
РАДНА ТИЈЕЛА 41. СЈЕДНИЦА  
 

Комисија за мјесне заједнице, називе улица и тргова. 
ПОНЕДЈЕЉАК 24.8.2020. ГОДИНЕ у 12.00 часова      САЛА 238 

 76. Извјештај о реализацији Програма уређења грађевинског земљишта за 2019. 
годину Одјељења за комуналне послове. 
 77. Извјештај о реализацији Програма заједничке комуналне потрошње за 2019. 
годину Одјељења за комуналне послове. 
 78. Извјештај о раду Центра за развој пољопривреде и села Бањалука, за 2019. 
годину. 
 79. Извјештај о додјели средстава прикупљених од претварања пољопривредног 
земљишта у непољопривредне сврхе, на територији града за 2019. години. 

 
Одбор за здравство, школство и социјалну политику. 
УТОРАК 25.8.2020. ГОДИНЕ у 9.00 часова                   САЛА 238 

80. Извјештај о раду ЈУ Центар за образовање одраслих Бања Лука за 2019. годину. 
81. Програм рада ЈУ Центар за образовање одраслих Бања Лука за 2020. годину. 
104. Приједлог рјешења о измјени Рјешења о именовању мртвозорника на подручју 

града Бања Лука. 
 

Комисија за стамбено-комуналне послове и послове саобраћаја. 
УТОРАК 25.8.2020. ГОДИНЕ у 13.00 часова         САЛА 238 

 15. Приједлог измјена и допуна Програма уређења грађевинског земљишта за 
2020. годину Одјељења за комуналне послове. 
 16. Приједлог измјена и допуна Програма заједничке комуналне потрошње за 
2020. годину Одјељења за комуналне послове. 
 17. Приједлог измјена и допуна Програма уређења грађевинског земљишта за 
2020. годину Одјељења за саобраћај и путеве. 
 18. Приједлог измјена и допуна Програма заједничке комуналне потрошње за 
2020. годину Одјељења за саобраћај и путеве. 
 76. Извјештај о реализацији Програма уређења грађевинског земљишта за 2019. 
годину Одјељења за комуналне послове. 
 77. Извјештај о реализацији Програма заједничке комуналне потрошње за 2019. 
годину Одјељења за комуналне послове. 

 
Комисија за прописе, представке и провођење Етичког кодекса Скупштине. 
СРИЈЕДА 26.8.2020. ГОДИНЕ у 9.00 часова         САЛА 238 
ПЕТАК 28.8.2020. ГОДИНЕ у 12.00 часова         САЛА 238 

 5. Приједлог одлуке о субвенцијама трошкова накнаде за уређење градског 
грађевинског земљишта и ренте за легализацију бесправно изграђених објеката на 
подручју Града Бања Лука. 
 6. Приједлог одлуке о субвенцијама за кориснике јавних водних услуга на 
подручју града Бања Лука. 
 7. Приједлог одлуке о одобравању средстава на име субвенције за ђачке мјесечне 
карте у циљу превазилажења посљедица изазваних пандемијом новог вируса корона 
(СОVID-19) за мјесеце септембар, октобар, новембар и децембар 2020. године. 
 37. Приједлог одлукe о оснивању Професионалне територијално ватрогасно -
спасилачке јединице Града Бања Лука. 
 38. Приједлог одлуке о начину и условима продаје непокретности у насељу 
Лазарево, на локацији код „Јелшинграда“, путем усменог јавног надметања – 
лицитације. 
 40. Приједлог одлуке о продаји гаража у улици Саве Љубоје у Бањалуци. 



2 
 

 41. Приједлог одлуке о продужењу периода закупа пословног простора под 
посебним условима Савезу националних мањина Републике Српске. 
 42. Приједлог одлуке о продужењу периода закупа пословног простора под 
посебним условима JIU – JITSU клубу „Минотаур“ Бања Лука. 
 43. Приједлог одлуке о продужењу периода закупа пословног простора под 
посебним условима Удружењу жена жртава рата Републике Српске. 
 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 Удружењу пензионера Војске Републике Српске. 
 46. Приједлог одлуке о продужењу периода закупа пословног простора под 
посебним условима Агенцији за посредничке, информатичке и финансијске услуге - 
АПИФ. 
 47. Приједлог одлуке о продужењу периода закупа пословног простора под 
посебним условима Савезу за ријетке болести Републике Српске. 
 48. Приједлог одлуке о продужењу периода закупа пословног простора под 
посебним условима Клубу лијечених алкохоличара града Бања Лука. 
 49. Приједлог одлуке о продужењу периода закупа пословних простора под 
посебним условима Центру за развој пољопривреде и села Бања Лука, и то простора  - 
број 26 - у Улици Војводе Момчила број 10, број 27 - Улици Војводе Момчила број 12, 
број 31 - у Улици Војводе Момчила број 16 и број 32 - у Улици Војводе Момчила број 
16. 
 50. Приједлог одлуке о продужењу периода закупа пословних простора под 
посебним условима Ловачком удружењу „Поткозарје“ Пискавица. 
 51. Приједлог одлуке о продужењу периода закупа пословних простора под 
посебним условима Удружењу књижевника Републике Српске. 
 52. Приједлог одлуке о продужењу периода закупа пословних простора под 
посебним условима Фудбалском клубу „Полет-Крајишник“. 
 53. Приједлог одлуке о продужењу периода закупа пословних простора под 
посебним условима Удружењу грађана „Дацешин“ Центар за културу и умјетност Бања 
Лука. 
 54. Приједлог одлуке о продужењу периода закупа пословних простора под 
посебним условима Републичком центру за истраживање рата, ратних злочина и 
тражење несталих лица. 
 55. Приједлог одлуке о продужењу периода закупа пословних простора под 
посебним условима Удружењу грађана „Мозаик пријатељства“ из Бањалуке. 
 56. Приједлог одлуке о продужењу периода закупа пословних простора под 
посебним условима „Завичајом удружењу Срба Ускопљанске долине Бугојно – Дољи 
Вакуф“ Бања Лука. 
 57. Приједлог одлуке о продужењу периода закупа пословних простора под 
посебним условима Џудо клубу „Кадокан“ Бања Лука. 
 58. Приједлог одлуке о продужењу периода закупа пословних простора под 
посебним условима Ансамблу народних игара и пјесама „Веселин Маслеша“ Бања 
Лука. 
 59. Приједлог одлуке о продужењу периода закупа пословних простора под 
посебним условима „Елит“ д.о.о. – Радио „Уно“ Бања Лука. 
 60. Приједлог одлуке о продужењу периода закупа пословних простора под 
посебним условима Удружењу жена „Верићанке“ Верићи. 
 61. Приједлог одлуке о продужењу периода закупа пословних простора под 
посебним условима ЈУ Музеју савремене умјетности Републике Српске. 
 62. Приједлог одлуке о продужењу периода закупа пословних простора под 
посебним условима Завичајном удружењу „Гламочко коло“ Бања Лука. 
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 63. Приједлог одлуке о продужењу периода закупа пословних простора под 
посебним условима Предузећу за поштански саобраћај Републике Српске. 
 64. Приједлог одлуке о продужењу периода закупа пословних простора под 
посебним условима Центру за визуелне комуникације „Проток“ Бања Лука. 
 65. Приједлог одлуке о продужењу периода закупа пословног простора под 
посебним условима Удружењу цивилних инвалида жртава рата града Бања Лука. 
 66. Приједлог одлуке о додјели пословног простора у закуп под посебним 
условима Градском удружењу бивших логораша Другог свјетског рата и њихових 
потомака. 
 67. Приједлог одлуке о додјели пословног простора у закуп - под посебним 
условима Удружењу медицинских сестара, техничара и бабица Републике Српске. 
 68.Приједлог одлуке о додјели пословног простора у закуп - под посебним 
условима „1. Батаљон војне полиције 1. Крајишког корпуса“ Бања Лука. 
 69. Приједлог одлуке о додјели пословног простора у закуп - под посебним 
условима Џудо клубу „Звијезда“ Бања Лука. 
 70. Приједлог одлуке о додјели пословног простора у закуп - под посебним 
условима ЈУ Јавном фонду за дјечију заштиту Републике Српске, Бијељина. 
 71. Приједлог одлуке о додјели пословног простора у закуп - под посебним 
условима Џудо клубу „Кадокан“ Бања Лука. 
 72. Приједлог одлуке о додјели пословног простора у закуп - под посебним 
условима „Међународном удружењу научних радника АИС“ Бања Лука. 
 73. Приједлог одлуке о измјени Одлуке о давању у закуп пословног простора, 
број 07-013-197/20 до 24.6.и 25.6.2020. године.  
 74. Приједлог одлуке о исправци грешке у Одлуци о давању у закуп пословних 
простора, број 07-013-617/17 („Службени гласник Града Бања Лука“, број 40/17). 
 94. Приједлог одлуке о начину рјешавања имовинско-правних односа на 
земљишту са изграђеним стамбеним објектима које користе избјегла/расељена лица у 
Улици Јованке Гајић Змијањке у Бањалуци. 
 95. Приједлог одлуке о давању сагласности за закључивање уговора о куповини 
земљишта и о исплати накнаде за земљиште, објекте и засаде, ради наставка изградње 
саобраћајнице у Шарговачкој улици - II фаза реализације у Бањој Луци. 
 96. Приједлог одлуке о давању сагласности на закључење Уговора о купопродаји 
неизграђеног градског грађевинског земљишта у улици Вида Симурџића број 12, 
Бањалука, непосредном погодбом са Здравком Кољанчићем из Бањалуке. 
 97. Приједлог одлуке о давању сагласности за закључење Уговора о продаји 
градског грађевинског земљишта непосредном погодбом, означеног као кч.бр. 432/57, у 
површини од 41м2, уписано у з.к. уложак број 13752 к.о. Бања Лука, између Града 
Бањалука и Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње, ЗП „Електрокрајина“ а.д. 
Бањалука. 
 98. Приједлог одлуке о давању сагласности за закључење Уговора о продаји 
градског грађевинског земљишта непосредном погодбом, означеног као кч.бр. 1946/7, у 
површини од 38м2, уписано у ЛН број 142 к.о. Буџак, између Града Бањалука и 
Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње, ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бањалука. 
 99. Приједлог одлуке о давању сагласности на закључење Уговора о купопродаји 
неизграђеног градског грађевинског земљишт непосредном погодбом са Hiting ho me 
д.о.о. Бања Лука. 
 100. Приједлог одлуке о давању сагласности на закључење Уговора о 
купопродаји неизграђеног градског грађевинског земљишта непосредном погодбом са 
Gea Company д.о.о. Бања Лука. 
 101. Приједлог одлуке о давању сагласности на закључење Уговора о 
купопродаји неизграђеног градског грађевинског земљишта – непосредном погодбом са 
Милетић Савом. 
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Комисија за буџет и финансије. 
СРИЈЕДА 26.8.2020. ГОДИНЕ у 12.00 часова         САЛА 238  

 2. Консолидовани извјештај о извршењу Буџета Града Бања Лука за период 
01.01 – 30.06.2020. године.  
 3. Информација о задужењу Града Бања Лука и датим гаранцијама на дан 
30.06.2020. године.  
 4. Извјештај o напретку по уговору о зајму са Eвропском банком за обнову и 
развој за период 01.07.2019-30.06.2020. године. 
 5. Приједлог одлуке о субвенцијама трошкова накнаде за уређење градског 
грађевинског земљишта и ренте за легализацију бесправно изграђених објеката на 
подручју Града Бања Лука. 
 6. Приједлог одлуке о субвенцијама за кориснике јавних водних услуга на 
подручју града Бања Лука. 
 7. Приједлог одлуке о одобравању средстава на име субвенције за ђачке мјесечне 
карте у циљу превазилажења посљедица изазваних пандемијом новог вируса корона 
(СОVID-19) за мјесеце септембар, октобар, новембар и децембар 2020. године. 
 8. Приједлог одлуке о усвајању Ребаланса Буџета Града Бања Лука за 2020. 
годину. 
 9. Приједлог одлуке о измјени Одлуке о извршењу Буџета Града Бања Лука за 
2020. годину. 
 10. Приједлог одлуке о измјени Одлуке о кредитном задужењу Града Бања Лука 
за финансирање капиталних инвестиција. 
 11. Приједлог одлуке о измјени Одлуке о давању сагласности за издавање 
гаранције Града Бања Лука за задужење за зајам „Топлана“ а.д. Бања Лука. 
 12.1. Приједлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о кредитном задужењу 
Скупштине ЈП „AQUANA“ доо Бања Лука. 
 12.2. Приједлог одлуке о давању сагласности за издавање гаранције Града Бања 
Лука за задужење привредног друштва „Aquana“ д.о.о. Бања Лука.  
 13. Приједлог одлуке о коначном отпису ненаплативих потраживања. 
 14. Приједлог одлуке о допуни Одлуке о утврђивању накнаде члановима 
Управних одбора установа. 
 78. Извјештај о раду Центра за развој пољопривреде и села Бањалука, за 2019. 
годину. 
 79. Извјештај о додјели средстава прикупљених од претварања пољопривредног 
земљишта у непољопривредне сврхе, на територији града за 2019. години. 
 80. Извјештај о раду ЈУ Центар за образовање одраслих Бања Лука за 2019. 
годину. 
 81. Програм рада ЈУ Центар за образовање одраслих Бања Лука за 2020. годину. 
 82. Извјештај о реализацији Програма коришћења средстава од накнаде 
дефинисане Законом о шумама, у 2019. години.  
 83. Извјештај о реализацији Програма коришћења средстава од накнада 
дефинисаних Законом о водама, у 2019. години.  
 84. Извјештај о реализацији Програма коришћења средстава од накнаде 
дефинисане Законом о концесијама, у 2019. години.  

 
 

Савјет за младе и спорт. 
ЧЕТВРТАК 27.8.2020. ГОДИНЕ у 9.00 часова      САЛА 238 

 19. Приједлог Ревидираног Програма развоја спорта града Бањалука са 
приоритетним областима финансирања за 2020. годину.  
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Комисија за привреду и развој. 
ЧЕТВРТАК 27.8.2020. ГОДИНЕ у 12.00 часова      САЛА 238 

 22. Приједлог Ревидираног календара туристичких манифестација Града Бања 
Лука за 2020. годину.  
 36. Приједлог одлуке о приступању процесу израде Плана капиталних 
инвестиција Града Бања Лука у периоду од 2021. до 2023. године. 
 75. Извјештај о реализацији Стратегије развоја града Бања Лука за 2019. годину. 
 78. Извјештај о раду Центра за развој пољопривреде и села Бањалука, за 2019. 
годину. 
 79. Извјештај о додјели средстава прикупљених од претварања пољопривредног 
земљишта у непољопривредне сврхе, на територији града за 2019. години. 
 85. Извјештај о реализацији Програма коришћења подстицајних средстава у 
функцији запошљавања за 2019. годину . 
 87. Информација о пословању Водовода а.д. Бања Лука за 2019. годину. 
 88. Информација о Плану пословања Водовода а.д. Бања Лука, за 2020. годину. 
 89. Информација о пословању Топлане д.о.о Бања Лука за 2019. годину. 
 90. Информација о пословању Завода за изградњу а.д. Бања Лука и раду органа   
управљања, за период I - XII 2019. годинe. 
 91. Информација о пословању Градског гробља Ј.К. а.д. Бања Лука за период 
јануар – децембар 2019. године. 
 92. Информација о Плану пословања Градско гробља Ј.К. а.д. Бања Лука, за 
2020. годину.  
 93. Информација о пословању Чистоће а.д. Бања Лука за период јануар – 
децембар 2019. године.  

 
 

Комисија за просторно уређење, заштиту околине, културног и природног 
насљеђа. 
ПОНЕДЈЕЉАК 31.8.2020. ГОДИНЕ у 9.00 часова       САЛА 33 

 23. Приједлог одлуке о доношењу Регулационог плана за саобраћајно чвориште 
код „Кастела“ у Бањалуци.  
 24. Приједлог одлуке о доношењу измјене дијела Регулационог плана „Центар 
Исток“.  
 25. Приједлог одлуке о доношењу измјене дијела Регулационог плана „Југ 1”. 
 26. Приједлог одлуке о доношењу измјене дијела Регулационог плана Пословне 
зоне Рамићи“.  
 27. Приједлог одлуке о измјени дијела Регулационог плана за простор између 
улица: Бранка Мораче, Радоја Домановића, Боланог Дојчина, Козарске и лијеве обале 
ријеке Врбас (радни назив: „Југ 6“).  
 28. Приједлог одлуке о измјени дијела Регулационог плана „Лауш 1“. 
 29. Приједлог одлуке о измјени дијела Регулационог плана „Лауш 3“. 
 30. Приједлог одлуке о измјени дијела Регулационог плана за простор између 
улица  Књаза Милоша, Проте Николе Костића, нове трасе улице Илије Гарашанина и 
жељезничке пруге Бањалука – Нови Град (радни назив: Ливница). 
 31. Приједлог одлуке о измјени дијела Регулационог плана Паприковац - 
Петрићевац - зона „Б“.  
 32. Приједлог закључка о утврђивању Нацрта измјене дијела Регулационог плана 
стамбеног насеља „Старчевица“.  
 33. Приједлог закључка о утврђивању Нацрта измјенe дијела Регулационог 
стамбеног насеља „Чесма-Мађир 3“.  
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 34. Приједлог одлуке o измјени Одлуке о именовању Савјета за израду 
Урбанистичког плана града Бањалуке.  
 35. Иницијативе за измјену Регулационих планова:  
     1. Иницијативa за измјену дијела Регулационог плана стамбеног насеља 
„Раковачке баре“. 
     2. Иницијативa за измјену дијела Регулационог плана за простор између пута 
Бања Лука – Градишка и Улице Деспота Стефана Лазаревића. 
 

 
Савјет за културу. 
ПОНЕДЈЕЉАК 31.8.2020. ГОДИНЕ у 14.00 часова       САЛА 238 

 20. Приједлог измјена Програма суфинансирања културно-умјетничког 
аматеризма, програма и пројеката у области културе  за 2020. годину.  
 21. Приједлог Ревидираног календара културних манифестација Града Бања 
Лука за 2020. годину.  

 
 

Комисија за избор и именовање, награде и признања. 
УТОРАК 1.9.2020. ГОДИНЕ у 14.00 часова                   САЛА 238 

102. Приједлог рјешења о престанку мандата члана Одбора за жалбе запослених у 
Градској управи Града Бања Лука. 

103. Приједлог одлуке о условима и расписивању јавног конкурса за избор члана 
Одбора за жалбе запослених у Градској управи Града Бања Лука. 
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ПРЕГЛЕД МАТЕРИЈАЛА  
ДОСТАВЉЕНИХ ЗА РАЗМАТРАЊЕ  

 
 
1. Разматрање и усвајање Скраћеног записника са 40. сједнице Скупштине Града, 

одржане 24.6. и 25.6.2019. године.  
 
2. Консолидовани извјештај о извршењу Буџета Града Бања Лука за период 01.01 – 

30.06.2020. године. Комисија за буџет и финансије. 
 
3. Информација о задужењу Града Бања Лука и датим гаранцијама на дан 

30.06.2020. године. Комисија за буџет и финансије. 
 
4. Извјештај o напретку по уговору о зајму са Eвропском банком за обнову и развој 

за период 01.07.2019-30.06.2020. године Комисија за буџет и финансије. 
 
5. Приједлог одлуке о субвенцијама трошкова накнаде за уређење градског 

грађевинског земљишта и ренте за легализацију бесправно изграђених објеката на 
подручју Града Бања Лука. 

 
Комисија за буџет и финансије. 
 
Комисија за прописе, представке и провођење Етичког кодекса Скупштине. 
 
6. Приједлог одлуке о субвенцијама за кориснике јавних водних услуга на подручју 

града Бања Лука. 
 
Комисија за буџет и финансије. 
 
Комисија за прописе, представке и провођење Етичког кодекса Скупштине. 
 
 
7. Приједлог одлуке – субвенције у јавном превозу. 
 
Комисија за буџет и финансије. 
 
Комисија за прописе, представке и провођење Етичког кодекса Скупштине. 
 
8. Приједлог одлуке о усвајању Ребаланса Буџета Града Бања Лука за 2020. годину. 
Комисија за буџет и финансије. 
 
9. Приједлог одлуке о измјени Одлуке о извршењу Буџета Града Бања Лука за 

2020. годину. 
Комисија за буџет и финансије. 
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10. Приједлог одлуке о измјени Одлуке о кредитном задужењу Града Бања Лука за 
финансирање капиталних инвестиција. 

Комисија за буџет и финансије. 
 
11. Приједлог одлуке о измјени Одлуке о давању сагласности за издавање гаранције 

Града Бања Лука за задужење за зајам „Топлана“ а.д. Бања Лука. 
Комисија за буџет и финансије. 
 
12. Приједлог одлуке о давању сагласности за издавање гаранције Града Бања Лука 

за задужење привредног друштва „Aquana“ д.о.о. Бања Лука.  
Комисија за буџет и финансије. 
 
13. Приједлог одлуке о коначном отпису ненаплативих потраживања. 
Комисија за буџет и финансије. 
 
14. Приједлог одлуке о допуни Одлуке о утврђивању накнаде члановима Управних 

одбора установа. 
Комисија за буџет и финансије. 
 
15. Приједлог измјена и допуна Програма уређења грађевинског земљишта за 2020. 

годину Одјељења за комуналне послове. 
Комисија за стамбено-комуналне послове и послове саобраћаја. 
 
16. Приједлог измјена и допуна Програма заједничке комуналне потрошње за 2020. 

годину Одјељења за комуналне послове. 
Комисија за стамбено-комуналне послове и послове саобраћаја. 
 
17. Приједлог измјена и допуна Програма уређења грађевинског земљишта за 2020. 

годину Одјељења за саобраћај и путеве. 
Комисија за стамбено-комуналне послове и послове саобраћаја. 
 
18. Приједлог измјена и допуна Програма заједничке комуналне потрошње за 2020. 

годину Одјељења за саобраћај и путеве. 
Комисија за стамбено-комуналне послове и послове саобраћаја. 
 
19. Приједлог Ревидираног Програма развоја спорта града Бањалука са 

приоритетним областима финансирања за 2020. годину. Савјет за младе и спорт. 
 
20. Приједлог измјена Програма суфинансирања културно-умјетничког аматеризма, 

програма и пројеката у области културе  за 2020. годину. Савјет за културу. 
 
21. Приједлог Ревидираног календара културних манифестација Града Бања Лука за 

2020. годину. Савјет за културу. 
 
22. Приједлог Ревидираног календара туристичких манифестација Града Бања Лука 

за 2020. годину. Комисија за привреду и развој. 
 
23. Приједлог одлуке о доношењу Регулационог плана за саобраћајно чвориште код 

„Кастела“ у Бањалуци. Комисија за просторно уређење, заштиту околине, 
културног и природног насљеђа. 
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24. Приједлог одлуке о доношењу измјене дијела Регулационог плана „Центар 
Исток“. Комисија за просторно уређење, заштиту околине, културног и природног 
насљеђа. 

 
25. Приједлог одлуке о доношењу измјене дијела Регулационог плана „Југ 1”. 

Комисија за просторно уређење, заштиту околине, културног и природног 
насљеђа. 

 
26. Приједлог одлуке о доношењу измјене дијела Регулационог плана Пословне 

зоне Рамићи“. Комисија за просторно уређење, заштиту околине, културног и 
природног насљеђа. 

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

Бранка Мораче, Радоја Домановића, Боланог Дојчина, Козарске и лијеве обале ријеке 
Врбас (радни назив: „Југ 6“). Комисија за просторно уређење, заштиту околине, 
културног и природног насљеђа. 

 
28. Приједлог одлуке о измјени дијела Регулационог плана „Лауш 1“. 

Комисија за просторно уређење, заштиту околине, културног и природног 
насљеђа. 

 
29. Приједлог одлуке о измјени дијела Регулационог плана „Лауш 3“. 

Комисија за просторно уређење, заштиту околине, културног и природног 
насљеђа. 

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

Књаза Милоша, Проте Николе Костића, нове трасе улице Илије Гарашанина и 
жељезничке пруге Бањалука – Нови Град (радни назив: Ливница). 

Комисија за просторно уређење, заштиту околине, културног и природног 
насљеђа. 

 
31. Приједлог одлуке о измјени дијела Регулационог плана Паприковац - 

Петрићевац - зона „Б“. Комисија за просторно уређење, заштиту околине, 
културног и природног насљеђа. 

 
32. Приједлог закључка о утврђивању Нацрта измјене дијела Регулационог плана 

стамбеног насеља „Старчевица“. Комисија за просторно уређење, заштиту околине, 
културног и природног насљеђа. 

 
33. Приједлог закључка о утврђивању Нацрта измјенe дијела Регулационог 

стамбеног насеља „Чесма-Мађир 3“. Комисија за просторно уређење, заштиту 
околине, културног и природног насљеђа. 

 
34. Приједлог одлуке o измјени Одлуке о именовању Савјета за израду 

Урбанистичког плана града Бањалуке. Комисија за просторно уређење, заштиту 
околине, културног и природног насљеђа. 

 
 
35. Иницијативе за измјену Регулационих планова:  
 1. Иницијативa за измјену дијела Регулационог плана стамбеног насеља 
„Раковачке баре“. 

Комисија за просторно уређење, заштиту околине, културног и природног 
насљеђа. 



10 
 

 
 2. Иницијативa за измјену дијела Регулационог плана за простор између пута 
Бања Лука – Градишка и Улице Деспота Стефана Лазаревића. 

Комисија за просторно уређење, заштиту околине, културног и природног 
насљеђа. 

 
36. Приједлог одлуке о приступању процесу израде Плана капиталних инвестиција 

Града Бања Лука у периоду од 2021. до 2023. године. Комисија за привреду и развој. 
 
37. Приједлог одлукe о оснивању Професионалне територијално ватрогасно -

спасилачке јединице Града Бања Лука. 
Комисија за прописе, представке и провођење Етичког кодекса Скупштине. 

 
38. Приједлог одлуке о начину и условима продаје непокретности у насељу 

Лазарево, на локацији код „Јелшинграда“, путем усменог јавног надметања – 
лицитације. 

Комисија за прописе, представке и провођење Етичког кодекса Скупштине. 
 
39. Приједлог рјешења о именовању Комисије за продају непокретности у насељу 

Лазарево, на локацији код „Јелшинграда“, јавним надметањем - лицитацијом. 
 
40. Приједлог одлуке о продаји гаража у улици Саве Љубоје у Бањалуци. 
Комисија за прописе, представке и провођење Етичког кодекса Скупштине. 
 
41. Приједлог одлуке о продужењу периода закупа пословног простора под 

посебним условима Савезу националних мањина Републике Српске. 
Комисија за прописе, представке и провођење Етичког кодекса Скупштине. 
 
42. Приједлог одлуке о продужењу периода закупа пословног простора под 

посебним условима JIU – JITSU клубу „Минотаур“ Бања Лука. 
Комисија за прописе, представке и провођење Етичког кодекса Скупштине. 
 
43. Приједлог одлуке о продужењу периода закупа пословног простора под 

посебним условима Удружењу жена жртава рата Републике Српске. 
 
Комисија за прописе, представке и провођење Етичког кодекса Скупштине. 
 
44. Приједлог одлуке о продужењу периода закупа пословног простора под 

посебним условима Удружењу „Жене то могу“ Бања Лука. 
Комисија за прописе, представке и провођење Етичког кодекса Скупштине. 
 
45. Приједлог одлуке о продужењу периода закупа пословног простора под 

посебним условима Удружењу пензионера Војске Републике Српске. 
Комисија за прописе, представке и провођење Етичког кодекса Скупштине. 
 
46. Приједлог одлуке о продужењу периода закупа пословног простора под 

посебним условима Агенцији за посредничке, информатичке и финансијске услуге - 
АПИФ. 

Комисија за прописе, представке и провођење Етичког кодекса Скупштине. 
 
47. Приједлог одлуке о продужењу периода закупа пословног простора под 

посебним условима Савезу за ријетке болести Републике Српске. 
Комисија за прописе, представке и провођење Етичког кодекса Скупштине. 
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48. Приједлог одлуке о продужењу периода закупа пословног простора под 

посебним условима Клубу лијечених алкохоличара града Бања Лука. 
Комисија за прописе, представке и провођење Етичког кодекса Скупштине. 
 
49. Приједлог одлуке о продужењу периода закупа пословних простора под 

посебним условима Центру за развој пољопривреде и села Бања Лука, и то простора  - 
број 26 - у Улици Војводе Момчила број 10, број 27 - Улици Војводе Момчила број 12, 
број 31 - у Улици Војводе Момчила број 16 и број 32 - у Улици Војводе Момчила број 
16. 

Комисија за прописе, представке и провођење Етичког кодекса Скупштине. 
 
50. Приједлог одлуке о продужењу периода закупа пословних простора под 

посебним условима Ловачком удружењу „Поткозарје“ Пискавица. 
Комисија за прописе, представке и провођење Етичког кодекса Скупштине. 
 
51. Приједлог одлуке о продужењу периода закупа пословних простора под 

посебним условима Удружењу књижевника Републике Српске. 
Комисија за прописе, представке и провођење Етичког кодекса Скупштине. 
 
52. Приједлог одлуке о продужењу периода закупа пословних простора под 

посебним условима Фудбалском клубу „Полет-Крајишник“. 
Комисија за прописе, представке и провођење Етичког кодекса Скупштине. 
 
53. Приједлог одлуке о продужењу периода закупа пословних простора под 

посебним условима Удружењу грађана „Дацешин“ Центар за културу и умјетност Бања 
Лука. 

Комисија за прописе, представке и провођење Етичког кодекса Скупштине. 
 
54. Приједлог одлуке о продужењу периода закупа пословних простора под 

посебним условима Републичком центру за истраживање рата, ратних злочина и 
тражење несталих лица. 

Комисија за прописе, представке и провођење Етичког кодекса Скупштине. 
 
55. Приједлог одлуке о продужењу периода закупа пословних простора под 

посебним условима Удружењу грађана „Мозаик пријатељства“ из Бањалуке. 
Комисија за прописе, представке и провођење Етичког кодекса Скупштине. 
 
56. Приједлог одлуке о продужењу периода закупа пословних простора под 

посебним условима „Завичајом удружењу Срба Ускопљанске долине Бугојно – Дољи 
Вакуф“ Бања Лука. 

Комисија за прописе, представке и провођење Етичког кодекса Скупштине. 
 
57. Приједлог одлуке о продужењу периода закупа пословних простора под 

посебним условима Џудо клубу „Кадокан“ Бања Лука. 
Комисија за прописе, представке и провођење Етичког кодекса Скупштине. 
 
58. Приједлог одлуке о продужењу периода закупа пословних простора под 

посебним условима Ансамблу народних игара и пјесама „Веселин Маслеша“ Бања 
Лука. 

Комисија за прописе, представке и провођење Етичког кодекса Скупштине. 
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59. Приједлог одлуке о продужењу периода закупа пословних простора под 
посебним условима „Елит“ д.о.о. – Радио „Уно“ Бања Лука. 

Комисија за прописе, представке и провођење Етичког кодекса Скупштине. 
 
60. Приједлог одлуке о продужењу периода закупа пословних простора под 

посебним условима Удружењу жена „Верићанке“ Верићи. 
Комисија за прописе, представке и провођење Етичког кодекса Скупштине. 
 
61. Приједлог одлуке о продужењу периода закупа пословних простора под 

посебним условима ЈУ Музеју савремене умјетности Републике Српске. 
Комисија за прописе, представке и провођење Етичког кодекса Скупштине. 
 
62. Приједлог одлуке о продужењу периода закупа пословних простора под 

посебним условима Завичајном удружењу „Гламочко коло“ Бања Лука. 
Комисија за прописе, представке и провођење Етичког кодекса Скупштине. 
 
63. Приједлог одлуке о продужењу периода закупа пословних простора под 

посебним условима Предузећу за поштански саобраћај Републике Српске. 
Комисија за прописе, представке и провођење Етичког кодекса Скупштине. 
 
64. Приједлог одлуке о продужењу периода закупа пословних простора под 

посебним условима Центру за визуелне комуникације „Проток“ Бања Лука. 
 
65. Приједлог одлуке о продужењу периода закупа пословног простора под 

посебним условима Удружењу цивилних инвалида жртава рата града Бања Лука. 
Комисија за прописе, представке и провођење Етичког кодекса Скупштине. 
 
66. Приједлог одлуке о додјели пословног простора у закуп под посебним условима 

Градском удружењу бивших логораша Другог свјетског рата и њихових потомака. 
Комисија за прописе, представке и провођење Етичког кодекса Скупштине. 
 
67. Приједлог одлуке о додјели пословног простора у закуп - под посебним 

условима Удружењу медицинских сестара, техничара и бабица Републике Српске. 
Комисија за прописе, представке и провођење Етичког кодекса Скупштине. 
 
68. Приједлог одлуке о додјели пословног простора у закуп - под посебним 

условима „1. Батаљон војне полиције 1. Крајишког корпуса“ Бања Лука. 
Комисија за прописе, представке и провођење Етичког кодекса Скупштине. 
 
69. Приједлог одлуке о додјели пословног простора у закуп - под посебним 

условима Џудо клубу „Звијезда“ Бања Лука. 
Комисија за прописе, представке и провођење Етичког кодекса Скупштине. 
 
70. Приједлог одлуке о додјели пословног простора у закуп - под посебним 

условима ЈУ Јавном фонду за дјечију заштиту Републике Српске, Бијељина. 
Комисија за прописе, представке и провођење Етичког кодекса Скупштине. 
 
71. Приједлог одлуке о додјели пословног простора у закуп - под посебним 

условима Џудо клубу „Кадокан“ Бања Лука. 
Комисија за прописе, представке и провођење Етичког кодекса Скупштине. 
 
72. Приједлог одлуке о додјели пословног простора у закуп - под посебним 

условима „Међународном удружењу научних радника АИС“ Бања Лука. 
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Комисија за прописе, представке и провођење Етичког кодекса Скупштине. 
 
73. Приједлог одлуке о измјени Одлуке о давању у закуп пословног простора, број 

07-013-197/20 до 24.6.и 25.6.2020. године.  
Комисија за прописе, представке и провођење Етичког кодекса Скупштине. 
 
74. Приједлог одлуке о исправци грешке у Одлуци о давању у закуп пословних 

простора, број 07-013-617/17 („Службени гласник Града Бања Лука“, број 40/17). 
Комисија за прописе, представке и провођење Етичког кодекса Скупштине. 
 
75. Извјештај о реализацији Стратегије развоја града Бања Лука за 2019. годину. 
 
76. Извјештај о реализацији Програма уређења грађевинског земљишта за 2019. 

годину Одјељења за комуналне послове. 
 
Комисија за стамбено-комуналне послове и послове саобраћаја. 
 
Комисија за мјесне заједнице, називе улица и тргова. 
 
 
77. Извјештај о реализацији Програма заједничке комуналне потрошње за 2019. 

годину Одјељења за комуналне послове. 
 
Комисија за стамбено-комуналне послове и послове саобраћаја. 
 
Комисија за мјесне заједнице, називе улица и тргова. 
 
 
78. Извјештај о раду Центра за развој пољопривреде и села Бањалука, за 2019. 

годину. 
 

Комисија за привреду и развој. 

Комисија за буџет и финансије. 

 
79. Извјештај о додјели средстава прикупљених од претварања пољопривредног 

земљишта у непољопривредне сврхе, на територији града за 2019. години. 
 

Комисија за привреду и развој. 

Комисија за буџет и финансије. 

 
80. Извјештај о раду ЈУ Центар за образовање одраслих Бања Лука за 2019. годину. 
 

Одбор за здравство, школство и социјалну политику. 

Комисија за буџет и финансије. 

 
81. Програм рада ЈУ Центар за образовање одраслих Бања Лука за 2020. годину. 
 

Одбор за здравство, школство и социјалну политику. 

Комисија за буџет и финансије. 
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82. Извјештај о реализацији Програма коришћења средстава од накнаде дефинисане 

Законом о шумама, у 2019. години. Комисија за буџет и финансије. 
 
83. Извјештај о реализацији Програма коришћења средстава од накнада 

дефинисаних Законом о водама, у 2019. години. Комисија за буџет и финансије. 
 
84. Извјештај о реализацији Програма коришћења средстава од накнаде дефинисане 

Законом о концесијама, у 2019. години. Комисија за буџет и финансије. 
 
85. Извјештај о реализацији Програма коришћења подстицајних средстава у 

функцији запошљавања за 2019. годину . 
Комисија за привреду и развој. 

 
86. Извјештај о раду Правобранилаштва Републике Српске - Сједиште Замјеника 

Правобраниоца Бањалука, за период 01.01.2019. до 31.12.2019. године. 
 
 
87. Информација о пословању Водовода а.д. Бања Лука за 2019. годину. 

Комисија за привреду и развој. 

 
88. Информација о Плану пословања Водовода а.д. Бања Лука, за 2020. годину. 

Комисија за привреду и развој. 

 
89. Информација о пословању Топлане д.о.о Бања Лука за 2019. годину. 

Комисија за привреду и развој. 

 
90. Информација о пословању Завода за изградњу а.д. Бања Лука и раду органа   

управљања, за период I - XII 2019. годинe. Комисија за привреду и развој. 
 
91. Информација о пословању Градског гробља Ј.К. а.д. Бања Лука за период јануар 

– децембар 2019. године. 
Комисија за привреду и развој. 

 
92. Информација о Плану пословања Градско гробља Ј.К. а.д. Бања Лука, за 2020. 

годину. Комисија за привреду и развој. 
 
93. Информација о пословању Чистоће а.д. Бања Лука за период јануар – децембар 

2019. године. Комисија за привреду и развој. 
 
94. Приједлог одлуке о начину рјешавања имовинско-правних односа на земљишту 

са изграђеним стамбеним објектима које користе избјегла/расељена лица у Улици 
Јованке Гајић Змијањке у Бањалуци. 

Комисија за прописе, представке и провођење Етичког кодекса Скупштине. 
 
95. Приједлог одлуке о давању сагласности за закључивање уговора о куповини 

земљишта и о исплати накнаде за земљиште, објекте и засаде, ради наставка изградње 
саобраћајнице у Шарговачкој улици - II фаза реализације у Бањој Луци. 

Комисија за прописе, представке и провођење Етичког кодекса Скупштине. 
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96. Приједлог одлуке о давању сагласности на закључење Уговора о купопродаји 
неизграђеног градског грађевинског земљишта у улици Вида Симурџића број 12, 
Бањалука, непосредном погодбом са Здравком Кољанчићем из Бањалуке. 

Комисија за прописе, представке и провођење Етичког кодекса Скупштине. 

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

градског грађевинског земљишта непосредном погодбом, означеног као кч.бр. 432/57, у 
површини од 41м2, уписано у з.к. уложак број 13752 к.о. Бања Лука, између Града 
Бањалука и Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње, ЗП „Електрокрајина“ а.д. 
Бањалука. 

Комисија за прописе, представке и провођење Етичког кодекса Скупштине. 

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

градског грађевинског земљишта непосредном погодбом, означеног као кч.бр. 1946/7, у 
површини од 38м2, уписано у ЛН број 142 к.о. Буџак, између Града Бањалука и 
Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње, ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бањалука. 

Комисија за прописе, представке и провођење Етичког кодекса Скупштине. 
 
99.  Приједлог одлуке о давању сагласности на закључење Уговора о купопродаји 

неизграђеног градског грађевинског земљишт непосредном погодбом са Hiting ho me 
д.о.о. Бања Лука. 

Комисија за прописе, представке и провођење Етичког кодекса Скупштине. 
 
100.  Приједлог одлуке о давању сагласности на закључење Уговора о купопродаји 

неизграђеног градског грађевинског земљишта непосредном погодбом са Gea Company 
д.о.о. Бања Лука. 

Комисија за прописе, представке и провођење Етичког кодекса Скупштине. 
 
101.  Приједлог одлуке о давању сагласности на закључење Уговора о купопродаји 

неизграђеног градског грађевинског земљишта – непосредном погодбом са Милетић 
Савом. 

Комисија за прописе, представке и провођење Етичког кодекса Скупштине. 
 
102.  Приједлог рјешења о престанку мандата члана Одбора за жалбе запослених у 

Градској управи Града Бања Лука. 
Комисија за избор и именовање, награде и признања. 

 
103.  Приједлог одлуке о условима и расписивању јавног конкурса за избор члана 

Одбора за жалбе запослених у Градској управи Града Бања Лука. 
Комисија за избор и именовање, награде и признања. 

 

104.  Приједлог рјешења о измјени Рјешења о именовању мртвозорника на подручју 
града Бања Лука. 

Одбор за здравство, школство и социјалну политику. 


