
 
 

 
 
 

РАДНА ТИЈEЛА  
4. ВАНРЕДНА СЈЕДНИЦА 

 
 

Савјет за младе и спорт 

ЧЕТВРТАК 22.4.21. у 10.00                                            сала 238 

 8. Приједлог програма развоја спорта града Бања Лука, са приоритетним областима 
финансирања за 2021. годину. 

 12. Приједлог акционог плана суфинансирања омладинских активности града 
Бањалука за 2021. годину.  

 

Комисија за стамбено-комуналне послове и послове саобраћаја 

ПЕТАК 23.4.21. у 8.30                                                   сала 238 

 1. Приједлог програма уређења грађевинског земљишта, Одјељења за саобраћај и 
путеве, за 2021. годину.  

 2. Приједлог програма заједничке комуналне потрошње, Одјељења за саобраћај и 
путеве, за 2021. годину.  

 3. Приједлог програма уређења грађевинског земљишта, Одјељења за комуналне 
послове, за 2021. годину.  

 4. Приједлог програма заједничке комуналне потрошње, Одјељења за комуналне 
послове, за 2021. годину.  

 6. 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). 

  
 

Комисија за буџет и финансије 
ПЕТАК 23.4.21. у 10.00                                                   сала 238 

 5. Приједлог одлуке  о утврђивању износа новчаног учешћа родитеља за боравак 
дјетета у ЈУ „Центар за предшколско васпитање и образовање“ Бања Лука. 

 6. 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). 

 
  

Савјет за културу 
ПЕТАК 23.4.21. у 11.00                                                    сала 238 

 9. Приједлог програма суфинансирања културно – умјетничког аматеризма, 
програма и пројеката у области културе за 2021. годину.  

 10. Приједлог календара културних манифестација града Бања Лука за 2021. годину. 

 
 
 
 
 

Комисија за избор и именовање, награде и признања 
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ПЕТАК 23.4.21. у 12.00                                                    сала 238 

 13. Приједлог рјешења о именовању Комисије за примопредају дужности 
именованих лица у Јавној установи Центар за образовање одраслих Бања Лука. 
  

Комисија за привреду и развој 
ПЕТАК 23.4.21. у 13.00                                                    сала 238 

 11. Приједлог календара туристичких манифестација града Бања Лука за 2021. 
годину.  

  
 

Комисија за прописе, представке и провођење Етичког кодекса Скупштине 

ПЕТАК 23.4.21. у 14.00                                                    сала 238 

6. 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). 

 
 

Одбор за здравство, школство и социјалну политику 
ПЕТАК 23.4.21. у 15.00                                                    сала 238 

 5. Приједлог одлуке  о утврђивању износа новчаног учешћа родитеља за боравак 
дјетета у ЈУ „Центар за предшколско васпитање и образовање“ Бања Лука. 

 7. 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. 

 
 

 

 

 

 

 


