СКРАЋЕНИ ЗАПИСНИК
са 18. сједнице Скупштине града Бања Лука, одржане 22.12. и 23.12.2017. године,
са почетком у 9.00 часова, у сали 33 Скупштине Града
Сједници је предсједавао Зоран Талић, предсједник Скупштине Града.
На сједници је било присутно 30 одборника.
Сједници ниje присуствовао Драшко Станивуковић, који је најавио изостанак.
Поред одборника, сједници су присуствовали: мр Игор Радојичић, градоначелник, др
Срђан Амиџић, замјеник градоначелника, Игор Шукало, секретар Скупштине Града,
начелници одјељења и служби у Градској управи и Жељка Мирковић, представник OSCE-а.
Рад сједнице пратили су представници јавног информисања.
Предсједавајући је утврдио да на сједници присуствује довољан број одборника
потребних за пуноважно одлучивање, затим је отворио Актуелни час на којем су учествовали
и одборничка питања постављали:
Ненад Талић: - У име грађана пита: Да ли надлежне службе планирају да санирају
клизишта у улици Симе Илије Партaла, такозвани Ловрића пут, поред Ловрића потока, у
дужини од 15 до 20 м, које је, како каже, у јако лошем стању?
- Да ли постоји могућност да се аутобуско стајалиште на Старчевици, које се налази у
Улици Југ Богдана, у смјеру према шеталишту Десанке Максимовић, помјери улијево или
удесно за 2-3 метра како би се ријешио прилаз аутобуској станици? Моли надлежне да изађу
на лице мјеста и ријеше овај проблем.
Одговор: Славиша Сандић, начелник Одјељења за саобраћај и путеве.
Коментар: Ненад Талић
Маринко Драгишић: - У име заједнице етажних власника у Улици Бановић Страхиње,
тражи да прилаз за двије стамбене зграде у Улици Арсенија Чарнојевића, буде двосмјеран за
саобраћај. Ови грађани, да би стигли до свог паркинга морају да круже око зграде 600-700м
умјесто 70-80м, због тога што та улица има режим једносмјерног саобраћаја. Траже од
надлежних да ријеше овај проблем.
- У име грађана, који живе у околини „Инцела“, истакао је проблем да се на том
локалитету врши уништавање старих акумулатора пресијецањем умјесто дробљењем, што
због стварања оловне прашине која је штетна по здравље људи, а загађује и околину. Тражи од
надлежних да интервенишу и ријеше овај проблем.
Одговор: Славиша Сандић, начелник Одјељења за саобраћај и путеве и Јанко Кецман,
нечелник Одјељења за инспекцијске послове.
Миленко Јаћимовић: - Тражи од надлежних да обезбиједе нову локацију која ће
служити за обуку и полагање возачких испита.
- Упутио је примједбу што у Програм заједничке комуналне потрошње није уврштено и
асфалтирање дијела Његошеве улице у дужини од 37 м.
Одговор: Славиша Сандић, начелник Одјељења за саобраћај и путеве.
Коментар: Миленко Јаћимовић.
Стојан Вукајловић: - Да ли постоји могућност да се у 2018. години изврши чишћење и
продубљивање корита ријеке Црквене?
У име становника Чокорских поља и Сарачице пита: Да ли постоји могућност, и у чијој
је надлежности, да се за ова насеља изгради нова трафостаница или изврши реновирање старе
трафостанице која је, како каже, дотрајала?
Одговор: Петар Билчар, начелник Одјељења за комуналне послове.
Коментар: Стојан Вукајловић
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Момчило Антонић: - У име грађана, који су кандидовали своја питања за уврштавање
у планска документа за 2018. годину, упутио је примједбу начелницима одјељења, због тога
што, како каже, ни један приједлог грађана који су му се обраћали, није прихваћен.
Александар Петковић: - Упутио је протест због тога што је јавна расвјета у огранку
улице Петра Мећаве скинута (размонтирана), уз образложење да је као легално постављена.
Истакао је да су постављање те расвјете финансирали сами грађани.Тражи од надлежних
служби да изађу на лице мјеста и утврде шта се стварно десило, и да се та расвјета стави у
функцију.
Одговор: Петар Билчар, начелник Одјељења за комуналне послове.
Мирна Савић Бањац: - Поводом недавног невремена на територији града упутила је
примједбу на рад Цивилне заштите због тога, како каже, што надлежни нису правовремено
давали саопштења и упутства за грађане.
Тражи од надлежних информацију о томе да ли ће коначно вртић „Лана“ добити
ограду?
Одговори: Младен Ћућун, шеф Одсјека за послове цивилне заштите и професионалне
територијалне ватрогасне јединице и Петар Билчар, начелник Одјељења за комуналне послове.
Коментар: Мирна Савић Бањац
Саша Лазић: - Поводом информације да ће Амбуланта у МЗ „Ада“, бити затворена
истакао је да надлежни треба да обезбиједе све услове да се та амбуланта не затвори због
популације (борци и инвалиди) која тамо живи.
- Да ли је тачно да је загађеност ваздуха у граду 5 пута већа од дозвољене? Постоји ли
надлежна инспекција која ће утврдити степен загађености ваздуха и о томе обавијестити
грађане?
Одговор: мр Игор Радојичић, градоначелник.
Коментар: Саша Лазић
Драгомир Батар: - Истакао је да је прије 3 мјесеца поставио питање везано за
одржавање макадамских и локалних некатегорисаних путева, гдје извођач радова није
завршио до краја ваљање на макадамским саобраћајницама у насељима: Бронзани Мајдан,
Мелина, Борковићи, Бочац, Драгочај, Рекавице и Агино Село. Грађани се жале да ништа није
урађено.
- Такође је рекао, да нису саниране ударне рупе на локалним путевима: Бронзани
Мајдан, Кмећани, Сарачица, Чокорска поља и Барловци.
Тврди да извођач радова није у потпуности испоштовао Уговор.
Одговор: Славиша Сандић, начелник Одјељења за саобраћај и путеве.
Приликом утврђивања Дневног реда предсједавајући је обавијестио одборнике да је
тачка 31.2. скинута са Дневног реда у складу са чланом 51. став (1) Пословника Скупштине
Града, који прописује ако након разматрања предложеног акта радно тијело већином гласова
присутних чланова не подржи приједлог, Скупштина ће приликом утврђивања дневног реда,
исте скинути са дневног реда.
31.2. Иницијатива за измјену дијела Регулационог плана за простор између улица:
Књаза Милоша и Проте Николе Костића, нове трасе улице Илије Гарашанина и жељезничке
пруге Бања Лука – Нови Град и Мишљење о разлозима за неприхватање иницијативе.
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те да се Дневни ред допуњава са подтачком тачке: 66.8, који је одборницима
достављен 21.12.2017.године.
66. Кадровска питања:
66.8. Приједлог рјешења о именовању директора Центра за развој пољопривреде и села,
Бања Лука.
Одборници су једногласно, са 26 гласова „за“, усвојили сљедећи:
Д Н Е В Н И Р Е Д:
1. Извјештај Комисије за избор и именовање, награде и признања о престанку мандата
одборнику Зорану Поповићу - СНСД.
2. Извјештај Комисије за избор и именовање, награде и признања којим се констатује
мандат одборнику Александру Бузаковићу - СНСД.
3. Разматрање и усвајање Скраћеног записника са 17. сједнице Скупштине Града,
одржане 23.11.2017. године.
4. Приједлог одлуке о усвајању Ребаланса Буџета Града Бањалука за 2017. годину.
5. Приједлог одлуке о усвајању Буџета Града Бањалука за 2018. годину.
6. Приједлог одлуке о извршењу Буџета Града Бањалука за 2018. годину.
7. Приједлог одлуке о утврђивању стопе пореза на непокретности на подручју града
Бања Лука, за 2018. годину.
8. Приједлог одлуке о вриједности бода за обрачун комуналне накнаде за 2018. годину.
9. Информација о степену наплате пореза на непокретности са приједлогом мјера за
повећања обухвата и степена наплате.
10. Приједлог програма уређења грађевинског земљишта за 2018. годину Одјељења за
саобраћај и путеве.
11. Приједлог програма заједничке комуналне потрошње за 2018. годину Одјељења за
саобраћај и путеве.
12. Приједлог програма уређења грађевинског земљишта за 2018. годину Одјељења за
комуналне послове.
13. Приједлог програма заједничке комуналне потрошње за 2018. годину Одјељења за
комуналне послове.
14. Приједлог измјена и допуна Програма уређења грађевинског земљишта Одјељења
за саобраћај и путеве за 2017. годину.
15. Приједлог измјена и допуна Програма заједничке комуналне потрошње Одјељења
за саобраћај и путеве за 2017. годину.
16. Приједлог измјена и допуна Програма уређења грађевинског земљишта Одјељења
за комуналне послове за 2017. годину.
17. Приједлог измјена и допуна Програма заједничке комуналне потрошње Одјељења
за комуналне послове за 2017. годину.
18. Приједлог програма рада Скупштине града Бања Лука за 2018. годину.
19. Приједлог одлуке о измјенама Одлуке о висини закупнине за градско грађевинско
земљиште и остало грађевинско земљиште које се даје у закуп.
20. Приједлог одлуке о допуни Одлуке о просјечним јединичним цијенама радова
комуналне и друге јавне инфраструктуре, и уређења јавних површина.
21. Приједлог одлуке о коначном отпису ненаплативих потраживања.
22. Приједлог закључка о утврђивању Нацрта Регулационог плана „Центар – Запад 1“.
23. Приједлог закључка о утврђивању Нацрта Регулационог плана „Центар Алеја“.
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24. Приједлог одлуке о доношењу измјене дијела Регулационог плана за простор
Регионалног центра у Бањалуци.
25. Приједлог одлуке о доношењу измјене дијела Регулационог плана „Малта 1“ у
Бањалуци.
26. Приједлог одлуке о изради измјене дијела Регулационог плана за простор
Регионалног центра у Бањалуци.
27. Приједлог одлуке о измјени и допуни Одлуке о изради Регулационог плана за
интерполацију објеката друштвених садржаја на ужем подручју града Бања Лука.
28. Приједлог закључка о утврђивању Нацрта измјене дијела Регулационог плана за
простор између пута Бања Лука – Градишка и Улице Деспота Стефана Лазаревића.
29. Приједлог закључка о утврђивању Нацрта измјене дијела Регулационог плана „Југ
2“.
30. Приједлог закључка о утврђивању Нацрта измјене дијела Регулационог плана
привредног комплекса „Медено поље“.
31. Иницијатива за измјену дијела Регулационог плана Центар исток и Мишљење о
разлозима за неприхватање иницијативе.
32. Приједлог одлуке о приступању процесу израде Плана капиталних инвестиција
Града Бања Лука, за период од 2018. до 2020. године.
33. Приједлог одлуке о додјели пословног простора у закуп – под посебним условима:
Удружењу параплегичара, обољелих од дјечије парализе и осталих тјелесних инвалида регије
Бања Лука.
34. Приједлог одлуке о додјели пословног простора у закуп – под посебним условима:
Удружењу обољелих од хроничног хепатитиса Ц из Бањалуке.
35. Приједлог одлуке о додјели пословног простора у закуп – под посебним условима:
Народној и универзитетској библиотеци Републике Српске.
36. Приједлог одлуке о додјели пословног простора у закуп – под посебним условима:
Удружењу радника и инвалида избјеглих из Хрватске.
37. Приједлог одлуке о додјели пословног простора у закуп – под посебним условима:
Ансамблу народних игара и пјесама „Веселин Маслеша“ Бања Лука.
38. Приједлог одлуке о додјели пословног простора у закуп – под посебним условима:
Ансамблу народних игара и пјесама „Младост“ Залужани.
39. Приједлог одлуке о додјели пословног простора у закуп – под посебним условима:
Удружењу грађана - Дјечији студио глуме Рода Бања Лука.
40. Приједлог одлуке о додјели пословног простора у закуп – под посебним условима:
Удружењу „Арт пулс“ Бања Лука.
41. Приједлог одлуке о додјели пословног простора у закуп – под посебним условима:
Удружењу грађана Креативни центар „Само тако“ Бања Лука.
42. Приједлог одлуке о додјели пословног простора у закуп – под посебним условима:
Мјесном удружењу пензионера Залужани.
43. Приједлог одлуке о додјели пословног простора у закуп – под посебним условима:
Стрељачком клубу „Козара“ Бања Лука.
44. Приједлог одлуке о додјели пословног простора у закуп – под посебним условима:
Удружењу за развој ски спорта „Старчевица“ Бања Лука.
45. Приједлог одлуке о додјели пословног простора у закуп – под посебним условима:
Смучарском клубу „Бања Лука“ из Бање Луке.
46. Приједлог одлуке о додјели пословног простора у закуп – под посебним условима:
Удружењу филмских, телевизијских, музичких и драмских стваралаца „Булевар“.
47. Приједлог одлуке о додјели пословног простора у закуп – под посебним условима:
Центру борилачких спортова самоодбране и рекреације Бања Лука.
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48. Приједлог одлуке о додјели пословног простора у закуп – под посебним условима:
Бодибилдинг и фитнес клуб Атом из Бањалуке.
49. Приједлог закључка о утврђивању приједлога уписних подручја за 26 централних и
подручних основних школа на територији града Бања Лука.
50. Приједлог програма кориштења средстава од накнаде дефинисане Законом о
концесијама у 2018. години.
51. Приједлог програма утрошка средстава остварених по основу накнада за
коришћење природних ресурса у сврху производње електричне енергије у 2018. години.
52. Приједлог програма кориштења средстава од накнадa дефинисаних Законом
ошумама - у 2018. години.
53. Приједлог програма кориштења средстава од накнада дефинисаних Законом о
водама - у 2018. години.
54. Приједлог програма суфинансирања културно-умјетничког аматеризма, програма и
пројеката у области културе за 2018. годину.
55. Приједлог календара културних манифестација Града Бања Лука за 2018. годину.
56. Извјештај о реализацији плана капиталних инвестиција града Бања Лука за 2015. и
2016. годину.
57. Информација о активностима на побољшању положаја особа са инвалидитетом.
58. Информација о стању спортских објеката у власништву Града Бања Лука.
59. Приједлог одлуке о давању сагласности за закључивање Уговора о куповини
земљишта и о исплати накнаде за објекте и засаде– ради реконструкцијеУлице Петра Великог,
од моста на ријeци Врбањи до Православне цркве у насељу Чесма у Бањалуци.
60. Приједлог одлуке о давању сагласности за закључивање Уговора о продаји
неизграђеног градског грађевинског земљишта са Копрена Новаком из Бањалуке.
61. Приједлог одлуке о давању сагласности за закључивање Уговора о продаји
неизграђеног градског грађевинског земљишта, ради комплетирања грађевинске парцеле, са
Елас метал експерт експорт-импорт д.о.о. Бањалука.
62. Приједлог одлуке о давању сагласности за закључивање Уговора о продаји ¼
сувласничког дијела неизграђеног градског грађевинског земљишта са „Галоп“ д.о.о.
Бањалука.
63. Приједлог одлуке о давању сагласности за закључење судског поравнања пред
Основним судом у Бањалуци са Меримом Јанковић из Бањалуке.
64. Приједлог одлуке о давању сагласности за закључивање Уговора о диоби
некретнина са Митровић Ђурђијом.
65. Приједлог одлуке о одбијању захтјева за давање сагласности за закључивање
Уговора о замјени некретнина са Гамбер Душанком из Бањалуке.
66. Кадровска питања.
66.1. Приједлог рјешења о именовању чланова Управног одбора ЈУ Спортски
центар „Борик“.
66.2. Приједлог рјешења о именовању чланова Управног одбора ЈУ „Бански двор Културни центар“
66.3. Приједлог рјешења о именовању чланова Управног одбора ЈУ „Центар за
социјални рад“.
66.4. Приједлог рјешења о именовању чланова Управног одбора ЈУ „Дом здравља“.
66.5. Приједлог рјешења о именовању чланова Управног одбора ЈУ „Центар за
предшколско васпитање и образовање“.
66.6. Приједлог рјешења о именовању чланова Управног одбора Туристичке
организација Града Бањалука.
66.7. Приједлог рјешења о именовању чланова Управног одбора Градске развојне
агенције Бања Лука.
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66.8. Приједлог рјешења о именовању директора Центра за развој пољопривреде и
села, Бања Лука.
Предсједавајући је предложио Скупштини Града да се, у складу са чланом 109. став 2.
Пословника Скупштине Града, о тачкама 1. и 2. Дневног реда, изјашњавање изврши одмах
након расправе.
Скупштина је једногласно, са 27 гласова „за“, усвојила приједлог предсједавајућег, да
се о тачкaма 1. и 2. Дневног реда гласа одмах након расправе.
АД – 1.
Извјештај Комисије за избор и именовање, награде и признања о престанку мандата
одборнику Зорану Поповићу - СНСД.
Извјештај је поднио др Станислав Палија, предсједник Комисије за избор и
именовање, награде и признања.
Скупштина је једногласно, са 27 гласова „за“, донијела
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извјештаја Комисије за избор и именовање, награде и признања
о престанку мандата одборнику Зорану Поповићу - СНСД
АД – 2.
Извјештај Комисије за избор и именовање, награде и признања којим се констатује
мандат одборнику Александру Бузаковићу - СНСД.
Извјештај је поднио др Станислав Палија, предсједник Комисије за избор и именовање,
награде и признања.
Скупштина је једногласно, са 27 гласова „за“, донијела
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извјештаја Комисије за избор и именовање награде и признања
којим се констатује мандат одборнику Александру Бузаковићу - СНСД.
Затим је одборник Александар Бузаковић положио је свечану заклетву.
Предсједавајући је дао на разматрање питања са Дневног реда и обавијестио
одборнике да ће Скупштина Града, у складу са чланом 109. Пословника Скупштине
Града, о свим разматраним питањима одлучивати на крају радног дана.
АД – 3.
Разматрање и усвајање Скраћеног записника са 17. сједнице Скупштине Града,
одржане 23.11.2017. године.
Расправе није било.
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АД – 4.
Приједлог одлуке о усвајању Ребаланса Буџета Града Бањалука за 2017. годину.
Уводно излагање поднијела је Божана Шљивар, начелник Одјељења за финансије.
У расправи су учествовали: Будимир Балабан и Миленко Јаћимовић.
АД – 5.
Приједлог одлуке о усвајању Буџета Града Бањалука за 2018. годину.
Предсједавајући је, обавјестио одборнике да је Градоначелник поднио 4 Амандмана на
Приједлог одлуке, који су постали саставни дио Приједлога, а који гласе:
Амандман 1.
„У оквиру потрошачке јединице „Центар за развој пољопривреде и села“
(организациони код 2002920), позиција „Подстицајна средства за развој пољопривреде и
реализација пројеката у области пољопривреде“, економски код 4141, увећава се за 100.000,00
КМ, а за исти износ умањују се средства на позицији „Расходи за бруто накнаде трошкова и
осталих личних примања запослених по основу рада“, економски код 4112, у оквиру
потрошачке јединице „Одјељење за финансије“ (организациони код 2002140)“.
Амандман 2.
„У оквиру потрошачке јединице „Одјељење за комуналне послове-Инвестиције“
(организациони код 2002263), позиција „Капитални грант непрофитним субјектима у земљи“,
економски код 4152, увећава се за 50.000,00 КМ, а за исти износ умањују се средства на
позицији „Расходи за бруто плате запослених“, економски код 4111, у оквиру потрошачке
јединице „Одјељење за финансије“ (организациони код 2002140)“.
Амандман 3.
Планирана средства буцетске резерве увећавају се за износ од 120.000,00 КМ, а за исти
износ умањују се средства на позицији „Расходи за бруто плате запослених“, економски код
4111, у оквиру потрошачке јединице „Центар за предшколско васпитање и образовање“
(организациони код 2002400).
Амандман 4.
У оквиру планираних буџетских средстава у 2018. години, у дијелу „Финансирања“,
позиција „Расподјела суфицита из ранијих периода“ увећава се за износ од 2.241.000,00 КМ,
на начин да се додаје нова подпозиција под називом „Неутрошена намјенска средства из
претходне године“ у истом износу (без прописане економске класификације). Истовремено, у
оквиру потрошачке јединице „Одјељење за привреду“, додаје се нова позиција под називом
„Издаци за акције и учешћа у капиталу - изградња и финансирање новог постројења топлане
из кредитних средстава ЕВГШ-а“, економски код 6112, у износу од 1.391.000,00 КМ, као и
нова позиција под називом „Издаци за дате зајмове-из кредитних средстава ЕВКО-а“,
економски код 6114, у износу од 850.000,00 КМ. У складу са претходним, укупна буџетска
средства као и укупни расходи и издаци, који су планирани Приједлогом буџета Града за 2018.
годину у износу од 131.850.000,00 КМ, увећавају се за износ од 2.241.000,00 КМ, и утврђују се
у износу од 134.091.000,00 КМ.
Уводно излагање поднијела је Божана Шљивар, начелник Одјељења за финансије.
Пауза у трајању од 10 минута на приједлог Клуба одборника Слобода.

8
У расправи су учествовали: Гордана Лиховић, Александар Петковић, Ненад Шибаревић,
Мирна Савић Бањац, Драгомир Батар, Саша Лазић, Будимир Балабан, Предраг Вулин,
Миленко Јаћимовић, Боран Босанчић, Зоран Талић, др Владимир Мирошљевић, Ненад Талић
и мр Игор Радојичић.
АД – 6.
Приједлог одлуке о извршењу Буџета Града Бањалука за 2018. годину.
Уводно излагање поднијела је Божана Шљивар, начелник Одјељења за финансије, гдје
је констатовала да је у Приједлогу одлуке дошло до техничке грешке: и да у тачки XIX
подтачка 4) умјесто ријечи: „подтачка 1)“, треба да буду наведене ријечи: „подтачка 3)“.
У расправи су учествовали: Милеко Јаћимовић и Будимир Балабан.
АД – 7.
Приједлог одлуке о утврђивању стопе пореза на непокретности на подручју града Бања
Лука, за 2018. годину.
У расправи су учествовали: Милеко Јаћимовић, Татјана Чичић Оџаковић, Маринко
Умичевић и Будимир Балабан.
АД – 8.
Приједлог одлуке о вриједности бода за обрачун комуналне накнаде за 2018. годину.
У расправи су учествовали: Гордана Лиховић, Стојан Вукајловић и Миленко
Јаћимовић.
АД – 9.
Информација о степену наплате пореза на непокретности са приједлогом мјера за
повећања обухвата и степена наплате.
У расправи су учествовали: Гордана Лиховић, Боран Босанчић и др Владимир
Мирошљевић.
АД – 10.
Приједлог програма уређења грађевинског земљишта за 2018. годину Одјељења за
саобраћај и путеве.
Предсједавајући је обавјестио одборнике да је на Приједлог програма, 1 Амандман
поднио Миленко Јаћимовић, који гласи:
Амандман 1.
„Да се у Програму уређења грађевинског земљишта Одјељења за саобраћај и путеве за
2018. годину, у тачки 7. Прибављање земљишта за изградњу инфраструктурних објекатасаобраћајница и јавне површине и подтачки 7.1. Рјешавање имовинско-правних односа на
локацијама већ изграђене инфраструктуре иза редног броја 25. дода редни број 26. XII
Куљанска улица, к.ч. број 432/2, 432/14, 432/15. 166/66 (нови премјер 848/1), укупне површине
1480м2 (Вуковић Перо и Зорка) - могућност замјенске парцеле“.
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Градоначелник је овај Амандман дјелимично прихватио, и то у дијелу који се односи на
парцеле означене као к.ч. број 432/2, 432,14 и 432/15 К.О. Куљани, и то тако да се у Програму
уређења грађевинског земљишта у редном број 7. Прибављање земљишта за изградњу
инфраструктурних објеката-саобраћајница и јавне површине, у подтачки 7.2. Рјешавање
имовинско-правних односа за изградњу инфраструктурних објеката, у редном броју 26. иза
ријечи „Сминг инвест“, дода „XII куљанска улица, к.ч. број 432/2, 432/14 и 432/15 К.О.
Куљани (Вуковић Перо и Зорка)“.
Овај текст постао саставни дио Приједлога програма.
У расправи су учествовали: Миленко Јаћимовић, Будимир Балабан, Ненад Шибаревић,
Маринко Умичевић, Гордана Лиховић, Предраг Вулин, Дарко Милошевић, Владимир
Мирошљевић и Славиша Сандић.
АД – 11.
Приједлог програма заједничке комуналне потрошње за 2018. годину Одјељења за
саобраћај и путеве.
У расправи су учествовали: Саша Лазић, Стојан Вукајловић, Миленко Јаћимовић,
Маринко Умичевић, Александар Петковић, др Владимир Мирошљевић и Славиша Сандић.
Пауза у трајању од 5 минута, на приједлог Предсједника Скупштине.
АД – 12.
Приједлог програма уређења грађевинског земљишта за 2018. годину Одјељења за
комуналне послове.
Расправе није било.
АД – 13.
Приједлог програма заједничке комуналне потрошње за 2018. годину Одјељења за
комуналне послове.
Расправе није било.
АД – 14.
Приједлог измјена и допуна Програма уређења грађевинског земљишта Одјељења за
саобраћај и путеве за 2017. годину.
Расправе није било.
АД – 15.
Приједлог измјена и допуна Програма заједничке комуналне потрошње Одјељења за
саобраћај и путеве за 2017. годину.
Расправе није било.
АД – 16.
Приједлог измјена и допуна Програма уређења грађевинског земљишта Одјељења за
комуналне послове за 2017. годину.
Расправе није било.
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АД – 17.
Приједлог измјена и допуна Програма заједничке комуналне потрошње Одјељења за
комуналне послове за 2017. годину.
Расправе није било.
АД – 18.
Приједлог програма рада Скупштине града Бања Лука за 2018. годину.
Расправе није било.
АД – 19.
Приједлог одлуке о измјенама Одлуке о висини закупнине за градско грађевинско
земљиште и остало грађевинско земљиште које се даје у закуп.
Расправе није било.
АД – 20.
Приједлог одлуке о допуни Одлуке о просјечним јединичним цијенама радова
комуналне и друге јавне инфраструктуре, и уређења јавних површина.
Расправе није било.
АД – 21.
Приједлог одлуке о коначном отпису ненаплативих потраживања.
Расправе није било.
АД – 22.
Приједлог закључка о утврђивању Нацрта Регулационог плана „Центар – Запад 1“.
Уводно излагање поднио је Слободан Станаревић, начелник Одјељења за просторно
уређење.
У расправи су учествовали: Миленко Јаћимовић, Гордана Лиховић, др Владимир
Мирошљевић, Драган Талић, Маринко Умичевић, Стојан Вукајловић, Зоран Талић и Слободан
Станаревић.
АД – 23.
Приједлог закључка о утврђивању Нацрта Регулационог плана „Центар Алеја“.
Уводно излагање поднио је Слободан Станаревић, начелник Одјељења за просторно
уређење.
У расправи су учествовали: Миленко Јаћимовић, Зоран Талић, Гордана Лиховић,
Маринко Умичевић и Слободан Станаревић.
АД – 24.
Приједлог одлуке о доношењу измјене дијела Регулационог плана за простор
Регионалног центра у Бањалуци.
Расправе није било.
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АД – 25.
Приједлог одлуке о доношењу измјене дијела Регулационог плана „Малта 1“ у
Бањалуци.
Расправе није било.
АД – 26.
Приједлог одлуке о изради измјене дијела Регулационог плана за простор Регионалног
центра у Бањалуци.
Расправе није било.
АД – 27.
Приједлог одлуке о измјени и допуни Одлуке о изради Регулационог плана за
интерполацију објеката друштвених садржаја на ужем подручју града Бања Лука.
Расправе није било.
АД – 28.
Приједлог закључка о утврђивању Нацрта измјене дијела Регулационог плана за
простор између пута Бања Лука – Градишка и Улице Деспота Стефана Лазаревића.
Расправе није било.
АД – 29.
Приједлог закључка о утврђивању Нацрта измјене дијела Регулационог плана „Југ 2“.
Расправе није било.
АД – 30.
Приједлог закључка о утврђивању Нацрта измјене дијела Регулационог плана
привредног комплекса „Медено поље“.
Расправе није било.
АД – 31.
Иницијатива за измјену дијела Регулационог плана Центар исток и Мишљење о
разлозима за неприхватање иницијативе.
Расправе није било.
АД –32.
Приједлог одлуке о приступању процесу израде Плана капиталних инвестиција Града
Бања Лука, за период од 2018. до 2020. године.
Расправе није било.
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АД – 33.
Приједлог одлуке о додјели пословног простора у закуп – под посебним условима:
Удружењу параплегичара, обољелих од дјечије парализе и осталих тјелесних инвалида регије
Бања Лука.
Расправе није било.
АД – 34.
Приједлог одлуке о додјели пословног простора у закуп – под посебним условима:
Удружењу обољелих од хроничног хепатитиса Ц из Бањалуке.
Расправе није било.
АД – 35.
Приједлог одлуке о додјели пословног простора у закуп – под посебним условима:
Народној и универзитетској библиотеци Републике Српске.
Расправе није било.
АД – 36.
Приједлог одлуке о додјели пословног простора у закуп – под посебним условима:
Удружењу радника и инвалида избјеглих из Хрватске.
Расправе није било.
АД – 37.
Приједлог одлуке о додјели пословног простора у закуп – под посебним условима:
Ансамблу народних игара и пјесама „Веселин Маслеша“ Бања Лука.
Расправе није било.
АД – 38.
Приједлог одлуке о додјели пословног простора у закуп – под посебним условима:
Ансамблу народних игара и пјесама „Младост“ Залужани.
Предсједавајући је обавјестио одборнике да је Градоначелник поднио 1 Амандман на
Приједлог одлуке, који је постао саставни дио Приједлога одлуке, и који гласи:
Амандман:
„У Приједлогу одлуке о додјели пословног простора у закуп - под посебним условима,
Културно умјетничком друштву „Младост“ Залужани, у тачки I, ријечи: „Културно
умјетничком друштву“ замјењују се ријечима: „Ансамблу народних игара и пјесама“, као и у
осталом тексту Приједлога одлуке у одговарајућим падежима“.
Расправе није било.
АД – 39.
Приједлог одлуке о додјели пословног простора у закуп – под посебним условима:
Удружењу грађана - Дјечији студио глуме Рода Бања Лука.
Расправе није било.
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АД – 40.
Приједлог одлуке о додјели пословног простора у закуп – под посебним условима:
Удружењу „Арт пулс“ Бања Лука.
Расправе није било.
АД – 41.
Приједлог одлуке о додјели пословног простора у закуп – под посебним условима:
Удружењу грађана Креативни центар „Само тако“ Бања Лука.
Расправе није било.
АД – 42.
Приједлог одлуке о додјели пословног простора у закуп – под посебним условима:
Мјесном удружењу пензионера Залужани.
Расправе није било.
АД – 43.
Приједлог одлуке о додјели пословног простора у закуп – под посебним условима:
Стрељачком клубу „Козара“ Бања Лука.
Расправе није било.
АД – 44.
Приједлог одлуке о додјели пословног простора у закуп – под посебним условима:
Удружењу за развој ски спорта „Старчевица“ Бања Лука.
Расправе није било.
АД – 45.
Приједлог одлуке о додјели пословног простора у закуп – под посебним условима:
Смучарском клубу „Бања Лука“ из Бање Луке.
Расправе није било.
АД – 46.
Приједлог одлуке о додјели пословног простора у закуп – под посебним условима:
Удружењу филмских, телевизијских, музичких и драмских стваралаца „Булевар“.
Расправе није било.
АД – 47.
Приједлог одлуке о додјели пословног простора у закуп – под посебним условима:
Центру борилачких спортова самоодбране и рекреације Бања Лука.
Расправе није било.
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АД – 48.
Приједлог одлуке о додјели пословног простора у закуп – под посебним условима:
Бодибилдинг и фитнес клуб Атом из Бањалуке.
У расправи је учествовао Предраг Вулин.
АД – 49.
Приједлог закључка о утврђивању приједлога уписних подручја за 26 централних и
подручних основних школа на територији града Бања Лука.
Предсједавајући је обавјестио одборнике да је Градоначелник поднио 1 Амандман на
Приједлог закључка, који је постао саставни дио Приједлога закључка, и који гласи:
Амандман:
„У Приједлогу Закључка о утврђивању Приједлога уписних подручја за 26
(двадесетшест) централних и 26 (двадесетшест) подручних основних школа на територији
града Бањалука у тачки 1. подтачки 5. алинеји 2. послије ријечи: „Милована Хрваћанина“
додају се запета и ријечи: „Милице Стојадиновић Српкиње, Високих Дечана, Манастира
Грачаница, Српских добровољаца, Југ Богдана и Мајке Југовића - лијева страна“.
У расправи су учествовали: Предраг Вулин, Саша Лазић, Миленко Јаћимовић, др
Владимир Мирошљевић, Ненад Талић, Татјана Чичић Оџаковић, Зоран Талић, Стојан
Вукајловић, Маринко Умичевић и Драган Бањац.
Након што је у 18 часова и 15 минута, завршена расправа по тачкама Дневног
реда од 3. до 49, у складу са чланом 109. Пословника Скупштине Града, приступило се
гласању о разматраним тачкама, како слиједи:
АД – 3.
Разматрање и усвајање Скраћеног записника са 17. сједнице Скупштине Града,
одржане 23.11.2017. године.
Са 27 гласова „за“, и са 1 гласом „против“, одборници су усвојили
СКРАЋЕНИ ЗАПИСНИК
са 17. сједнице Скупштине Града, одржане 23.11.2017. године
АД – 4.
Приједлог одлуке о усвајању Ребаланса Буџета Града Бањалука за 2017. годину.
Са 21 гласом „за“, 3 гласа „против“ и са 5 „уздржаних“ гласова, одборници су донијели
ОДЛУКУ
о усвајању Ребаланса Буџета Града Бањалука за 2017. годину
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АД – 5.
Приједлог одлуке о усвајању Буџета Града Бањалука за 2018. годину.
Са 21 гласом „за“, 3 гласа „против“ и са 5 „уздржаних“ гласова, одборници су донијели
ОДЛУКУ
о усвајању Буџета Града Бањалука за 2018. годину
АД – 6.
Приједлог одлуке о извршењу Буџета Града Бањалука за 2018. годину.
Са 21 гласом „за“, 3 гласа „против“ и са 5 „уздржаних“ гласова, одборници су донијели
ОДЛУКУ
о извршењу Буџета Града Бањалука за 2018. годину
АД – 7.
Приједлог одлуке о утврђивању стопе пореза на непокретности на подручју града Бања
Лука, за 2018. годину.
Са 20 гласова „за“ и са 8 „уздржаних“ гласова, одборници су донијели
ОДЛУКУ
о утврђивању стопе пореза на непокретности на подручју
града Бања Лука, за 2018. годину
АД – 8.
Приједлог одлуке о вриједности бода за обрачун комуналне накнаде за 2018. годину.
Са 21 гласом „за“ и са 8 „уздржаних“ гласова, одборници су донијели
ОДЛУКУ
о вриједности бода за обрачун комуналне накнаде за 2018. годину,
с тим да се уводни дио Приједлога одлуке допуни са ријечима: „члана 39. став 2. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16)“.
АД – 9.
Информација о степену наплате пореза на непокретности са приједлогом мјера за
повећања обухвата и степена наплате.
Са 21 гласом „за“ и са 8 „уздржаних“ гласова, одборници су донијели
ЗАКЉУЧАК
о прихватању Информације о степену наплате пореза на непокретности
са приједлогом мјера за повећања обухвата и степена наплате
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АД – 10.
Приједлог програма уређења грађевинског земљишта за 2018. годину Одјељења за
саобраћај и путеве.
Са 25 гласова „за“ и са 4 „уздржана“ гласа, одборници су усвојили
Одборник Миленко Јаћимовић је одустао од дијела амандмана који Градоначелник није
прихватио.
ПРОГРАМ
уређења грађевинског земљишта за 2018. годину Одјељења за саобраћај и путеве
АД – 11.
Приједлог програма заједничке комуналне потрошње за 2018. годину Одјељења за
саобраћај и путеве.
Са 24 гласа „за“ и са 5 „уздржаних“ гласова, одборници су усвојили
ПРОГРАМ
заједничке комуналне потрошње за 2018. годину Одјељења за саобраћај и путеве
АД – 12.
Приједлог програма уређења грађевинског земљишта за 2018. годину Одјељења за
комуналне послове.
Са 25 гласова „за“ и са 4 „уздржана“ гласа, одборници су усвојили
ПРОГРАМ
уређења грађевинског земљишта за 2018. годину Одјељења за комуналне послове
АД – 13.
Приједлог програма заједничке комуналне потрошње за 2018. годину Одјељења за
комуналне послове.
Са 24 гласа „за“ и са 5 „уздржаних“ гласова, одборници су усвојили
ПРОГРАМ
заједничке комуналне потрошње за 2018. годину Одјељења за комуналне послове
АД – 14.
Приједлог измјена и допуна Програма уређења грађевинског земљишта Одјељења за
саобраћај и путеве за 2017. годину.
Са 21 гласом „за“, 2 гласа „против“ и са 6 „уздржаних“ гласова, одборници су усвојили
ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА
уређења грађевинског земљишта Одјељења за саобраћај и путеве за 2017. годину
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АД – 15.
Приједлог измјена и допуна Програма заједничке комуналне потрошње Одјељења за
саобраћај и путеве за 2017. годину.
Са 21 гласом „за“ и са 8 „уздржаних“ гласова, одборници су усвојили
ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА
заједничке комуналне потрошње Одјељења за саобраћај и путеве за 2017. годину
АД – 16.
Приједлог измјена и допуна Програма уређења грађевинског земљишта Одјељења за
комуналне послове за 2017. годину.
Са 21 гласом „за“ и са 8 „уздржаних“ гласова, одборници су усвојили
ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА
уређења грађевинског земљишта Одјељења за комуналне послове за 2017. годину
АД – 17.
Приједлог измјена и допуна Програма заједничке комуналне потрошње Одјељења за
комуналне послове за 2017. годину.
Са 21 гласом „за“ и са 8 „уздржаних“ гласова, одборници су усвојили
ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА
заједничке комуналне потрошње Одјељења за комуналне послове за 2017. годину
АД – 18.
Приједлог програма рада Скупштине града Бања Лука за 2018. годину.
Са 24 гласа „за“ и са 4 „уздржана“ гласа, одборници су усвојили
ПРОГРАМ
рада Скупштине града Бања Лука за 2018. годину
АД – 19.
Приједлог одлуке о измјенама Одлуке о висини закупнине за градско грађевинско
земљиште и остало грађевинско земљиште које се даје у закуп.
Са 19 гласова „за“ и са 5 „уздржаних“ гласова, одборници су донијели
ОДЛУКУ
о измјенама Одлуке о висини закупнине за градско грађевинско земљиште
и остало грађевинско земљиште које се даје у закуп
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АД – 20.
Приједлог одлуке о допуни Одлуке о просјечним јединичним цијенама радова
комуналне и друге јавне инфраструктуре, и уређења јавних површина.
Са 24 гласа „за“ и са 5 „уздржаних“ гласова, одборници су донијели
ОДЛУКУ
о допуни Одлуке о просјечним јединичним цијенама радова комуналне
и друге јавне инфраструктуре, и уређења јавних површина,
с тим да се уводни дио Приједлога одлуке допуни са ријечима: „члана 39. став 2. Закона
о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Српске“, број 97/16)“.
АД – 21.
Приједлог одлуке о коначном отпису ненаплативих потраживања.
Са 25 гласова „за“ и са 3 „уздржана“ гласа, одборници су донијели
ОДЛУКУ
о коначном отпису ненаплативих потраживања
АД – 22.
Приједлог закључка о утврђивању Нацрта Регулационог плана „Центар – Запад 1“.
Са 24 гласа „за“ и са 5 „уздржаних“ гласова, одборници су донијели
ЗАКЉУЧАК
о утврђивању Нацрта Регулационог плана „Центар – Запад 1“
АД – 23.
Приједлог закључка о утврђивању Нацрта Регулационог плана „Центар Алеја“.
Са 23 гласа „за“ и са 6 „уздржаних“ гласова, одборници су донијели
ЗАКЉУЧАК
о утврђивању Нацрта Регулационог плана „Центар Алеја“
АД – 24.
Приједлог одлуке о доношењу измјене дијела Регулационог плана за простор
Регионалног центра у Бањалуци.
Са 23 гласа „за“ и са 5 „уздржаних“ гласова, одборници су донијели
ОДЛУКУ
о доношењу измјене дијела Регулационог плана за простор
Регионалног центра у Бањалуци
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АД – 25.
Приједлог одлуке о доношењу измјене дијела Регулационог плана „Малта 1“ у
Бањалуци.
Са 23 гласа „за“, 1 гласом „против“ и са 4 „уздржана“ гласа, одборници су донијели
ОДЛУКУ
о доношењу измјене дијела Регулационог плана „Малта 1“ у Бањалуци
АД – 26.
Приједлог одлуке о изради измјене дијела Регулационог плана за простор Регионалног
центра у Бањалуци.
Са 23 гласа „за“ и са 3 „уздржана“ гласа, одборници су донијели
ОДЛУКУ
о изради измјене дијела Регулационог плана за простор
Регионалног центра у Бањалуци
АД – 27.
Приједлог одлуке о измјени и допуни Одлуке о изради Регулационог плана за
интерполацију објеката друштвених садржаја на ужем подручју града Бања Лука.
Са 24 гласа „за“ и са 4 „уздржана“ гласа, одборници су донијели
ОДЛУКУ
о измјени и допуни Одлуке о изради Регулационог плана за интерполацију
објеката друштвених садржаја на ужем подручју града Бања Лука
АД – 28.
Приједлог закључка о утврђивању Нацрта измјене дијела Регулационог плана за
простор између пута Бања Лука – Градишка и Улице Деспота Стефана Лазаревића.
Са 24 гласа „за“ и са 5 „уздржаних“ гласова, одборници су донијели
ЗАКЉУЧАК
о утврђивању Нацрта измјене дијела Регулационог плана за простор између пута
Бања Лука – Градишка и Улице Деспота Стефана Лазаревића
АД – 29.
Приједлог закључка о утврђивању Нацрта измјене дијела Регулационог плана „Југ 2“.
Са 23 гласа „за“ и са 5 „уздржаних“ гласова, одборници су донијели
ЗАКЉУЧАК
о утврђивању Нацрта измјене дијела Регулационог плана „Југ 2“
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АД – 30.
Приједлог закључка о утврђивању Нацрта измјене дијела Регулационог плана
привредног комплекса „Медено поље“.
Са 21 гласом „за“ и са 5 „уздржаних“ гласова, одборници су донијели
ЗАКЉУЧАК
о утврђивању Нацрта измјене дијела Регулационог плана
привредног комплекса „Медено поље“
АД – 31.
Иницијатива за измјену дијела Регулационог плана Центар исток и Мишљење о
разлозима за неприхватање иницијативе.
Са 21 гласом „за“ и са 4 „уздржана“ гласа, одборници су донијели
ЗАКЉУЧАК
о неприхватању Иницијативе за измјену дијела Регулационог плана Центар исток
АД –32.
Приједлог одлуке о приступању процесу израде Плана капиталних инвестиција Града
Бања Лука, за период од 2018. до 2020. године.
Са 23 гласа „за“ и са 3 „уздржана“ гласа, одборници су донијели
ОДЛУКУ
о приступању процесу израде Плана капиталних инвестиција
Града Бања Лука, за период од 2018. до 2020. године
АД – 33.
Приједлог одлуке о додјели пословног простора у закуп – под посебним условима:
Удружењу параплегичара, обољелих од дјечије парализе и осталих тјелесних инвалида регије
Бања Лука.
Одборници су једногласно, са 26 гласова „за“, донијели
ОДЛУКУ
о додјели пословног простора у закуп – под посебним условима:
Удружењу параплегичара, обољелих од дјечије парализе
и осталих тјелесних инвалида регије Бања Лука
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АД – 34.
Приједлог одлуке о додјели пословног простора у закуп – под посебним условима:
Удружењу обољелих од хроничног хепатитиса Ц из Бањалуке.
Одборници су једногласно, са 26 гласова „за“, донијели
ОДЛУКУ
о додјели пословног простора у закуп – под посебним условима:
Удружењу обољелих од хроничног хепатитиса Ц из Бањалуке
АД – 35.
Приједлог одлуке о додјели пословног простора у закуп – под посебним условима:
Народној и универзитетској библиотеци Републике Српске.
Одборници су једногласно, са 25 гласова „за“, донијели
ОДЛУКУ
о додјели пословног простора у закуп – под посебним условима:
Народној и универзитетској библиотеци Републике Српске
АД – 36.
Приједлог одлуке о додјели пословног простора у закуп – под посебним условима:
Удружењу радника и инвалида избјеглих из Хрватске.
Са 24 гласа „за“ и са 1 „уздржаним“, гласом одборници су донијели
ОДЛУКУ
о додјели пословног простора у закуп – под посебним условима:
Удружењу радника и инвалида избјеглих из Хрватске
АД – 37.
Приједлог одлуке о додјели пословног простора у закуп – под посебним условима:
Ансамблу народних игара и пјесама „Веселин Маслеша“ Бања Лука.
Одборници су једногласно, са 25 гласова „за“, донијели
ОДЛУКУ
о додјели пословног простора у закуп – под посебним условима:
Ансамблу народних игара и пјесама „Веселин Маслеша“ Бања Лука
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АД – 38.
Приједлог одлуке о додјели пословног простора у закуп – под посебним условима:
Ансамблу народних игара и пјесама „Младост“ Залужани.
Одборници су једногласно, са 25 гласова „за“, донијели
ОДЛУКУ
о додјели пословног простора у закуп – под посебним условима:
Ансамблу народних игара и пјесама „Младост“ Залужани
АД – 39.
Приједлог одлуке о додјели пословног простора у закуп – под посебним условима:
Удружењу грађана - Дјечији студио глуме Рода Бања Лука.
Одборници су једногласно, са 25 гласова „за“, донијели
ОДЛУКУ
о додјели пословног простора у закуп – под посебним условима:
Удружењу грађана - Дјечији студио глуме Рода Бања Лука
АД – 40.
Приједлог одлуке о додјели пословног простора у закуп – под посебним условима:
Удружењу „Арт пулс“ Бања Лука.
Одборници су једногласно, са 25 гласова „за“, донијели
ОДЛУКУ
о додјели пословног простора у закуп – под посебним условима:
Удружењу „Арт пулс“ Бања Лука
АД – 41.
Приједлог одлуке о додјели пословног простора у закуп – под посебним условима:
Удружењу грађана Креативни центар „Само тако“ Бања Лука.
Одборници су једногласно, са 25 гласова „за“, донијели
ОДЛУКУ
о додјели пословног простора у закуп – под посебним условима:
Удружењу грађана Креативни центар „Само тако“ Бања Лука

23
АД – 42.
Приједлог одлуке о додјели пословног простора у закуп – под посебним условима:
Мјесном удружењу пензионера Залужани.
Одборници су једногласно, са 25 гласова „за“, донијели
ОДЛУКУ
о додјели пословног простора у закуп – под посебним условима:
Мјесном удружењу пензионера Залужани
АД – 43.
Приједлог одлуке о додјели пословног простора у закуп – под посебним условима:
Стрељачком клубу „Козара“ Бања Лука.
Одборници су једногласно, са 23 гласа „за“, донијели
ОДЛУКУ
о додјели пословног простора у закуп – под посебним условима:
Стрељачком клубу „Козара“ Бања Лука
АД – 44.
Приједлог одлуке о додјели пословног простора у закуп – под посебним условима:
Удружењу за развој ски спорта „Старчевица“ Бања Лука.
Одборници су једногласно, са 25 гласова „за“, донијели
ОДЛУКУ
о додјели пословног простора у закуп – под посебним условима:
Удружењу за развој ски спорта „Старчевица“ Бања Лука
АД – 45.
Приједлог одлуке о додјели пословног простора у закуп – под посебним условима:
Смучарском клубу „Бања Лука“ из Бање Луке.
Одборници су једногласно, са 24 гласа „за“, донијели
ОДЛУКУ
о додјели пословног простора у закуп – под посебним условима:
Смучарском клубу „Бања Лука“ из Бање Луке
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АД – 46.
Приједлог одлуке о додјели пословног простора у закуп – под посебним условима:
Удружењу филмских, телевизијских, музичких и драмских стваралаца „Булевар“.
Одборници су једногласно, са 25 гласова „за“, донијели
ОДЛУКУ
о додјели пословног простора у закуп – под посебним условима:
Удружењу филмских, телевизијских, музичких и драмских стваралаца „Булевар“
АД – 47.
Приједлог одлуке о додјели пословног простора у закуп – под посебним условима:
Центру борилачких спортова самоодбране и рекреације Бања Лука.
Са 23 гласа „за“ и са 1 „уздржаним“ гласом, одборници су донијели
ОДЛУКУ
о додјели пословног простора у закуп – под посебним условима:
Центру борилачких спортова самоодбране и рекреације Бања Лука
АД – 48.
Приједлог одлуке о додјели пословног простора у закуп – под посебним условима:
Бодибилдинг и фитнес клуб Атом из Бањалуке.
Са 24 гласа „за“ и са 1 „уздржаним“ гласом, одборници су донијели
ОДЛУКУ
о додјели пословног простора у закуп – под посебним условима:
Бодибилдинг и фитнес клуб Атом из Бањалуке
АД – 49.
Приједлог закључка о утврђивању приједлога уписних подручја за 26 централних и
подручних основних школа на територији града Бања Лука.
Одборници су једногласно, са 25 гласова „за“, донијели
ЗАКЉУЧАК
о утврђивању приједлога уписних подручја за 26 централних и
подручних основних школа на територији града Бања Лука

Скупштина је прекинула са радом у 18 часова и 40 минута.
Наставак засиједања заказан је за 23.12.2017. године у 9,00 часова.
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НАСТАВАК
18. сједнице Скупштине града Бања Лука, одржан 23.12.2017. године,
са почетком у 09.10 часова, у сали 33 Скупштине Града
Сједници је предсједавао Зоран Талић, предсједник Скупштине Града.
На сједници је било присутно 23 одборника.
Сједници нису присуствовали: Момчило Антонић, Милан Милаковић, Александар
Петковић, Драшко Станивуковић, Мирна Савић Бањац, Миленко Јаћимовић, Ненад
Шибаревић и Будимир Балабан.
Поред одборника, сједници су присуствовали: мр Игор Радојичић, градоначелник, др
Срђан Амиџић, замјеник градоначелника, Игор Шукало, секретар Скупштине Града и
начелници одјељења и служби у Градској управи.
Рад сједнице пратили су представници јавног информисања.
Предсједавајући је утврдио да на сједници присуствује довољан број одборника
потребних за пуноважно одлучивање и отворио сједницу.
Предсједавајући је дао на разматрање питања са Дневног реда и обавијестио
одборнике да ће Скупштина Града, у складу са чланом 109. Пословника Скупштине
Града, о свим разматраним питањима одлучивати на крају радног дана.
АД – 50.
Приједлог програма кориштења средстава од накнаде дефинисане Законом о
концесијама у 2018. години.
Расправе није било.
АД – 51.
Приједлог програма утрошка средстава остварених по основу накнада за коришћење
природних ресурса у сврху производње електричне енергије у 2018. години.
Предсједавајући је обавјестио одборнике да је Градоначелник поднио 1 Амандман на
Приједлог програма, који је постао саставни дио Приједлога, и који гласи:
Амандман:
„У Приједлогу програма утрошка средстава остварених по основу накнада за
коришћење природних ресурса у сврху производње електричне енергије у 2018. години, у
наслову „Програм утрошка средстава остварених по основу накнада за коришћење природних
ресурса у сврху производње електричне енергије“ тачка два „Субвенције за запошљавање
нових радника и самозапошљавање у производним, занатским и услужним дјелатностима“
мијења се и гласи: „Субвенције за повећање продуктивности и конкурентности привредника и
предузетника“.
У расправи су учествовали: Драгомир Батар и Раденко Комљеновић.
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АД – 52.
Приједлог програма кориштења средстава од накнадa дефинисаних Законом о шумама
- у 2018. години.
Предсједавајући је обавијестио Скупштину да је Министарство, пољопривреде,
шумарства и водопривреде дало сагласност на Приједлог програма.
У расправи је учествовао Предраг Вулин.
АД – 53.
Приједлог програма кориштења средстава од накнада дефинисаних Законом о водама у 2018. години.
Предсједавајући је обавијестио Скупштину да је Министарство, пољопривреде,
шумарства и водопривреде дало сагласност на Приједлог програма.
Расправе није било.
АД – 54.
Приједлог програма суфинансирања културно-умјетничког аматеризма, програма и
пројеката у области културе за 2018. годину.
Расправе није било.
АД – 55.
Приједлог календара културних манифестација Града Бања Лука за 2018. годину.
Расправе није било.
АД – 56.
Извјештај о реализацији плана капиталних инвестиција града Бања Лука за 2015. и
2016. годину.
Расправе није било.
АД – 57.
Информација о активностима на побољшању положаја особа са инвалидитетом.
У расправи су учествовали: др Снежана Кутлешић Стевић, Маринко Умичевић, др
Владимир Мирошљевић, Татјана Чичић Оџаковић и Наталија Тривић.
АД – 58.
Информација о стању спортских објеката у власништву Града Бања Лука.
У расправи су учествовали: Драгомир Батар, др Невена Тодоровић, Маринко
Умичевић, Маринко Драгишић, Зоран Талић, Саша Лазић, Ненад Талић, Стојан Вукајловић,
Предраг Вулин, др Владимир Мирошљевић, Љубо Нинковић и Драган Бањац.
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АД – 59.
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 ријeци Врбањи до Православне цркве у насељу Чесма у Бањалуци.
У расправи су учествовали: Александар Вузаковић и Славиша Сандић.
АД – 60.
Приједлог одлуке о давању сагласности за закључивање Уговора о продаји
неизграђеног градског грађевинског земљишта са Копрена Новаком из Бањалуке.
Расправе није било.
АД – 61.
Приједлог одлуке о давању сагласности за закључивање Уговора о продаји
неизграђеног градског грађевинског земљишта, ради комплетирања грађевинске парцеле, са
Елас метал експерт експорт-импорт д.о.о. Бањалука.
Расправе није било.
АД – 62.
Приједлог одлуке о давању сагласности за закључивање Уговора о продаји ¼
сувласничког дијела неизграђеног градског грађевинског земљишта са „Галоп“ д.о.о.
Бањалука.
Расправе није било.
АД – 63.
Приједлог одлуке о давању сагласности за закључење судског поравнања пред
Основним судом у Бањалуци са Меримом Јанковић из Бањалуке.
Расправе није било.
АД – 64.
Приједлог одлуке о давању сагласности за закључивање Уговора о диоби некретнина са
Митровић Ђурђијом.
Расправе није било.
АД – 65.
Приједлог одлуке о одбијању захтјева за давање сагласности за закључивање Уговора о
замјени некретнина са Гамбер Душанком из Бањалуке.
Расправе није било.
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АД – 66.
Кадровска питања.
АД-66.1. Приједлог рјешења о именовању чланова Управног одбора ЈУ Спортски
центар „Борик“.
У расправи су учествовали: Саша Лазић, Маринко Умичевић, Предраг Вулин, др
Станислав Палија и мр Игор Радојичић.
АД-66.2. Приједлог рјешења о именовању чланова Управног одбора ЈУ „Бански двор Културни центар“.
Расправе није било.
АД-66.3. Приједлог рјешења о именовању чланова Управног одбора ЈУ „Центар за
социјални рад“.
Расправе није било.
АД-66.4. Приједлог рјешења о именовању чланова Управног одбора ЈУ „Дом здравља“.
Расправе није било.
АД-66.5. Приједлог рјешења о именовању чланова Управног одбора ЈУ „Центар за
предшколско васпитање и образовање“.
Расправе није било.
АД-66.6. Приједлог рјешења о именовању чланова Управног одбора Туристичке
организација Града Бањалука.
Расправе није било.
АД-66.7. Приједлог рјешења о именовању чланова Управног одбора Градске развојне
агенције Бања Лука.
Расправе није било.
АД-66.8. Приједлог рјешења о именовању директора Центра за развој пољопривреде и
села, Бања Лука.
Расправе није било.
Након што је у 10 часова и 56 минута, завршена расправа по тачкама Дневног
реда од 50. до 66.8. у складу са чланом 109. Пословника Скупштине Града, приступило се
гласању о разматраним тачкама, како слиједи:
АД – 50.
Приједлог програма кориштења средстава од накнаде дефинисане Законом о
концесијама у 2018. години.
Са 20 гласа „за“ и са 2 „уздржана“ гласа, одборници су усвојили
ПРОГРАМ
кориштења средстава од накнаде дефинисане Законом о концесијама у 2018. години
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АД – 51.
Приједлог програма утрошка средстава остварених по основу накнада за коришћење
природних ресурса у сврху производње електричне енергије у 2018. години.
Са 20 гласа „за“ и са 2 „уздржана“ гласа, одборници су усвојили
ПРОГРАМ
утрошка средстава остварених по основу накнада за коришћење природних ресурса
у сврху производње електричне енергије у 2018. години
АД – 52.
Приједлог програма кориштења средстава од накнадa дефинисаних Законом о шумама
- у 2018. години.
Са 20 гласа „за“ и са 2 „уздржана“ гласа, одборници су усвојили
ПРОГРАМ
кориштења средстава од накнадa дефинисаних Законом о шумама - у 2018. години
АД – 53.
Приједлог програма кориштења средстава од накнада дефинисаних Законом о водама у 2018. години.
Са 20 гласа „за“ и са 2 „уздржана“ гласа, одборници су усвојили
ПРОГРАМ
кориштења средстава од накнада дефинисаних Законом о водама - у 2018. години
АД – 54.
Приједлог програма суфинансирања културно-умјетничког аматеризма, програма и
пројеката у области културе за 2018. годину.
Са 20 гласа „за“ и са 2 „уздржана“ гласа, одборници су усвојили
ПРОГРАМ
суфинансирања културно-умјетничког аматеризма, програма и пројеката
у области културе за 2018. годину
АД – 55.
Приједлог календара културних манифестација Града Бања Лука за 2018. годину.
Са 20 гласа „за“ и са 2 „уздржана“ гласа, одборници су усвојили
КАЛЕНДАР
културних манифестација Града Бања Лука за 2018. годину
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АД – 56.
Извјештај о реализацији плана капиталних инвестиција града Бања Лука за 2015. и
2016. годину.
Са 20 гласа „за“ и са 2 „уздржана“ гласа, одборници су усвојили
ИЗВЈЕШТАЈ
о реализацији плана капиталних инвестиција града
Бања Лука за 2015. и 2016. годину
АД – 57.
Информација о активностима на побољшању положаја особа са инвалидитетом.
Са 20 гласа „за“ и са 2 „уздржана“ гласа, одборници су прихватили
ИНФОРМАЦИЈУ
о активностима на побољшању положаја особа са инвалидитетом
АД – 58.
Информација о стању спортских објеката у власништву Града Бања Лука.
Са 19 гласова „за“ и са 2 „уздржана“ гласа, одборници су прихватили
ИНФОРМАЦИЈУ
о стању спортских објеката у власништву Града Бања Лука
АД – 59.
Приједлог одлуке о давању сагласности за закључивање Уговора о куповини земљишта
и о исплати накнаде за објекте и засаде–ради реконструкцијеУлице Петра Великог, од моста
на ријeци Врбањи до Православне цркве у насељу Чесма у Бањалуци.
Са 20 гласова „за“ и са 2 „уздржана“ гласа, одборници су донијели
ОДЛУКУ
о давању сагласности за закључивање Уговора о куповини земљишта и о исплати
накнаде за објекте и засаде– ради реконструкцијеУлице Петра Великог, од моста
на ријeци Врбањи до Православне цркве у насељу Чесма у Бањалуци
АД – 60.
Приједлог одлуке о давању сагласности за закључивање Уговора о продаји
неизграђеног градског грађевинског земљишта са Копрена Новаком из Бањалуке.
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Са 20 гласова „за“ и са 2 „уздржана“ гласа, одборници су донијели
ОДЛУКУ
о давању сагласности за закључивање Уговора о продаји неизграђеног
градског грађевинског земљишта са Копрена Новаком из Бањалуке,
с тим да се у члану 1. Приједлога одлуке ријечи: „у улици Патре Теодора Колотрониса“
мијењају ријечима: „у улицама Патре и Теодора Колокотрониса“.
АД – 61.
Приједлог одлуке о давању сагласности за закључивање Уговора о продаји
неизграђеног градског грађевинског земљишта, ради комплетирања грађевинске парцеле, са
Елас метал експерт експорт-импорт д.о.о. Бањалука.
Са 20 гласова „за“ и са 2 „уздржана“ гласа, одборници су донијели
ОДЛУКУ
о давању сагласности за закључивање Уговора о продаји неизграђеног
градског грађевинског земљишта, ради комплетирања грађевинске парцеле,
са Елас метал експерт експорт-импорт д.о.о. Бањалука
АД – 62.
Приједлог одлуке о давању сагласности за закључивање Уговора о продаји ¼
сувласничког дијела неизграђеног градског грађевинског земљишта са „Галоп“ д.о.о.
Бањалука.
Са 20 гласова „за“ и са 2 „уздржана“ гласа, одборници су донијели
ОДЛУКУ
о давању сагласности за закључивање Уговора о продаји ¼ сувласничког дијела
неизграђеног градског грађевинског земљишта са „Галоп“ д.о.о. Бањалука
АД – 63.
Приједлог одлуке о давању сагласности за закључење судског поравнања пред
Основним судом у Бањалуци са Меримом Јанковић из Бањалуке.
Са 20 гласова „за“ и са 2 „уздржана“ гласа, одборници су донијели
ОДЛУКУ
о давању сагласности за закључење судског поравнања пред
Основним судом у Бањалуци са Меримом Јанковић из Бањалуке
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АД – 64.
Приједлог одлуке о давању сагласности за закључивање Уговора о диоби некретнина са
Митровић Ђурђијом.
Са 20 гласова „за“ и са 2 „уздржана“ гласа, одборници су донијели
ОДЛУКУ
о давању сагласности за закључивање Уговора
о диоби некретнина са Митровић Ђурђијом,
с тим да се у тачки I ријеч „(Симена)“ мијења са ријечју: „(Симеуна)“, а у тачки III
послије ријечи: „уговор“, додаје ријеч. „о“.
АД – 65.
Приједлог одлуке о одбијању захтјева за давање сагласности за закључивање Уговора о
замјени некретнина са Гамбер Душанком из Бањалуке.
Са 19 гласова „за“ и са 2 „уздржана“ гласа, одборници су донијели
ОДЛУКУ
о одбијању захтјева за давање сагласности за закључивање Уговора
о замјени некретнина са Гамбер Душанком из Бањалуке,
с тим да се у члану 1. Приједлога одлуке ријеч: „замјенске“ мијења са ријечју:
„замјени“.
АД – 66.
Кадровска питања:
АД-66.1. Приједлог рјешења о именовању чланова Управног одбора ЈУ Спортски
центар „Борик“.
За Приједлог рјешења гласао је 1 одборник, 3 одборника су гласала „против“ и 17
одборника је било „уздржано“.
Предсједавајући је констатовао да овај Приједлог није добио потребну већину гласова.
АД-66.2. Приједлог рјешења о именовању чланова Управног одбора ЈУ „Бански двор Културни центар“.
Са 20 гласова „за“ и са 2 гласа „против“, одборници су донијели
РЈЕШЕЊЕ
о именовању чланова Управног одбора ЈУ „Бански двор - Културни центар“
За чланове Управног одбора, именују се:
1. Љиља Зечић Петровић, проф.српског језика и књижевности
2. Чедомир Црногорац, др географских наука и
3. Јелена Манојловић, дипл. архитекта унутрашње архитектуре.
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АД-66.3. Приједлог рјешења о именовању чланова Управног одбора ЈУ „Центар за
социјални рад“.
Са 20 гласова „за“ и са 2 гласа „против“, одборници су донијели
РЈЕШЕЊЕ
о именовању чланова Управног одбора ЈУ „Центар за социјални рад“
За чланове Управног одбора, именују се:
1. Горан Бобар, дипл.економиста
2. Милан Пилиповић, др правних наука и
3. Никола Дувњак, професор општенародне одбране.
АД-66.4. Приједлог рјешења о именовању чланова Управног одбора ЈУ „Дом здравља“.
Са 20 гласова „за“ и са 2 гласа „против“, одборници су донијели
РЈЕШЕЊЕ
о именовању чланова Управног одбора ЈУ „Дом здравља“
За чланове Управног одбора, именују се:
1. Бојан Гламочанин, др стоматологије,
2. Драшко Полић, дипл. ветеринар и
3. Александар Божић, дипл. економиста.
АД-66.5. Приједлог рјешења о именовању чланова Управног одбора ЈУ „Центар за
предшколско васпитање и образовање“.
Са 20 гласова „за“ и са 2 гласа „против“, одборници су донијели
РЈЕШЕЊЕ
о именовању чланова Управног одбора ЈУ
„Центар за предшколско васпитање и образовање“
За чланове Управног одбора, именују се:
1. Желимир Радиновић, дипл.новинар - испред Савјета родитеља,
2. Маријана Зрнић, дипл.педагог - испред Стручног вијећа и
3. Ранкица Пушић, мр разредне наставе.
АД-66.6. Приједлог рјешења о именовању чланова Управног одбора Туристичке
организација Града Бањалука.
За Приједлог рјешења није гласао ни један одборник, 3 одборника су гласала „против“
и 17 одборника је било „уздржано“.
Предсједавајући је констатовао да овај Приједлог није добио потребну већину гласова.
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АД-66.7. Приједлог рјешења о именовању чланова Управног одбора Градске развојне
агенције Бања Лука.
Са 20 гласова „за“ и са 2 гласа „против“, одборници су донијели
РЈЕШЕЊЕ
о именовању чланова Управног одбора Градске развојне агенције Бања Лука
За чланове Управног одбора, именују се:
1. Зоран Мутић, дипл.економиста-менаџер,
2. Саша Петковић, др економских наука и
3. Милена Аћић, проф.разредне наставе.
АД-66.8. Приједлог рјешења о именовању директора Центра за развој пољопривреде
и села, Бања Лука.
Са 20 гласова „за“ и са 1 гласом „против“, одборници су донијели
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Драшка Илића, дипломираног економисте за директора
Центра за развој пољопривреде и села, Бања Лука

Скупштина је завршила са радом у 11,10 часова.

СЕКРЕТАР
СКУПШТИНЕ ГРАДА

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА

Игор Шукало, дипл.правник

Зоран Талић, дипл. правник

