
Реиу6. ш ка С р п ека 

Град Бања Лука 

Скмпитппа Града 

Предеједник
Трг српски.х а.чадара 1, Ба/ш  Лука

Број: 22/1-675/22.

Дана: 11.7. 2022. годмме

На осмову члама 44. Статута Града Бања Лука (..Службени гласмик Града Бања 

Лука". бр. 14/18 и 9/19) м чл. 86. м 88. Пословммка Скупштмме града Бања Лука 

(..Службемм гласммк Града Бан»а Лука". бр. 32/16. 4/17. 8/17 и 34/17). сазивам

16. СЈЕДНИЦУ

СК УП Ш ТИНЕ ГРАДА БАЊА ЛУКА

ЗА УТОРАК, 19. 7. 2022. године 

у сали 33, Скунштине Града 

са ночетком у 9.00 часова

За сједмицу нредлажем сљедећп

Д Н Е В Н И Р Е Д

1. Разматрање и усвајање Скраћепог заммсника са 15. сједнице Скупштине Града, 

одржаме 29.6.2022. године.

2. Приједлог рјешсчва о ммемовању чламова Умравног одбора ЈУ Центар за развој 

пољопривреде п села Бап.а Лука.

3. Приједлог рјешења о именовању чланова Управног одбора ЈУ Центар за 

образовање одраслих Бања Лука.

4. Приједлог одлуке о оснивању повременог радног тијела Одбора за праћење 

реализације усвојеимх програма. плаиова и пројеката у области комуиалпе и саобраћајие 
нпфраетруктуре.

5. Прнјсдлог одлуке о оепнван.у Компснје за аиализу уеклађеноетп поступака јавних 

набавкп са одлукама п програмпма Скупштиие Града.

6. Ириједлог одлуке о давап.у саглаепоети па цјеиовпик возиих карата у јавиом 

градеком и приградском превозу.

7. 1.11риједлог одлуке о расподјели угврђепог суфицнта за 2021. годииу (са Аиализом 

пераспоређеног еуфпцнга оетвареиог за 2021. годину н прилозима).

2. Приједлог одлуке о расподјели неутрошених намјенскпх, резервисаних средстава 

п неугрошепог еуфпцптп из претходпог периода.
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8. Приједлог закључка о прихватању Нацрга ребалапса буџста Града Баља Лука за 
2022. годину.

9. Приједлог одлуке о скраћењу рока за предлагање Одлуке о кредитном задужењу 

Града Бања Лука за фииансирање капиталних инвсстиција.

10. Приједлог одлуке о кредитном задужењу Града Бања Лука за финансирање 
капиталних инвестиција.

11. Приједлог одлуке о измјенама Одлуке о одређнвању радног времена правним 

лицима и предузетницима који обављају трговинску. запатску и услужну дјелатпост па 
подручју града Бања Лука.

12. Приједлог одлуке о начипу и условима за прекопавањс и санацију јавних поврипша 
на подручју града Бање Луке.

13. Пријсдлог одлуке о допошспл' измјепе дијела Рсгулациоиог плана „Велспрехрапа".

14. Приједлог одлукс о доношењу измјепе дијела Регулацноног плана за простор 

између Широке ријеке и Мотела ..Интернационал" у Бањалуци.

15. Приједлог одлуке о измјени дијела Регулациопог плана за простор пзмеђу улица: 

Булевар Цара Душана. Омладииске, Радоја Домановића. Нранка Мораче. Патрс. Теодора 

Колокогрониса и лијевс обалс Врбаса (радпн пазпв: ..Југ 7").

16. Приједлог одлуке о измјени дијела Регулационог плаиа за простор измсђу улица: 

Младена Стојановића, Милана Радмана. Краља Петра II Карађорђсвића и Триве Амелице 
у Бањалуци.

17. Приједлог одлуке о измјени дијсла Регулациоиог плана привредног комплекса 
„Медено поље".

18. Прнједлог одлуке о скраћењу рока за предлагање Одлуке о изради Регулациопог 

плана за простор између Булевара српске војске, Улице Фраиа Супила. Универзитетског 

града и ријеке Врбас (радни назив: Ларк").

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

војске, Улице Франа Супила, Универзитетског града и ријеке Врбас (радни назив: 
,,Парк“).

20. Приједлог одлуке о одобравању средстава субвенције привредном друштву ..Еко топлапе 
Бања Лука“ д.о.о. Бања Лука.

21. Приједлог одлуке о поступку додјеле субвенцнја за набавку опреме за опремап,с 

кабинета за практичну наставу средњих стручннх школа.

22. Приједлог одлуке о утврђивању внсине средстава за стипенднрање ученика п 

студената из Буџета града Бања Лука, висини стипендија, дефицитарннм п суфицитарним 

занимањима за школску/академску 2022/2023. годину.

23. Приједлог одлуке о економској цнјсни услуге Јавпе установе „Центар за 

предшколско васпнтање п образовање" Бан.а Лука. за 2022. годпну.



24. Пријсдло! одлукс о додјели јавиих површииа ради привременог заузимања - ЈУ 

1уристичка организација града Бања Лука - јавне површиие од 1 м2 ради привремепог 

заузимања у сврху постављања привремепих самостојећих рекламних витрина типа „С11у 
Н&ћГ.

25. Информација о коршнтењу земљпшта - „картипг стазс Залужанн“.

26. Прпједлог одлукс о иродужсн.у периода закупа под посебиим условима Удружењу 

обољелпх од епплепсије Рспубликс Срнске.

27. 11ријсдлог одлукс о продужењу пернода закупа нод посебним условима Здравственој 

установн „МОЈА А110ТЕКА'* Бања Лука.

28. Приједлог одлуке о продужењу пернода закупа под посебиим условима Удружењу 

пепзионера I рада Бап.а ЈЈука.

29. Приједлог одлуке о додјсли пословног простора у закуп - под посебним условима 

Спортском удружегву за развој скп спорта „Олимпнк" Бања Лука.

30. Приједлог одл\ ке о додјслп пословпог простора у закуп - под иосебним условима 

Боксерском клуб\ „Деспог".

31. 11рпједлог одлукс о пздавапл' у закуп пословних просторија које се налазе у Јавном 

склоништу „1 Јсћпна". у Омладнпској улинп бб.

32. Ириједлог одл\ке о продајп гаражс број СУ-5 (стари број 23). у Улици натријарха 

Ареенпја Чарнојевпћа број 13.

33. Извјснггај о пословању п Годпппви обрачуп Јавпе здравствене установе „Дом 

здравља" у Бањој Луцп за 2021. годппу.

34. Програм рада н Фиианспјскп план Јавпе здравствене усгапове „Дом здравља” у 

Бањој Луци за 2022. годпну.

35. Извјештај о раду Градскс развојпе агснцпјс Бања Лука за 2021. годину.

36. Програм рада п Фипансијеки плап Градскс развојне агенције Бања Лука за 2022. 

годппу.

37. Информацпја о пословању „Водовода" ад Бањалука п раду органа предузећа у 

2021.годпнп.

38. Ипформацпја о 11лапу послован>а „Водовода" а.д. Багвалука за 2022. годину.

39. Приједлог одлуке о преносу права својине у циљу рјсшавања стамбеног питања 

избјсглог п расел.епог становииштва у Бањалуцп.

40. Приједлог одл>ке о давању сагласпости за закључеп>е Уговора о препосу права 

својппе бсз пакпадс па земљишту у снојппи Град Бања Лука. као преноспопа, на ЈУ ОШ 

„Бранислав ИуншН" п ЈУ ОП1 „Борпсав Сгапковнћ" Бан.алука. као стицаоце, а у сврху 

споразумпог рјешавања пмовипско - правнпх односа за изграђенн стамбеии објекат у 

иассљу Буџак.



41. Приједлог одлуке о давању сагласности за закључивање Угонора о куповинн 

земљишта - ради изградње саобраћајнпце - Улица краља Алексапдра I Караћорћевпћа \ 
Бањалуци.

42. Приједлог одлуке о давању сагласности за закјвучснзе Уговора о замјепп земљишта 

између Града Бања Лука са једне п Чулић (Жарко) 11аталнјс пз 1>ап,е Луке са друге страпе.

4ј . Приједлог одлуке о давању сагласности на закључењс Уговора о замјени нскретппна. 

непосредном погодбом. између Града Бања Лука и ..РЕГРАД4' д.о.о. Бања Лука.

44. Приједлог оллуке о давању сагласности за закл>учсње Уговора о продаји 

иензграђеног градског грађевнпског земљпшта нсносредном погодбом. нзмсђу Града Бања 
Лука и Баришић Вишњице нз Бање Луке.

45. Приједлог одлуке о давању сагласности за закључен>е Уговора о к у п о в и и и  градског 

грађевпнског земљншта непосредпом погодбом са Владетпћ (Савс) Миламом пз Бањалуке.

46. Приједлог одлуке о одбијању захтјева за давање сагласности за закључсп,е Уговора о 
замјснп некретннна са Мплошевпћ Драгом нз Бап.с Луке




