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УСВОЈЕНИ ДНЕВНИ РЕД 

9. СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА 

 

 

 

1. Разматрање и усвајање Скраћеног записника са 8. сједнице Скупштине Града, 

одржане 8. 12. 2021. године. 

 

2.  Приједлог одлуке о усвајању буџета Града Бања Лука за 2022. годину. 

 

3.  Приједлог закључка о утврђивању да постоје оправдани разлози да „Одлука о 

усвајању буџета Града Бања Лука за 2022. годину“ ступи на снагу наредног дана од дана 

објављивања у Службеном гласнику Града Бања Лука. 

 

4.  Приједлог одлуке о извршењу буџета Града Бања Лука за 2022. годину. 

 

5. Приједлог закључка о утврђивању да постоје оправдани разлози да „Одлука о 

извршењу буџета Града Бања Лука за 2022. годину“ ступи на снагу наредног дана од дана 

објављивања у Службеном гласнику Града Бања Лука. 

 

6.  Приједлог одлуке о утврђивању стопе пореза на непокретности на подручју Града 

Бања Лука за 2022. годину. 

 

7. Приједлог одлуке о давању сагласности за закључивање Споразума о сарадњи 

између Европске инвестиционе банке (ЕИБ) и Града Бања Лука. 

 

8. Приједлог одлуке о одобравању срeдстава привредним субјектима за отежано 

пословање због обављања комуналних дјелатности од јавног интереса. 
 

9. Приједлог одлуке о уступању опреме у својини Града, без накнаде. 

 

10. Приједлог одлуке о продужењу периода закупа под посебним условима 

Муслиманском добротворном друштву „Мерхамет“ Бања Лука. 

 

11. Приједлог одлуке о продужењу периода закупа под посебним условима Удружењу 

грађана „Здраво да сте“. 

 

12. Приједлог одлуке о продужењу периода закупа под посебним условима Друштву 

доктора медицине Републике Српске. 

 

13. Приједлог одлуке о продужењу периода закупа под посебним условима Културно - 

умјетничком друштву „Драгочај“. 

 

14. Приједлог одлуке о продужењу периода закупа под посебним условима 

Универзитетском одбојкашком клубу „Banja Luka Volley“. 



2 

 

 

15. Приједлог одлуке о продужењу периода закупа под посебним условима Body 

Building i Fitness Klub „ATOM“.  

 

16. Приједлог одлуке о продужењу периода закупа под посебним условима Градској 

организацији слијепих Бања Лука. 

 

17. Приједлог одлуке о продужењу периода закупа под посебним условима 

Ватрогасном савезу Републике Српске. 

 

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

удружењу потомака и поштовалаца ратних добровољаца 1912-1918. 

 

19. Приједлог одлуке о додјели у закуп пословних просторија Комисији за жалбе 

Републике Српске. 

 

20. Приједлог одлуке о додјели у закуп пословних просторија Правобранилаштву 

Републике Српске. 

 

21. Приједлог одлуке о додјели у закуп пословних просторија Агенцији за 

посредничке, информатичке и финансијске услуге. 

 

22. Приједлог одлуке о расподјели средстава прикупљених путем наплате паркирања у 

оквиру посебно обиљежених паркинг мјеста „Хумани паркинг“ на јавним 

паркиралиштима на подручју града Бања Лука. 
 

23. Приједлог програма мјера и плана систематске превентивне дезинсекције, 

дезинфекције и дератизације за град Бању Луку за 2022. годину. 

 

24. Приједлог локалног акционог плана за ре/интеграцију бх држављана који се враћају 

по основу Споразума о реадмисији на подручје града Бање Луке за период 2021 - 2024. 

године. 

 

25. Приједлог закључка о измјенама Закључка о усвајању Измјена и допуна Програма 

уређења грађевинског земљишта за 2021. годину, Одјељења за комуналне послове. 

 

26. Приједлог закључка о измјенама Закључка о усвајању Измјена и допуна Програма 

заједничке комуналне потрошње за 2021. годину, Одјељења за комуналне послове. 

 

27. Приједлог закључка о измјенама Закључка о усвајању Измјена и допуна Програма 

уређења грађевинског земљишта за 2021. годину, Одјељењa за саобраћај и путеве. 

 

28. Приједлог календара културних манифестација града Бања Лука за 2022. годину. 

 

29. Извјештај о реализацији Стратегије развоја града Бања Лука за 2020. годину. 

 

30. Приједлог одлуке о давању сагласности за закључивање Уговора о куповини  

земљишта ради изградње инфраструктурних објеката у Српској улици у Бањалуци. 

 

31. Приједлог одлуке о давању сагласности за закључивање Уговора о куповини  

земљишта – ради изградње моста у Улици браће Пиштељић у насељу Чесма у Бањој Луци. 

 

32. Приједлог одлуке о давању сагласности за закључивање Уговора о заснивању права 

служности пута дијелом парцеле означене као кч.бр. 59/2 к.о. Бањалука 6, насеље 

Лазарево, у корист парцеле означене као кч.бр. 59/3 к.о. Бањалука 6. 
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33. Приједлог одлуке о давању сагласности за закључивање Уговора о куповини 

земљишта – ради изградње дијела саобраћајнице у насељу Куљани у Бањoj Луци. 

 

34. Приједлог одлуке о давању сагласности за закључивање Уговора о куповини 

земљишта – ради изградње саобраћајнице која се налази у к.о. Дервиши у Бањoj Луци, у 

складу са Измјеном дијела Регулационог плана за простор између Улице Бранка 

Поповића, Магистралног пута Бања Лука - Приједор и Широке ријеке. 

 

35. Кадровска питања: 

1. Приједлог рјешења о именовању директора Центра за развој пољопривредe и села. 

2. Приједлог одлуке о расписивању Јавног конкурса за избор директора ЈУ Туристичка 

организација Града Бања Лука.  

 

36. Приједлог одлуке о реалокацији буџетских средстава. 

 

 

 

 

 ПРЕДСЈЕДНИК 

 СКУПШТИНЕ ГРАДА 

  

Mладен Илић, дипл.правник 
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ИЗМЈЕНЕ У ДНЕВНОМ РЕДУ  

 

 

ДОПУНА ДНЕВНОГ РЕДА 

 

 39. Приједлог одлуке о реалокацији буџетских средстава. 

 Комисија за буџет и финансије је утврдила Приједлог одлуке, и предлаже 

Скупштини Града да исту донесе. 

 

 

 

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: 

 

 7. Приједлог одлуке о доношењу измјене дијела Регулационог плана стамбеног 

насеља Дракулић у Бањалуци. 

 Комисија за просторно уређење, заштиту околине, културног и природног 

насљеђа није подржала Приједлог одлуке. 

 

 

 8. Приједлог одлуке о доношењу измјене дијела Регулационог плана за простор 

између ул. Књаза Милоша, Проте Николе Костића, нове трасе улице И. Гарашанина и 

жељезничке пруге Бањалука - Нови Град (радни назив: Ливница). 

 Комисија за просторно уређење, заштиту околине, културног и природног 

насљеђа није подржала Приједлог одлуке. 

 

 

 9. Иницијатива за измјену дијела Регулационог плана дијела насеља Драгочај. 

 Гласа се о Приједлогу закључка о неприхватању Иницијативе. 

 

 Комисија за просторно уређење, заштиту околине, културног и природног 

насљеђа није подржала Закључак о неприхватању Иницијативе. 

 


