
РАДНА ТИЈЕЛА – 40. СЈЕДНИЦА  
 

Одбор за здравство, школство и социјалну политику. 
ПОНЕДЈЕЉАК 15.6.2020. ГОДИНЕ у 12.00 часова                 САЛА 238 
ОДРЖАНА  

26. Приједлог одлуке о утврђивању висине средстава за стипендирање ученика и 
студената из Буџета Града Бања Лука, висини стипендија, дефицитарним и 
суфицитарним занимањима за школску/академску 2020/2021. годину.  

33. Приједлог одлуке о давању сагласности за укључивање дјечијег вртића 
„Анђелак“ у Бањалуци у предшколски систем Града Бањалука. 

78. Извјештај о пословању и годишњи обрачун ЈЗУ Дом здравља у Бањалуци за 
2019. годину. 

79. Програм пословања ЈЗУ Дом здравља у Бањалуци за 2020. годину. 
84. Извјештај о пословању ЈУ Центар за социјални рад Бања Лука за 2019. 

годину. 
85. Програм пословања ЈУ Центар за социјални рад Бања Лука за 2020. годину. 
95. Информација о финансијском пословању ЈУ „Центар за предшколско 

васпитање и образовање“ Бања Лука за период 1.1. – 31.12.2019. године. 

 
Комисија за  прописе, представке и провођење Етичког кодекса Скупштине.  
УТОРАК 16.6.2020. ГОДИНЕ у 8.30 часова     САЛА 238 
ОДРЖАНА  

2. Приједлог одлуке о измјенама и допунама Одлуке о уређењу простора и 
грађевинском земљишту. 

3. Приједлог одлуке о измјени и допуни Одлуке о висини накнаде за трошкове 
уређења градског грађевинског земљишта. 

4. Приједлог одлуке о одређивању радног времена правним лицима и  
предузетницима који обављају трговинску, занатску и услужну дјелатност на подручју 
града Бањалуке.  

26. Приједлог одлуке о утврђивању висине средстава за стипендирање ученика и 
студената из Буџета Града Бања Лука, висини стипендија, дефицитарним и 
суфицитарним занимањима за школску/академску 2020/2021. годину.  

31. Приједлог одлуке о висини закупнине за кориштења стамбених јединица 
социјалног становања. 

32. Приједлог одлуке о поступку субвенционисања закупнине. 
34. Приједлог одлуке о начину и условима продаје непокретности у Пословној 

зони „Рамићи Бањалука“, путем усменог јавног надметања – лицитације. 
36.  Приједлог одлуке о давању у закуп пословног простора - објекта „Тулеков 

млин“ у Српским Топлицама, са припадајућим земљиштем. 
37. Приједлог одлуке о давању у закуп пословних простора који се налазe на 

Булевару војводе Живојина Мишића, број 19 и у Улици војводе Момчила, број 10. 
38. Приједлог одлуке о давању у закуп пословног простора број 207, који се 

налази на Српској улици, број 20. 
39. Приједлог одлуке о уступању без накнаде помоћног објекта - дијела ограде 

из Пословне зоне „Рамићи Бањалука“, ЈУ Центар за предшколско васпитање и 
образовање Бањалука. 

40. Приједлог одлуке о продужењу периода закупа пословног простора под 
посебним условима Удружењу родитеља дјеце и омладине са посебним потребама и 
лица са инвалидитетом „Моја лука“ из Бање Луке. 

41. Приједлог одлуке о продужењу периода закупа пословног простора под 
посебним условима Удружењу грађана „Бањалучко студентско позориште“ из Бање 
Луке. 
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42. Приједлог одлуке о продужењу периода закупа пословног простора под 
посебним условима Плесном студију „CITIZ JAZZ” Бања Лука. 

43. Приједлог одлуке о продужењу периода закупа пословног простора под 
посебним условима Удружењу грађана „Асоцијација умјетника Дијагонала“ из Бање 
Луке. 

44. Приједлог одлуке о продужењу периода закупа пословног простора под 
посебним условима Удружењу „Жене то могу“ Бања Лука. 

45. Приједлог одлуке о продужењу периода закупа пословног простора под 
посебним условима Кошаркашком клубу „Радивој Кораћ“ Бања Лука. 

46. Приједлог одлуке о продужењу периода закупа пословног простора под 
посебним условима Министарству унутрашњих послова Републике Српске. 

47. Приједлог одлуке о продужењу периода закупа пословног простора под 
посебним условима ЈУ Центар за социјални рад Бања Лука - у Булевару војводе 
Живојина Мишића. 

 
Комисија за привреду и развој.  
УТОРАК 16.6.2020. ГОДИНЕ у 12.00 часова                   САЛА 238 
ОДРЖАНА  

27. Приједлог закључка о допуни Програма додјеле субвенција пословним 
субјектима погођених кризом изазваном новим вирусом корона (COVID-19) у граду 
Бања Лука. 

70. Извјештај о реализацији Плана капиталних инвестиција Града Бања Лука за 
2019. годину. 

71. Приједлог акционог плана пројеката Града Бања Лука за 2020. годину. 
72. Извјештај о релизацији Акционог плана запошљавања на подручју града 

Бањалуке за 2019. годину. 
73. Информација о стању у привреди и запошљавању у граду Бањалуци. 
86. Извјештај о пословању Туристичке организације града Бањалука, за 2019. 

годину. 
87. Програм рада и финансијски план ЈУ Туристичке организације града Бања Лука 

за 2020. годину. 
88. Извјештај о раду Градске развојне агенције Бањалука за 2019. годину.  
88.2. План рада и Финансијски план Градске развојне агенције Бањалука за 2020. 

годину 
 

Комисија за мјесне заједнице, називе улица и тргова. 
СРИЈЕДА 17.6.2020. ГОДИНЕ у 8.30 часова                  САЛА 238 
ОДРЖАНА  

 28. Приједлог одлуке о утврђивању назива новој улици Миланчића Миљевића на 
Петрићевцу - МЗ „Петрићевац“. 

 29. Приједлог одлуке о утврђивању назива новим улицама: Раденка Лолића, 
Милорада Нинковића, Ранка Косића, Дариа Кузмановића, Милорада Кецмана и Јове 
Кременовића у насељу Павловац - МЗ „Сарачица“. 

 30.  Приједлог одлуке о утврђивању назива новим улицама: Момчила Гаврића, 
Патријарха Пајсија, Рудине, Матроне Московске, Васића пут и Пегровданска у 
Мотикама - МЗ „Мотике“. 

 74. Извјештај о реализацији Програма рада зимске службе за 2019/2020. годину. 
 75. Приједлог програма рада зимске службе за 2020/2021. годину. 
 76. Извјештај о реализацији Програма уређења грађевинског земљишта за 2019. 

годину, Одјељењa за саобраћај и путеве. 
 77. Извјештај о реализацији Програма заједничке комуналне потрошње  за 2019 

годину, Одјељењa за саобраћај и путеве. 
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Комисија за просторно уређење, заштиту околине, културног и природног 
насљеђа. 
СРИЈЕДА 17.6.2020. ГОДИНЕ у 12.00 часова         САЛА 33 
ОДРЖАНА  

5. Приједлог одлуке о доношењу измјене дијела Регулационог плана Паприковац - 
Петрићевац  зона „Б“ у Бањалуци. 

6. Приједлог одлуке о доношењу измјене дијела Регулационог плана Југ 2. 
7. Приједлог одлуке о измјени дијела Регулационог плана „Ада Дебељаци 1“. 
8. Приједлог одлуке о измјени дијела Регулационог плана дијела насеља Врбања. 
9. Приједлог одлуке о измјени дијела Регулационог плана „Паприковац – 

Петрићевац“ – секција „Ц“, „Е“, „Ф“, „Г“ и „Х“. 
10. Приједлог одлуке о измјени дијела Регулационог плана Пословне зоне 

„Рамићи“. 
11. Приједлог одлуке о измјени дијела Регулациног плана „Малта 1“. 
12. Приједлог одлуке о измјени дијела Регулационог плана за простор Регионалног 

центра у Бањалуци. 
13. Приједлог одлуке о измјени дијела Регулационог плана стамбеног насеља 

„Шарговац 1“. 
14. Приједлог одлуке о измјени дијела Регулационог плана „Чокорска поља“. 
15. Приједлог одлуке о измјени дијела Регулационог плана стамбеног насеља 

Старчевица. 
16. Приједлог одлуке о измјени дијела Регулационог плана Паприковац - 

Петрићевац  зона „Б“ у Бањалуци. 
17. Приједлог одлуке о ревизији измјене Регулационог плана дијела комплекса 

између улица Партизанских авијатичара, Пиланске улице, жељезничке пруге „Суња – 
Добој“ и комплекса ЈНА. 

18. Приједлог одлуке о измјени Одлуке о измјени дијела Регулационог плана дијела 
централног подручја града Бањалуке. 

19. Приједлог одлуке о измјени Одлуке о изради измјене дијела Регулационог 
плана за простор између пута Бањалука – Градишка и улице Деспота Стефана 
Лазаревића. 

20. Приједлог одлуке о измјени Одлуке o измјени дијела Регулационог плана за 
простор између Улица: цара Лазара, Источног транзита, Гаврила Принципа и десне 
обале Врбаса – радни назив „Југ 4“. 

21. Приједлог закључка о утврђивању Нацрта измјенe дијела Регулационог плана за 
простор између: Улице Цара Лазара, Источног транзита, Улице Гаврила Принципа и 
десне обале Врбаса (радни назив „Југ 4“). 

22. Приједлог закључка о утврђивању Нацрта Регулационог плана „Фране Супила“. 

 
Комисија за просторно уређење, заштиту околине, културног и природног 
насљеђа.  
ЧЕТВРТАК 18.6.2020. ГОДИНЕ у 8:00 часова                    САЛА 33 
ОДРЖАНА 

23.  Приједлог закључка о утврђивању Нацрта измјенe 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.  

24. Приједлог закључка о утврђивању Нацрта измјене дијела Регулационог плана 
стамбених насеља Лазарево 1, 2 и 3 у Бањалуци. 

25. Иницијативе за измјену Регулационог плана: 
 1. Иницијативa за измјену дијела Регулационог плана „Југ 2“, на земљишту 

означеном као к.п. 433/4. 434/1 и 434/4 и дијелови к.п. 434/3 и 433/1, к.о. Бањалука 5 
(н.п.). 
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 2.  Иницијативa за измјену дијела Регулационог плана „Југ 2“, на простору који 
обухвата катастарска парцела бр. 501/1, к.о. Бањалука 5 (нови премјер). 

 3. Иницијативa за измјену дијела Регулационог плана „Паприковац-Петрићевац“ 
- секције „Ц“, „Е“, „Ф '‘, „Г“ и „Х“. 

 4. Иницијатива за измјену дијела Регулационог плана за подручје уз 
новопланирану дионицу магистралног пута кроз насеље Куљани. 

 5. Иницијативa за измјену дијела Регулационог плана „Лауш 1“. 
 6. Иницијатива за измјену дијела Регулационог плана за простор Регионалног 

центра. 
 7. Иницијатива за измјену дијела Регулационог плана Ада – Дебељаци 4“. 
 8. Иницијатива за измјену дијела Регулационог плана за простор измећу МП 

Бањалука-Приједор, Окружног затвора и Улице Јована Бијелића 
 9. Иницијатива за измјену дијела Регулационог плана Лауш 4 

 
 

Комисија за  прописе, представке и провођење Етичког кодекса Скупштине.  
ЧЕТВРТАК 18.6.2020. ГОДИНЕ у 12:00 часова                           САЛА 238 
ОДРЖАНА  

48. Приједлог одлуке о продужењу периода закупа пословног простора под 
посебним условима Спортском удружењу за развој ски спорта „Старчевица“ Бања Лука 

49. Приједлог одлуке о продужењу периода закупа пословног простора под 
посебним условима Удружењу грађана „Покрет потрошача Републике Српске“ Бања 
Лука. 

50. Приједлог одлуке о продужењу периода закупа пословног простора под 
посебним условима Борачкој организацији Републике Српске.  

51. Приједлог одлуке о продужењу периода закупа пословног простора под 
посебним условима Удружењу грађана „Perpetuum mobile – Институт за развој младих 
и заједнице“ из Бањалуке. 

52. Приједлог одлуке о продужењу периода закупа под посебним условима 
објеката у комплексу тзв. „Кочићево огњиште“ Туристичкој организацији града Бања 
Лука. 

53. Приједлог одлуке о продужењу периода закупа пословног простора под 
посебним условима Удружењу грађана Викторија Бања Лука. 

54. Приједлог одлуке о продужењу периода закупа пословног простора под 
посебним условима Удружењу пензионера града Бања Лука. 

55.  Приједлог одлуке о продужењу периода закупа пословног простора под 
посебним условима ЈУ Центар за социјални рад Бања Лука – у Улици Петра Пеције 
бб. 

56. Приједлог одлуке о продужењу периода закупа пословног простора под 
посебним условима Хуманитарном удружењу жена „Дуга“. 

57.  Приједлог одлуке о продужењу периода закупа пословног простора под 
посебним условима Савезу жена обољелих од рака дојке „Искра“ из Бањалуке. 

58. Приједлог одлуке о продужењу периода закупа пословног простора под 
посебним условима Културно – умјетничком друштву 14. фебруар из Бањалуке. 

59.  Приједлог одлуке о продужењу периода закупа пословног простора под 
посебним условима Женском рукометном клубу „Борац“ Бањалука.  

60. Приједлог одлуке о продужењу периода закупа пословних простора под 
посебним условима Здравственој установ „МОЈА АПОТЕКА“ Бања Лука 

61. Приједлог одлуке о продужењу периода закупа пословног простора под 
посебним условима Култирно умјетничком друштву „Пискавица“из Пискавице. 

62. Приједлог одлуке о додјели пословног простора у закуп под посебним 
условима Удружењу обољелих од епилепсије Републике Српске. 
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63. Приједлог одлуке о додјели пословног простора у закуп под посебним 
условима Мјешовитом хору „Castratonica“. 

64. Приједлог одлуке о додјели пословног простора у закуп под посебним 
условима Плесном студију „CITY JAZZ“ – Бања Лука. 

65. Приједлог одлуке о измјени Одлуке о додјели у закуп пословних просторија 
– под посебним условима, број 07-013-466/17 од дана 20.07. и 21.07.2017. године. 

66. Приједлог одлуке о додјели јавне површине Ратку Вишекруни из Бањалуке, 
ради привременог заузимања у сврху постављања монтажно - демонтажног пословног 
објекта – киоска, у насељу Ада. 

67. Приједлог одлуке о додјели јавних површина од 1 м2, Туристичкој 
организацији града Бања Лука, ради привременог заузимања у сврху постављања 
привремених самостојећих рекламних витрина  „city light“ - тип 2. 

 
Комисија за привреду и развој.  
ПЕТАК 19.6.2020. ГОДИНЕ у 8.30 часова                   САЛА 238 
ОДРЖАНА  

 89. Информација о пословању Еко топланa Бања Лука д.о.о. Бања Лука за 2019. 
годину.  

 90. Информација о Плану пословања Еко топланa Бања Лука д.о.о. Бања Лука за 
2020. годину. 

 91. Извјештај о раду Иновационог центра Бања Лука за период 01.01.-31.12.2019. 
 92. Пословни план Иновационог центра Бања Лука, за период од 01.01 - 

31.12.2020. 
 93. Информација о пословању ЈП „ДЕП-ОТ“ д.о.о. Регионална депонија Бања 

Лука, за 2019. годину. 
 94. Приједлог закључка о прихватању Информације о пројекту „Бољом управом 

до бржег економског раста“ који се реализује у сарадњи са Развојним програмом 
Уједињених нација (УНДП). 

 97. Информација о Иницијативи привредног друштва „Јаћимовић“ д.о.о. за 
покретање поступка  додјеле концесије за кориштење стрелишта „Раковачке баре“ у 
сврху спортско-комерцијалног стрељаштва и стреличарства. 

 99. Информација о стању и развоју туризма на подручју града Бања Лука за 
2019. годину. 
 
Савјет за младе и спорт 
ПЕТАК 19.6.2020. ГОДИНЕ у 10:00 часова       САЛА 238 
ОДРЖАНА  

82. Извјештај о пословању ЈУ Спортски центар „Борик“ Бањалука за 2019. годину. 
83. Програм пословања ЈУ Спортски центар „Борик“ Бањалука за 2020. годину. 
115. Приједлог одлуке о одобравању средстава буџетске резерве за потребе 

обезбјеђења средстава за додјелу гранта Тениском савезу Републике Српске за 
хуманитарни тениски турнир „Adria Tour“. 

 
Савјет за културу. 
ПЕТАК 19.6.2020. ГОДИНЕ у 14:00 часова        САЛА 238 
ОДРЖАНА  

80. Извјештај о раду и Извјештај о финансијском пословању ЈУ Бански двор -
Културни центар Бањалука за 2019. годину. 

81. Програм рада ЈУ Бански двор – Културни центар Бања Лука за 2020. годину. 
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Комисија за  прописе, представке и провођење Етичког кодекса Скупштине.  
ПОНЕДЈЕЉАК 22.6.2020. ГОДИНЕ у 8.30 часова      САЛА 238 
ОДРЖАНА  

98. Информација о судском спору Града Бањалука против туженог Аутопревоза 
а.д. Бањалука, а у вези локације „старе аутобуске станице” у Бањалуци. 

100. Приједлог рјешења о одбијању захтјева Соње Стаменић Бећирбашић и 
Љиљане Јакшић, заступаних по Ратку Стаменићу, за оглашавање ништавим Рјешења 
Скупштине града Бања Лука, број 07-013-227/2002 од 11. и 15. јула 2002. године. 

101. Приједлог рјешења о одбијању захтјева Соње Стаменић Бећирбашић и 
Љиљане Јакшић, заступаних по Ратку Стаменићу, за оглашавање ништавим Рјешења 
Скупштине града Бања Лука. 

102. Приједлог рјешења о одбијању захтјева Соње Стаменић Бећирбашић и 
Љиљане Јакшић, заступаних по Ратку Стаменићу, за оглашавање ништавим Рјешења 
Скупштине града Бања Лука. 

103. Приједлог одлуке о давању сагласности за закључење судског поравнања 
пред Основним судом у Бањалуци, у предмету број 71 0 П 246326 16 П, ради накнаде 
штете за одузето земљиште. 

104. Приједлог одлуке о давању сагласности за закључивање Уговора о 
куповини земљишта и о исплати накнаде за земљиште - ради изградње саобраћајнице 
са Јовичић Миљком и Палачковић Драгом - Улица краља Александра I Карађорђевића 
у Бањалуци. 

105. Приједлог одлуке о давању сагласности за закључивање Уговора о 
куповини земљишта и о исплати накнаде за земљиште - ради изградње саобраћајнице 
са Чекић Симом - Улица краља Александра I Карађорђевића у Бањалуци. 

106. Приједлог одлуке о давању сагласности на закључење Уговора о продаји 
неизграђеног градског грађевинског земљишта непосредном погодбом, између Града 
Бања Лука и Софтић (Смаје) Ахмета, Бајагиловић (Смаје) Сеиме, Црипљанин (Смаје) 
Дервише, Обрадовац (Смаје) Есме, Софтић (Смаје) Бекира и Софтић (Смаје) Мехмеда 
из Бање Луке.  

107. Приједлог одлуке о давању сагласности на закључење Уговора о 
купопродаји неизграђеног градског грађевинског земљишта у улици Суботичка бб 
непосредном погодбом са „ГАС ПЕТРОЛ“ д.о.о. Мркоњић Град. 

108. Приједлог одлуке о давању сагласности на закључење Уговора о 
купопродаји неизграђеног градског грађевинског земљишта у улици Стевана Булајића 
непосредном погодбом са Војком (Стојан) Кресојевићем из Бањалуке. 

109. Приједлог одлуке о давању сагласности на закључење Уговора о продаји 
неизграђеног  градског грађевинског земљишта непосредном погодбом, између Града 
Бања Лука и Драгојевић (Мирка) Жељка из Бање Луке. 

110. Приједлог одлуке о давању сагласности на закључење Уговора о 
купопродаји неизграђеног градског грађевинског земљишта у насељу Дракулић, између 
Суботичке улице и магистралног пута М16 (Бања Лука – Градишка), непосредном 
погодбом са Петреш Петром из Бање Луке. 

 
 

Комисија за стамбено-комуналне послове и послове саобраћаја. 
ПОНЕДЈЕЉАК 22.6.2020. ГОДИНЕ у 13.00 часова        САЛА 238 
ОДРЖАНА 

3. Приједлог одлуке о измјени и допуни Одлуке о висини накнаде за трошкове 
уређења градског грађевинског земљишта. 

74. Извјештај о реализацији Програма рада зимске службе за 2019/2020. годину. 
75. Приједлог програма рада зимске службе за 2020/2021. годину. 
76. Извјештај о реализацији Програма уређења грађевинског земљишта за 2019. 

годину, Одјељењa за саобраћај и путеве 
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77. Извјештај о реализацији Програма заједничке комуналне потрошње  за 2019 
годину, Одјељењa за саобраћај и путеве. 

 
 
Комисија за буџет и финансије. 
УТОРАК 23.6.2020. ГОДИНЕ у 11.00 часова          САЛА 238 

Комисија за буџет и финансије није одржала сједницу, заказану за 23.6.2020. 
године због непостојања кворума, сједници су приступила 3 члана Комисије. 
(кворум за рад Комисије су 4 члана). 

Комисија за буџет и финансије ни на јадној тачки није била ресорно радно 
тијело, та у склaду са чланом 51. Пословника Скупштине града Бањалука 
(„Службени гласник Града Бањалука“, бр. 32/16, 4/17, 8/17 и 34/17), предност се 
даје мишљењу ресорног радног тијела. 

78. Извјештај о пословању и годишњи обрачун ЈЗУ Дом здравља у Бањалуци за 
2019. годину. 

79. Програм пословања ЈЗУ Дом здравља у Бањалуци за 2020. годину. 
80. Извјештај о раду и Извјештај о финансијском пословању ЈУ Бански двор -

Културни центар Бањалука за 2019. годину. 
81. Програм рада ЈУ Бански двор – Културни центар Бања Лука за 2020. годину. 
82. Извјештај о пословању ЈУ Спортски центар „Борик“ Бањалука за 2019. годину. 
83. Програм пословања ЈУ Спортски центар „Борик“ Бањалука за 2020. годину. 
84. Извјештај о пословању ЈУ Центар за социјални рад Бања Лука за 2019. годину. 
85. Програм пословања ЈУ Центар за социјални рад Бања Лука за 2020. годину. 
86. Извјештај о пословању Туристичке организације града Бањалука, за 2019. 

годину. 
87. Програм рада и финансијски план ЈУ Туристичке организације града Бања Лука 

за 2020. годину. 
88.1. Извјештај о раду Градске развојне агенције Бањалука за 2019. годину.  
88.2.План рада и Финансијски план Градске развојне агенције Бањалука за 2020. 

годину 
95. Информација о финансијском пословању ЈУ „Центар за предшколско васпитање 

и образовање“ Бања Лука за период 1.1. – 31.12.2019. године. 
115. Приједлог одлуке о одобравању средстава буџетске резерве за потребе 

обезбјеђења средстава за додјелу гранта Тениском савезу Републике Српске за 
хуманитарни тениски турнир „Adria Tour“. 

 
 

Комисија за избор и именовање, награде и признања. 
УТОРАК 23.6.2020. ГОДИНЕ у 14.00 часова       САЛА 238 
ОДРЖАНА  

114. Кадровска питања: 
 1. Приједлог одлуке о условима и расписивању конкурса за попуну упражњеног 

мјеста директора ЈУ Центар за образовање одраслих Бања Лука. 
 2. Приједлог одлуке о условима и расписивању конкурса за попуну упражњеног 

мјеста директора ЈУ Центар за предшколско васпитање и образовање Бања Лука. 
 3. Приједлог одлуке о условима и расписивању Конкурса за избор и именовање 

чланова школских одбора, из реда представника локалне заједнице, у основној и 
средњој школи на подручју града Бања Лука, у којима није извршено именовање 
чланова школских одбора. 

 4. Приједлог рјешења о именовању члана Школског одбора, из реда 
представника локалне заједнице, у Техничкој школи у Бањалуци. 
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 5. Приједлог рјешења о именовању члана Школског одбора, из реда 
представника локалне заједнице, у Центру за образовање и васпитање и рехабилитацију 
слушања и говора у Бањалуци. 

 6. Приједлог рјешења о именовању члана Школског одбора, из реда 
представника локалне заједнице, у Основној школи Петар Кочић – Кола. 

 7. Приједлог рјешења о измјени Рјешења о именовању Комисије за буџет и 
финансије Скупштине града Бања Лука.  

 8. Приједлог рјешења о измјени Рјешења о именовању Комисије за просторно 
уређење, заштиту околине, културног и природног насљеђа Скупштине града Бања 
Лука. 

 9. Приједлог рјешења о измјени Рјешења о именовању Одбора за регионалну и 
међународну сарадњу Скупштине града Бања Лука. 

 10. Приједлог рјешења о измјени Рјешења о именовању Савјета за младе и спорт 
Скупштине града Бања Лука.  

116. Приједлог закључка о разлозима за неодржавање манифестације поводом 22. 
априла – Дана града Бања Лука. 

 
 
 

Комисија за  прописе, представке и провођење Етичког кодекса Скупштине.  
СРИЈЕДА 24.6.2020. ГОДИНЕ у 8.00 часова     САЛА 238 
ОДРЖАНА  

2. Нови текст Приједлога одлуке о измјенама и допунама Одлуке о уређењу 
простора и грађевинском земљишту. 

35. Приједлог рјешења о именовању Комисије за продају непокретности у 
Пословној зони „Рамићи - Бањалука“, јавним надметањем – лицитацијом. 

 
 


