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УСВОЈЕНИ ДНЕВНИ РЕД 

38. СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА 

 
 

1. Разматрање и усвајање Скраћеног записника са 37. сједнице Скупштине Града, 

одржане 5.11.2019. године.  

 

2.  Приједлог одлуке о усвајању Ребаланса Буџета Града Бања Лука за 2019. годину. 

 

3. Приједлог одлуке о усвајању Буџета Града Бања Лука за 2020. годину. 

 

4. Приједлог одлуке о извршењу Буџета Града Бања Лука за 2020. годину. 

 

5.  Приједлог одлуке о утврђивању стопе пореза на непокретности на подручју Града 

Бања Лука за 2020. годину. 

 

6. Приједлог одлуке о вриједности бода за обрачун комуналне накнаде за 2020. 

годину. 

 

7.  Приједлог одлуке о кредитном задужењу Града Бања Лука за финансирање 

капиталних инвестиција. 

 

8. Приједлог одлуке о коначном отпису ненаплативих потраживања по основу 

окончаних поступака стечаја и ликвидације. 

 

9. Приједлог одлуке о коначном отпису ненаплативих потраживања по основу 

правоснажних одлука суда. 

 

10. Приједлог измјена и допуна Програма уређења грађевинског земљишта за 2019. 

годину, Одјељења за саобраћај и путеве. 

 

11. Приједлог измјена и допуна Програма заједничке комуналне потрошње за 2019. 

годину, Одјељења за саобраћај и путеве. 

12. Приједлог измјена и допуна Програма уређења грађевинског земљишта за 2019. 

годину, Одјељења за комуналне послове. 

 

13. Приједлог измјена и допуна Програма заједничке комуналне потрошње за 2019. 

годину, Одјељења за комуналне послове. 

 

14. Приједлог програма уређења грађевинског земљишта за 2020. годину Одјељења за 

саобраћај и путеве. 

 

15. Приједлог програма заједничке комуналне потрошње за 2020. годину Одјељења за 

саобраћај и путеве. 
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16. Приједлог програма уређења грађевинског земљишта за 2020. годину Одјељења за 

комуналне послове. 

 

17. Приједлог програма заједничке комуналне потрошње за 2020. годину Одјељења за 

комуналне послове. 

 

18.  Приједлог програма коришћења средстава од накнадa дефинисаних Законом о 

шумама, у 2020. години. 

 

19.  Приједлог програма коришћења средстава од накнада дефинисаних Законом о 

водама, у 2020. години. 

 

20.  Приједлог програма коришћења средстава од накнаде дефинисане Законом о 

концесијама, у 2020. години. 

 

21. Приједлог одлуке о измјени и допуни Одлуке о висини накнаде за трошкове 

уређења градског грађевинског земљишта. 

 

22.  Приједлог одлуке о измјени Одлуке о рекламирању на територији града Бањалука. 

 

23. Приједлог одлуке о измјени дијела Регулационог плана привредног комплекса 

„Медено поље“. 

 

24. Приједлог одлуке о измјени дијела Регулационог плана „Центар исток“. 

 

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

Српских устаника, Стевана Булајића и потока Јуларац у Бањалуци (радни назив: 

„Старчевица 2“). 

 

26.  Приједлог одлуке о изради ревизије Регулационог плана за саобраћајно чвориште 

код „Кастела“ у Бањалуци. 

 

27. Приједлог закључка о поновном утврђивању Нацрта Регулационог плана за дио 

подручја насеља Дервиши и Новаковићи - Вујиновићи. 

 

28. Приједлог закључка о утврђивању Нацрта измјене дијела Регулационог плана 

„Паприковац – Петрићевац“ зона Б. 

 

29.  Приједлог закључка о утврђивању Нацрта измјене дијела Регулационог плана „Југ 

2“. 

 

30.  Приједлог одлуке о измјени Одлуке о оснивању Фондације „Европска престоница 

културе - Бања Лука 2024“. 

 

31. Приједлог одлуке о усклађивању акта о оснивању Јавне установе Туристичка 

организација Града Бања Лука. 

 

32.  Приједлог одлуке о приступању Споразуму градоначелника за климу и енергију и 

изради Акционог плана за одрживу енергију и борбу против климатских промјена. 

 

33.  Приједлог одлуке о продаји покретне имовине - неупотребљивих контејнера. 

 

34.  Приједлог одлуке о преносу права власништва над комби возилом. 
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35. Приједлог одлуке о продужењу периода закупа под посебним условима, Удружењу 

грађана – Дјечији студио глуме „Рода“ Бања Лука. 

 

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

филмских, телевизијских, музичких и сценских стваралаца града Бања Лука „Булевар“. 

 

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

„АРТ ПУЛС“ Бања Лука. 

 

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

грађана Креативни центар „Само тако“. 

 

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

народних игара и пјесама „Младост“ Залужани – Бања Лука. 

 

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

Смучарском клубу „Бања Лука“. 

 

41.  Приједлог одлуке о продужењу периода закупа под посебним условима, Центру 

борилачких спортова самоодбране и рекреације „Бања Лука“. 

 

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

Удружењу параплегичара, обољелих од дјечије парализе и осталих тјелесних инвалида 

регије Бања Лука. 

 

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

радника и инвалида избјеглих из Хрватске. 

 

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

грађана „BODY BUILDING I FITNESS KLUB ATOM“ Бања Лука. 

 

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

Стрељачком клубу „Козара“ Бања Лука. 

 

46.  Приједлог одлуке о додјели у закуп пословног простора под посебним условима, 

Удружењу обољелих од епилепсије Републике Српске. 
 

47.  Приједлог одлуке о додјели у закуп пословних просторија под посебним условима, 

у објекту МЗ Росуље“, Удружењу грађана „Здраво да сте“ Бања Лука. 

 

48.  Приједлог одлуке о додјели у закуп пословних простора под посебним условима, у 

објекту „Друштвеног дома“ у Драгочају, Удружењу грађана „Здраво да сте“ Бања Лука. 
 

49.  Приједлог одлуке о додјели у закуп пословних простора под посебним условима, 

Фудбалском клубу „Рекреативо“. 
 

50.  Приједлог одлуке о додјели у закуп пословних простора под посебним условима, у 

објекту „Друштвеног дома“ у Драгочају, Културно умјетничком друштву „Драгочај“. 

 

51.  Приједлог одлуке о додјели у закуп пословног простора под посебним условима, 

Центру за развој пољопривреде и села Бања Лука. 

 

52.  Приједлог одлуке о давању у закуп пословног простора који се налази у Улици 

Краља Петра I Карађорђевића број 38, путем прикупљања писмених понуда. 
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53. Приједлог одлуке о давању у закуп пословних простора који се налазе у Улици 

Црквена бб, путем прикупљања писмених понуда. 

 

54.  Пријeдлог програма рада Скупштине града Бања Лука за 2020. годину. 

 

55.  Приједлог Локалног акционог плана за унапређење положаја лица са 

инвалидитетом у граду Бањалуци - за период 2020-2026. године. 

 

56.  Приједлог програма и плана дератизације, дезинсекције и дезинфекције на 

подручју града Бања Лука за 2020. годину. 

 

57.  Информација о реализацији Програма развоја спорта Града Бањалука за период 

2018-2022. године (2019. година). 

 

58. Приједлог програма развоја спорта града Бањалука са приоритетним областима 

финансирања за 2020. годину. 

 

59. Информација о реализацији Акционог плана суфинансирања омладинских 

активности Града Бања Лука, за 2019. годину. 

 

60. Приједлог акционог плана суфинансирања омладинских активности Града Бања 

Лука, за 2020. годину. 

 

61. Приједлог програма суфинансирања културно-умјетничког аматеризма, програма и 

пројеката у области културе за 2020. годину. 

 

62. Приједлог календара културних манифестација града Бања Лука за 2020. годину. 

 

63. Приједлог календара туристичких манифестација града Бања Лука за 2020. годину.  

 

64.  Информацијa о социјалном раду у заједници. 

 

65. Информацијa о поступку регулисања личног односа између малољетне дјеце са 

родитељима/сродницима. 

 

66.  Приједлог одлуке о начину рјешавања имовинско - правних односа на земљишту 

додијељеном без накнаде члановима породица погинулих и несталих бораца, породица 

умрлих војних инвалида, ратних војних инвалида и бораца у насељу Рамићи у Бањалуци. 

 

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

земљишта и о исплати накнаде за земљиште и засаде - ради изградње саобраћајнице - 

Улица краља Александра I Карађорђевића у Бањалуци. 

 

68.  Приједлог одлуке о давању сагласности за закључење уговора о куповини 

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

инфраструктурног објекта - саобраћајнице, односно огранка Улице Дујка Комљеновића у 

Бањалуци. 

 

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

земљишта и о исплати накнаде за земљиште, ради изградње инфраструктурног објекта -

саобраћајнице у Улици Вељка Млађеновића у Бањалуци. 
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70.  Приједлог одлуке о давању сагласности за закључење Уговора о куповини 

градског грађевинског земљишта са Узелац Будимиром из Бањалуке (Улица Билећка). 

 

71.  Приједлог одлуке о давању сагласности за закључење Уговора о куповини 

градског грађевинског земљишта са Шврака Милом из Бањалуке (Улица Билећка). 

 

72.  Приједлог одлуке о давању сагласности за закључење Уговора о куповини 

градског грађевинског земљишта са Шврака Девом из Бањалуке (Улица Билећка). 

 

73.  Приједлог одлуке о давању сагласности за закључење Уговора о куповини 

индивидуалног стамбеног објекта са припадајућим земљиштом у сврху рушења и 

изградње комуналне инфраструктуре – саобраћајне површине у Улици Светозара 

Марковића. 

 

74.  Приједлог одлуке о давању сагласности за закључење Уговора о продаји 

неизграђеног  градског грађевинског земљишта непосредном погодбом, између Града 

Бања Лука и „ЗИС ИНТЕРНАЦИОНАЛ“ д.о.о. Бања Лука. 

 

75.  Приједлог одлуке о давању сагласности за закључење Уговора о продаји 

неизграђеног градског грађевинског земљишта непосредном погодбом, између Града Бања 

Лука и Косић Милана и Косић Небојше из Бањe Луке. 

 

76.  Приједлог одлуке о давању сагласности Шулић (Радована) Драги из Бањалуке за  

изградњу помоћног објекта на земљишту означеном као кч.бр. 437/10, у површини од  646 

м2, к.о. Куљани, уписано као својина Града Бањалука, са 1/1 дијела, на којем је 

забиљежено право грађења у корист Шулић (Радована) Драге, са 1/1 дијела. 

 

77.  Приједлог одлуке  о давању сагласности Републичком хидрометеоролошком 

заводу Бањалука, за привремено постављање хидрометеоролошке станице у кругу дјечијег 

вртића „Колибри“ у Бањалуци, на земљишту означеном као кч.бр. 1650/1 к.о. Буџак.  

 

78.  Кадровска питања: 

 78.1. Приједлог рјешења о именовању Начелника Одјељења за локални екеономски 

развој и стратешко планирање. 

 78.2. Приједлог одлуке о измјени Одлуке о утврђивању листе стручњака за 

именовање Конкурсних комисија за попуну упражњених радних мјеста у Градској управи 

Града Бања Лука. 

 78.3. Приједлог одлуке о попуни упражњеног мјеста за члана Управног одбора ЈУ 

Бански двор - Културни центар.   

 78.4. 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. 

  

  

 

  ПРЕДСЈЕДНИК 

 СКУПШТИНЕ ГРАДА 

  

Зоран Талић, дипл.правник 
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ИЗМЈЕНЕ У ДНЕВНОМ РЕДУ  

 

ДОПУНА ДНЕВНОГ РЕДА (достављена одборницима 5.12.2019. године) 

 

нова тачка 26, и то: 

 

 26. Приједлог одлуке о изради ревизије Регулационог плана за саобраћајно 

чвориште код „Кастела“ у Бањалуци. 

 

 остале тачке предложеног Дневног реда се помјeрају за по једно мјесто.  

 


