
РАДНА ТИЈЕЛА – 35. СЈЕДНИЦА СГ 
 

 Комисија за прописе, представке и провођење Етичког кодекса Скупштине. 
 УТОРАК 3.9.2019. године 12 часова           сала 238 
 ОДЛОЖЕНО ЗА ПОНЕДЈЕЉАК 9.9. у 9 часова 

 СРИЈЕДА 4.9.2019. године 10 часова           сала 238 
 ОДЛОЖЕНО ЗА УТОРАК 10.9. у 9 часова 

 17. Приједлог одлуке о издавању у закуп гаража у улицама: Милоша Обилића, 
Симеуна Ђака, Студеничкој, Гаврила Принципа, Јанка Веселиновића и Вилсоновој. 
 18. Приједлог одлуке о продужењу периода закупа пословног простора под 
посебним условима, Удружењу за помоћ ментално недовољно развијеним лицима Бања 
Лука. 
 19. Приједлог одлуке о продужењу периода закупа пословног простора под 
посебним условима, Организацији ампутираца „УДАС“ Републике Српске. 
 20. Приједлог одлуке о продужењу периода закупа пословног простора под 
посебним условима, Удружењу грађана „Здраво да сте“. 
 21. Приједлог одлуке о продужењу периода закупа просторија под посебним 
условима, Јавној установи Основна школа „Бранислав Нушић“. 
 22. Приједлог одлуке о продужењу периода закупа пословног простора под 
посебним условима, Градском одбору „СУБНОР-а“ Бања Лука. 
 23. Приједлог одлуке о продужењу периода закупа пословног простора под 
посебним условима, Пливачком савезу Републике Српске. 
 24. Приједлог одлуке о продужењу периода закупа пословног простора под 
посебним условима, Фондацији „Удружене жене“ Бања Лука. 
 25. Приједлог одлуке о додјели у закуп под посебним условима пословног 
простора, Удружењу грађана „Клуб пословних жена Републике Српске“. 
 26. Приједлог одлуке о додјели у закуп под посебним условима пословног 
простора, Омладинском комуникативном центру. 
 27. Приједлог одлуке о додјели у закуп под посебним условима пословних 
просторија, ИН фондацији – фондацији за унапређење социјалне инклузије дјеце и 
младих у Босни и Херцеговини (ИНФ). 
 37. Приједлог одлуке о давању сагласности за закључење Уговора о куповини 
земљишта по основу изграђеног објекта комуналне инфраструктуре - регионалног 
водоводног система „Црно Врело“ Бања Лука. 
 38. Приједлог одлуке о давању сагласности за закључење уговора о куповини  
градског грађевинског земљишта по основу изграђене комуналне инфраструктуре -
саобраћајнице, у насељу Куљани, у Бањој Луци. 
 39. 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. 
 40.  Приједлог одлуке  о давању сагласности за закључење судског поравнања 
пред Основним судом у Бањалуци у ванпарничном предмету одређивања накнаде за 
некретнине које су преузете правоснажним рјешењем Скупштине Града Бањалука број: 
25-475-807/01 од 27.12.2004. године, ради изградње и проширења саобраћајнице 
Западни транзит (улица Крајишких бригада бр. 241), у предмету тог Суда број 71 0 В 
018824 17 В 2.  
 41. Приједлог одлуке о давању сагласности за закључење судског поравнања 
пред Основним судом у Бањалуци у парничном предмету одређивања накнаде за 
некретнине на којима је Град Бањалука изградио саобраћајницу са зеленом површином 
у насељу Барловци, у Бањалуци, у предмету тог Суда број 71 0 П 297261 18 П. 
 42.  Приједлог одлуке о давању сагласности на закључење Уговора о продаји 
неизграђеног градског грађевинског земљишта непосредном погодбом, између Града 
Бања Лука и „Хоризонт д.о.о. развој пројеката о некретнинама“ из Бање Луке. 
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 Комисија за стамбено-комуналне послове и послове саобраћаја. 
 СРИЈЕДА 4.9.2019. године 14 часова           сала 238 
 ОДРЖАНА 
 30. Информацијa о јавном превозу на подручју Града Бања Лука. 

 33. Информација о Плану пословања „Водоводa“ а.д. Бања Лука, за 2019. 
годину. 

 34. Информација о пословању Завода за изградњу а.д. Бања Лука и раду органа   
управљања, за период I-XII 2018. године. 

 35. Информација о пословању „Чистоћe“ а.д. Бања Лука за период јануар – 
децембар 2018. године. 

 36. Информација о пословању Топлане а.д Бања Лука за 2018. годину. 

  

 Комисија за привреду и развој. 
 ПЕТАК 6.9.2019. године 10 часова           сала 238 
 ОДРЖАНА 

 28. Извјештај о реализацији плана капиталних инвестиција Града Бања Лука за 
2018. годину.  

 31. Инфoрмација о додјели подстицајних средстава за развој пољопривреде на 
територији града Бања Лука за 2018. годину. 

 32. Информација о додјели средстава прикупљених од претварања 
пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе, на територији града Бања Лука 
за 2018. годину. 

 33. Информација о Плану пословања „Водоводa“ а.д. Бања Лука, за 2019. 
годину. 

 34. Информација о пословању Завода за изградњу а.д. Бања Лука и раду органа   
управљања, за период I-XII 2018. године. 

 35. Информација о пословању „Чистоћe“ а.д. Бања Лука за период јануар – 
децембар 2018. године.  

 36. Информација о пословању Топлане а.д Бања Лука за 2018. годину. 

 
 

 Комисија за просторно уређење, заштиту околине, културног и природног 
насљеђа. 
 ПЕТАК 6.9.2019. године 12 часова           сала 33 
 ОДРЖАНА 
 5. Приједлог одлуке о доношењу измјене дијела Регулационог плана 
„Обилићево“ у Бањалуци.  
 6. Приједлог одлуке о доношењу измјене дијела Регулационог плана „Ада 
Дебељаци 1“. 
 7. Приједлог одлуке о доношењу измјене дијела Регулационог плана 
„Пријечани“. 
 8. Приједлог одлуке о измјени дијела Регулационог плана „Југ 2“. 
 9. Приједлог закључка о утврђивању Нацрта измјене дијела Регулационог плана 
„Паприковац - Петрићевац“ – зона Б. 
 10. Приједлог закључка о утврђивању Нацрта измјене дијела Регулационог плана 
за простор Регионалног центра у Бањалуци. 
 11. Иницијативе за измјену Регулационих планова. 

        1. Иницијатива за измјену дијела Регулационог плана „Нова Варош“ у 
Бањалуци, за простор између улица: Крајишких бригада, Триве Амелице, Краља Петра 
II Карађорђевића, Паве Радана, Јована Дучића и Ранка Шипке у Бањалуци (на 
катастарским парцелама бр.1826, 1825/1 и 1825/2 к.о. Бања Лука 7). 
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    2. Иницијатива за измјену дијела Регулационог плана „Нова Варош“ у 
Бањалуци, за простор између улица: Крајишких бригада, Триве Амелице, Краља Петра 
II Карађорђевића, Паве Радана, Јована Дучића и Ранка Шипке у Бањалуци (на 
катастарској парцели број 1163 к.о. Бања Лука 7). 

 29.1. Информација о утврђеном стању загађења на простору „Инцела“ 
 29.2.  Програм мјера за отклањање посљедица и смањење ризика усљед загађења 

на подручју Инцела. 
 29.3.  Програм утврђивања фактора ризика и раног откривања масовних 

незаразних болести за становништво града Бања Лука. 

 
 
 Комисија за прописе, представке и провођење Етичког кодекса Скупштине. 
 ПОНЕДЈЕЉАК 9.9.2019. године 9 часова          сала 238  
 ОДРЖАНА 
 17. Приједлог одлуке о издавању у закуп гаража у улицама: Милоша Обилића, 
Симеуна Ђака, Студеничкој, Гаврила Принципа, Јанка Веселиновића и Вилсоновој. 
 18. Приједлог одлуке о продужењу периода закупа пословног простора под 
посебним условима, Удружењу за помоћ ментално недовољно развијеним лицима Бања 
Лука. 
 19. Приједлог одлуке о продужењу периода закупа пословног простора под 
посебним условима, Организацији ампутираца „УДАС“ Републике Српске. 
 20. Приједлог одлуке о продужењу периода закупа пословног простора под 
посебним условима, Удружењу грађана „Здраво да сте“. 
 21. Приједлог одлуке о продужењу периода закупа просторија под посебним 
условима, Јавној установи Основна школа „Бранислав Нушић“. 
 22. Приједлог одлуке о продужењу периода закупа пословног простора под 
посебним условима, Градском одбору „СУБНОР-а“ Бања Лука. 
 23. Приједлог одлуке о продужењу периода закупа пословног простора под 
посебним условима, Пливачком савезу Републике Српске. 
 24. Приједлог одлуке о продужењу периода закупа пословног простора под 
посебним условима, Фондацији „Удружене жене“ Бања Лука. 
 25. Приједлог одлуке о додјели у закуп под посебним условима пословног 
простора, Удружењу грађана „Клуб пословних жена Републике Српске“. 
 26. Приједлог одлуке о додјели у закуп под посебним условима пословног 
простора, Омладинском комуникативном центру. 
 27. Приједлог одлуке о додјели у закуп под посебним условима пословних 
просторија, ИН фондацији – фондацији за унапређење социјалне инклузије дјеце и 
младих у Босни и Херцеговини (ИНФ). 

  
 
 

Одбор за здравство, школство и социјалну политику. 
ПОНЕДЈЕЉАК 9.9.2019. године 14 часова           сала 238 
ОДРЖАНА 
 29.1. Информација о утврђеном стању загађења на простору „Инцела“ 
 29.2.  Програм мјера за отклањање посљедица и смањење ризика усљед загађења 

на подручју Инцела. 
 29.3.  Програм утврђивања фактора ризика и раног откривања масовних 

незаразних болести за становништво града Бања Лука. 
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 Комисија за прописе, представке и провођење Етичког кодекса Скупштине. 
 УТОРАК 10.9.2019. године 9 часова           сала 238 
 ОДРЖАНА 
 37. Приједлог одлуке о давању сагласности за закључење Уговора о куповини 
земљишта по основу изграђеног објекта комуналне инфраструктуре - регионалног 
водоводног система „Црно Врело“ Бања Лука. 
 38. Приједлог одлуке о давању сагласности за закључење уговора о куповини  
градског грађевинског земљишта по основу изграђене комуналне инфраструктуре -
саобраћајнице, у насељу Куљани, у Бањој Луци. 
 39. 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. 
 40.  Приједлог одлуке  о давању сагласности за закључење судског поравнања 
пред Основним судом у Бањалуци у ванпарничном предмету одређивања накнаде за 
некретнине које су преузете правоснажним рјешењем Скупштине Града Бањалука број: 
25-475-807/01 од 27.12.2004. године, ради изградње и проширења саобраћајнице 
Западни транзит (улица Крајишких бригада бр. 241), у предмету тог Суда број 71 0 В 
018824 17 В 2.  
 41. Приједлог одлуке о давању сагласности за закључење судског поравнања 
пред Основним судом у Бањалуци у парничном предмету одређивања накнаде за 
некретнине на којима је Град Бањалука изградио саобраћајницу са зеленом површином 
у насељу Барловци, у Бањалуци, у предмету тог Суда број 71 0 П 297261 18 П. 
 42.  Приједлог одлуке о давању сагласности на закључење Уговора о продаји 
неизграђеног градског грађевинског земљишта непосредном погодбом, између Града 
Бања Лука и „Хоризонт д.о.о. развој пројеката о некретнинама“ из Бање Луке. 

 

 

 Комисија за буџет и финансије.     
 УТОРАК 10.9.2019. године 12 часова           сала 238 
 ОДРЖАНА 

 2. Консолидовани извјештај о извршењу Буџета Града Бања Лука за период 
01.01 – 30.06.2019. године. 

 3. Информација о задужењу Града Бања Лука и датим гаранцијама на дан 
30.06.2019. године. 

 4. Приједлог закључка о прихватању Извјештајa о напретку по Уговору о зајму 
са Европском банком за обнову и развој за период 01.01-30.06.2019. године. 

 12. Приједлог одлуке о одређивању новчане накнаде члановима Одбора за жалбе 
запослених у Градској управи Града Бања Лука. 

 13. Приједлог одлуке о начину и условима продаје непокретности у насељу 
Лазарево, на локацији код „Јелшинграда“, путем усменог јавног надметања – 
лицитације. 

 15. Приједлог одлуке о продаји покретне имовине - машинске опреме и 
монтажног  објекта у Пословној зони „Рамићи - Бањалука“.  

 16. Пријeдлог одлуке о измјени Одлуке о коначном отпису ненаплативих 
потраживања. 
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 Комисија за мјесне заједнице, називе улица и тргова. 
 СРИЈЕДА 11.9.2019. године 10 часова           сала 238 
 ОДРЖАНА 
 31. Инфoрмација о додјели подстицајних средстава за развој пољопривреде на 
територији града Бања Лука за 2018. годину. 
 32. Информација о додјели средстава прикупљених од претварања 
пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе, на територији града Бања Лука 
за 2018. годину. 

 

 

 Комисија за избор и именовање, награде и признања. 
 СРИЈЕДА 11.9.2019. године 14 часова           сала 238 
 ОДРЖАНА 
 43. Кадровска питања: 
 1. Приједлог рјешења о именовању начелника Одјељења за локални економски 
развој и стратешко планирање. 
 2. Приједлог рјешења о именовању директора ЈЗУ Дом здравља Бањалука. 
 3. Приједлог рјешења о измјени Рјешења о именовању предсједника и чланова 
Одбора за жалбе запослених у Градској управи Града Бања Лука. 
 4. Приједлог рјешења о именовању члана Школског одбора, из реда 
представника локалне заједнице, у Средњошколском центру „Гаудеамус“.  
 5. Приједлог одлуке о условима и расписивању Конкурса за избор и именовање 
чланова школских одбора, из реда представника локалне заједнице, у основним и 
средњим школама на подручју града Бања Лука, у којима није извршено именовање 
чланова школских одбора. 
 6. Приједлог рјешења о измјени Рјешења о именовању Комисије за инвалидску и 
борачку заштиту Скупштине града Бања Лука. 


