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ДНЕВНИ РЕД  

ЗА 3. СЈЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА – 30.3, 31.3. и 5.4.2021. ГОДИНЕ 

Након повлачења 11 тачака које су пратећи документи, буџету који није усвојен 31.3. 
 

1. Разматрање и усвајање Скраћеног записника са 2. сједнице Скупштине Града, 

одржане 16.2. и 17.2. 2021. године и Скраћеног записника са 2. ванредне сједнице 

Скупштине Града, одржане 5.3.2021. године. 

 

2. Приједлог одлуке о усвајању Буџета Града Бања Лука за 2021. годину. 

    

3. Приједлог одлуке о утврђивању основице за обрачун ренте. 

  

4. Приједлог одлуке о вриједности бода за обрачун комуналне накнаде за 2021. 

годину. 

 

5. Приједлог одлуке о измјени и допуни Одлуке о безбједности саобраћаја на 

путевима града Бања Лука.  

 

  

6. Приједлог одлуке о доношењу измјене дијела Регулационог плана „Нова Варош“ за 

простор између улица: Крајишких бригада, Триве Амелице, Краља Петра II. 

Карађорђевића, Паве Радана, Јована Дучића и Ранка Шипке у Бањалуци. 

 

7. Приједлог одлуке о доношењу нзмјене дијела Регулацноног плана за простор 

између улица: Српских устаника, Стевана Булајића и потока Јуларац у Бањалуци (радни 

назив: „Старчевица 2“). 

 

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

између: ул. Цара Лазара, Источног транзита, Ул. Гаврила Принципа и десне обале Врбаса 

(радни назив „Југ 4“). 

 

9. Приједлог одлуке о доношењу измјене дијeла Регулационог плана „Малта 1“. 

 

10. Приједлог одлуке о доношењу измјене дијела Регулационог плана стамбеног 

насеља „Чесма-Мађир 3.   

 

11. Приједлог одлуке о доношењу нзмјене дијела Регулационог плана стамбених 

насеља Лазарево 1, 2 и 3 у Бањалуци. 

 

12. Приједлог одлуке о доношењу измјене дијела Регулационог плана 

стамбеног насеља Дракулић. (Иницијатива за измјену покренута од стране „Гас – петрол“ 

д.о.о. Мркоњић Град).   

 

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

секција „Ц“, „Е“, „Ф“, „Г“ и „Х“.  



2 

 

 

14. Приједлог одлуке о измјени дијела Регулационог плана „Лауш 4“. 

 

15. Приједлог одлуке о измјени дијела Регулационог плана Пословне зоне „Рамићи“. 

 

16. Приједлог одлуке о измјени дијела Регулационог плана „Ада Дебељаци 2“. 

 

17. Приједлог одлуке о измјени дијела Регулационог плана стамбеног насеља Дракулић 

у Бањалуци. (Иницијатива за измјену покренута од стране Ћејић Биљане и Галић Мире). 

 

18. Приједлог одлуке о измјени дијела Регулационог плана производно - пословне зоне 

у Новаковићима. 

  

19. Приједлог одлуке о измјени дијела Регулационог плана за простор између Широке 

ријеке и Мотела „Интернационал“ у Бањалуци. 

 

20. Приједлог закључка о поновном утврђивању Нацрта за измјену дијела 

Регулационог плана стамбеног насеља „Дракулић“ у Бањалуци. 

 

21. Приједлог закључка о поновном утврђивању Нацрта регулационог плана за простор 

између Булевара војводе Петра Бојовића, Булевара војводе Живојина Мишића и ријеке 

Врбас („Филиповића поље“).   

 

22. Приједлог закључка о утврђивању Нацрта измјене дијела Регулационог плана „Ада 

Дебељаци 5“. 

 

23. Приједлог одлуке о утврђивању назива нове улице у МЗ Шарговац: Улица 

Шарговачких ђака.  

 

24. Приједлог одлуке о утврђивању назива улице у МЗ Ада, насеље Нови Борик: 

Булевар Нови Борик - нова улица у дијелу насеља Нови Борик. 

  

25. Приједлог одлуке о утврђивању назива улица у насељњу Мотике – МЗ Сарачица: 

Улица 14. фебруара, Улица Милорада Миће Кременовића, Црногорска улица, Дјевојачка 

улица, Дубока улица и Лепавинска улица. 

  

26. Приједлог одлуке о повјеравању комуналних послова наплате паркирања 

привредном друштву „Respect plus” д.о.о. Бања Лука. 

 

27. Приједлог одлуке о додјели јавних површина ради привременог заузимања, ЈУ 

Туристичка организација града Бања Лука.  

 

28. Приједлог одлуке о преносу права власништва над основним средствима. 

 

29. Приједлог одлуке о продужењу периода закупа под посебним условима, Хрватском 

пјевачком друштву „Нада“ Бања Лука. 

 

30. Приједлог одлуке о продужењу периода закупа под посебним условима, ЈУ 

„Народна и универзитетска библиотека Републике Српске“. 

 

31. Приједлог одлуке о продужењу периода закупа под посебним условима, 

Шумарском факултету Универзитета у Бањој Луци. 

 

32. Приједлог одлуке о продужењу периода закупа под посебним условима, у Улици 

Петра Пеције бб, у Бањој Луци, ЈУ „Центар за социјални рад“ Бања Лука. 
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33. Приједлог одлуке о продужењу периода закупа под посебним условима, у Улици 

Јосифа Панчића број 8, у Бањој Луци, ЈУ „Центар за социјални рад“ Бања Лука. 

 

34. Приједлог одлуке о продужењу периода закупа под посебним условима, у Улици 

Краља Петра II Карађорђевића број 59, ЈУ „Центар за предшколско васпитање и 

образовање“ Бања Лука. 

 

35. Приједлог одлуке о продужењу периода закупа под посебним условима, у Улкици 

Марка Краљевића број 22, ЈУ „Центар за предшколско васпитање и образовање“ Бања 

Лука. 

 

36. Приједлог одлуке о продужењу периода закупа под посебним условима, Удружењу 

грађана „Мозаик пријатељства“ Бања Лука. 

 

37. Приједлог одлуке о продужењу периода закупа под посебним условима, Удружењу 

резервних војних старјешина града Бања Лука. 

 

38. Приједлог одлуке о продужењу периода закупа под посебним условима, 

Рукометном савезу Републике Српске, у Улици Браће Пантића број 4, двије канцеларије 

означене као прва и друга лијево од улазних врата, површине 28,88 м2. 

 

39. Приједлог одлуке о продужењу периода закупа под посебним условима, 

Рукометном савезу Републике Српске, у Улици Браће Пантића број 4, двије канцеларије 

означене као прва и друга десно од улазних врата површине 15,60 м2. 

 

40. Приједлог одлуке о продужењу периода закупа под посебним условима, Удружењу 

особа обољелих о дијабетиса „ДИАБЕТно1“ из Бање Луке. 

  

41. Приједлог одлуке о додјели у закуп под посебним условима, Боксерском клубу 

„Славија 1961“ Бања Лука. 

 

42. Приједлог одлуке о додјели у закуп под посебним условима, Радио клубу „Никола 

Тесла“ из Бање Луке. 

 

43. Приједлог одлуке о додјели у закуп под посебним условима, Удружењу приватних 

здравствених установа Републике Српске. 

 

44. Приједлог одлуке о давању у закуп, путем прикупљања писмених понуда, 

пословног простора који се налази у Улици Краља Петра I Карађорђевића број 17. 

 

45. Приједлог одлуке о преносу права управљања, коришћења и одржавања стамбене 

јединице у кругу школе у Јошиковој води на ЈУ Основна школа „Мирослав Антић“ у 

Бистрици. 

 

46. Информација о реализацији Програма развоја спорта Града Бањалука за период 

2018-2022. године, за 2020. годину.   

 

47. Информација о реализацији Акционог плана суфинансирања омладинских 

активности Града Бања Лука за 2020.  годину.   

 

48. Информација о активностима у културној дјелатности на подручју града Бања Лука 

за 2020. годину.  
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49. Информација о стању и развоју туризма на подручју града Бања Лука за 2020. 

годину. 

 

50. Информација о активностима удружења грађана у 2020. години. 

 

51. Информација о активностима удружења која окупљају припаднике националних 

мањина, цркава и вјерских заједница у 2020. години. 

 

52. Приједлог одлуке о давању сагласности за закључивање Уговора о куповини 

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

Александра I Карађорђевића у Бањалуци. 

 

53. Приједлог одлуке о измјени Одлуке о давању сагласности за закључивање Уговора 

о куповини земљишта и о исплати накнаде за земљиште, објекте и засаде - ради изградње 

саобраћајнице - Улица краља Александра I Карађорђевића у Бањалуци. 

 

54. Приједлог одлуке о давању сагласности за закључивање Уговора о куиовини  

земљишта и о исплати накнаде за земљиште, објекте и засаде, ради наставка изградње 

саобраћајнице у Шарговачкој улици - II фаза реализације у Бањој Луци. 

 

55. Приједлог одлуке о давању о давању сагласности за закључивање Уговора о 

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

Улица Зорана Радмиловића у насељу Пријечани, у Бањалуци. 

 

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

земљишта и о исплати накнаде за земљиште, објекте и засаде, ради изградње 

саобраћајницe у дијелу Љевчанске  улице  у Бањалуци. 

 

57. Приједлог одлуке о давању сагласности на закључење Уговора о купопродаји 

непосредном погодбом неизграђеног градског грађевинског земљишта које се налази у 

Улици Вилсонова - Бањалука, са „МП ГИНИС ГРОУП“ д.о.о. Дервента. 

 

58. Приједлог одлуке о давању сагласности за закључење Уговора о купопродаји 

грађевинског земљишта у својини Града Бања Лука, непосредном погодбом, са Јанковић 

(Остоје) Душаном из Бање Луке, ради комплетирања грађевинске парцеле. 

 

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

некретнина непосредном погодбом са „Фокус инвест“ д.о.о. из Бањe Луке. 

 

60. Приједлог одлуке o давању сагласности на закључење Уговора о  замјени 

некретнина са „Аутопревоз“ а.д. Бања Лука - за експроприсано земљиште . 

 

61. Приједлог одлуке о начину рјешавања имовинско-правних односа на земљишту са 

изграђеним стамбеним објектима које користе избјегла/расељена лица у Дракулићкој 

улици, насеље Шарговац у Бањалуци. 

 

62. Приједлог програма рада Скупштине града Бања Лука за 2021. годину. 

 

63. Приједлог одлука о наградама и признањима, поводом 22. Априла – Дана града 

Бањалуке: 

63.1. Кључ Града Бања Лука са Повељом „Почасни грађанин града Бања Лука“: 

63.1.1. Александру Вучићу – предсједнику Републике Србије, 

 

63.2. Златни грб Града Бања Лука: 

63.2.1. Универзитетском клиничком центру Републике Српске,  
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63.2.2. Јавној здравственој установи Институту за јавно здравство Републике Српске, 

63.2.3. Јавној здравственој установи Дом здравља у Бањој Луци, 

63.2.4. Фонду здравственог осигурања Републике Српске, 

63.2.5. Јавној установи Студентски центар „Никола Тесла“ Бања Лука, 

63.2.6. Генералу Славку Лисици - постхумно, 

63.2.7. Тихомиру Левајцу, 

63.2.8. Ансамблу народних игара и пјесама „Веселин Маслеша“, 

 

63.3. Плакета Града Бања Лука: 

63.3.1. Добрили Кукољ, 

63.3.2. Проф. др Рајку Гњату, 

63.3.3. Иви Матошевићу, 

63.3.4. Социјалном центру Caritasa “Ivan Pavao II” – Дом за старије особе, 

63.3.5. Ради Удовчићу, 

63.3.6. Мр Бојану Стојнићу, 

63.3.7. Мирку Арамбашићу, 

63.3.8. Проф. мр Младену Миљановићу, 

63.3.9. Радославу Ради Савићу, 

63.3.10. Дарку Савићу, 

63.3.11. Пливачком клубу „Olymp” Бања Лука, 

63.3.12. Ронилачком клубу „Делфин“ Бања Лука, 

63.3.13. Пењачком клубу „Extreme“, 

63.3.14. Пери М. Црнчевићу, 

 

63.4. Награда Града Бања Лука младима: 

63.4.1. Биљани Чекић, 

63.4.2. Марку Малчићу, 

63.4.3. Ивани Тодоровић, 

63.4.4. Оливери Шево, 

63.4.5. Ђорђу Максимовићу, 

63.4.6. Милану Богдановићу, 

63.4.7. Данијелу Петровићу, 

63.4.8. Бојану Максимовићу. 

  

64. Приједлог одлуке о измјенама и допунама Одлуке о наградама и признањима. 

 

65. Приједлог одлуке о давању сагласности на Одлуку Скупштине ЈП „AQUANA“ 

д.о.о. Бања Лука, број: 010-923/21 од 24.03.2021. године. 

 

66. Приједлог одлуке о додјели јавних површина ради привременог заузимања 

привредном друштву „Нова опрема“ д.о.о. Бања Лука. 

 

67.  Приједлог одлуке о додјели јавних површина ради привременог заузимања 

привредном друштву „DL PLAKAT“ д.о.о. Бања Лука. 

 

68. Приједлог одлуке о додјели јавних површина ради привременог заузимања 

привредном друштву „METROMEDIA“ д.о.о. Бања Лука. 

 

69. Приједлог одлуке о додјели јавних површина ради привременог заузимања 

привредбом друштву „ТЕМПО ГРАДЊА“ д.о.о. Бања Лука. 

 

70. Кадровска питања: 

 1. Приједлог рјешења о именовању директора ЈУ Центар за предшколско 

васпитање и образовање Бања Лука. 

 2. Приједлог рјешења о именовању директора Градске развојне агенције. 
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 3. Приједлог закључка о неуспјелом јавном конкурсу за избор члана Одбора за 

жалбе запослених у Градској управи Града Бања Лука, број: 07-013-370/20 објављеном 

дана 29.9.2020. године  у Службеном гласнику Републике Српске, број 95/20 и Дневном 

листу Глас Српске, издање од 24.9.2020. године. 

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

Одбора за жалбе запослених у Градској управи Града Бања Лука. 

 5. Приједлог рјешења о именовању вршиоца дужности члана Одбора за жалбе 

запослених у Градској управи Града Бања Лука. 

 6. Приједлог рјешења о разрјешењу члана Скупштине акционара Јавног предузећа 

Регионалнa депонија „ДЕП-ОТ“ Бања Лука, због истека времена на које је именован. 

 7. Приједлог рјешења о именовању члана Скупштине акционара Јавног предузећа 

Регионалнa депонија „ДЕП-ОТ“ Бања Лука. 

 8. Приједлог рјешења о именовању члана Градске изборне комисије Бањалука. 

 

   
 

 ПРЕДСЈЕДНИК 

 СКУПШТИНЕ ГРАДА 

  

Mладен Илић, дипл.правник 
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ИЗМЈЕНЕ У ДНЕВНОМ РЕДУ 

 

 

ДОПУНА ДНЕВНОГ РЕДА 

Достављена одборницима 23.3.2021. године. 

 87. Приједлог одлуке о измјенама и допунама Одлуке о наградама и признањима. 

 Комисија за избор и именовање, награде и признања је утврдила Приједлог 

одлуке и предлаже Скупштини Града да одлуку донесе. 

 

 

 

ТАЧКЕ СКИНУТЕ СА ДНЕВНОГ РЕДА 

 

 У складу са чланом 51. Пословника Скупштинее града Бања Луак („Службени 

гласник Града Бања Лука“, бр. 32/16, 4/17, 8/17 и 34/17), којима је у ставу (1) прописано 

да, „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“, те ставом (2), којим је прописано да „Уколико о приједлогу акта 

одлучује више радних тијела, у ситуацији из става 1. овог члана, предност ће се дати 

мишљењу ресорног радног тијела“, скинуте су сљедеће тачке: 

 11. Приједлог одлуке о комуналним таксама. 

 21. Приједлог одлуке о доношењу измјене дијела Регулационог плана привредног 

комплекса „Медено поље“ у Бањалуци.  

 41. Приједлог одлуке о уступању канцеларијског намјештаја у својини Града Бања 

Лука, без накнаде. 

 

 

 

 Материјали скинути са Дневног реда, након што је Приједлог буџета значајно 

измијењен поднесеним Амандманима. 

 

7. Приједлог програма уређења грађевинског земљишта, Одјељења за саобраћај и 

путеве, за 2021. годину.  

 Гласа се о закључку о усвајању Програма. 

  

 Комисија за стамбено-комуналне послове и послове саобраћаја је на сједници 

одржаној 24.3.2021. године разматрала Приједлог програма, али је даљњу расправу и 

одлучивање о истом одложено за сједницу заказану за 26.3.2021. године, која није 

одржана због непостојања кворума. 
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8. Приједлог програма заједничке комуналне потрошње, Одјељења за саобраћај и 

путеве, за 2021. годину.  

 Гласа се о закључку о усвајању Програма. 

 

 Комисија за стамбено-комуналне послове и послове саобраћаја је на сједници 

одржаној 24.3.2021. године разматрала Приједлог програма, али је даљњу расправу и 

одлучивање о истом одложено за сједницу заказану за 26.3.2021. године, која није 

одржана због непостојања кворума. 

 

9. Приједлог програма уређења грађевинског земљишта, Одјељења за комуналне 

послове, за 2021. годину.  

 Гласа се о закључку о усвајању Програма. 

 

 Комисија за стамбено-комуналне послове и послове саобраћаја је на сједници 

одржаној 24.3.2021. године разматрала Приједлог програма, али је даљњу расправу и 

одлучивање о истом одложено за сједницу заказану за 26.3.2021. године, која није 

одржана због непостојања кворума. 

 

10. Приједлог програма заједничке комуналне потрошње, Одјељења за комуналне 

послове, за 2021. годину.  

 Гласа се о закључку о усвајању Програма. 

 

 Комисија за стамбено-комуналне послове и послове саобраћаја је на сједници 

одржаној 24.3.2021. године разматрала Приједлог програма, али је даљњу расправу и 

одлучивање о истом одложено за сједницу заказану за 26.3.2021. године, која није 

одржана због непостојања кворума. 

 38. Приједлог одлуке  о утврђивању износа новчаног учешћа родитеља за боравак дјетета у 

ЈУ „Центар за предшколско васпитање и образовање“ Бања Лука. 

 Комисија за буџет и финансије је подржала Приједлог одлуке.  

 

 Одбор за здравство, школство и социјалну политику је подржао Приједлог 

одлуке. 

 60. Извјештај ЈУ Центар за предшколско васпитање и образовање Бањалука о 

извршеном Годишњем програму рада за 2019/2020. годину. 

 Гласа се о закључку о усвајању Извјештаја. 
 

 Одбор за здравство, школство и социјалну политику је подржао Извјештај. 

 

 61. Програм рада ЈУ Центар за предшколско васпитање и образовање Бањалука за 

2020/2021. годину. 

    Гласа се о закључку о давању сагласности на Програм рада. 

 

 Одбор за здравство, школство и социјалну политику је подржао Програм. 

 

  

 73. Приједлог рјешења о именовању Комисије за примопредају дужности 

именованих лица у Јавној установи Центар за образовање одраслих Бања Лука. 

 Комисија за избор и именовање, награде и признања није разматрала 

Приејдлог рјешења. 
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 ТАЧКЕ СКИНУТЕ СА ДНЕВНОГ РЕДА ЈЕР ЗА ЊИХ НИСУ БИЛИ 

ПРИПРЕМЉЕНИ НАЦРТИ КОЈЕ БИ КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊА 

УТВРИЛА КАО ПРИЈЕДЛОГЕ. 

 86. Кадровска питања: 

 2. Приједлог рјешења о именовању директора ЈУ Центар за образовање одраслих 

Бања Лука. 

 9. Приједлог рјешења о именовању Комисије за примопредају дужности 

именованих лица у Градској развојне агенцији Бања Лука.  

 

 

 

ДОПУНА ДНЕВНОГ РЕДА: 

На Градоначелников приједлог, подијељене на сједници. 

 

 

 76. Приједлог одлуке о давању сагласности на Одлуку Скупштине ЈП „AQUANA“ 

д.о.о. Бања Лука, број: 010-923/21 од 24.03.2021. године. 

 

 77. Приједлог одлуке о додјели јавних површина ради привременог заузимања привредном 

друштву „Нова опрема“ д.о.о. Бања Лука. 
 

 78.  Приједлог одлуке о додјели јавних површина ради привременог заузимања 
привредном друштву „DL PLAKAT“ д.о.о. Бања Лука. 
 

 79. Приједлог одлуке о додјели јавних површина ради привременог заузимања привредном 

друштву „METROMEDIA“ д.о.о. Бања Лука. 
 

 80. Приједлог одлуке о додјели јавних површина ради привременог заузимања привредбом 

друштву „ТЕМПО ГРАДЊА“ д.о.о. Бања Лука. 
 

 

 

 Промјена распореда тачака у Дневном реду: 

 Тачке 3. и 5. постају тачке 2. и 3.  

 2. Приједлог одлуке о усвајању Буџета Града Бања Лука за 2021. годину. 

 3. Приједлог одлуке о извршењу Буџета Града Бања Лука за 2021. годину. 

 

 тачка 87. постаје тачка 75.  

 

 75. Приједлог одлуке о измјенама и допунама Одлуке о наградама и признањима. 
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ТАЧКЕ СКИНУТЕ СА ДНЕВНОГ РЕДА 5.4.2021. 

 

 

 3. Приједлог одлуке о извршењу Буџета Града Бања Лука за 2021. годину. 

 

 4. 1. Информација по Закључку Скупштине Града (број 07-013-90/21 од 16.02.2021. 

године) – односи се на Приједлог одлуке о утврђивању стопе пореза на непокретности 

на подручју Града Бања Лука за 2021. годину. 

 4.2. Приједлог одлуке о утврђивању стопе пореза на непокретности на подручју 

Града Бања Лука за 2021. годину. 

 

 5. Приједлог закључка о пријевременом ступању на снагу одлуке о усвајању Буџета 

Града Бања Лука за 2021. годину. 

 

 6. Приједлог закључка о пријевременом ступању на снагу одлуке о извршењу 

Буџета Града Бања Лука за 2021. годину. 

 

 10. Приједлог одлуке о додјели субвенције привредним субјектима који обављају 

јавни превоз путника на подручју града Бања Лука у циљу превазилажења негативних 

посљедица изазваних пандемијом вируса корона (COVID – 19). 

 

 11. Приједлог одлуке о измјени и допуни Одлуке о остваривању права на накнаду 

за смјештај у  породици за лица која остварују право на смјештај у установу. 

 

 53. Приједлог програма развоја спорта града Бања Лука, са приоритетним 

областима финансирања за 2021. годину. 

 

 54. Приједлог програма суфинансирања културно – умјетничког аматеризма, 

програма и пројеката у области културе за 2021. годину.  

 

 55. Приједлог календара културних манифестација града Бања Лука за 2021. 

годину. 

 

 56. Приједлог календара туристичких манифестација града Бања Лука за 2021. 

годину.  

 

 58. Приједлог акционог плана суфинансирања омладинских активности града 

Бањалука за 2021. годину.  

 


