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УСВОЈЕНИ ДНЕВНИ РЕД 

34. СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА 

 

 

 

1. Разматрање и усвајање Скраћеног записника са 33. сједнице Скупштине Града, 

одржане 12.6.2019. године.  

 

2. Приједлог одлуке о измјени Одлуке о оснивању заједничког привредног друштва. 

 

3. Приједлог одлуке о давању сагласности на Нацрт анекса уговора о оснивању „Еко 

Топлане Бања Лука“ д.о.о. Бања Лука. 

 

4. Приједлог одлуке о давању на управљање, коришћење и одржавање магистралног 

вреловода „Борик“.  

 

5. Извјештај о реализацији Стратегије развоја града Бања Лука за 2018. годину. 

 
6. Приједлог акционог плана пројеката Града Бањалука за 2019. годину.  
 
7. Приједлог одлуке о измјени и допуни Одлуке о рекламирању на територији Града 

Бањалука.  
 
8. Приједлог одлуке о доношењу измјене дијела Регулационог плана „Центар Исток“. 
 
9. Приједлог одлуке о доношењу измјене дијела Регулационог плана стамбеног 

насеља „Паприковац - Петрићевац“, зона А. 
 
10. Приједлог одлуке о доношењу измјене дијела Регулационог плана за простор 

Регионалног центра у Бањалуци. 
 
11.  Приједлог одлуке о доношењу измјене дијела Регулационог плана за простор 

„Новаковићи Вујуновићи“, секција А, Б, Ц. 
 
12. Приједлог закључка о утврђивању Нацрта измјене дијела Регулационог плана 

„Обилићево“.   
 
13.  Приједлог закључка о утврђивању Нацрта измјене дијела Регулационог за уређење 

обала Врбаса. 
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14.  Иницијативa за измјену дијела Регулационог плана стамбеног насеља Дракулић. 
 

15.  Приједлог одлука о продужењу периода закупа под посебним условима, ЈУ Центар 

за предшколско васпитање и образовање Бања Лука: 

 15.1. пословног простора број 90, који се налази у улици Краља Петра II 

Карађорђевића број 63, 

 15.2. пословног простора број 129, који се налази у Улици Јосифа Панчића број 2, 

 15.3. пословног простора број 170, који се налази у Крфској улици број 90,   

 15.4. пословног простора број 173, који се налази у Крфској улици број 74. 

       

16. Приједлог одлука о продужењу периода закупа под посебним условима, ЈУ  Центар 

за социјални рад Бања Лука: 

 16.1. пословног простора број 114, који се налази у Кордунашкој улици број 12, 

 16.2. пословног простора број 123, који се налази у Улици Јосифа Панчића број 4. 

 

17. Приједлог одлука о продужењу периода закупа под посебним условима, ЈЗУ  „Дом  

здравља“ Бања Лука: 

 17.1. пословног простора број 87, који се налази у Улици Триве Амелице број 26, 

 17.2. пословног простора број 136, који се налази у Улици Рајка Боснића број 21, 

 17.3. пословног простора број 144, који се налази у Улици Југ Богдана број 66, 

 17.4. пословног простора број 145, који се налази у Улици Југ Богдана број 66, 

 17.5. пословног простора број 146, који се налази у Улици Југ Богдана број 66, 

 

18. Приједлог одлуке о продужењу периода закупа под посебним условима, Удружењу 

породица са четворо и више дјеце града Бања Лука. 

 

19. Приједлог одлуке о продужењу периода закупа под посебним условима, Удружењу 

за помоћ лицима са аутизмом „Дјеца свјетлости“ из Бање Луке. 

 

20. Приједлог одлуке о продужењу периода закупа под посебним условима, Удружењу 

грађана Градској организацији слијепих Бања Лука.  

 

21. Приједлог одлуке о продужењу периода закупа под посебним условима, Савезу 

параплегичара, обољелих од дјечије парализе и осталих тјелесних инвалида Републике 

Српске. 

 

22.  Приједлог одлуке о продужењу периода закупа под посебним условима, 

Удружењу дијализираних, трансплантираних и хроничних бубрежних болесника 

Републике Српске. 

 

23.  Приједлог одлуке о продужењу периода закупа под посебним условима, 

Удружењу обољелих од мултипле склерозе Републике Српске. 

 

24.  Приједлог одлуке о продужењу периода закупа под посебним условима, 

Удружењу дистрофичара регије Бања Лука.  

 

25.  Приједлог одлуке о продужењу периода закупа под посебним условима, 

Републичкој организацији породица заробљених и погинулих бораца и несталих цивила 

Републике Српске. 
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26.  Приједлог одлуке о продужењу периода закупа под посебним условима, Градској 

организацији породица заробљених и погинулих бораца и несталих цивила Републике 

Српске. 

 

27.  Приједлог одлуке о продужењу периода закупа под посебним условима, Градском 

удружењу потомака и поштовалаца ратних добровољаца 1912-1918. године  Бања Лука. 

 

28.  Приједлог одлуке о продужењу периода закупа под посебним условима, Борачкој 

организацији града Бања Лука. 

 

29.  Приједлог одлуке о продужењу периода закупа под посебним условима, 

Кошаркашком клубу инвалида „Врбас“ Бања Лука. 

 

30.  Приједлог одлуке о продужењу периода закупа под посебним условима, 

Одбојкашком клубу инвалида „Бања Лука“. 

 

31.  Приједлог одлуке о продужењу периода закупа под посебним условима, 

Универзитетском одбојкашком клубу „Banja Luka Volley“ Бања Лука. 

 

32.  Приједлог одлуке о продужењу периода закупа под посебним условима, 

Куглашком клубу „Борац“ Бања Лука. 

 

33. Приједлог одлуке о продужењу периода закупа под посебним условима, 

Муслиманском добротворном удружењу „Мерхамет“ Бања Лука. 

 

34.  Приједлог одлуке о продужењу периода закупа под посебним условима, 

Хуманитарној организацији „Genesis Project” из Бање Луке.   

 

35.  Приједлог одлуке о продужењу периода закупа под посебним условима,  

Удружењу грађана „Бањалучко студентско позориште“. 

 

36.  Приједлог одлуке о продужењу периода закупа под посебним условима, 

Удружењу грађана „Култарт“ из Бање Луке. 

 

37.  Приједлог одлуке о продужењу периода закупа под посебним условима, ЈЗУ 

„Заводу за медицину рада и спорта Републике Српске“. 

 

38.  Приједлог одлуке о продужењу периода закупа под посебним условима, Уставном 

суду Републике Српске. 

 

39.  Приједлог одлуке о продужењу периода закупа под посебним условима, 

Правобранилаштву Републике Српске Бања Лука. 

 

40.  Приједлог одлуке о продужењу периода закупа под посебним условима, 

Ватрогасном савезу Републике Српске. 

 

41.  Приједлог одлука о продужењу периода закупа под посебним условима, 

Туристичкој организацији Града Бања Лука: 

 41.1. пословног простора број 29, у Улици Војводе Момчила број 16. 

 41.2. пословног простора број 33, у Улици Краља Петра I Карађорђевића број 87. 
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42. Приједлог одлука о продужењу периода закупа под посебним условима, ЈП 

Регионална депонија „ДЕП-ОТ“ д.о.о. Бања Лука: 

 42.1. пословног простора број 91, који се налази у Булевару војводе Живојина 

Мишића број 17, 

 42.2. пословног простора број 93, који се налази у Булевару војводе Живојина 

Мишића број 23. 

 

43.  Приједлог одлуке о продужењу периода закупа под посебним условима, 

Удружењу економиста  Републике Српске „Swot“. 

 

44.  Приједлог одлуке о продужењу периода закупа под посебним условима, 

Удружењу правника Републике Српске. 

 

45.  Приједлог одлуке о продужењу периода закупа под посебним условима, Савезу 

иноватора Републике Српске.  

 

46.  Приједлог одлуке о продужењу периода закупа под посебним условима, 

Удружењу Херцеговаца у Бањој Луци. 

 

47.  Приједлог одлуке о продужењу периода закупа под посебним условима, 

Удружењу грађана „Мој Дрвар“. 

 

48.  Приједлог одлуке о продужењу периода закупа под посебним условима, Ловачком 

удружењу „Мањача“ Стричићи. 

 

49.  Приједлог одлуке о продужењу периода закупа под посебним условима, 

Удружењу грађана „Клуб одгајивача и љубитеља паса – гонича“ Бања Лука. 

 

50.  Приједлог одлуке о давању у закуп под посебним условима пословних просторија, 

Ауто картинг клубу „Професионал“ Бања Лука. 

 

51.  Информација о стању у привреди и запошљавању у граду Бања Лука.  

 

52.  Информација о пословању Еко топланa Бањалука у 2018. години. 

 

53.  Информација о плану пословања Еко топланa Бања Лука за 2019. годину и 

активностима на припреми гријне сезоне 2019/2020. година. 

 

54.  Приједлог одлуке о давању сагласности на закључење Уговора о продаји 

неизграђеног градског грађевинског земљишта непосредном погодбом, између Града Бања 

Лука и „Тигар“ д.о.о. Добој из Добоја. 

 

55.  Приједлог одлуке о оснивању права грађења у корист Срдић Мирјане из Бање 

Луке. 

 

56.  Приједлог одлуке о оснивању права грађења у корист Марић Родољуба из Бање 

Луке. 

 

57.  Приједлог одлуке о губитку статуса у општој употреби. 
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58.  Приједлог одлуке о давању сагласности на закључење Уговора о купопродаји 

неизграђеног градског грађевинског земљишта које се налази у улици Слободана 

Јовановића бр. 7, непосредном погодбом ради комплетирања грађевинске парцеле са 

Праштало (Слободана) Мајом, Праштало (Синише) Вуком, Праштало (Синише) 

Катарином и Праштало (Синише) Еленом из Бањалуке.     

 

59.  Приједлог одлуке о давању сагласности за закључење уговора о купопродаји 

градског грађевинског земљишта непосредном погодбом, ради изградње трафостанице са 

ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бањалука. 

 

60.  Кадровска питања: 

 60.1. Приједлог рјешења о именовању вршиоца дужности начелника Одјељења за 

локални економски развој и стратешко планирање. 

 

61.  Приједлог одлуке о стављању ван снаге Одлуке о одобравању зајма Привредном 

друштву „Завод за изградњу“ а.д. Бања Лука. 

 

62.  Приједлог одлуке о куповини акција емитента „Завод за изградњу Бања Лука“ а.д. 

Бања Лука. 

 

63.  Приједлог одлуке о давању сагласности на закључење Уговора о продаји 

неизграђеног градског грађевинског земљишта непосредном погодбом, ради 

комплетирања грђевинске парцеле, са ГМП Компани. 

 

 

 

  ПРЕДСЈЕДНИК 

 СКУПШТИНЕ ГРАДА 

  

Зоран Талић, дипл.правник 
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Допуна Дневног реда  

 

 

 61. Приједлог одлуке о стављању ван снаге Одлуке о одобравању зајма 

Привредном друштву „Завод за изградњу“ а.д. Бања Лука. 

 

 62. Приједлог одлуке о куповини акција емитента „Завод за изградњу Бања Лука“ 

а.д. Бања Лука. 

 

 63. Приједлог одлуке о давању сагласности на закључење Уговора о продаји 

неизграђеног градског грађевинског земљишта непосредном погодбом, ради 

комплетирања грђевинске парцеле, са ГМП Компани. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




