Приједлог одлуке о продаји гараже број 38 (стари број 38), у Кордунашкој улици
број 1, непосредном погодбом Јадранки Благојевић из Бање Луке.
17. Приједлог одлуке о продаји гараже број ПД - 7, стари број 16, у Улици Мајке
Кнежопољке број 17, непосредном погодбом Јанку Тривићу из Бање Луке.
18. Приједлог одлуке о продаји гараже број ПР - 3, у Улици Др Војислава Ђеде
Кецмановића број ЗА, непосредном погодбом Бојану Тривићу из Бање Луке.
19. Приједлог одлуке о продаји гараже број ПР - 6, у Улици Др Војислава Ђеде
Кецмановића број ЗБ, непосредном погодбом Бојану Тривићу из Бање Луке.
20. Приједлог одлуке о уступању без накнаде „Угоститељско - трговинско туристичкој школи Бања Лука, расходованог канцеларијског намјештаја који се налази у
Пословној зони „Рамићи - Бања Лука“.
21.Приједлог одлуке о уступању без накнаде Културно - умјетничком друштву
„Пискавица“, расходованог канцеларијског намјештаја који се налази у Пословној зони
„Рамићи - Бања Лука“.
22.
Приједлог закључка о давању сагласности на повећање цијене воде и увођење
накнаде за мјерно мјесто.
23. Приједлог акционог
Бањалука за 2019. годину.
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суфинансирања
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24. Програм рада и финансијски план Центра за развој пољопривреде и села Бањалука
за 2019. годину.
25.Приједлог закључка о прихватању Програма коришћења средстава од накнаде за
претварање пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе, у 2019. години.
26.
Извјештај о реализацији Годишњег програма рада ЈУ Центар за предшколско
васпитање и образовање Бања Лука за радну 2017/2018. годину.
27. Приједлог закључка о давању сагласности на Годишњи програма рада ЈУ „Центар
за предшколско васпитање и образовање“ Бања Лука, за радну 2018/2019. годину.
28. Приједлог одлуке о давању сагласности за закључење уговора о купопродаји
градског грађевинског земљишта непосредном погодбом ради комплетирања парцеле са
Дејановић Раденком из Бањалуке.
29. Приједлог одлуке о давању сагласности за закључење уговора о куповини градског
грађевинског земљишта ради изградње саобраћајнице у насељу Куљани.
30. Приједлог одлуке о стављању ван снаге Одлуке о начину и условима продаје
градског грађевинског земљишта у улици Милана Бранковића, јавним надметањемлицитацијом.
31. Кадровска питања:
1. Приједлог одлуке о условима и расписивању конкурса за именовање директора
ЈУ Спортски центар Борик.
2. Приједлог рјешења о именовању начелника Одјељења за културу, туризам и
социјалну политику.
3. Приједлог рјешења о измјени Рјешења о именовању Комисије за избор и
именовање, и награде и признања Скупштине града Бања Лука.
4. Приједлог рјешења о измјени Рјешења о именовању Комисије за мјесне
заједнице, називе улица и тргова Скупштине града Бања Лука
5. Приједлог рјешења о измјени Рјешења о именовању Комисије за стамбенокомуналне послове и послове саобраћаја Скупштине града Бања Лука.
6. Приједлог рјешења о измјени Рјешења о именовању Одбора за здравство,
школство и социјалну политику Скупштине града Бања Лука.
7. Приједлог рјешења о измјени Рјешења о именовању Савјет за младе и спорт
Скупштине града Бања Лука.
8. Приједлог рјешења о измјени Рјешења о именовању Савјета за културу
Скупштине града Бања Лука.

НАПОМЕНА: Материјали за тачке 22 , 28 , 29 , 30 . и тачку 31 . подт. 3 . до 8 . биће
вам достављени накнадно.
Молим одборнике да ОБАВЕЗНО присуствују заказаној сједници, а у случају
спријечености - да обавијесте секретара Скупштине Града, на број телефона 244-433.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Зоран Талић, дипл.правник

