
 
Република Српска 

Град Бања Лука 

Скупштина Града 

Предсједник 

Трг српских владара 1, Бања Лука 
 

 

УСВОЈЕНИ ДНЕВНИ РЕД 

36. СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА 

 

1. Извјештај Комисије за избор и именовање, награде и признања о констатовању 

престанка мандата одборнику Невени Тодоровић. 

 

2. Извјештај Комисије за избор и именовање, награде и признања о констатовању 

додјеле мандата одборнику Љиљи Петровић-Зечић. 

 

3. Разматрање и усвајање Скраћеног записника са 35. сједнице Скупштине Града, 

одржане 12.9. и 19.9.2019. године. 

 

4. Приједлог одлуке о доношењу измјене дијела Регулационог плана „Обилићево“ у 

Бањалуци.  

 

5. Приједлог одлуке о измјени дијела Регулационог плана „Нова Варош“ за простор 

између улица: Крајишких бригада, Триве Амелице, Краља Петра II Карађорђевића, Паве 

Радана, Јована Дучића и Ранка Шипке у Бањалуци.  

 

6. Приједлог одлуке о измјени дијела Регулационог плана за простор између улица: 

Цара Лазара, Источног транзита, Гаврила Принципа и десне обале Врбаса (радни назив 

„Југ 4“).  

 

7. Приједлог одлуке о измјени дијела Регулационог плана стамбених насеља Лазарево 

1, 2 и 3 у Бањалуци.  

 

8. Приједлог одлуке о измјени дијела Регулационог плана стамбеног насеља „Чесма 

Мађир 3“.  

 

9. Приједлог закључка о утврђивању Нацрта измјене дијела Измјене и допуне 

Регулационог плана стамбеног насеља Петрићевац.  

 

10. Иницијативе за измјену Регулационих планова: 

 10.1. Иницијатива за измјену дијела Регулационог плана за простор Регионалног 

центра.  

 10.2. Иницијатива за измјену дијела Регулационог плана за простор између улица: 

Српских устаника, Стевана Булајића и потока Јуларац (радни назив: „Старчевица 2“). 

 10.3. Иницијатива за измјену дијела Регулационог плана за подручје уз 

новопланирану дионицу магистралног пута кроз насеље Куљани. 

 10.4. Иницијатива за измјену дијела Регулационог плана „Паприковац – 

Петрићевац“ – секције „Ц“, „Е“, „Ф“, „Г“ и „Х“. 

 

11. Приједлог одлуке о  продаји расходоване металне конструкције старог Зеленог 

моста, као секундарне сировине.  
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12. Приједлог одлуке о продужењу периода закупа под посебним условима, ЈУ Центру 

за социјални рад Бања Лука.  

 

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

грађана „Мозаик пријатељства“ Бања Лука.  

 

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

Хуманитарној организацији „Партнер“ Бања Лука.  

 

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

Фондацији „Иновациони центар“ Бања Лука.  

 

16.  Приједлог одлуке о измјени Одлуке о продужењу периода закупа под посебним 

условима, Клубу борилачких спортова „Арес“ Бања Лука. 

 

17.  Приједлог одлуке о давању у закуп пословног простора који се налази у Алеји 

Светог Саве, број 20, путем прикупљања писмених понуда.  

 

18.  Извјештај о реализацији Програма кориштења подстицајних средстава у функцији 

запошљавања за 2018. годину.  

 

19.  Извјештај о реализацији годишњег Програма рада ЈУ Центар за предшколско 

васпитање и образовање Бања Лука, за радну 2018/2019. годину.  

 

20.  Информацијa о безбједности саобраћаја на подручју Града Бања Лука, за 2018. 

годину.  

 

21.  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 Бањој Луци.  

 

22.  Приједлог одлуке о давању сагласности за закључивање уговора о куповини  

земљишта и о исплати накнаде за помоћне објекте и засаде - ради изградње  

инфраструктурног објекта - саобраћајнице Делибашино село - Пријечани, у Бањалуци. 

 

23.  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.  

 

24.  Приједлог одлуке о давању сагласности на закључење Уговора о замјени 

некретнина непосредном погодбом са Новаковић Јованом, сином Владимира, из Бање 

Луке.  

 

25.  Приједлог одлуке о давању сагласности на закључење Уговора о замјени 

некретнина непосредном погодбом са Цвијан (Ане) Божаном, Матовић (Ане) Марицом, 

Унчанин (унуке Ане) Весном, Тодоровић (Петра) Горданом из Бање Луке.  

 

26.  Приједлог одлуке о давању сагласности Јавном предузећу „Противградна  

превентива Републике Српске“ а.д. Градишка, за постављање аутоматске противградне 

станице на земљишту означеном као к.ч.бр. 1639, у површини од 52037 м2, уписана у 

Лист непокретности број 69 к.о. Агино Село.   

 

  ПРЕДСЈЕДНИК 

 СКУПШТИНЕ ГРАДА 

 Зоран Талић, дипл.правник 
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ИЗМЈЕНЕ У ДНЕВНОМ РЕДУ 

 

 ПОВУЧЕНА ТАЧКА  

 

 13. Приједлог одлуке о продужењу периода закупа под посебним условима, Клубу 

лијечених алкохоличара града Бања Лука.  

 

 Допуна Дневног реда 

 

 Нове тачке 1. и 2, и то: 

 

1. Извјештај Комисије за избор и именовање, награде и признања о констатовању 

престанка мандата одборнику Невени Тодоровић. 

 

2. Извјештај Комисије за избор и именовање, награде и признања о констатовању 

додјеле мандата одборнику Љиљи Петровић-Зечић. 

 

 

 остале тачке предложеног Дневног реда се помјeрају за по два мјеста. 

 


