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УСВОЈЕНИ ДНЕВНИ РЕД 

4. СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА 
 

 

 

1. Извјештај Комисије за избор и именовање, награде и признања о констатовању 

престанка мандата одборнику Драгани Вуклиш. 

  

2. Извјештај Комисије за избор и именовање, награде и признања о констатовању 

додјеле мандата одборнику Mиленку Росићу. 

  

3. Разматрање и усвајање Скраћеног записника са 3. сједнице Скупштине Града, 

одржане 30.3, 31.3, 5.4. и 6.4.2021. године, Скраћеног записника са 3. ванредне сједнице 

Скупштине Града, одржане 14.4. и 15.4.2021. године и Скраћеног записника са 4. ванредне 

сједнице Скупштине Града, одржане 26.4.2021. године. 

  

4. Приједлог одлуке о измјенама и допунама Одлуке о рекламирању на територији 

Града Бањалука. 

  

5. Приједлог одлуке о допуни Одлуке о пословним зградама, пословним просторијама 

и гаражама у својини града Бања Лука. 

  

6. Приједлог одлуке о доношењу Регулационог плана за дио подручја насеља 

Дервиши и Новаковићи-Вујиновићи. 

  

7. Приједлог одлуке о ревизији Регулационог плана за простор између: улице Цара 

Лазара, Источног транзита, улице Гаврила Принципа и десне обале Врбаса (радни назив: 

„Југ 4“).  
 

8. Приједлог одлуке о ревизији Регулационог плана доњег тока сливног подручја 

потока Јуларац у Бањалуци.  

 

9. Приједлог одлуке о ревизији Регулационог плана дијела насеља Врбања 

 

10. Приједлог одлуке о ревизији Регулационог плана за дио насеља Залужани и 

Куљани у Бањaлуци. 

  

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

 

12. Приједлог одлуке о измјени дијела Регулационог плана „Паприковац – 

Петрићевац“, зона „А“. 

 

13. Приједлог одлуке о измјени дијела Регулационог плана за простор  Регионалног 

центра у Бањалуци.  
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14. Приједлог одлуке о измјени дијела  Регулационог плана  за простор између пута 

Бањалука-Градишка и улице Деспота Стефана Лазаревића. 

  

15. Приједлог одлуке о измјени дијела Регулационог плана стамбеног насеља 

„Шарговац 1“. 

 

16. Приједлог одлуке о измјени дијела Регулационог плана стамбеног насеља 

„Шарговац 2“. 

 

17. Приједлог одлуке о измјени дијела Регулационог плана Центар Алеја. 

  

18. Приједлог закључка о утврђивању Нацрта измјене дијела Регулационог плана за 

простор између Улица: цара Лазара, Источног транзита, Гаврила Принципа и десне обале 

Врбаса (радни назив „ЈУГ 4“). 

  

19. Приједлог закључка о утврђивању Нацрта измјене дијела Регулационог за простор 

између улица: Булевар Цара Душана, Омладинске, Радоја Домановића, Бранка Мораче, 

Патре, Теодора Колокотрониса и лијеве обале Врбаса (радни назив: „Југ 7“). 

 

20. Приједлог одлуке о измјени Одлуке о организовању и усклађивању пословања 

Јавне установе „Центар за социјални рад“ у Бањој Луци. 
  

21. Приједлог одлуке о накнади трошкова поступка по издатом прекршајном налогу. 

  

22. Приједлог одлуке о додјели на једнократно кориштење стамбене јединице у Улици 

Луке  Вукаловића, број 14 - ЈУ „Центар за социјални рад“ Бања Лука. 

  

23. Консолидовани извјештај о извршењу Буџета Града за 2020. годину. 

  

24. Информација о задужењу Града Бања Лука и датим гаранцијама на дан 31.12.2020. 

године. 

  

25.  Извјештај о напретку по уговору о зајму са Европском банком за обнову и развој 

за период 01.01-31.12.2020. године. 

 

26. Пријeдлог одлуке о одгођеном плаћању дуга КУД „Чајавец“ Бања Лука. 
  

27. Приједлог одлуке о издавању у закуп гаража путем прикупљања писмених понуда: 

у Улици Милоша Обилића, у Улици Симе Матавуља, у КГК Студеничка бб, у Улици 

Николе Пашића, у Кордунашкој улици, у Улици Гаврила Принципа, у Улици Југ Гогдана, 

у Улици Јована Јанчића и у КГК Старчевица. 

  

28. Приједлог одлуке о продужењу периода закупа пословног простора, под посебним 

условима, Фондацији „Удружене жене“. 

 

29. Приједлог одлуке о продужењу периода закупа пословног простора, под посебним 

условима, Републичком заводу за статистику. 

  

30. Приједлог одлуке о продужењу периода закупа пословног простора, под посебним 

условима, Комисији за жалбе Републике Српске. 

  

31. Приједлог одлуке о продужењу периода закупа пословног простора, под посебним 

условима, Јавној установи „Воде Српске“ Бијељина. 
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32. Приједлог одлуке о продужењу периода закупа пословног простора 

„VIAPROMETU“ д.о.о. Лакташи. 

  

33. Приједлог одлуке о додјели пословног простора у закуп под посебним условима 

Удружењу родитеља пријевремено рођене дјеце у Републици Српској - 

„Мрвице“. 

  

34. Приједлог одлуке о додјели пословног простора у закуп под посебним условима 

Удружењу за церебралну парализу „Cpossible“. 

  

35. Приједлог одлуке о додјели пословног простора у закуп под посебним условима 

Фондацији „Задужбина“. 

  

36. Приједлог одлуке о додјели пословног простора у закуп под посебним условима 

„Фондацији капетан Драган“ Београд. 

  

37. Приједлог одлуке о додјели пословног простора у закуп под посебним условима 

Клубу борилачких спортова „Титани“. 

  

38. Приједлог одлуке о додјели пословног простора у закуп под посебним условима 

Удружење грађана „Орлови Грмеча“.  

  

39. Приједлог одлуке о додјели пословног простора у закуп под посебним условима 

Културно умјетничком друштву „ЧАЈАВЕЦ“. 

  

40. Приједлог одлуке о додјели пословног простора у закуп под посебним условима УГ 

„Кербер“. 

  

41. Приједлог одлуке о додјели пословног простора у закуп под посебним условима 

Инвалидском одбојкашком клубу „Борац“. 

  

42. Извјештај о раду ЈЗУ Дом здравља Бања Лука,  за 2020. годину. 

  

43. Програм рада ЈЗУ Дом здравља Бања Лука, за 2021. годину. 

  

44. Извјештај о пословању Јавне установе Туристичка организација Града Бања Лука 

за 2020. годину. 

  

45. Програм рада Јавне установе Туристичке организације града Бања Лука за 2021. 

годину. 

  

46. Извјештај о раду Градске развојне агенције Бања Лука за 2020. годину. 

  

47. План рада и финансијски план Градске развојне агенције Бања Лука за 2021. 

годину.   

 

48. Извјештај о раду Центра за развој пољопривреде и села за 2020. годину. 

  

49. План и програм рада Центра за развој пољопривреде и села за 2021. годину. 
  

50. Извјештај о раду и извјештај о финансијском пословању за 2020. годину ЈУ 

„Бански двор Културни центар“ Бања Лука. 

  

51. Програм рада за 2021. годину ЈУ„Бански двор - Културни центар“ Бања Лука. 
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52. Извјештај о пословању са финансијским извјештајем Јавне установе „Центар за 

социјални рад“ Бања Лука за 2020. годину. 

 

53. Програм рада и финансијски план Јавне установе „Центар за социјални рад“ Бања 

Лука за 2021. годину. 

  

54. Извјештај о раду Иновационог центра Бања Лука, за период 01.01.-31.12.2020. 

  

55. Пословни план Иновационог центра Бања Лука за период од 01.01 - 31.12.2021. 

године.  

 

56. Информација о раду ЈП Регионална депонија  „ДЕП-ОТ“ д.о.о. Бања Лука, за 2020. 

годину.  

  

57. Приједлог одлуке о давању сагласности за закључење Уговора о преносу права 

својине, у корист Града Бања Лука, без накнаде, земљишта означеног као кч.бр. 143/4, у 

површини 329 м2, уписане у Лист непокретности број 346 к.о. Петрићевац 1. 

  

58. Приједлог одлуке о давању сагласности за закључење Уговора о преносу права 

својине, у корист Града Бања Лука, без накнаде земљишта означеног као кч.бр. 107/1, у 

површини 887 м2, уписане у Лист непокретности број 143 к.о. Мађир. 

  

59. 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, са Кекић Вељком и Сувајац Богдом. 

  

60. Приједлог одлуке о давању сагласности за закључење Уговора о куповини градског 

грађевинског земљишта са Недић (Славка) Горданом из Бањалуке. 

 

61. Приједлог одлуке о давању сагласности за закључење Уговора о продаји градског 

грађевинског земљишта непосредном погодбом, између Града Бањалука и Мјешовитог 

Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње, ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бањалука. 

  

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

непосредном погодбом неизграђеног градског грађевинског земљишта које се налази у 

улици Ђуре Ћаковића, са „Баукон“ д.о.о. Бањалука. 

  

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

неизграђеног градског грађевинског земљишта, непосредном погодбом, које се налази на 

углу улица Српских пилота и Недељка Чабриновића у насељу Нова Варош, а ради 

комплетирања грађевинске парцеле са „Хидроенерго“ д.о.о. из Бање Луке. 

  

64. Приједлог одлуке о давању сагласности на закључење Уговора о купопродајн 

неизграђеног градског грађевинског земљишта, непосредном погодбом, које се налази и 

Улици Бранка Поповића у насељу Лазарево, а ради комплетирања грађевинске парцеле са 

„Бинго“ д.о.о. Тузла. 

  

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

неизграђеног градског грађевинског земљишта, непосредном погодбом са Ћопић Бранком. 

  

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

некретнина  непосредном погодбом са Српском православном црквеном општином 

Ребровац из Бање Луке. 
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67. Приједлог одлуке о давању сагласности на закључење Уговора о замјени 

некретнина које се налазе у Куљанима са Миленом (Ћуро) Дојдер Трбојевић и Игором 

(Томо) Дојдером из Бањалуке. 

  

68. Приједлог одлуке о давању сагласности Јавном предузећу „Противградна 

превентива Републике Српске“ а.д. Градишка, за постављање аутоматске противградне 

станице на дијелу земљишта означеног као к.ч.бр. 558 у површини од 4043 м2, уписана у 

Лист непокретности бр. 13 к.о. Кола Доња, а у циљу реализације пројекта „Успостављање 

техничкометеролошког сервиса и модернизације система противградне заштите 

Републике Српске. 

  

69. Кадровска питања: 

 69.1. Приједлога рјешења о именовању директора ЈУ Центар за образовање 

одраслих Бања Лука. 

 69.2. Приједлог рјешења о именовању Комисије за примопредају дужности 

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

 

 

 ПРЕДСЈЕДНИК 

 СКУПШТИНЕ ГРАДА 

  

Mладен Илић, дипл.правник 
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ИЗМЈЕНЕ У ДНЕВНОМ РЕДУ  

 

 

 ТАЧКА ПОВУЧЕНА СА ДНЕВНОГ РЕДА ОД СТРАНЕ ПРЕДЛАГАЧА 

 

 2. Приједлог одлуке о комуналним таксама. 

 

 

 ДОПУНА ДНЕВНОГ РЕДА 

 

 Нове тачке 1. и 2. 

 

 1. Извјештај Комисије за избор и именовање, награде и признања о констатовању 

престанка мандата одборнику Драгани Вуклиш. 

 

 2. Извјештај Комисије за избор и именовање, награде и признања о констатовању 

додјеле мандата одборнику Mиленку Росићу. 

 

 Остале тачке се помјерају са по два мјеста. 

 

 

  

 ТАЧКЕ СКИНУТЕ СА ДНЕВНОГ РЕДА: 

 

 У складу са чланом 51. Пословника Скупштинее града Бања Лука („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: 

 5. Приједлог одлуке о доношењу Регулационог плана „Фране Супила“. 

 Комисија за просторно уређење, заштиту околине, културног и природног 

насљеђа није подржала Приједлог одлуке. 

 

 7. Приједлог одлуке о доношењу измјене дијела Регулационог плана привредног комплекса 

„Медено поље“ у Бањалуци.   

 Комисија за просторно уређење, заштиту околине, културног и природног 

насљеђа није подржала Приједлог одлуке. 

 

 22. Приједлог одлуке о утврђивању назива улице на Петрићевцу - МЗ 

„Петрићевац“: Улица Миланчића Миљевића. 

 Комисија за мјесне заједнице, називе улица и тргова  није подржала Приједлог 

одлуке о утврђивању назива улице на Петрићевцу — МЗ „Петрићевац“, Улица 

Миланчића Миљевића, из разлога што је већина чланова мишљења да Комисија 

Одјељења за комуналне послове треба предложити ново рјешење које ће бити у 

складу са значајем народног хероја Миланчића Миљевића. 
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 23. Приједлог одлуке о одређивању простора за одржавање јавних скупова. 

  Комисија за прописе, представке и провођење Етичког кодекса Скупштине 

већином гласова није подржала Приједлог одлуке. 
 

 

 31.1. Приједлог одлуке о начину и условима давања у закуп картинг стазе са 

припадајућим земљиштем у насељу Залужани, путем усменог јавног надметања – 

лицитације. 

 Приједлог одлуке није добио потребну већину гласова Комисије за прописе, 

представке и провођење Етичког кодекса Скупштине (4 гласа „за“ и 4 гласа 

,,уздржан“). 
 31.2. Приједлог рјешења о именовању Комисије за давање у закуи картииг стазе са 

прииадајућим земљиштем у насељу Залужани, путем јавног надметања-лицитације. 

 

 

 56. Извјештај о реализацији Годишњег програма рада ЈУ Центар за предшколско 

васпитање и образовање Бања Лука за радну 2019/2020. годину. 

 Приликом гласања о Извјештају, сви чланови Одбора за здравство, школство 

и социјалну политику су били уздржани. 

 

 

 57. Годишњи програм рада ЈУ Центар за предшколско васпитање и образовање 

Бања Лука за радну 2020/2021. годину. 

 Приликом гласања о Програму, сви чланови Одбора за здравство, школство и 

социјалну политику су били уздржани. 

 

 

 75. Приједлог одлуке о економској цијени услуге Јавне установе „Центар за 

предшколско васиитање и образовање“ Бања Лука за 2021. годину. 

 

 Комисија за прописе, представке и провођење Етичког кодекса Скупштине 

већином гласова није подржала Приједлог одлуке. 

  

 Комисија за буџет и финансије је усвојила закључак да ЈУ „Центар за 

предшколско васпитање и образовање“ припреми нови Приједлог одлуке са 

анализом допуњеном упоредним подацима цијена услуга за претходних пет година. 

 




