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УСВОЈЕНИ ДНЕВНИ РЕД 

39. СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА 
 

 

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

престанка мандата одборнику Момчилу Антонићу. 

 

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

додјеле мандата одборнику Милкици Никић. 

 

3. Разматрање и усвајање Скраћеног записника са 38. сједнице Скупштине Града, 

одржане 11.12.2019. године.  

 

4. Приједлог одлуке о измјени Одлуке о извршењу буџета Града Бања Лука за 2020. 

годину. 
  

5. Приједлог одлуке о доношењу измјене дијела Регулационог плана Паприковац - 

Петрићевац  зона „Б“. 
  

6. Приједлог одлуке о доношењу измјене дијела измјене и допуне Регулационог плана 

стамбеног насеља Петрићевац. 
  

7. Приједлог одлуке о доношењу измјене дијела Регулационог плана за простор 

Регионалног центра у Бањалуци. 
  

8. Приједлог одлуке о ревизији Регулационог плана „Српске Топлице 1“. 
  

9. Приједлог одлуке о измјени дијела Регулационог плана дијела централног подручја 

града Бања Лука. 
  

10. Приједлог одлуке о измјени дијела Регулационог плана „Паприковац -Петрићевац“ 

– секција „Ц“, „Е”, „Ф“, „Г“ и „Х“. 
  

11. Приједлог одлуке о измјени дијела Регулационог плана за простор између пута 

Бањалука - Градишка и улице Деспота Стефана Лазаревића. 
  

12. Приједлог одлуке о измјени дијела Регулационог плана стамбеног насеља 

Дракулић. 
  

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

1“. 
  

14.  Приједлог закључка о утврђивању Нацрта измјене дијела Регулационог плана 

стамбеног насеља Дракулић. 
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15.  Приједлог закључка о утврђивању Нацрта измјене дијела Регулационог плана 

„Пословне зоне Рамићи“. 
  

16.  Иницијативе за измјену Регулационог планова: 

 16.1. Иницијатива за измјену дијела Регулационог плана стамбеног насеља 

„Старчевица“. 

 16.2. Иницијатива за измјену дијела Регулационог плана дијела стамбеног насеља 

Врбања. 

 

17.  Програм рада и финансијски план Центра за развој пољопривреде и села Бањалука 

за 2020. годину. 
 

18.  Приједлог одлуке о измјенама Одлуке о организовању и усклађивању пословања 

Јавне установе „Центар за социјални рад“ у Бањој Луци. 

 

19. Приједлог одлуке о усвајању Платформе за мир и Плана активности за 

имлементацију Платформе за мир за 2020. годину. 

  

20.  Приједлог одлуке о коначном отпису ненаплативих потраживања Града Бања Лука 

по основу закупа пословних простора и гаража. 

  

21.  Приједлог одлуке о расписивању конкурса за давање у закуп пољопривредног и 

другог земљишта у својини Града Бања Лука путем усменог јавног надметања. 

  

22.  Приједлог одлуке о продаји гаража у улици Меше Селимовића, бр. 7 и 9. 
  

23.  Приједлог одлуке о давању у закуп пословних простора који се налази у објекту 

Друштвеног дома у Крминама. 
  

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

Aнсамблу народних игара и пјесама „Веселин Маслеша“ Бања Лука. 
  

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

Културно умјетничком друштву „Поткозарје“. 
  

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

Удружењу иноватора града Бања Лука. 
  

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

Спортском удружењу Асоцијација за школски спорт. 
  

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

Туристичкој организацији града Бања Лука. 
  

29.  Приједлог одлуке o исправци грешке у Одлуци o замјени стана, број 07-013-

365/2002 од 16.12.2002. године. 
  

30.  Информација о годишњим активностима у културној дјелатности на подручју 

града Бања Лука.  
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31.  Приједлог одлуке  о давању сагласности за закључивање Уговора о куповини 

земљишта – ради изградње инфраструктурног објекта - саобраћајнице Делибашино село - 

Пријечани, у Бањалуци. 

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

земљишта и о исплати накнаде за земљиште - ради изградње саобраћајнице - Улица краља 

Александра I Карађорђевића у Бањалуци.  

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

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

Улице Благоја Паровића у Бањалуци. 

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

неизграђеног градског грађевинског земљишта непосредном погодбом, између Града Бања 

Лука и Кољанчић (Остоје) Ранка из Бање Луке. 

  
35.  Приједлог одлуке о давању сагласности за закључење Уговора о замјени 

некретнина, непосредном погодбом, са Вуковић Пером и Вуковић Зорком из Бањалуке. 

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

некретнина са Савић (Гојка) Ником из Бање Луке. 
  

37.  Кадровска питања: 
37.1. Приједлог рјешења о измјени Рјешења о именовању чланова Управног одбора 

ЈУ „Бански двор - Културни центар“. 

 37.2. Приједлог рјешења о измјени рјешења о именовању предсједника и замјеника 

предсједника Управног одбора ЈУ Бански двор – Културни центар Бања Лука. 

 37.3. Приједлог рјешења о разрјешењу директора ЈУ Центар за образовање 

одраслих Бања Лука. 

 
 

 

  ПРЕДСЈЕДНИК 

 СКУПШТИНЕ ГРАДА 

  

Зоран Талић, дипл.правник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.banjaluka.rs.ba/profil/ju-radnicki-univerzitet/
http://www.banjaluka.rs.ba/profil/ju-radnicki-univerzitet/
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ИЗМЈЕНЕ У ДНЕВНОМ РЕДУ 

 

 

Допуна Дневног реда 

достављена 5.2.2020. године  

 

 34.3. Приједлог рјешења о разрјешењу директора ЈУ Центар за образовање 

одраслих Бања Лука. 

 

 35. Програм рада и финансијски план Центра за развој пољопривреде и села 

Бањалука за 2020. годину. 

 

 

 

Допуна Дневног реда 

достављена 12.2.2020. године као нове тачке 1. и 2.  

 

 

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

престанка мандата одборнику Момчилу Антонићу. 

 

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

додјеле мандата одборнику Милкици Никић. 

 

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

 

 

 

Тачка скинута са Дневног реда. 

 14.1. Иницијатива за измјену дијела Регулационог плана „Центар Исток“. 

 Подносилац Иницијативе је, дана 4.2.2020. године, повукао Иницијативу. 

 

 

 

Промјена распореда тачака у Дневном реду  

 

Тачка 35. Програм рада и финансијски план Центра за развој пољопривреде и села 

Бањалука за 2020. годину, разматра се као тачка 17. Дневног реда. 
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