
 
 

РАДНА ТИЈЕЛА – 32 СЈЕДНИЦА  
 
 
 

Комисија за инвалидску и борачку заштиту. 
СРИЈЕДА 8.5.2019. године у 8.00 часова       САЛА 238 
ОДРЖАНА 
 20.  Приједлог одлуке о утврђивању статуса удружења од интереса за Град Бању 
Луку из области борачко-инвалидске заштите. 

  
 

Комисија за просторно уређење, заштиту околине, културног и природног 
насљеђа. 
СРИЈЕДА 8.5.2019. године у 10.00 часова         САЛА 33 
ОДРЖАНА 
 8. Приједлог одлуке о доношењу Регулационог плана за интерполацију 
друштвених садржаја на ужем подручју града Бањалуке. 
 9. Приједлог одлуке о доношењу измјене дијела Регулационог плана између 
улица: Булевар Цара Душана, Омладинске, Радоја Домановића, Бранка Мораче, Патре, 
Теодора Колокотрониса и лијеве обале ријеке Врбас – радни назив „Југ 7“. 
 10. Приједлог одлуке о доношењу 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.  
 11. Приједлог одлуке о доношењу измјене дијела Регулационог плана 
„Паприковац -Петрићевац“, секција „Ц“, „Е“, „Ф“, „Г“ и „Х“. 
 12. Приједлог одлуке о ревизији Регулационог плана за простор између улица 
Гаврила Принципа, Источног транзита и десне обале Врбаса (радни назив „ЈУГ 5“). 
 13. Приједлог одлуке о ревизији дијела Регулационог плана стамбених насеља 
„Лазарево 1, 2 и 3“ – у дијелу подручја насеља „Лазарево 3“. 
 14. Приједлог одлуке о ревизији Регулационог плана „Антена“. 
 15. Приједлог одлуке о изради измјене дијела Регулационог плана стамбеног 
насеља „Старчевица“. 
 16. Приједлог одлуке о изради измјене дијела Регулационог плана за простор 
између улица: цара Лазара, Источног транзита, Гаврила Принципа и десне обале Врбаса 
(радни назив „ЈУГ 4“). 
 17. Приједлог одлуке о изради измјене дијела Регулационог плана за простор 
Регионалног центра у Бањалуци. 
 18. Приједлог одлуке о изради измјене дијела Регулационог плана „Ада - 
Дебељаци 5“. 

  
 

  
Комисија за прописе, представке и провођење Етичког кодекса Скупштине. 
ПЕТАК 10.5.2019. године у 8.00 часова        САЛА 238 
ОДРЖАНА 
 19. Приједлог одлуке о утврђивању висине средстава за стипендирање ученика и 
студената из Буџета Града Бања Лука, висини стинендија, дефицитарним и 
суфицитарним занимањима за школску/академску 2019/2020. годину. 
 21. Приједлог одлуке о измјени Одлуке о пословним зградама, пословним 
просторијама и гаражама у својини Града Бања Лука. 
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 22. Приједлог одлуке о измјени Одлуке о организовању и усклаћивању 
пословања Јавне установе „Раднички универзитет“ у Бањој Луци. 
 23. Приједлог одлуке о продаји гараже број 29 (стари број гараже 29), у 
Кордунашкој улици број 1, непосредном погодбом Данијелу Бјелајцу из Бањалуке. 
 24. Приједлог одлуке о продаји гаража у Улици Радоја Домановића и Улици 
Филипа Мацуре. 
 25. Приједлог одлуке о додјели у закуп пословних просторија - под посебним 
условима: Српском просвјетном и културном друштву „Просвјета“ - Градски одбор 
Бања Лука. 
 26. Приједлог одлуке о додјели у закуп пословних просторија - под посебним 
условима: Удружењу грађана „Градске баште“ Бања Лука. 
 27. Приједлог одлуке о додјели у закуп пословних просторија - под посебним 
условима: Градском тамбурашком оркестру Бања Лука. 
 28. Приједлог одлуке о додјели у закуп пословних просторија - под посебним 
условима: Јавној установи „Воде Српске“ Бијељина. 

 
 

 
Комисија за буџет и финансије. 
ПЕТАК 10.5.2019. године у 13.00 часова         САЛА 238 
ОДРЖАНА 

 2. Консолидовани извјештај о извршењу Буџета Града Бања Лука за период 
01.01.-31.12. 2018. године. 
 3. Приједлог одлуке о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених 
намјенских средстава за 2018. годину. 
 4. Приједлог одлуке о усвајању Ребаланса Буџета Града Бања Лука за 2019. 
годину. 
 5. Приједлог одлуке о допуни Одлуке о извршењу Буџета Града Бања Лука за 
2019. годину. 
 6. Приједлог одлуке о усвајању Ревидираног плана за измирење неизмирених 
обавеза из претходног периода. 
 7. Приједлог одлуке о кредитном задужењу Града Бања Лука за финансирање 
капиталних инвестиција. 
 31. Приједлог одлуке о преносу права власништва над ватрогасним возилом, са 
Града Бања Лука на Општину Шековићи. 
 45. Извјештај о пословању и годишњи обрачун ЈЗУ Дом здравља у Бањој Луци 
за 2018. годину. 
 46. Програм рада и финансијски план ЈЗУ Дом здравља у Бањој Луци за 2019. 
годину. 
 47. Информација о финансијском пословању ЈУ „Центра за предшколско 
васпитање и образовање“ Бања Лука за период од 01.01. до 31.12.2018. године. 

 
 
 

Комисија за мјесне заједнице, називе улица и тргова. 
ПОНЕДЈЕЉАК 13.5.2019. године у 8.00 часова      САЛА 238 
ОДРЖАНА 
 35. Извјештај о реализацији Програма рада зимске службе за 2018/2019. годину. 
 36. Приједлог програма рада зимске службе за 2019/2020. годину. 
 37. Извјештај о реализацији Програма заједничке комуналне потрошње, 
Одјељења за саобраћај и путеве, за 2018. годину. 
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 38. Извјештај о реализацији Програма уређења грађевинског земљишта, 
Одјељења за саобраћај и путеве, за 2018. годину. 
 39. Извјештај о реализацији Програма заједничке комуналне потрошње, 
Одјељења за комуналне послове, за 2018. годину. 
 40. Извјештај о реализацији Програма уређења грађевинског земљишта, 
Одјељења за комуналне послове, за 2018. годину. 
 41. Приједлог измјена и допуна програма уређења грађевинског земљишта за 
2019. годину Одјељења за саобраћај и путеве. 
 42. Приједлог измјена и допуна програма заједничке комуналне потрошње за 
2019. годину Одјељења за саобраћај и путеве. 
 43. Приједлог измјена и допуна програма уређења грађевинског земљишта за 
2019. годину Одјељења за комуналне послове. 
 44. Приједлог измјена и допуна програма заједничке комуналне потрошње за 
2019. годину Одјељења за комуналне послове. 

  

Комисија за привреду и развој. 
ПОНЕДЈЕЉАК 13.5.2019. године у 11.00 часова    САЛА 238 
ОДРЖАНА 

 32. Извјештај о реализацији Акционог плана запошљавања на подручју града 
Бањалуке за 2018. годину.  
 33. Приједлог акционог плана запошљавања на подручју града Бањалуке за 2019. 
годину. 
 34. Приједлог програма кориштења подстицајних средстава у функцији 
запошљавања за 2019. годину. 
 48. Информација о пословању ЈП „Деп-от“ Бања Лука и раду органа предузећа, у 
2018. години. 

  
 

Комисија за стамбено-комуналне послове и послове саобраћаја. 
ПОНЕДЈЕЉАК 13.5.2019. године у 13.00 часова    САЛА 238 
ОДРЖАНА 
 35. Извјештај о реализацији Програма рада зимске службе за 2018/2019. годину. 
 36. Приједлог програма рада зимске службе за 2019/2020. годину. 
 37. Извјештај о реализацији Програма заједничке комуналне потрошње, 
Одјељења за саобраћај и путеве, за 2018. годину. 
 38. Извјештај о реализацији Програма уређења грађевинског земљишта, 
Одјељења за саобраћај и путеве, за 2018. годину. 
 39. Извјештај о реализацији Програма заједничке комуналне потрошње, 
Одјељења за комуналне послове, за 2018. годину. 
 40. Извјештај о реализацији Програма уређења грађевинског земљишта, 
Одјељења за комуналне послове, за 2018. годину. 
 41. Приједлог измјена и допуна програма уређења грађевинског земљишта за 
2019. годину Одјељења за саобраћај и путеве. 
 42. Приједлог измјена и допуна програма заједничке комуналне потрошње за 
2019. годину Одјељења за саобраћај и путеве. 
 43. Приједлог измјена и допуна програма уређења грађевинског земљишта за 
2019. годину Одјељења за комуналне послове. 
 44. Приједлог измјена и допуна програма заједничке комуналне потрошње за 
2019. годину Одјељења за комуналне послове. 
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Комисија за прописе, представке и провођење Етичког кодекса Скупштине. 
УТОРАК 14.5.2019. године у 8.00 часова       САЛА 238 
ОДРЖАНА 
 29. Приједлог одлуке о додјели јавних површина ради привременог заузимања. 
 30. Приједлог одлуке о додјели јавних површина ради привременог заузимања. 
 31. Приједлог одлуке о преносу права власништва над ватрогасним возилом, са 
Града Бања Лука на Општину Шековићи. 
 49. Приједлог одлуке о давању сагласности за закључење Уговора о куповини 
градског грађевинског земљишта ради изградње приступне саобраћајнице у огранку 
Улице Петра Великог код бр. 46А, насеље Чесма, у Бањалуци. 
 50. Приједлог одлуке о давању сагласности за закључивање уговора о куповини 
земљишта и о исплати накнаде за земљиште - ради регулисања корита ријеке Врбање и 
санације насипа на десној обали ријеке Врбање у насељу Чесма, у Бањалуци. 
 51.  Приједлог одлуке о давању сагласности за закључивање уговора о куповини 
земљишта и о исплати накнаде за земљиште, објекте и засаде - ради реконструкције 
дијела Шарговачке улице, у Бањалуци. 
 52. Приједлог одлуке о давању сагласности за закључивање уговора о куповини 
земљишта и о исплати накнаде за земљиште, објекте и засаде — ради изградње 
саобраћајнице — Улица краља Александра I Карађорђевића у Бањалуци. 
 53. Приједлог одлуке о давању сагласности на закључење Уговора о продаји 
градског грађевинског земљишта непосредиом погодбом, између Града Бања Лука и 
Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње, ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука. 
 54. Приједлог одлуке о давању сагласности за закључење Уговора о замјени 
непокретности у Кључкој улици између Трнинић (Бошко) Милана из Бањалуке и Града 
Бањалука. 
 55. Приједлог одлуке о давању сагласности за закључење Уговора о замјени 
непокретности између Комљеновић (Михајло) Миливоја и Града Бања Лука. 

  
 
 

Одбор за здравство, школство и социјалну политику. 
УТОРАК 14.5.2019. године у 12.00 часова     САЛА 238 
ОДРЖАНА 
 19. Приједлог одлуке о утврђивању висине средстава за стипендирање ученика и 
студената из Буџета Града Бања Лука, висини стинендија, дефицитарним и 
суфицитарним занимањима за школску/академску 2019/2020. годину. 
 45. Извјештај о пословању и годишњи обрачун ЈЗУ Дом здравља у Бањој Луци 
за 2018. годину. 
 46. Програм рада и финансијски план ЈЗУ Дом здравља у Бањој Луци за 2019. 
годину. 
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Комисија за избор и именовање, награде и признања. 
УТОРАК 14.5.2019. године у 14.00 часова     САЛА 238 
ОДРЖАНА 
 56. Кадровска питања: 
       1. Приједлог рјешења о разрјешењу начелника Одјељења за локални 
економски развој и стратешко планирање, Градске управе Града Бањалука.  
        2. Приједлог рјешења о именовању вршиоца дужности начелника Одјељења 
за локални економски развој и стратешко планирање. 
       3. Приједлог рјешења о разрјешењу предсједника Одбора за жалбе 
запослених у Градској управи Града Бања Лука. 
       4. Приједлог одлуке о условима и расписивању новог јавног конкурса за 
избор предсједника Одбора за жалбе запослених у Градској управи Града Бања 
Лука. 
 
 Извјештај Комисије за избор и именовање, награде и признања о констатовању 
престанка мандата одборнику Ненаду Талићу. 
 Извјештај Комисије за избор и именовање, награде и признања којим се 
констатује мандат одборнику Наташи Марић-Удовчић. 


