
РАДНА ТИЈЕЛА  
37. СЈЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА  

 
 
 Комисија за мјесне заједнице, називе улица и тргова. 
 УТОРАК 29.10.2019. године у 12.00 часова           сала 238 
 ОДРЖАНА 
 2. Приједлог закључка о прихватању Нацрта Ребаланса Буџета Града Бања Лука 
за 2019. годину. 
 4. Приједлог закључка о прихватању Нацрта Буџета Града Бања Лука за 2020. 
годину. 

 
 
 

 Одбор за сарадњу са вјерским заједницама, невладиним организацијама, 
националним мањинама, другим удружењима грађана и за равноправност полова. 
 УТОРАК 29.10.2019. године у 14.00 часова           сала 238 
 ОДРЖАНА 
 16. Информацијa о годишњим активностима удружења која окупљају 
припаднике националних мањина и вјерских заједница. 
 17. Информација о активностима удружења грађана у 2019. години. 

 
 
 

 Комисијa за стамбено-комуналне послове  и послове саобраћаја 
 СРИЈЕДА 30.10.2019. године у 12.00 часова           сала 238 
 ОДРЖАНА 
 2. Приједлог закључка о прихватању Нацрта Ребаланса Буџета Града Бања Лука 
за 2019. годину. 
 4. Приједлог закључка о прихватању Нацрта Буџета Града Бања Лука за 2020. 
годину. 

 
 
 

 Комисија за прописе, представке и провођење Етичког кодекса Скупштине. 
 СРИЈЕДА 30.10.2019. године у 14.00 часова           сала 238 
 ОДРЖАНА 
 10. Приједлог одлуке о прихватању Иницијативе Форума за безбједност грађана 
града Бања Лука за израду „Стратегије безбједности града Бања Лука“. 
 11. Приједлог одлуке о продужењу периода закупа под посебним условима, 
Удружењу грађана Бање Луке „Град“.  
 12. Приједлог одлуке о давању у закуп пословног простора који се налази у 
Улици Реље Крлатице број 3. 
 18. Приједлог одлуке о давању сагласности на закључење Уговора о продаји 
градског грађевинског земљишта непосредном погодбом, између Града Бања Лука и 
Мјешовитог Холдинга „ЕPC“ МП а.д. Требиње, ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука. 
 19. Приједлог одлуке о давању сагласности за закључење Уговора о замјени  
непокретности у улици Јована Бијелића између Гамбер (Бранко) Здравка из  Бањалуке и 
Града Бањалуке. 
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 Комисија за просторно уређење, заштиту околине, културног и природног 
насљеђа. ЧЕТВРТАК 31.10.2019. године у 14.00 часова                  сала 33
 ОДРЖАНА 
 6. Приједлог одлуке о доношењу измјене дијела Регулационог плана за уређење 
обaла Врбаса. 
 7. Приједлог одлуке о измјени дијела Регулационог плана стамбеног насеља 
Дракулић. 
 8. Приједлог закључка о утврђивању Нацрта Регулационог плана за простор  
између Булевара војводе Петра Бојовића, Булевара војводе Живојина Мишића и ријеке 
Врбас (радни назив: „Филиповића поље“). 
 9. Иницијатива за измјену дијела Регулационог плана за дио насеља Залужани и 
Куљани. 

 
 Комисија за буџет и финансије. 
 ПЕТАК 1.11.2019. године у 14.00 часова           сала 238 
 ОДРЖАНА 
 2. Приједлог закључка о прихватању Нацрта Ребаланса Буџета Града Бања Лука 
за 2019. годину. 
 3. Приједлог одлуке о краткорочном задужењу Града Бања Лука. 
 4. Приједлог закључка о прихватању Нацрта Буџета Града Бања Лука за 2020. 
годину. 
 5. Приједлог Одлуке о измјени одлуке о одобравању зајма Привредном друштву 
„Еко Топлане Бања Лука“ д.о.о. Бања Лука. 
 НОВА ТАЧКА 6. Приједлог одлуке о давању сагласности за издавање гаранције 
Града Бања Лука за задужење привредног друштва „Топлана“ д.о.о. Бања Лука. 
 13. Приједлог одлуке о одобравању средстава: Граду Бихаћу - као помоћ у 
акцији „Помозимо Бихаћу“, за потребе набавке возила - цистерне за дистрибуцију 
питке воде у привременом центру за мигранте на Вучјаку и Хуманитарном удружењу 
грађана „Одбор за помоћ Косову и Метохији у Републици Српској“ - као помоћ за 
изградњу зграде Дневног центра „Подржи ме - 9. јануар“. 

  
 Одбор за здравство, школство и социјалну политику. 
 ПОНЕДЈЕЉАК 4.11.2019. године у 12.00 часова          сала 238 
 ОДРЖАНА 
 14. Годишњи програм рада ЈУ Центар за предшколско васпитање и образовање 
Бања Лука, за радну 2019/2020. годину. 

  
 Комисија за избор и именовање, награде и признања. 
 ПОНЕДЈЕЉАК 4.11.2019. године у 14.00 часова          сала 238 
 ОДРЖАНА 
 20. Кадровска питања: 
 1. Приједлог рјешења о именовању вршиоца дужности начелника Одјељења за 
локални економски развој и стратешко планирање. 
 2. Приједлог рјешења о измјени Рјешења о именовању и овлаштењу одборника 
Скупштине града Бања Лука, за закључивање бракова. 
 3. Приједлог рјешења о измјени Рјешења о именовању Комисије за избор и 
именовање, и награде и признања 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 културу 
Скупштине града Бања Лука. 


