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УСВОЈЕНИ ДНЕВНИ РЕД 

8. СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА 
 

 

1. Разматрање и усвајање Скраћеног записника са 7. сједнице Скупштине Града, 

одржане 18. 11. 2021. године. 

 

2. Приједлог одлуке о усвајању Ребаланса Буџета Града Бања Лука за 2021. годину. 

 

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

усвајању Ребаланса буџета Града Бања Лука за 2021. годину“ ступи на снагу наредног 

дана од дана објављивања у Службеном гласнику Града Бања Лука. 

 

4. Приједлог одлуке о допунама Одлуке о извршењу буџета града Бања Лука за 2021. 

годину. 

 

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

допунама Одлуке о извршењу Буџета Града Бања Лука за 2021. годину“ ступи на снагу 

наредног дана од дана објављивања у Службеном гласнику Града Бања Лука 

 

6. Приједлог одлуке о измјени Одлуке о одгођеном плаћању дуга. 
 

7. Приједлог измјена и допуна Програма уређења грађевинског земљишта, Одјељења 

за саобраћај и путеве, за 2021. годину.  

 

8. Приједлог измјена и допуна Програма заједничке комуналне потрошње, Одјељења 

за саобраћај и путеве, за 2021. годину.  

 

9. Приједлог измјена и допуна Програма уређења грађевинског земљишта, 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 доношењу измјене дијела Регулационог плана „Паприковац-

Петрићевац“- 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 Регулационог плана за простор између улица: 

Бранка Мораче,Радоја Домановића, Боланог Дојчина, Козарске и лијеве обале ријеке 

Врбас (радни назив: „Југ 6“) (Матић Мирко и други). 

 

14. Приједлог одлуке о измјени дијела Регулационог плана стамбеног насеља Дракулић 

(Јовић С. и Метлар М.). 
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15. Приједлог одлуке о измјени Одлуке о измјени дијела Регулационог плана за 

простор Регионалног центра у Бањалуци“ (Град). 

 

16. Приједлог закључка о поновном утврђивању Нацрта измјене дијела Регулационог 

плана за простор Регионалног центра у Бањалуци. 

 

17. Иницијативе за измјену Регулационих планова: 

 1. Иницијатива за измјену дијела Регулационог плана за простор између улица: 

Књаза Милоша, Проте Николе Костића, нове трасе улице Илије Гарашанина и 

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

 2. Иницијатива за измјену дијела измјена Регулационог плана стамбеног насеља 

Петрићевац“. 

 

18. Информација о јавном превозу на подручју града Бања Лука. 
 

19. Приједлог одлуке о субвенцији у јавном градском и приградском превозу путника 

на подручју Града Бања Лука. 

 

20. Извјештај ЈУ Центар за предшколско васпитање и образовање Бања Лука о 

извршеном Годишњем програму рада за 2020/2021. годину. 

 

21. Програм рада ЈУ Центар за предшколско васпитање и образовање Бањалука. 

 

22. Приједлог одлуке о давању сагласности за закључивање уговора о куповини 

земљишта ради изградње саобраћајнице у Улици Вељка Млађеновића у Бањалуци. 

 

23. Приједлог одлуке о давању сагласпости за закључивање уговора о диоби 

некретнина. 

  

24. Приједлог одлуке о давању сагласности на закључење Уговора о замјени 

некретнина које су у својини „Хоризонтa“ д.о.о. Бањалука и Бранка Ковачевића на адреси 

Срђе Злопоглеђе у насељу Обилићево, затим у улици Николе Пашића и Јеврејскoj улици, 

за некретнине у својини Града Бањалука која се налази у улици Краља Алфонса. 

  

25. Приједлог одлуке о давању сагласности за закључивање судског поравнања. 

 

26. Приједлог одлуке о расписивању избора за избор Савјета мјесних заједница на 

подручју града Бања Лука. 

  

 

 

 ПРЕДСЈЕДНИК 

 СКУПШТИНЕ ГРАДА 

  

Mладен Илић, дипл.правник 
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ОБАВЈЕШТЕЊЕ 

 

 У односу на достављени матријал за тачку 12. „Приједлог одлуке о измјени 

дијела Регулационог плана дијела централног подручја Бањалуке (Град)“, 

 ОБАВЈЕШТАВАМ ВАС да је на захтјев Комисије за просторно уређење, 

заштиту околине, културног и природног насљеђа, достављен НОВИ ТЕКСТ 

Приједлога, који је одборницима подијељен на почетку сједнице. 

 

 

 

ИЗМЈЕНЕ У ДНЕВНОМ РЕДУ  

 

 

 

 17. Иницијативе за измјену Регулационих планова: 

 1. Иницијатива за измјену дијела Регулационог плана „Нова Варош“ за простор 

између улица: Крајишких бригада, Триве Амелице, Краља Петра II Карађорђевића, Паве 

Радана, Јована Дучића и Ранка Шипке. 

 


