
РАДНА ТИЈЕЛА 31. СЈЕДНИЦА  
ОКВИРНИ ПРЕГЛЕД РАДНИХ ТИЈЕЛА  

 
Одбор за здравство, школство и социјалну политику. 
ПОНЕДЈЕЉАК – 1.4.2019. године у 10 часова       САЛА 238 

31. Извјештај о пословању ЈУ Центар за социјални рад Бањалука за 2018. годину. 
32. Програм пословања ЈУ Центар за социјални рад Бањалука за 2019. годину. 

 
 

Комисија за просторно уређење, заштиту околине, културног и природног 
насљеђа. 

ПОНЕДЈЕЉАК – 1.4.2019. године у 12 часова                  САЛА 33 
11. Приједлог одлуке о доношењу Регулационог плана стамбеног насеља „Шарговац 

1“. 
12. Приједлог одлуке о измјени дијела Регулационог плана за простор Регионалног 

центра у Бањалуци. 
13. Приједлог одлуке о измјени дијела Регулационог плана „Паприковац-

Петрићевац, зона Б“. (Његошева улица, на простору означеном као к.ч. бр. 273/1 и 
друге). 

14. Приједлог одлуке о изради измјене дијела Регулационог плана „Паприковац 
Петрићевац, зона Б“. (Улица Зоре Ковачевић, на простору означеном као к.ч. бр. 1526/5 и 
друге). 

15. Приједлог одлуке о изради измјене дијела Регулационог плана стамбеног насеља 
„Дракулић“. 

16. Приједлог одлуке о изради измјене дијела Регулационог плана Пословне зоне 
„Рамићи“. 

17. Приједлог закључка о поновном утврђивању Нацрта Регулационог плана „Југ 3“. 
18. Приједлог закључка о утврђивању Нацрта измјене дијела Регулационог плана за 

простор Регионалног центра у Бањалуци. 
19. Приједлог закључка о утврђивању Нацрта измјене дијела Регулационог плана за 

простор „Новаковићи-Вујиновићи“ секција А, Б, Ц. 
20. Приједлог закључка о утврђивању Нацрта измјене дијела Регулационог плана 

„Пријечани“. 
21. Иницијативе за измјене Регулационих планова: 
      21.1. Иницијатива за измјену дијела Регулационог плана стамбеног насеља 

Петрићевац и измјену дијела Регулационог плана за спој источног и западног транзита – 
улицом Ивана Горана Ковачића. 

 21.2. Иницијативa за измјену дијела Регулационог плана стамбеног насеља 
„Шарговац 2“. 

 21.3. Иницијатива за измјену дијела Регулационог плана за простор Регионалног 
центра. 

 
 

Комисија за стамбено-комуналне послове и послове саобраћаја. 
ПОНЕДЈЕЉАК – 1.4.2019. године у 15 часова               САЛА 238  

 7. Приједлог одлукe о јавним паркиралиштима и гаражама на територији града 
Бања Лука. 

 8. Приједлог одлуке о измјени Одлуке о општим условима за производњу, 
испоруку и коришћење топлотне енергије. 

 9. Приједлог одлуке о измјени Одлуке о јавном водоводу и јавној канализацији. 

Комисија за прописе, представке и провођење Етичког кодекса Скупштине. 
УТОРАК – 2.4.2019. године у 9 часова      САЛА 238 

 6. Приједлог одлуке о комуналним таксама. 
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 7. Приједлог одлукe о јавним паркиралиштима и гаражама на територији града 
Бања Лука. 

 9. Приједлог одлуке о измјени Одлуке о јавном водоводу и јавној канализацији. 
 10. Приједлог одлуке о допуни Одлуке о одређивању радног времена правним 

лицима и предузетницима који обављају трговинску, занатску и услужну дјелатност на 
подручју града Бањалуке. 

 24. Приједлог одлуке о додјели у закуп пословног простора - под посебним 
условима: Туристичкој организацији Града Бања Лука. 

 25. Приједлог одлуке о додјели у закуп пословног простора - под посебним 
условима: Комисији за жалбе Републике Српске. 

 26. Приједлог одлуке о додјели у закуп пословних просторија - под посебним 
условима: Фудбалском клубу „Будућност“ Бања Лука. 

 27. Приједлог одлуке о стављању ван снаге тачке 5. Одлуке о давању у закуп 
пословних простора, број 07-013-207/18. 

 
Комисија за привреду и развој. 

УТОРАК – 2.4.2019. године у 14 часова      САЛА 238 
 6. Приједлог одлуке о комуналним таксама. 
 10. Приједлог одлуке о допуни Одлуке о одређивању радног времена правним 

лицима и предузетницима који обављају трговинску, занатску и услужну дјелатност на 
подручју града Бањалуке. 

 33. Извјештај о раду Градске развојне агенције Бањалука за 2018. годину. 
34. План рада и финансијски план Градске развојне агенције Бањалука за 2019. 

годину. 
35. Извјештај о раду Фондације Иновациони центар Бањалука за период 1.1. – 

31.12.2018. године. 
36. Пословни план Фондације Иновациони центар Бањалука за период 1.1. – 

31.12.2019. године. 

 
Комисија за буџет и финансије. 
ПОНЕДЈЕЉАК – 8.4.2019. године у 10 часова     САЛА 238 

2. Приједлог одлуке о стављању ван снаге Одлуке о покрићу кумулираног дефицита 
буџета Града Бања Лука са стањем на дан 31.12.2015. године. 

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

22. Приједлог одлуке о кредитном задужењу Града Бања Лука за рефинансирање 
постојећег дуга. 

23.1. Приједлог одлуке о коначном отпису ненаплативих потраживања. 
23.2. Приједлог одлуке о одгођеном плаћању дуга по основу комуналне накнаде. 
28. Приједлог плана утрошка средстава за техничко опремање Професионалне 

територијалне ватрогасне јединице Града Бања Лука у 2019. години. 
31. Извјештај о пословању ЈУ Центар за социјални рад Бањалука за 2018. годину. 
32. Програм пословања ЈУ Центар за социјални рад Бањалука за 2019. годину. 
33. Извјештај о раду Градске развојне агенције Бањалука за 2018. годину. 
34. План рада и финансијски план Градске развојне агенције Бањалука за 2019. 

годину. 
35. Извјештај о раду Фондације Иновациони центар Бањалука за период 1.1. – 

31.12.2018. године. 
36. Пословни план Фондације Иновациони центар Бањалука за период 1.1. – 

31.12.2019. године. 

 
Комисија за прописе, представке и провођење Етичког кодекса Скупштине. 

ПОНЕДЈЕЉАК – 8.4.2019. године у 14 часова     САЛА 238 
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   8. Приједлог одлуке о измјени Одлуке о општим условима за производњу, 
испоруку и коришћење топлотне енергије. 

 38. Приједлог одлуке о давању сагласности за закључивање Уговора о куповини 
земљишта, кч.бр. 984/28, 982/6, 981/4, 974/11, 947/2, 951/27 и 941/10, уписане у лист 
непокретности к.о. Шарговац и о исплати накнаде за земљиште, објекте и засаде — 
ради  реконструкције дијела Шарговачке улице, у Бањалуци. 

 39. Приједлог одлуке о давању сагласности за закључивање уговора о куповини 
земљишта, кч.бр. 974/6, 948/6, 974/8, 976/3, 981/5, 982/7, 1050/5, 1048/2, 973/5, уписане 
у лист непокретности к.о. Шарговац и о исплати накнаде за земљиште, објекте и засаде 
- ради реконструкције дијела Шарговачке улице, у Бањалуци. 

 40. Приједлог одлуке о давању сагласности за закључивање уговора о куповини 
земљишта – ради изградње инфраструктурног објекта - саобраћајнице Делибашино 
село - Пријечани, у Бањалуци. 

 41. Приједлог одлуке о давању сагласности на закључење Уговора о купопродаји 
неизграђеног градског грађевинског земљишта непосредном погодбом са Мјешовитим 
Холдингом „ЕРС“ - МП а.д. Требиње ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бањалука. 

 42. Приједлог одлуке о давању сагласности на закључење Уговора о продаји 
неизграђеног градског грађевинског земљишта неносредном погодбом, између Града 
Бања Лука и Јелене (Новак) Илић и Ларе (Радиша) Мандић из Бањалуке. 

 43. Приједлог одлуке о давању сагласности на заклучење Уговора о продаји 
неизграђеног градског грађевинског земљишта непосредном погодбом, између Града 
Бања Лука и Фехима (Алија) Шабановића. 

 44. Кадровска питања: 
       3. Приједлог одлуке о образовању повременог радног тијела Одбора за 
праћење реализације усвојених програма, планова и пројеката у области комуналне и 
саобраћајне инфраструктуре. 

 
Одбор за регионалну и међународну сарадњу. 
УТОРАК – 9.4.2019. године у 9 часова      САЛА 238 
 5. Приједлог одлуке о закључивању Споразума између Града Бање Луке и 

Општине Куманово. 

 
Комисија за избор и именовање, награде и признања. 
УТОРАК – 9.4.2019. године у 11 часова      САЛА 238 
 4. Приједлог одлукa о додјели награда и признања поводом 22. Априла – Дана 

града Бањалуке.  
 44. Кадровска питања: 

      1. Приједлог одлуке о условима и расписивању конкурса за попуну 
упражњеног мјеста директора ЈЗУ Дом здравља Бања Лука.  
       2. Приједлог одлуке о условима и расписивању Конкурса за избор и 
именовање члана Школског одбора, из реда представника локалне заједнице, у 
Гимназији у Бањалуци. 
       3. Приједлог одлуке о образовању повременог радног тијела Одбора за 
праћење реализације усвојених програма, планова и пројеката у области комуналне и 
саобраћајне инфраструктуре. 
        4. Приједлог рјешења о именовању директора ЈУ Спортски центар „Борик“ 
Бања Лука. 

  


