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Дана: 25. 2. 2022. године

На основу члана 44. Статута Града Бања Лука (..Службени гласиик Града Бања 
Лука'4, бр. 14/18 и 9/19) и чл. 86. и 88. Пословиика Скупштине града Бања Лука 
(„Спужбени гласиик Града Бања Лука". бр. 32/16. 4/17, 8/17 и 34/17), сазивам

11. СЈЕДНИЦУ
СКУПШ ТИНЕ 1 РАДА БАЊА ЛУКА

ЗА ЧЕТВРТАК, 3. 3. 2022. године 
у салн 33, Скупштнне Града 
са почетком у 9.00 часова

За сједницу иредлажем сл^едећм

Д  I I Е I? I I I I Р Е Д

1. Извјештај Компсије ча избор п имеповање. паграде п призиања о констатовању 
престанка мапдата одборнпку Ивану БегпИу.

2. Извјештај Комнснје за избор п нмеповање, награде и ирнзнања о коистатовању 
додјеле маидата одборннку 11емањн Конднћу.

3. Разматрање и усвајање Скраћеног запнсннка са 9. сједнине Скуиштине Града, 
одржане 30. 12. 2021. годнне.

4. Прнједлог одлукс о утврђивању накнаде члановима Одбора за жалбе запослених у 
Градској управи Града Бања Лука.

5. Кадровска питања:
1. Приједлог одлуке о условима и расписивању јавног конкурса за избор и 

имеиовање чланова управнпх одбора у Центру за развој пољопривреде и села и ЈУ Центар 
за образовање одраслпх Бања Лука.

2. Прнједлог одлуке о објављивању Јавиог огласа за именовање 3 (три) члана 
Градске изборне комиспје Бања Лука.

3. Прнједлог одлуке о уеловима и расписивању Копкурса за пзбор и именовање 
чланова школских одбора, из реда представника локалне заједнице, у основним и средњим 
школама на подручју града Бања Лука.
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4. Приједлог рјешења о именовању директора ЈУ Туристичка организација града 
Бања Лука.

5. Приједлог рјешења о именовању Комисијс за нримопредају дужности 
именованих лица у Јавној установи Туристичка организација града Бања Лука.

6. Приједлог рјешења о имснован.у Управиог одбора ЈУ Бапски двор - Културим 
центар Бања Лука.

7. Приједлог рјешења о именовању члапова Упраипог одбора ЈУ Центар за 
социјални рад Бања Лука.

8. Приједлог рјешења о именоваљу члапова Управног одбора ЈЗУ Дом здравља 
Бања Лука.

9. Приједлог рјешења о именовању чланова Управпог одбора ЈУ Цснтра за 
предшколско васпитање и образовањс Бања Лука.

10. Приједлог рјешеља о именовању чланова Управпог одбора Градске развојис 
агенције Бања Лука.

6. Приједлог одлуке о вриједности бода за обрачун комуиалне иакнаде.

7. Приједлог одлуке о давању сагласиости на закључсње Уговора о купопродаји 
градског грађевинског земљишта у улици Косовска иепосредном погодбом са Душком 
(Слободана) Бркићем из Бањалуке.

8. Приједлог одлуке о давагву сагласности за закључивагве Уговора о куиовиии 
земљишта ради изградње саобраћајнице у Уиској улици у Ба1налуци.

9. Приједлог одлуке о давању сагласиости за закључивање Уговора о куповиии 
земљишта - ради наставка изградње Шарговачке улицс у Нап.ој Луцп.

10. Приједлог одлуке о давању сагласпости иа закл.учењс Уговора о замјеии 
некретнина које су у својиии Наде Девура на адрсси Слободапа Дубочаиииа за 
некретнипе у својини Града Бањалука иа адреси Палих Бораца. Ада у Бањалуци, са 11адом 
Девура из Бањалуке.

11. Приједлог одлуке о давању сагласиости па закључење Уговора о замјени 
некретнина које су у својини Биљане Родић из Бањалуке за иекретнште у својини Града 
Бањалука. са Биљаном Родић из Бањалуке.

12. Приједлог закључка о прихватању Ииформације о пројекту ..Успосгава иових 
визуелно атрактивних иродајних мјеста за домаће ггроизвођаче — урбапа тржипца** који се 
реализује у сарадњи са Развојиим програмом Уједињеиих пација (УНДП) у оквиру 
пројекта „Подршка Ввроиске уније конкурсптности пољоириврсде и руралпом развоју у 
Босни и Херцеговиии'* -  Е1Ј4АСК.1.

13. Приједлог програма уређења грађевинског земљишта. Одјељења за саобраћај и 
путеве, за 2022. годину.

14. Приједлог програма заједничке комуналнс иотрошње. Одјељсња за саобраћај и 
иутеве, за 2022. годииу.

15. Приједлог програма уређења грађевипског зсмљигпта. Одјсл>ења за комуналнс 
послове, за 2022. годипу.

16. Приједлог ирограма заједничке комуналне потрошње. Одјељсња за комуиа.шс 
послове, за 2022. годину.



17. Приједлог одлуке о давању сагласноети на иницијативу за иодизање спомен - 
обиљежја цивилним жртвама Другог свјетског рата и спомен - обиљежја погинулим 
борцима Одбрамбено - отаџбинског рата Републике Српске у Поткозарју.

18. I Јриједлог одлуке о измјени и допуни Одлуке о услузи јавне кухиње.

19. Приједлог локалног гендер акционог плана Града Бања Лука 2022 -  2025. годину.

20. Приједлог програма суфинансирања културно - умјетничког аматеризма, програма 
и пројеката у области културе за 2022. годину.

21. Приједлог програма развоја спорта Града Бањалука са приоритетним областима 
финансирања за 2022. годину.

22. Информацнја о реалпзацији Програма развоја спорта Града Бања Лука за период 
2018-2022. -за 2 0 2 1 . годииу.

23. Информација о реализацији Акционог плана суфинансирања омладинских 
активности Града Бањалука за 2021. годину.

24. Приједлог акционог плана суфинансирања омладипских активности Града 
Бањалука за 2022. годипу.

25. Информација о активностима удружења која окупљају припаднике пационалних 
мањииа. цркава. вјерских заједница, њихових установа и организација у 2021. години.

26. Приједлог калепдара туристичких мапифестација града Бања Лука за 2022. годину.
27. Извјештај о нословању и годишњн обрачун ЈУ ..Центар за образовање одраслих“ 

Бања Лука за 2021. годину.

28. Програм рада п фпнансијски план ЈУ ..Ценгар за образовање одраслих“ Бања Лука 
за 2022. годииу.

29. 1. Приједлог одлуке о утврђивању посебног пнтереса.
2. Прнједлог рјешења о имеиовању Комисије за продају непокретности -производпе 

хале у Пословној зонп ..Рампћи - Бањалука”, јавпим надметањем - лпцитацијом.

30. Прпједлог одлуке о измјепи Одлуке о уређењу простора и грађевинском земљишту.

31. Приједлог одлуке о доношењу измјеие дијела Регулациопог плана стамбеног 
насел>а Дракулић у Бањалуци.

32. Приједлог одлуке о доиошењу измјене дијела Регулационог плана за простор 
између ул. Књаза Мплоша. Проте Пиколе Костића. пове трасе улице И. Гарашанина и 
жељезиичке пруге Бањалука - Нови Град (радии назпв: Лнвиица).

33. Приједлог одлуке о изради Регулациоиог плана за простор између Булевара српске 
војске. улице Франа Супила. Универзитетског града и ријеке Врбас (Град).

34. 1 Јриједлог одлуке о ревизпји Регулацпоног плана Гворнице опекарских производа.

35. Приједлог одлуке о измјени дијела Плана парцелације за изградњу водоводног 
система „Црпо врело" па територији града Бањалуке. подсистем „Бронзани Мајдан“



37. Приједлог одлуке о доношењу измјене дијела Регулацпопог плана за простор 
између улица: Бранка Мораче, Радоја Домановнћа. Боланог Дојчипа. Козарске п лијсве 
обале ријеке Врбас (радни назив: ,.Југ 6").

38. Приједлог одлуке о ревизији Регулациоиог плаиа радне зоне „Кумсале 
- блок А, Б и Ц“ у Бањалуци.

39. Приједлог одлуке о измјени дијела Регулационог плапа за простор између улица: 
Сриских устаиика, Стеваиа Булајића и потока Јуларац у Бањалуци (радпи 
назив:„Старчевица 2").

40. Приједлог одлуке о измјени дијела Регулациопог плапа за простор Регионалпог 
центра у Бањалуци.

41. Приједлог одлуке о измјени дијела Регулациопог плапа за уређење обала Врбаса.

42. Ипицијативе за измјеиу Регулациопих планова:
1. Иницијатива за измјену дпјела Регулациопог плана ..Обилпћево” у Бањалуци.
2. Иницијатива за измјену дијела Регулациопог плана дијела пасеља Драгочај.
3. Иницијатива за измјену дијела Регулациоиог плаиа 11ријсчани.

43. Приједлог одлуке о продужењу перпода закупа под посебним условима -  
Репуоличка организација породица заробљених п погинулих бораца Републике Српске.

44. Приједлог одлуке о продужењу периода закупа под посебпим условима -  Градска 
организација породица заробљеиих и погииулих бораца.

45. Приједлог одлуке о продужењу периода закупа под посебнпм условима -  Савез 
параплегичара, обољелих од дјсчије парализе п осталпх тјелеспих ппвалида Републикс 
Српске.

46. Приједлог одлуке о продужењу псриода закупа под посебиим условима 
Удружење дистрофичара регије Бања Лука.

47. Приједлог одлуке о продужењу периода закупа под посебним условпма -  ККИ 
Врбас.

48. Приједлог одлуке о продужењу периода закупа под посебним условима — ФК 
Рекреативо.

49. Приједлог одлуке о продужењу периода закупа под носебним условима -  ХО 
Партнер.

50. Приједлог одлуке о продужењу периода закупа под поссбпим условима 
Удружење филмских. телевизијских. музпчких п сцепских стваралаца града Бања Л\ ка -  
Булевар.

51. Приједлог одлуке о продужсњу периода закупа под посебним условима -  УГ Сва 
дјеца свијета.

52. Пријед^тог одлуке о продужењу псриода закупа под посебпим условима — КУД 
Поткозарје.



5 ј . Приједло! оддуке о продужењу периода закупа под посебним условима -  Ансамбл 
Младосг Залужанн.

54. Мрпједло! одлуке о продужењу периода закупа под посебним условима —
Бањалучко студептско позориште.

55. Прпјед.101 одлуке о продужепл периода закупа под посебним условима —
Креатпвии нептар Само тако.

56. Приједло! одл)ке о продужењу периода закупа под посебиим условима —
Стрељачки клуб Козара.

57. Приједлог одлуке о продужењу периода закупа под посебиим условима -  ИН 
Фондација.

58. Приједлог одлуке о продужењу периода закупа под посебиим условима — Градски 
тамбурашки оркестар.

59. Прпједло1 одлуке о продужењу периода закупа под посебнпм условпма — Клуб 
лијечеиих алкохолнчара града Бања Лука.

60. Прпједло! одлуке о додјели у закуп под посебним условима пословних просторија 
-А м сам блу Бањалучки вез.

61. 11риједло1' одлуке о продужењу перпода закупа -  Виаиромет д.о.о. Лакташи.

62. 11рпједло1 одлуке о утврђмвању пореске стопе за опорезивање ненокретности на 
подручју 1 'рада Бања Лука за 2022. годнну.

6 ј. 11риједло1 одлуке о \тврђивањ у суфипансирања трошкова услуге боравка дјеце у 
мриватној предшколској установи иа територији града Бања Лука.

64. Прнједлог одлуке о допупама Одлуке о извршењу Буџета Града Бања Лука за 2022. 
годипу.

65. Приједло! одлуке о давању у закуп пољомривредног п другог земљишта (малих 
марцела) у својиии 1 рада Бања Лука физичким лицима ради индивидуалне 
мољопривредне пропзводи>е.

66. 11риједло1 одлуке о давању сагласмости иа закључење Уговора о купопродаји 
мепосредном погодбом иеизграђемог градског грађевинеког земљпшта иа адрсси ул.
С рнских устапика. са ..Бео Имвест" д.о.о. Багвалука.

67. Приједло! одлуке о одоијању захтјева за давање сагласиости за закључење уговора 
о замјени некретнпна са Марушић Аитом из Ријеке.




