
РАДНА ТИЈЕЛА 33. СЈЕДНИЦА  
 

 Комисија за мјесне заједнице, називе улица и тргова. 
 УТОРАК 4.6.2019. у 10.00 часова           сала 238 
 ОДРЖАНА 
 25. Извјештај о раду Центра за развој пољопривреде и села Бања Лука за 2018. 
годину. 

 
 Комисија за прописе, представке и провођење Етичког кодекса Скупштине. 
 УТОРАК 4.6.2019. у 12.00 часова           сала 238 

 ОДРЖАНА 
 7. Приједлог одлуке о измјени Одлуке о комуналним таксама. 
 16. Приједлог одлуке о продаји гараже број ПР – 2 (стари број гараже 8), у 
Улици Милице Стојадиновић Српкиње број 2, непосредном погодбом Мацура Перици 
из Бање Луке. 
 17. Приједлог одлуке о додјели у закуп пословног простора - под посебним 
условима: Културно умјетничком друштву „Чајавец“ Бања Лука. 
 18. Приједлог одлуке о измјени Одлуке о додјели у закуп пословних просторија - 
под посебним условима, број 07-013-206/18 од дана 24.4. и 25.4.2018. године. 
 19. Приједлог одлуке о измјени Одлуке о додјели у закуп пословних просторија - 
под посебним условима, број 07-013-606/18 од 26.12. и 27.12.2018. године. 
 20. Приједлог одлукe о додјели јавне површине ради привременог заузимања, 
Росић Миленку из Бањалуке. 
 31. Приједлог одлуке о губитку статуса непокретносги у општој употреби, 
земљишта означеног као кч.бр. 194/153 к.о. Бањалука 1. 
 32. 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. 
 33. Приједлог одлуке о давању сагласности за закључивање Уговора о куповини 
индивидуалног стамбеног објекта са припадајућим земљиштем у сврху рушења и 
изградње саобраћајнице на углу Пионирске улице и Улице браће Југовића у Бањалуци 
 34. Приједлог одлуке о измјени Одлуке о условима и начину одржавања јавних 
манифестација те кориштењу аудио и видео помагала у објектима и изван њих. 

 
 Одбор за здравство, школство и социјалну политику. 

 СРИЈЕДА 5.6.2019. у 13.00 часова           сала 238 
 ОДРЖАНА 

 26. Извјештај о пословању ЈУ „Раднички универзитет“ Бања Лука за 2018. 
годину. 

 
Комисија за стамбено-комуналне послове и послове саобраћаја. 

 СРИЈЕДА 5.6.2019. у 14.00 часова           сала 238 
 ОДРЖАНА 

 14. Приједлог закључка о давању сагласности на повећање цијене услуга 
прикупљања и одвоза комуналног отпада из домаћинстава у урбаном и руралном 
подручју те комуналног отпада установа, предузећа и предузетника с подручја града. 
 28. Информација о пословању Водовода а.д. Бања Лука за пословну 2018. 
годину. 
 29. Информација о пословању „Градског гробља“ ЈК а.д Бања Лука за период 
јануар-децембар 2018. године.  
 30. Информација о плану пословања „Градског гробља“ ЈК а.д Бања Лука за 
2019. годину. 
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 Комисија за просторно уређење, заштиту околине, културног и природног 
насљеђа. 
 ПЕТАК 7.6.2019. у 10.00 часова                  сала 33 
 ОДРЖАНА 
 8. Приједлог одлуке о доношењу Регулационог плана дијела насеља Карановац. 
 9. Приједлог одлуке о измјени дијела Регулационог плана за простор 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 измјени дијела Измјене и допуне Регулационог плана 
стамбеног насеља Петрићевац. 
 11. Приједлог закључка о поновном утврђивању Нацрта измјене дијела 
Регулационог плана „Обилићево“ у Бањалуци. 
 12. Приједлог закључка о утврђивању Нацрта измјене дијела Регулационог плана 
„Ада Дебељаци 1“.  
 13. Приједлог закључка о утврђивању Нацрта Регулационог плана за дио 
подручја насеља Дервиши и Новаковићи - Вујновићи. 

  
 
 

 
 Комисија за буџет и финансије. 
 ПЕТАК 7.6.2019. у 12.00 часова            сала 238 
 2. Информација о задужењу Града Бања Лука и датим гаранцијама на дан 
31.12.2018. године.  
 3. Приједлог закључка о прихватању Извјештајa о напретку по Уговору о зајму 
са Европском банком за обнову и развој (број 12-Г-4256/17 од 13.11.2017. године), за 
период 01.01-31.12.2018. године. 
 4. Приједлог одлуке о одгођеном плаћању дуга (РК Боска ад Бања Лука). 
 5. Приједлог одлуке о коначном отпису ненаплативих потраживања 
(потраживања која су одбијена правоснажним одлукама суда). 
 6. Приједлог одлуке о коначном отпису ненаплативих потраживања 
(потраживања од субјеката који су брисани из судских и других регистара). 
 15. Приједлог одлуке о уступању без накнаде расходованог канцеларијског 
намјештаја ЈУ „Технолошка школа“, Бања Лука. 
 21. Извјештај о реализацији Програма коришћења средстава од накнаде 
дефинисане Законом о шумама, у 2018. години. 
 22. Извјештај о реализацији Програма коришћења средстава од накнадe 
дефинисанe Законом о водама, у 2018. години. 
 23. Извјештај о реализацији Програма кориштења средстава од накнаде 
дефинисане Законом о концесијама у 2018. години. 
 24.  Извјештај о реализацији Програма утрошка средстава оствaрених по основу 
накнада за коришћење природних ресурса у сврху производње електричне енергије у 
2018. години. 
 25. Извјештај о раду Центра за развој пољопривреде и села Бања Лука за 2018. 
годину. 
 26. Извјештај о пословању ЈУ „Раднички универзитет“ Бања Лука за 2018. 
годину. 
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 Комисија за привреду и развој. 
 ПЕТАК 7.6.2019. у 15.00 часова            сала 238 

 7. Приједлог одлуке о измјени Одлуке о комуналним таксама. 
 14. Приједлог закључка о давању сагласности на повећање цијене услуга 
прикупљања и одвоза комуналног отпада из домаћинстава у урбаном и руралном 
подручју те комуналног отпада установа, предузећа и предузетника с подручја града. 
 25. Извјештај о раду Центра за развој пољопривреде и села Бања Лука за 2018. 
годину. 
 28. Информација о пословању Водовода а.д. Бања Лука за пословну 2018. 
годину. 
 29. Информација о пословању „Градског гробља“ ЈК а.д Бања Лука за период 
јануар-децембар 2018. године.  
 30. Информација о плану пословања „Градског гробља“ ЈК а.д Бања Лука за 
2019. годину. 

  
 Комисија за прописе, представке и провођење Етичког кодекса Скупштине. 
 УТОРАК 11.6.2019. у 12.00 часова           сала 238 

 5. Приједлог одлуке о коначном отпису ненаплативих потраживања 
(потраживања која су одбијена правоснажним одлукама суда). 
 6. Приједлог одлуке о коначном отпису ненаплативих потраживања 
(потраживања од субјеката који су брисани из судских и других регистара). 
 27. Извјештај о раду Правобранилаштва Републике Српске - Сједиште замјеника 
Бања Лука, за период 01.01.2018. до 31.12.2018. године. 

  
 Комисија за избор и именовање, награде и признања. 
 УТОРАК 11.6.2019. у 14.00 часова         сала 238 
 35. Кадровска питања: 
 1. Приједлог рјешења о измјени Рјешења о именовању и овлаштењу одборника 
Скупштине града Бања Лука, за закључивање бракова. 
 2. Приједлог рјешења о измјени Рјешења о именовању Комисије за прописе, 
представке и провођење Етичког кодекса Скупштине.  
 3. Приједлог рјешења о измјени Рјешења о именовању Комисије за привреду и 
развој Скупштине града Бања Лука.  
 4. Приједлог рјешења о измјени Рјешења о именовању Одбора за здравство, 
школство и социјалну политику Скупштине града Бања Лука.  
 5. Приједлог рјешења о измјени Рјешења о именовању Одбора за регионалну и 
међународну сарадњу Скупштине града Бања Лука. 
 6. Приједлог рјешења о измјени Рјешења о именовању Савјета за младе и спорт 
Скупштине града Бања Лука.  
 7. Приједлог рјешења о именовању директора ЈЗУ Дом здравља Бања Лука. 
 8. Приједлог рјешења о именовању комисије за примопредају дужности именованих 
лица у ЈЗУ Дом здравља Бања Лука. 
 9. Приједлог рјешења о именовању чланoвa Школских одбора, из реда представника 
локалне заједнице: 
     9.1. Приједлог рјешења о именовању члана Школског одбора, из реда 
представника локалне заједнице, у Гимназији у Бањалуци, 
     9.2. Приједлог рјешења о именовању члана Школског одбора, из реда 
представника локалне заједнице, у Средњешколском центру Апеирон, 
     9.3. Приједлог рјешења о именовању члана Школског одбора, из реда 
представника локалне заједнице, у Основној школи Борисав Станковић, 
     9.4. Приједлог рјешења о именовању члана Школског одбора, из реда 
представника локалне заједнице, у Основној школи Милош Црњански. 

  


