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

Број:
Дана:

22/1-1324/21.
29. 11. 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 Бања Лука
(„Службени гласник Града Бања Л ука“, бр. 32/16, 4/17, 8/17 и 34/17), сазивам

8.

С ЈЕДН ИЦУ
СКУП Ш ТИ Н Е ГРА ДА БАЊ А ЛУКА
ЗА СРИЈЕДУ, 8. 12. 2021. године
у сали 33, С купш тине Града
са почетком у 9.00 часова

За сједницу предлажем сљедећи

ДНЕВНИ

РЕД

1. Разматрањ е и усвајањ е Скраћеног записника са 7. сједнице Скупш тине Града,
одржане 18. 11. 2021. године.
2.

П риједлог одлуке о усвајањ у Ребаланса Буџета Града Бања Л ука за 2021. годину.

3. Приједлог закљ учка о утврђивањ у да постоје оправдани разлози да „Одлука о
усвајању Ребаланса буџета Града Бања Лука за 2021. годину“ ступи на снагу наредног
дана од дана објављ ивањ а у Службеном гласнику Града Бања Лука.
4. Приједлог одлуке о допунама Одлуке о изврш ењ у буџета града Бања Лука за 2021.
годину.
5. П риједлог закљ учка о утврђивањ у да постоје оправдани разлози да „Одлука о
допунама О длуке о изврш ењ у Буџета Града Бања Лука за 2021. годину“ ступи на снагу
наредног дана од дана објављ ивањ а у Службеном гласнику Града Бања Лука
6.

П риједлог одлуке о измјени Одлуке о одгођеном плаћању дуга.

7. П риједлог измјена и допуна Програма уређењ а грађевинског земљиш та, Одјељења
за саобраћај и путеве, за 2021. годину.
8. Приједлог измјена и допуиа Програма заједничке комуналне потрош ње, Одјељења
за саобраћај и путеве, за 2021. годину.
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9. Приједлог измјена и допуиа Програма уређењ а грађевинског земљиш та, Одјељења
за комуналне послове, за 2021. годину.
10. Приједлог измјена и допуна Програма заједничке комуналне потрошње. Одјељења
за комуналне послове, за 2021. годину.
11. Приједлог одлуке о донош ењ у измјене дијела Регулационог плана „ПаприковацПетрићевац“- секција „Ц ;‘, „Е“ , ..Ф“, „Г“ и „Х“ (Град).
12. Приједлог одлуке о измјени дијела Регулационог плана дијела централног подручја
Бањалуке (Град).
13. Приједлог одлуке о измјени дијела Регулациоиог плана за нростор између улица:
Бранка М ораче.Радоја Домановића, Боланог Дојчина, Козарске и лијеве обале ријеке
Врбас (радни назив: „Југ 6“) (М атић М ирко и други).
14. Приједлог одлуке о измјени дијела Регулационог плана стамбеног насеља Дракулић
(Јовић С. и М етлар М.).
15. Приједлог одлуке о измјени Одлуке о измјени дијела Регулационог плана за
простор Регионалног центра у Бањ алуци'1 (Град).
16. Приједлог закљ учка о поновпом утврђивању Нацрта измјене дијела Регулационог
плана за простор Регионалног центра у Бањалуци.
17. И ницијативе за измјену Регулационих планова:
1. И ницијатива за измјену дијела Рсгулационог плана „Нова Варош “ за простор
између улица: Крајиш ких бригада, Триве Амелице, Краља Петра II Карађорђевића, Паве
Радана, Јована Дучића и Ранка Шипке.
2. И ницијатива за измјену дијела Регулационог плапа за простор између улица:
Књаза М илош а, Проте Николе Костића, нове трасе улице Илије
жељезничке пруге Бањалука-Нови Град (радни назив: „ЈТивница“).

Гарашанииа

и

3. Иницијатива за измјену дијела измјена Регулационог плана стамбеног насеља
Петрићевац“ .
18. И нформација о јавном превозу на подручју града Бањ а Лука.
19. Приједлог одлуке о субвенцији у јавном градском и приградском превозу путника
на подручју Града Бања Лука.
20. Извјештај ЈУ Центар за предш колско васпитање и образовањ е Бања Лука о
извршеном Годишњем програму рада за 2020/2021. годину.
21. Програм рада ЈУ Цептар за предш колско васпи гање и образовањ е Бањалука.
22. Приједлог одлуке о давању сагласности за закљ учивањ е уговора о куповини
земљиш та ради изградње саобраћајнице у Улици Вељка М лађеновића у Бањалуци.
23. Приједлог одлуке
некретнина.

о давању

сагласпости

за закљ учивањ е

уговора о диоби

24. Приједлог одлуке о давањ у сагласности на закључење У говора о замјени
некретнина које су у својини „Х оризонта“ д.о.о. Бањалука и Бранка Ковачевића на адреси
Срђе Злопоглеђе у насељу Обилићево, затим у улици Н иколе П аш ића и Јеврејској улици,
за некретнине у својини Града Бањалука која се налази у улици Краљ а Алфонса.
25. Приједлог одлуке о давањ у сагласности за закљ учивањ е судског поравнања.
26. Приједлог одлуке о расписивањ у избора за избор Савјета мјесних заједница на
подручју града Бања Лука.

НАПОМ ЕНА: М агеријал за тачку 26. биће вам достављ ен накнадно.

П РЕДСЈЕДН И К
СКУ ПШ ТИН Е ГРАДА
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