Република Српска
Град Бања Лука
Скупштина Града
Предсједник

Трг српских владара 1, Бања ЈЈука

Број:
Дана:

07/1-34/18.
18.1.2018. године

На основу члана 38. Статута Града Бања Лука („Службени гласник Града Бања
Ј1ука“, бр. 25/05, 30/07, 17/12, 20/14 и 39/16) и чл. 86. и 88. Пословника Скупштине
града Бања Лука („Службени гласник Града Бања Лука“, бр. 32/16, 4/17, 8/17 и 34/17),
сазивам

19.

СЈЕДНИЦУ
СКУПШ ТИНЕ ГРАДА БАЊА ЛУКА
ЗА СРИЈЕДУ, 31Л.2018. године
у сали 33 Скупштиие Града
са почетком у 9,00 часова

За сједницу предлажем сљедећи

ДНЕВНИ РЕД
1. Разматрање и усвајање Скраћеног записника са 18. сједнице Скупштине Града,
одржане 22.12. и 23.12.2017. године.
2. Нацрт Статута Града Бања Лука.
3.

Приједлог одлуке о измјени Одлуке о уређењу простора и грађевинском земљишту.

4. Приједлог одлуке о општим условима за производњу, испоруку и кориштење
топлотне енергије.
5. Приједлог одлуке о тарифном систему „Еко Топлане Бања Лука“ д.о.о. Бања Лука.
6. Приједлог одлуке о повјеравању обављања комуналне дјелатности.
7. Приједлог одлуке о утврђивању основице за обрачун ренте.
8. Приједлог правилника о условима и начину оснивања права грађења
непокретностима у својини Града Бања Лука, без накнаде.

на

9. Приједлог одлуке о доношењу измјене дијела Регулационог плана Паприковац Петрићевац - зона „Д“.
тел:+387 51 244 420

факс: +387 51 244 522

м'лгм/.капјаШка.гз.ка

ргескјесЈтк.5кир5(те@{>апја1ика.г5.ка

10. Приједлог одлуке о ревизији Регулационог плана за простор између: Булевара
војводе Степе Степановића, Улице Вељка Млађеновића, ограде комплекса „Инцела“ и
десне обале ријеке Врбаса у Бањалуци.
11. Приједлог одлуке о изради Регулационог плана „Центар Запад 2“.
12. Приједлог одлуке о изради измјене дијела Регулационог плана за простор
дефинисан улицама: Вука Караџића, Првог крајишког корпуса, Милана Радмана, Др
Младена Стојановића и Краља Петра I Карађорђевића.
13. Приједлог одлуке о изради измјене дијела Регулационог плана за простор између
улица: Булевара цара Душана, Омладинске, Радоја Домановића, Бранка Мораче, Патре и
Теодора Колокотрониса и лијеве обале Врбаса („Југ 7“).
14. Приједлог закључка о утврђивању Нацрта Регулационог плана за саобраћајни чвор
на укрштању Карађорђеве улице и Улице др Јована Рашковића.
15. Иницијативе за измјену Регулационих планова:
15.1. Иницијатива за измјену дијела Регулационог плана Центар исток и Мишљење
о разлозима за неприхватање иницијативе.
15.2. Иницијатива за измјену дијела Регулационог плана за простор Регионалног
центра иМишљење о разлозима за неприхватање иницијативе.
15.3. Иницијатива за измјену дијела Регулационог плана за простор између Улице
Гаврила Принципа, Источног транзита и десне обале ријеке Врбас (радни назив: „Југ 5“ и
Мишљење о разлозима за неприхватање иницијативе.
15.4. Иницијатива за измјену дијела Регулационог плана за „Лауш 8“ и Мишљење о
разлозима за неприхватање иницијативе.
16. Приједлог одлуке о додјели пословног простора у закуп - под посебним условима:
Удружењу родитеља дјеце и омладине са посебним потребама и лица са инвалидитетом
„Моја лука“ из Бање Луке.
17. Приједлог одлуке о додјели пословног простора у закуп - под посебним условима:
Савјету омладинских организација Бања Лука.
18. Приједлог одлуке о додјели пословног простора у закуп - под посебним условима:
Спелеолошком друштву „Понир“ Бања Лука.
19. Приједлог закључка о усвајању Омладинске политике Града Бања Лука за период
2018 - 2022. година.
20. Приједлог акционог плана суфинансирања омладинских активности града Бања
Лука за 2018. годину.
21. Приједлог одлуке о давању сагласности за закључивање Уговора о куповини
земљишта и о исплати накнаде за објекте и засаде - ради реконструкције Улице Петра
Великог, од моста на ријеци Врбањи до Православне цркве у насељу Чесма у Бањалуци, и
то земљишта означеног као: к.ч. бр. 1036/2, 1164/39, 1085/2, 1073/2, 1083/3, 1168/17,
1168/16, 1167/2, 1168/19, 1163/17 и 1164/42 к.о. Чесма 2.

22. Приједлог одлуке о давању сагласности за закључивање Уговора о куповини
земљишта и о исплати накнаде за објекте и засаде - ради реконструкције Улице Петра
Великог, од моста на ријеци Врбањи до Православне цркве у насељу Чесма у Бањалуци, и
то земљишта означеног као: к.ч. бр. 1066/2, 944/2, 941/2, 1166/2 и 1028/2 к.о. Чесма 2.
23. Приједлог одлуке о давању сагласности за закључивање Уговора о куповини
земљишта и о исплати накнаде за објекте и засаде - ради реконструкције Улице Петра
Великог, од моста на ријеци Врбањи до Православне цркве у насељу Чесма у Бањалуци, и
то земљишта означеног као: к.ч. бр. 1076/2, 1158/2, 1160/2, 1086/2, 1164/41, 1084/2, 1153/5
и 946/29 к.о. Чесма 2.
24. Приједлог одлуке о давању сагласности на закључење Уговора о куповини
градског грађевинског земљишта, означеног као к.ч.бр. 90/22 к.о. Пријечани, ради
изградње инфраструктурног објекта - саобраћајнице Делибашино село - Пријечани у
Бањалуци.
25. Приједлог одлуке о давању сагласности на закључење Уговора о куповини
градског грађевинског земљишта, означеног као к.ч.бр. 277/41 к.о. Петрићевац, по основу
изграђене инфраструктуре - проширења и реконструкције Улице Јована Рашковића у
Бањалуци.
26. Приједлог одлуке о измјени Одлуке о давању сагласности на закључење Уговора о
куповини градског грађевинског земљишта, по основу изграђене инфраструктуре односно дијела саобраћајнице - Улица Билећка у Бањалуци.
27. Приједлог одлуке о давању сагласности на закључење Уговора о продаји
неизграђеног градског грађевинског земљишта непосредном погодбом са Радукић
Радованом из Бањалуке.
28. Приједлог одлуке о давању сагласности за закључивање Уговора о замјени
некретнина са Селак (Мирко) Миланом из Бањалуке.
29. Приједлог закључка о одбијању захтјева Соње Стаменић Бећибашић, за скидање
клаузуле правоснажности са Рјешења Скупштине града Бања Лука, бр. 07-013-226/02, 07013-227/02 и 07-013-228/02 од 11.7. и 15.7.2002. године.
30. Кадровска питања:
30.1. Приједлог одлуке о попуни упражњених мјеста чланова Управног одбора ЈУ
Спортски центар „Борик“ Бања Лука.
30.2. Приједлог рјешења о именовању Комисије за провођење поступка избора
чланова Управног одбора ЈУ Спортски центар „Борик“ Бања Лука.
30.3. Приједлог одлуке о попуни упражњених мјеста чланова Управног одбора
Туристичке организације Града Бањалука.
30.4. Приједлог рјешења о именовању Комисије за провођење поступка избора
чланова Управног одбора Туристичке организације Града Бањалука.
30.5. Приједлог одлуке о условима и расписивању конкурса за попуну упражњеног
мјеста директора ЈУ Центар за социјални рад Бања Лука.
30.6. Приједлог рјешења о именовању Комисије за провођење поступка избора
чланова директора ЈУ Центар за социјални рад Бања Лука.
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30.7. 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.
30.8. Приједлог рјешења о именовању Комисије за провођење поступка избора
чланова школских одбора, из реда представника локалне заједнице, у основним и средњим
школама на подручју града Бања Лука.
30.9. Приједлог рјешења о именовању директора Туристичке организације Града
Бањалука.
30.10. Приједлог рјешења о именовању предсједника и замјеника предсједника
Управног одбора ЈУ „Бански двор - Културни центар“.
30.11. Приједлог рјешења о именовању предсједника и замјеника предсједника
Управног одбора ЈУ „Центар за социјални рад“.
30.12. Приједлог рјешења о именовању предсједника и замјеника предсједника
Управног одбора Градске развојне агенције Бања Лука.
30.13. Приједлог рјешења о измјени Рјешења о именовању и овлаштењу одборника
Скупштине града Бања Лука, за закључивање бракова.
30.14. Приједлог одлуке о измјени Одлуке о утврђивању листе стручњака за
именовање конкурсних комисија за попуну упражњених радних мјеста у Градској управи
Г рада Бања Лука.
30.15. Приједлог рјешења о именовању чланова Управног одбора ЈУ„Раднички
универзитет“ Бања Лука.
30.16. Приједлог рјешења о измјени Рјешења о именовању Комисије за буцет и
финансије.
30.17. Приједлог рјешења о измјени Рјешења о именовању Комисије за привреду и
развој.
30.18. Приједлог рјешења о измјени Рјешења о именовању Комисије за просторно
уређење, заштиту околине, културног и природног наслеђа.
30.19. Приједлог рјешења о измјени Рјешења о именовању Одбора за сарадњу са
вјерским заједницама, невладиним организацијама, националним мањинама, другим
удружењима грађана и равноправност полова.

НАПОМЕНА: Материјали за тачке 30.16. до 30.19. биће вам достављени накнадно.

Молим одборнике да ОБАВЕЗНО присуствују заказаној сједници, а у случају
спријечености - да обавијесте секретара Скупштине Града, на телефон број: 244-433.

