Република Српска
Град Бања Лука
Скупштина Града
Предсједник
Трг српских владара 1, Бања Лука

Број:
Дана:

07/1-1055/21.
8. 9. 2021. године
На основу члана 44. Статута Града Бања Лука („Службени гласник Града Бања

Лука“, бр. 14/18 и 9/19) и чл. 86. и 88. П ословника Скупш тине града Бањ а Лука
(„Службени гласник Града Бања Лука", бр. 32/16, 4/17, 8/17 и 34/17), сазивам
6.

С ЈЕДН И Ц У
С КУ П Ш ТИ Н Е ГРА ДА БАЊ А ЛУКА
ЗА У ТО РАК , 21. 9. 2021. године
у сали 33, С купш тине Града
са почетком у 9.00 часова
За сједницу предлаж ем сљедећи
ДНЕВНИ

РЕД

1. Разматрање и усвајање Скраћеног записника са 5. сједнице Скупш тине Града.
одржане 13. 7. 2021. године.
2. Консолидовани извјештај о изврш ењу Буџета Града Бањ а Лука за период 01.01.
30.06.2021. године.
3. Приједлог одлуке о расподјели утврђеног суфицита и неутрош ених намјенских
средстава за 2020. годину и из претходног периода.
4. П риједлог закљ учка о прихватању Нацрта Ребаланса Буџета Града Бања Лука за
2021. годину.
5. И нф ормација о задужењу Града Бања Лука и датим гаранцијама на дан 30.06.2021.
године.
6. Извјештај о напретку по уговору о зајму са Европском банком за обнову и развој за
период 01.07.2020-30.06.2021. године.
7.

П риједлог одлуке о задужењу Града Бања Л ука емисијом хартија од вриједности.

8.

П риједлог одлуке о четвртој емисији обвезница јавном понудом.

9. Приједлог одлуке о стављ ањ у ван снаге Одлуке о давањ у сагласности за издавање
гаранције Града Бањ а Л ука за задужење привредног друш тва „Ациапа“ д.о.о. Бањ а Лука.
10. Приједлог одлуке о коначном отпису ненаплативих потраживањ а (субјекти
брисани из судских и других регистара)._________________________________________________
пгел:+387 51 244 420

факс: -<-387 51 244 522

ипги'. 1хп ја1ика.гх. 1а

/нгч/.уес/тк.хкирнпне'афапја1ика.гх.ка

11. П риједлог одлуке о коначном отпису ненанлативих потраживањ а по основу
правоснажних судских одлука.
12. Приједлог одлуке о донош ењ у Измјене дијела Регулационог плана за простор
између улица: цара Лазара, Источног транзита, I 'аврила П ринципа и десне обале Врбаса „Југ 4“ у Бањалуци.
13. Приједлог одлуке о донош ењ у Измјене дијела регулационог плана за простор
између улица: Булевар Ц ара Душ ана, Омладинске, Радоје Домановића, Бранка Мораче,
Патре, Теодора К олокотрониса и лијеве обале Врбаса -,,ЈУ Г 7“ у Бањалуци.
14. Приједлог одлуке о измјени Регулационог плана дијела централног подручја града
Бањалука (Евермонт).
15. Приједлог одлуке о измјени дијела Регулационог плана „Ц ентар Алеја“ (ГРАД).
16. Приједлог одлуке о измјени дијела Регулационог плана за простор између улица:
Бранка М ораче, Радоја Домановића, Боланог Дојчина, Козарске и лијеве обеле ријеке
Врбас - „ЈУ Г 6“ (М атић М ирко и остали).
17. Приједлог одлуке о изради Регулационог плана за простор између Булевара српске
војске, У лице Ф рана Супила, Универзитетског града и Врбаса (ГРАД).
18. Приједлог одлуке о ревизији Регулациопог плана производно - пословне зоне у
Новаковићима (ГРАД).
19. Приједлог одлуке о измјени дијела Регулационог плана индивидуалног стамбепог
насеља између У лице Отокара Керш ованија и Љ евчанске (А лександар Миздрак).
20. П риједлог одлуке о измјени дијела Регулационог плана за простор „између улица:
Булевар Цара Д уш ана Омладинске, РадОЈа Домановића, Бранка М ораче, Патре, Теодора
Колокотрониеа и лијеве обале Врбаса (радни назив: „Југ 7“). (СПЦО)
21. Приједлог одлуке о измјени дијела
„Дракулић“ (Комунално одјељ ењ е ГРАД).

Регулационог плана стамбеног насел^а

22. Приједлог закљ учка о утврђивањ у Нацрта У рбанистичког плана града Бањалуке.
23. И ницијативе за измјену Регулационих планова:
1. Иницијатива за измјену дијела Регулационог плана за простор између улица:
Булевар Ц ара Д уш ана, Омладинске, Радоја Домановића, Бранка М ораче, Патре,
Теодора Колокотрониса и лијеве обале Врбаса - (радни назив „ЈУ Г 7“).
2. И ницијатива за измјену дијела Регулационог плана Паприковац - Петрићевац зона Б.
3. Иницијатива за измјену дијела Регулационог плана стамбеног насеља ЧесмаМ ађир III.
4. И ницијатива за измјену дијела Регулационог плана „Ада - Д ебељ аци“ 3.
5. И ницијатива за измјену дијела Регулационог плана „Ада - Д ебељ аци“ 8.
24. Приједлог одлуке о давању сагласности на иницијативу за подизање спомен обиљежја погинулим борцима Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске у МЗ
Српске Топлице.

25. Приједлог одлуке о именовању Тима за израду Стратегије демограф ског развоја
Града Баљалука.
26. Приједлог препоруке Скупш тине града Бањалука за једнаку употребу ћирилице и
латинице код истицањ а пословних имена правних лица и предузетника на територији
града Бањалука.
27. Приједлог одлуке о висини плата функционера Града Бањалука
28. П риједлог одлуке
о продужењу периода закупа под посебним условима Удружењу грађана „КУЈ1ТАРТ“ из Бањалуке.
29. П риједлог одлуке о продужењу периода закупа под посебним условима - Ауто
картинг клубу „П роф есионал“ Бањалука.
30. П риједлог одлуке о продужењу периода закупа гтод посебним условима - ЈУ
„Центар за социјални рад“ Бањалука.
31. П риједлог одлуке о продужењу иериода закупа под посебним условима - Савезу
иноватора Републике Српске.
32. Приједлог одлуке о продужењу периода закупа под посебним условима Удружењу дијализираних, трансплантираних и хроничних бубрежних болесника
Републике Српске.
33.
П риједлог одлуке о иродужењу
Ловачком удруж ењ у „М ањ ача“ Стричићи.

периода

закупа под посебним

условима

-

34.
П риједлог одлуке о продужењу
Пливачком савез Републике Српске.

периода

закупа под посебним

условима

-

35. П риједлог одлуке о продуж ењ у периода закупа под посебним условима - ЈУ ОШ
„Бранислав Н уш ић“ Бањалука.
36.
П риједлог одлуке о продужењу периода закупа под посебним
Организацији ампутираца .,УДАС” Републике Српске.

условима

-

37.
П риједлог одлуке о продужењу
Градском одбору „С У БН О Ра“ Бањалука.

периода

закупа под посебним

условима

-

38.
П риједлог одлуке о продужењу
Ф ондацији „У дружене жене“ Бањалука.

периода

закупа под посебним

условима

-

39. Приједлог одлуке
о продужењу периода закупа под посебним условима Удружењу грађана „Здраво да сте“ .
40. Приједлог одлуке о продужењу периода закупа под посебним условима - ЈУ
„Бански двор - Културни центар'4Бањалука.
41. Приједлог одлуке
„Будућност“ .

о продужењу периода закупа под посебним условима - ФК

42. Приједлог одлуке о додјели у закуп пословних просторија под посебним условима
- ОФК „СЈТОБОДА“ Пискавица.

з

43. Приједлог одлуке о давањ у у закуп поеловних просторија - Спортско удружење за
развој ски спорта „РИ С “ .
44. Приједлог одлуке о усвајањ у План капиталних инвестиција Града Бања Лука у
периоду од 2021. до 2023. године.
45. Извјештај о реализацији Плана капиталних инвестиција Града Бања Лука за 2020.
годину.
46. Елаборат о визији рада Јавне установе Центар за образовањ е одраслих Бања Лука,
за период 2022 - 2024. година.
47. Програм рада и финансијски план Јавне установе Ц енгар за образовање одраслих
Бања Лука за 2021. годину
48. П риједлог програма кориш тењ а средстава од
накнаде
пољ опривредног земљ иш та у непољопривредне сврхе за 2021 године.

за

претварање

49. И нформација о пословањ у Водовода а.д. Бањ а Лука за 2020. годину.
50. И нформација о П лану пословања Водовода а.д. Бања Л ука за 2021. годину.
51. И нформација о пословању „Градског гробљ а“ ЈК а.д. Бања Лука, за период јануар децембар 2020. године.
52. Информација о Плану пословања „Градског гробља“ ЈК а.д. Бања Лука за 2021.
годину.
53. Информација о пословањ у Завода за изградњу а.д. Бања Лука и раду органа
управљања за период I - XII 2019. године.
54. Информација о пословањ у „Ч истоће“ а.д. Бања Л ука за период јануар - децембар
2020. године.
55. Приједлог одлуке о давању сагласности на закљ учењ е У говора о продаји
неизграђеног градског грађевинског земљиш та непосредном погодбом, између Града Бања
Лука и Родић (Душан) Бранка из Бање Луке.
56. Приједлог одлуке о давањ у сагласности на закљ учењ е У говора о купопродаји
непосредно погодбом неизграђеног градског грађевинског земљ иш та са Драгаиом (Ђуро)
Радојчићем из Бањалуке.
57. Приједлог одлуке о давању сагласности за закљ учивањ е У говора о купопродаји
градског грађевинског земљ иш та непосредном погодбом ради комплетирањ а грађевинске
парцеле између Града Бањалука и „Нес“ д.о.о. Бањалука.
58. Приједлог одлуке о начину рјешавања имовинско - иравних односа на земљишту
са изграђеним објектима које користе породице погинулих бораца и РВИ у насељу
Ш арговац (објекти у Ул. Ц вијетна и Вртаче).
59. Приједлог одлуке о начину рјеш авањ а имовинско - правних односа на земљишту
са изграђеним стамбеним објектима које користе избјегла/расељ ена лица у Дракулићкој
улици, насеље Ш арговац у Бањалуци.

60. Приједлог одлуке о начину рјеш авањ а имовинско - правних односа на земљишту
са изграђеним стамбеним објектима које користе избјегла/расељ ена лица у насељу
Новаковићи у Бањалуци.
61. Приједлог одлуке о давањ у сагласности за закљ учивањ е уговора о куповини
земљиш та и о исплати накнаде за земљ иш те, објекте и засаде - ради наставка изградње
Ш арговачке улице у Бањалуци.
62. Приједлог одлуке о давању сагласности за закљ учењ е уговора о куповини
земљиш та по основу изграђене инфраструктуре - односно дијела саобраћајнице - Улица
Билећка у Бањалуци.
63. Приједлог одлуке о давању сагласности за закљ учењ е уговора о куповини
земљишта по основу изграђене инфраструктуре - односно саобраћајнице - Улица
Љ убијских рудара у Бањалуци.
64. Приједлог одлуке о располагањ у новчаним средствима прикупљ еним путем
наплате „хуманог паркинга“ .
65. Приједлог рјеш ењ а о измјеии Рјешења о именовањ у и овлаш тењ у одборника
Скупштине града Бањ а Лука, за закљ учивањ е бракова.
66. Приједлог рјеш ењ а о именовању директора ЈУ Бански двор - Културни центар
Бања Лука.
67. Приједлог рјеш ењ а о именовањ у Комисије за примопредају дуж ности именованих
лица у Јавној установи „Бански двор - Кулгурни центар“ Бања Лука.

НАПОМ ЕНА: М атеријал за тачку 66. биће вам досгављ ен накнадно.

