
 
Република Српска 

Град Бања Лука 

Скупштина Града 

Предсједник 

Трг српских владара 1, Бања Лука 
 

 

тел:+387 51 244 420 факс: +387 51 244 522 www.banjaluka.rs.ba predsjednik.skupstine@banjaluka.rs.ba 
 

 

УСВОЈЕНИ ДНЕВНИ РЕД 

7. СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА 

 

 

1. Разматрање и усвајање Скраћеног записника са 6. сједнице Скупштине Града, 

одржане 11. 12. 26. 27. и 29. 10. 2021. године. 

 

2. Приједлог закључка о прихватању Нацрта буџета Града Бања Лука за 2022. годину. 

 

3.  Приједлог одлуке о доношењу измјене дијела Регулационог плана производно -

пословне зоне у Новаковићима (Кнежевић Горан). 

 

4.  Приједлог одлуке о ревизији Регулационог плана за спој Источног и Западног 

транзита улицом Ивана Горана Ковачића (Град). 

 

5. Приједлог одлуке о изради Регулационог плана за простор између Булевара српске 

војске, улице Франа Супила, Универзитетског града и ријеке Врбас (Град). 

 

6. Приједлог одлуке о измјени дијела Регулационог плана стамбеног насеља „Чесма – 

Мађир 3“ („Гратод“, д.о.о). 

 

7. Приједлог закључка о утврђивању Нацрта Регулационог плана за простор између 

улица Гаврила Принципа, Источног транзита и десне обале Врбаса (радни назив „ЈУГ 5“). 

 

8. Иницијативe за измјену Регулационих планова: 

 8.1. Иницијатива за измјену дијела Регулационог плана „Малта 1“. 

 8.2. Иницијатива за измјену дијела измјене и допуне Регулационог плана стамбеног 

насеља Петрићевац. 

 8.3. Иницијатива за измјену дијела Регулационог плана за уређење обала Врбаса у 

Бањалуци 

 8.4. Иницијатива за измјену дијела измјене Регулационог плана „Новаковићи - 

Запад“. 

 

9. Приједлог одлуке о измјени дијела Регулационог плана „Велепрехрана“. 

 

10.  Приједлог одлуке о давању сагласности на закључење Уговора о продаји градског 

грађевинског земљишта непосредном погодбом, између Града Бања Лука и „ИНЦ 

ИНвент“ д .о.о. из Бање Луке. 

 

11. Приједлог одлуке о начину рјешавања имовинско - правних односа на земљишту са 

изграђеним стамбеним објектима које користе избјегла/расељена лица у Дракулићкој 

улици, насеље Шарговац у Бањалуци. 
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12.  Приједлог одлуке о начину рјешавања имовинско - правних односа на земљишту 

додијељеном без накнаде члановима породица погинулих и несталих бораца, породица 

умрлих војних инвалида, ратних војних инвалида и бораца у насељу Рамићи у Бањој 

Луци. 

 

13.  Информација о насиљу у породици – Нове перспективе рада у области заштите од 

насиља у породици. 

 

14.  Информација о занемаривању/злостављању дјеце на подручју града Бањaлуке – 

Нове перспективе рада у области заштите дјеце. 

 

15.  Препоруке за увођење јединственог Управног мјеста у Градској управи Бања Лука 

(Приједлог за подношење општег акта – Одборник Милко Грмуша). 

 

16.  Приједлог одлуке о потписивању Споразума о сарадњи Општине Будва и Града 

Бања Лука. 

 

17.  Приједлог одлуке о давању у закуп пословних простора. 

  

18. Приједлог одлуке о продужењу периода закупа под посебним условима пословног  

 простора број 69 Ансамблу „Здравка Ћосића“ Бања Лука 

 

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

Церској улици бр. 2, Удружењу за помоћ лицима са аутизмом „Дјеца свјетлости'„ 

Бањалука. 

 

20. Приједлог одлуке о продужењу одлуке о периоду закупа под посебним условима 

пословног простора који се налази у објекту МЗ „Центар 1“, у улици Алеја светог Саве бр. 

21, Центру борилачких спортова самоодбране и рекреације Бања Лука. 

 

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

бр. 69, у улици Драгомира Драге Малића бр. 3, Удружењу грађана „Срце на длану“ Бања 

Лука. 

 

22. Приједлог одлуке о додјели у закуп пословног простора бр.143. у ул. Југ Богдана 

бр.6, Министарству унутрашњих послова Републике Српске. 

 

23. Приједлог одлуке о додјели у закуп под посебним условима магацинског простора  

у Карађорђевој улици бр.242, Удружењу Срећна кућа“. 

 

24.  Пријелдог одлуке о продужењу периода закупа под посебним условима пословног 

простора у улици Драгише Васића број 13 (раније 23), који се  налази у објекту  Јавног 

склоништа Нова Варош, Удружењу економиста Републике Српске  „Swot“. 

 

25. Пријелдог одлуке о продужењу периода закупа под посебним условима пословног  

простора бр 56, у улици  Симе Матавуља бр. 10, Удружењу обољелих од мултипле 

склерозе   Републике Српске. 

 

26. Приједлог одлуке о додјели у закуп пословног простора у улици Краља Алфонса 

XIII, Уставном суду Републике Српске. 
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27. Кадровска питања: 

 27.1. Приједлог одлуке о расписивању Јавног конкурса за избор директора „Центра 

за развој пољопривреде и села“, 

 27.2. Приједлог рјешења о именовању чланова Гарантног одбора Градске развојне 

агенције Бања Лука, 

 27.3.  Приједлог одлуке о условима и расписивању јавног конкурса за избор и 

именовање чланова управних одбора у јавним установама и агенцијама чији је оснивач 

Града Бања Лука. 

  

 

 

 

 ПРЕДСЈЕДНИК 

 СКУПШТИНЕ ГРАДА 

  

Mладен Илић, дипл.правник 
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ИЗМЈЕНЕ У ДНЕВНОМ РЕДУ  

 

 

ОБАВЈЕШТЕЊЕ: 

У односу на предложени дневни ред обавјештавам вас о измјенама и допунама у 

Дневном реду:  

  

Тачка 17. Приједлог одлуке о давању у закуп пословних простора  

(давање у закуп пословних простора је заправо само једна одлука, без подтачки од 1 до 8, 

које су садржане у тачки један одлуке, што значи да приликом усвајања дневног реда 

гласамо о тачки: Приједлог одлуке о давању у закуп пословних простора, без подтачки 

од 1 до 8). 

 

 

 

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: 

 

24. Приједлог одлуке о давању у закуп пословног простора у улици Карађорђева бр. 

242,  Ауто Лауш с.п. Горан Вериш на период од једне године. 

 Чланови Комисије за прописе, представке и провођење Етичког кодекса 

Скупштине су се приликом гласања изјаснили као УЗДРЖАНИ. 

 

25. Приједлог одлуке о давању у закуп пословног простора у ул. Карађорђева бр. 247,      

W - CAFFE Слободан Кнежевић с.п. Бања Лука на период од једне године. 

 Чланови Комисије за прописе, представке и провођење Етичког кодекса 

Скупштине су се приликом гласања изјаснили као УЗДРЖАНИ. 

 

26. Приједлог одлуке о давању у закуп пословног простора у улици Карађорђева бр. 

247, „Geotechnics-Cop“ д.о.о. Бања Лука, на период од једне године. 

 Чланови Комисије за прописе, представке и провођење Етичког кодекса 

Скупштине су се приликом гласања изјаснили као УЗДРЖАНИ. 

 

 


