
РАДНА ТИЈЕЛА  

- 5. сједница СГ  

 

Комисијa за буџет и финансије 

ПОНЕДЈЕЉАК 5.7.21. у 9.00        САЛА 238 

СЈЕДНИЦА НИЈЕ ОДРЖАНА ЗБОГ НЕПОСТОЈАЊА КВОРУМА, 

ПОНОВО ЈЕ ЗАКАЗАНА ЗА ПЕТАК 9.7.2021. ГОДИНЕ У 12.00 ЧАСОВА 

12. Приједлог одлуке о економској цијени услуге ЈУ „Центар за предшколско 
васпитање и образовање“ Бања Лука, за 2021. годину. 

21. Извјештај о реализацији Програма кориштења средстава од накнаде дефинисане 
Законом о концесијама у 2020. години. 

22. Извјештај о реализацији Програма кориштења средстава од накнаде дефинисане 
Законом о шумама из 2020. године. 

23. Извјештај о реализацији Програма кориштења средстава од накнада дефинисаних 
Законом о водама 2020. године. 

24. Приједлог одлуке о поступку додјеле субвенција за набавку опреме за опремање 
кабинета за практичну наставу средњих стручних школа. 

25. Приједлог програм додјеле субвенција пословним субјектима у периоду кризе у 
граду Бања Лука, за 2021. годину. 

49. Приједлог одлуке о утврђивању висине средстава за стипендирање ученика и 

студената из Буџета града Бања Лука, висине стипендија, дефицитарним и 

суфицитарним занимањима за школску/академску 2021/2022. годину.  

50. Приједлог одлуке о субвенцији мјесечних карата у јавном градском  и 

приградском превозу путника на подручју Града Бања Лука, за категорију пензионери. 

 

 

Савјет за младе и спорт 

ПОНЕДЈЕЉАК 5.7.21. у 11.00          САЛА 238 

ОДРЖАНА 

7. Извјештај о пословању ЈУ СЦ „Борик“ за 2020. годину. 
8. Програм пословања ЈУ СЦ „Борик“ за 2021. годину. 

 

Комисијa за мјесне заједнице, називе улица и тргова 

ПОНЕДЈЕЉАК 5.7.21. у 13.00          САЛА 238 

ОДРЖАНА 

15. Извјештај о реализацији Програма уређења грађевинског земљишта за 2020. 

годину, Одјељења за саобраћај и путеве. 

16. Извјештај о реализацији Програма заједничке комуналне потрошње за 2020. 

годину, Одјељења за саобраћај и путеве. 

17. Извјештај о рализацији Програма уређења грађевинског земљишта за 2020. 

годину, Одјељења за комуналне послове. 

18. Извјештај о реализацији Програма заједничке комуналне потрошње за 2020. 

годину. 

19. Извјештај о реализацији Програма рада зимске службе за 2020/2021. годину. 

20. Приједлог програма рада зимске службе за 2021/2022. годину. 
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Комисијa за стамбено-комуналне послове и послове саобраћаја 

УТОРАК 6.7.21. у 13.00                      САЛА 238 

ОДРЖАНА 

15. Извјештај о реализацији Програма уређења грађевинског земљишта за 2020. 

годину, Одјељења за саобраћај и путеве. 

16. Извјештај о реализацији Програма заједничке комуналне потрошње за 2020. 

годину, Одјељења за саобраћај и путеве. 

17. Извјештај о рализацији Програма уређења грађевинског земљишта за 2020. 

годину, Одјељења за комуналне послове. 

18. Извјештај о реализацији Програма заједничке комуналне потрошње за 2020. 

годину. 

19. Извјештај о реализацији Програма рада зимске службе за 2020/2021. годину. 

20. Приједлог програма рада зимске службе за 2021/2022. годину. 

50. Приједлог одлуке о субвенцији мјесечних карата у јавном градском  и 

приградском превозу путника на подручју Града Бања Лука, за категорију пензионери. 

 

 

 

Комисија за просторно уређење, заштиту околине, културног и природног 

насљеђа 

СРИЈЕДА 7.7.21. у 9.00                        САЛА 33 

ОДРЖАНА 

26. Приједлог одлуке о доношењу Регулационог плана за простор између Булевара 

војводе Петра Бојовића, Булевара војводе Живојина Мишића и ријеке Врбас (радни 

назив: „Филиповића поље“). 

27. Приједлог одлуке о доношењу измјене дијела Регулационог плана стамбеног 

насеља Дракулић. 

28. Приједлог одлуке о измјени дијела Регулационог плана „Лауш 1“ (Драгојевић 

Грујо и Драгана). 

29. Приједлог одлуке о измјени дијела Регулационог плана дијела централног 

подручја града Бањалука (Евермонт алиас Арагоста). 

30. Приједлог одлуке о измјени дијела Регулационог плана „Новаковићи – Запад“ 

Бањалука (Техносинт). 

31. Приједлог одлуке о измјени дијела Регулационог плана „ЈУГ 2“ („Технопром“, 

д.о.о. Бањалука). 

32. Приједлог одлуке о измјени 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 (Дионис кокмерц). 

33. Приједлог одлуке о измјени дијела Регулационог плана уз новопланирану 

дионицу магистралног пута кроз насеље Куљани (Зорић Саша). 

34. Приједлог одлуке о измјени дијела Регулационог плана привредног комплекса 

„Медено поље“ у Бањалуци („DEMI PROMET“ д.о.о. Бањалука). 
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35. Приједлог одлуке о измјени дијела Регулационог плана привредног комплекса 

„Медено поље“ за простор између привредног комплекса Медено поље, ријеке Врбање 

и планиране магистралне саобраћајнице М4 Бањалука – Челинац – обухват 2 (Дрљача 

Лана). 

36. Приједлог одлуке о ревизији Регулационог плана стамбених насеља „Лазарево 1, 

2, и 3“ - у дијелу подручја насеља „Лазарево 1 и 2“. 

37. Приједлог одлуке о измјени дијела Регулационог плана „Центар Алеја“.  

38. Приједлог одлуке о измјени дијела Регулационог плана за уређење обала Врбаса. 

39. Иницијатива за измјену дијела Регулационог плана стамбеног насеља 

Старчевица. 

 

 

Комисијa за прописе, представке и провођење Етичког кодекса Скупштине Града 

СРИЈЕДА 7.7.21. у 13.00                      САЛА 238 

ОДРЖАНА 

12. Приједлог одлуке о економској цијени услуге ЈУ „Центар за предшколско 
васпитање и образовање“ Бања Лука, за 2021. годину. 

40. Приједлог одлуке о допуни Одлуке о уређењу простора и грађевинском 
земљишту. 

41. Приједлог одлуке о преносу права управљања, коришћења и одржавања 
фискултурне сале ОШ „Бранко Радичевић“ и 7 паркинг простора, у Булевару војводе 
Степе Степановића, на ЈУ Спортски центар „Борик“ Бања Лука. 

42. Приједлог одлуке о продаји гаража у Улици Саве Љубоје, бр. 36 и 38. 
43. Приједлог одлуке о начину рјешавања имовинско - правних односа на замљишту 

са изграђеним стамбеним објектима које користе избјегла/расељена лица у насељу 
Врбања у Бањалуци. 

44. Приједлог одлуке о давању сагласности за закључивање Уговора о замјени 
некретнина са Вучковац (Драгољуб) Славишом из Бањалуке. 

45. Приједлог одлуке којом се даје сагласност на закључење Уговора о купопродаји 
непосредном погодбом неизграђеног градског грађевинског земљишта које се налази у 
улици Ивана Горана Ковачића бр. 52 ц, са Игором (Борислав) Прерадом из Бањалука. 

46. Приједлог одлуке о давању сагласности на закључење Уговора о продаји 
градског грађевинског земљишта непосредном погодбом, између Града Бања Лука и 
„Јупитер Инвест“ д.о.о. из Бање Луке. 

47. Приједлог одлуке о измјени Одлуке о пословним зградама, пословним 
просторијама и гаражама у својини града Бања Лука. 

52. Приједлог одлуке о одређивању простора за одржавање јавних скупова. 
53. Приједлог одлуке о продужењу периода закупа под посебним условима 

Удружењу грађана „Мој Дрвар“, пословног простора у Улици Војводе Момчила бр. 5. 
54. Приједлог одлуке о продужењу периода закупа под посебним условима 

Удружењу за помоћ лицима са аутизмом „Дјеца свјетлост“, пословног простора у 
Улици Југ Богдана бр. 6. 

55. Приједлог одлуке о продужењу закупа под посебним условима Туристичкој 
организацији града Бања Лука, пословног простора у Кордунашкој улици бр. 14 

56. Приједлог одлуке о продужењу преиода закупа под посебним условима Српском 
просвјетном и културном друштву „Просвјета“ Бања Лука, пословног простора у 
Улици Цара Лазара бр. 46. 
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57. Приједлог одлуке о продужењу периода закупа под посебним условима ЈУ 
„Туристичка организација града Бања Лука“, пословног простора у Улици Краља Петра 
I Карађорђевића бр. 87. 

58. Приједлог одлуке о продужењу периода закупа под посебним условима ЈУ 
„Туристичкој организацији града Бања лука“, пословног простора у Улици Војводе 
Момчила бр. 16. 

59. Приједлог одлуке о продужењу перода закупа под посебним условима Удружењу 
Херцеговаца у Бањалуци, пословног простора у Улици Петра Рађеновића бр. 27. 

60. Приједлог одлуке о продужењу периода закупа под посебним условима Центру  
за развој пољопривреде и села Бања Лука, пословног простора у Улици браће Мажар и 
мајке Марије бр. 7 и пословног простора у Улици браће Мажар и мајке Марије бр. 9. 

61. Приједлог одлуке о продужењу периода закупа под посебним условима 
Фудбалском клубу „Будућност“ просторија - свлачионица уз спортску балон салу у 
насељу Шарговац, у Улици Суботичка 28 А. 

62. Приједлог одлуке о продужењу закупа под посебним условима ЈП Регионална 
депонија „ДЕП-ОТ“ д.о.о. Бања Лука, пословног простора у Булевару војводе Живојина 
Мишића бр. 17. 

63. Приједлог одлуке о продужењу преиода закупа под посебним условима ЈП 
Регионална депонија „ДЕО-ОТ“ д.о.о. Бања Лука, пословног простора у Булевару 
војводе Живојина Мишића бр. 23. 

64. Приједлог одлуке о продужењу периода закупа под посебним условима ЈУ 
„Центарза предшколско васпитање и образовање“ Бања Лука, пословни простор у 
Улици Крфска бр. 74. 

65. Приједлог одлуке о продужењу закупа под посебним условима ЈУ „Центар за 
предшколско васпитање и образовање“, пословног простора у Улици Крфска бр. 90. 

66. Приједлог одлуке о продужењу периода закупа под посебним условима ЈУ 
„Центар за предшколско васпитање и образовање“ Бања Лука, пословног простора у 
Улици Јосифа Панчића бр. 2. 

67. Приједлог одлуке о продужењу периода закупа ЈУ „Центар за предшколско 
васпитање и образовање“ Бања Лука, пословног простора у Улици краља Петра II 
Карађорђевића бр. 63. 

68. Приједлог одлуке о продужењу периода закупа по посебним условима Удружењу 
породица са четворо и више дјеце града Бања Лука, пословног простора у Улици Петра 
Рађеновића бр. 27. 

69. Приједлог одлуке о продужењу периода закупа под посебним условима Борачкој 
организацији града Бања Лука, пословних просторија – кацеларија бр. 6, 7 и 8, у Улици 
краља Алфонса XIII бр. 11. 

70. Приједлог одлуке о продужењу периода закупа под посебним условима ЈЗУ „Дом 
здравља“ Бања Лука, пословни простор у Улици Триве Амелице бр. 26. 

71. Приједлог одлуке о продужењу периода закупа под посебним условима ЈЗУ „Дом 
здравља“ Бања Лука, пословног простора у Улици Рајка Боснића бр.21. 

72. Приједлог одлуке о продужењу закупа под посебним условима ЈЗУ „Дом 
здравља“ Бања Лука, прословни простора број 144 у Улици Југ Богдана бр.66. 

73. Приједлог одлуке о пордужењу периода закупа под посебним условима ЈЗУ „Дом 
здравља“, пословног простора  бр. 145 у Улици Југ Богдана бр. 66. 

74. Приједлог одлуке о продужењу периода закупа под посебним условима ЈЗУ „Дом 
здравља“ Бања Лука, пословног простора  бр.146 у Улици Југ Богдана бр. 66. 

75. Приједлог одлуке о продужењу закупа под посебним условима Фондацији 
„Иновациони центар“ Бања Лука, пословног простора у Улици Југ Богдана бр. 4/6. 

76. Приједлог одлуке о давању закупа пословних просторија „Geotechnics-Cop“ у 
Улици Карађорђева бр. 247. 



5 
 

77. Приједлог одлуке о продужењу периода закупа под посебним условим 
хуманитарној организацији „Genesis Project“ у Улици Каламегданска бр. 20. 

78. Приједлог одлуке о додјели прословног простора у закуп – под посебним 
условима „Центру за предшколско васпитање и образовање“ Бања Лука у Улици 
Бранислава Нушића бб. 

79. Приједлог одлуке о продужењу периода закупа под посебним условима Комисији 
за жалбе у Улици војводе Момчила бр. 5. 

80. Приједлог одлуке о продужењу периода закупа под посебним условима Јавној 
уставнови „Воде Српске“  у Алеји Светог Саве бр. 16. 

81. Приједлог одлуке о продужењу периода закупа под посебним условима 
Републичком заводу за статистику у Улици Јеврејска бр. 28. 

82. Приједлог одлуке о додјели пословног простора у закуп – под посебним 
условима „Аквана“ д.о.о. у Улици Ђуре Даничића бр.1 

83. Приједлог одлуке о давању у закуп пословних просторија „Ауто Лауш“ с.п. 
Вериш Горан у Улици Карађорђева бр. 242. 

84. Приједлог одлуке о давању у закуп пословних просторија „W-CAFFE“ Слободан 
Кнежевић с.п. у Улици Карађорђева бр. 247 – десно од улазних врата. 

 
 

 

Одбор за регионалну и међународну сарадњу 

ЧЕТВРТАК 8.7.21. у 12.00          САЛА 238 

ОДРЖАНА 

51. Приједлог одлуке о потписивању Споразума о сарадњи Града Нижњег Новограда 
и Града Бања Лука. 

 
 
 

Комисијa за избор и именовања, награде и признања 

ЧЕТВРТАК 8.7.21. у 14.00          САЛА 238 

ОДРЖАНА 

3. Приједлог одлуке o измјенама Одлуке о условима и расписивању јавног конкурса 
за избор члана Одбора за жалбе запослених у Градској управи Града Бања Лука. 

4. Приједлог рјешења о именовању вршиоца дужности члана Одбора за жалбе 
запослених у Градској управи Града Бања Лука. 

5. Приједлог рјешења о измјени Рјешења о именовању Комисије за стамбено -
комуналне послове и послове саобраћаја. 

6. Приједлог рјешења о измјени Рјешења о именовању Одбора за регионалну и 
међународну сарадњу. 

 

 
 

Комисија за привреду и развој 
ПЕТАК 9.7.21. у 10.00           САЛА 238 
ОДРЖАНА 

13. Информација о пословању у 2020. години „Еко топлане Бања Лука“ д.о.о Бања 
Лука. 

14. Информација о плану пословања за 2021. годину и активностима на припреми 
грејне сезоне 2021/22 „Еко топлане Бања Луке“ д.о.о. Бања Лука. 
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Комисијa за буџет и финансије 

ПЕТАК 9.7.21. у 12.00         САЛА 238 

ОДЛОЖЕНА ЗА 13.30 

ОДРЖАНА 

12. Приједлог одлуке о економској цијени услуге ЈУ „Центар за предшколско 
васпитање и образовање“ Бања Лука, за 2021. годину. 

21. Извјештај о реализацији Програма кориштења средстава од накнаде дефинисане 
Законом о концесијама у 2020. години. 

22. Извјештај о реализацији Програма кориштења средстава од накнаде дефинисане 
Законом о шумама из 2020. године. 

23. Извјештај о реализацији Програма кориштења средстава од накнада дефинисаних 
Законом о водама 2020. године. 

24. Приједлог одлуке о поступку додјеле субвенција за набавку опреме за опремање 
кабинета за практичну наставу средњих стручних школа. 

25. Приједлог програм додјеле субвенција пословним субјектима у периоду кризе у 
граду Бања Лука, за 2021. годину. 

49. Приједлог одлуке о утврђивању висине средстава за стипендирање ученика и 

студената из Буџета града Бања Лука, висине стипендија, дефицитарним и 

суфицитарним занимањима за школску/академску 2021/2022. годину.  

50. Приједлог одлуке о субвенцији мјесечних карата у јавном градском  и 

приградском превозу путника на подручју Града Бања Лука, за категорију пензионери. 

 

 

 

Комисијa за стамбено-комуналне послове и послове саобраћаја 

ПОНЕДЈЕЉАК 12.7.21. у 12.00                САЛА 238 

СЈЕДНИЦА НИЈЕ ОДРЖАНА ЗБОГ НЕПОСТОЈАЊА КВОРУМА 

21. Извјештај о реализацији Програма кориштења средстава од накнаде дефинисане 

Законом о концесијама у 2020. години. 

 

 

 

Одбор за здравство, школство и социјалну политику 

ПОНЕДЈЕЉАК 12.7.21. у 14.00                САЛА 238 

ОДРЖАНА 

9. Извјештај о реализацији Годишњег програма рада за радну 2019/2020. годину ЈУ 

„Центар за предшколско васпитање и образовање“ Бања Лука. 

10. Информација о финансијском пословању ЈУ „Центар за предшколско и 

образовање“ Бања Лука, за период 01.01. – 31.12.2020. године. 

11. Годишњи програм рада за радну 2020/2021. годину ЈУ „Центар за предшколско 

васпитање и образовање“ Бања Лука. 

49. Приједлог одлуке о утврђивању висине средстава за стипендирање ученика и 

студената из Буџета града Бања Лука, висине стипендија, дефицитарним и 

суфицитарним занимањима за школску/академску 2021/2022. годину.  

 


