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Скуиш тш ш  1 |>ада 
Предсједиик
I'рг српских аладара I. Бап>а Лука

Број:- 22/1-849/22.
Дапа: 13. 10. 21)22. голмпс

11а оспоиу члапа 44. Статуга Г’рада Баља Лука (..Службеии гласмик Града Бања 
Лука". бр. 14/18 и 9/19) и чл. 86. и 88. Послоиника Скугимтиме града Бања Лука 
(..Службеип гласппк Г'рала Бап>а Лука". бр. 32/16. 4/17. 8/17 п 34/17). сачнвам

17. (М КДНПЦУ
С К У Н Ш Т Ш 1 К  ГГЛДЛ 1;л11,л Ј1УКА

ЗА У Т О РА К , 25. 10. 2022. годиие  
у сали 33, С куиш тнне Града  
са почетком у 9.00 чаеова

За сјелппцу преллажем с:1»елсГт

Д  Н К В 11 11 Р Е Д

1. Разматрање п усиајање Скраћеиог заппспика са 16. сједнице Скупш тине Града, 
олржанс 19.7.2022. голипс.

2. Прпјсд.им 5акм,>чка по 1 Јчијепггају о папрегку по Угоиору о зајму са Еирпском 
бапком за обпои) п разиој Ја псрпол 01.07.2021. -  30.06.2022. године.

3. Ипформација о зад\'жсп,у Града Бања Лука п датим гаранцнјама на дан 30.06.2022. 
годиме.

4. 11рп јсдлог одлуке о допош ењ у пзмјене дијела Рсгулациоиог плана пасеља Врбања.

5. Приједдог о д л \к е  о д о п о т е њ у  измјепе диједа Регулационог плана за простор 
пзмеђу удпца: Српскпх устаппка. Стеиапа Булајпћа п потока Јуларац у Бањалуци (радни 
пазпи -  „Старчеиица 2").

6. Прпједлог од .1\к е  о пзрадн Регулационог плапа за простор између улица: Бана 
Мплосанл.еипћа. Длеја Снеки Саме. Мпкодс Иашнћа. Васс Пелагића и Бана Др Г. 
Лазареиића > Бањал>цп (радпи пазпи: ..11енгар Сјеиер").

7. 11рнједлог одл> ке о нзмјепп диједа Регуламмоиог млаиа дијела мептралиог подручја 
града Бања Лука.

8. Прпједлог одлуке о из.мјепп дијела Регулационог плапа за простор између улица: 
Булеиар Цара Душ ана. Омладппеке. Радоја ДомапоииНа. Брапка М ораче, Патрс. Теодора 
колокотроппса п днјене обале Врбаса (Радпп пазии ..Југ 7").
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9. Приједлог одлуке о измјени дијела Рсгулациоиог плапп привредиог комплекса 
..Медено пол^е'4.

10. Приједлог одлуке о измјени Одлуке о измјснп дијела Регулациоиог плапа дијсла 
централног подручја града Баи,а Лука.

11. Пријсдлог одлуке о имеповању Савјста за пзраду пзмјене дијсла Рс1'улаппоног 
плана дијела централног подручја Града Бања Ј1ука.

12. Приједлог одлуке о именовању Савјета за пзраду Регулапиопог плана за простор 
између улица Краља Петра Првог Карађорђевића. Српске улицс. \ лппс Васс ПслагпКа. 
Баиа др Т. Лазаревића. Видовдаискс улпцс п трга Српских јуиака.

13. Приједлог одлуке о додјели на јсдиократно коршптсњс стамбсног објскта - к\ ћс 
Улици I Куљанска број 154А, ЈУ „Цеитар за соцпјалпп рад" Багва Лука.

14. Приједлог одлуке о додјели па коришћење стамбене једипиие у Улици Рајка 
Боснића број 13. Ћукић Добрили из Бањалукс.

15. Приједлог одлукс о додјели па корпшћсње стамбсис јсдпппцс  Улпцп Равногорска 
број 5. Коларевић Драги пз Бањалуке.

16. Приједлог одлуке о додјели па коришћење стамбеис једппицс  у Улнци Радоја 
Домановића број 25. Гршппћ Славицп из Бањалуке.

17. Приједлог одлуке о продужењу нсриода закупа под поссбним усло1Н1.ма пословно! 
простора, У друж ењ у грађапа ..1. батал>он војпс полииије 1. крајпшкс>1‘ корн\са" .

18. Приједлог одлуке о продужсн.у псрнода закупа пословног простора под иосебппм 
условима. У друж ењ у резервних војппх старјешииа Града Бања Лука.

19. Приједлог одлугсс о продужсп>у псрпода чакупа под носсбпим \словнм а пословпог 
простора, Градском удружсп>у бивших логораша II свјсгског рата п п.иховпх потомака.

20. Приједлог одлуке о нродужењу периода закупа под посебнпм условнма пословиог 
простора, Удружење медицинских сестара. техиичара п бабица Реиублнкс Српскс.

21. Приједлог одлуке о нродужењу пернода закупа под посебним условима пословног 
простора, М еђународиом удружсњу паучппх р а д п и к а -А И С .

22. Приједлог одлуке о продужењу псрпода закупа под поссбпим \словпм а пословног 
простора, ЈУ „Јавнн фонд за дјечију заштиту".

23. Приједлог одлуке о продужењу периода закупа под посебним условима пословног 
простора, ЈУ „Центар за предшколско васпитање и образовањс" Бањалука -  у Улици 
Марка Краљ евића број 22.

24. Приједпог одлуке о продужсп.у псрпода чакупа под поссбппм условпма пословпог 
простора, ЈУ „Центар за нредшколско васпитањс п образовањс" Бан,алука -  у Улппп 
Краља Петра II број 91.

25. Приједлог одлуке о продужењу периода закупа пословиог простора под посебпим 
условима, Савезу за ријстке болести Републпкс Српскс.



26. Приједжн' одлукс о продужеил7 перпода закупа под носебним условима пословног 
простора. 'Заничајпом \ дружењ у ..Гламочко коло" Бања Лука.

27. Нриједлог одлуке о продужењу периода закуиа пословног простора под посебним 
услонима. Предузећу за поштаиски саобраћај Републике Српске а.д. Бања Л ука -  „Поште 
Српске".

28. 11рпједло1 одлуке о нродужеил' перпода закупа под посебиим условима за пословне 
просторпје. Фудбалеко.м клубу ..11олет-Крајишпнк".

29. Црпједлог одлуке о додјели у закуп пословних просторнја под посебним условима, 
\'др> жен,> гра1)апа ..Хелсипшкп парламеит грађапа Баи,а Лука".

31). Приједло! одлуке о продаји трн гараже у Улицп Рајка Боспића број 9 и гараже у 
Козарској улици број 276.

31. Прпједлог рјешења о измјеии Рјешења о именовању мртвозорника на подручју 
града Бања Лука.

32. Ипформацпја .111 „ДЕП -О Т" д.о.о. Бања Л ука у којој се наводи да је  Републичка 
управа за геодетске п пмовпнско - правпе послоне Бања Лука из своје евиденције 
избриеала .111 „Д1-.11-С/1" д.о.о. Бан.а Лука као посиоца права власништва иа земљ ишту 
означсном као к.ч. 1042 к.о. Залужани. те да је  право евојнне уписано у корнст 
..ЧИСТОЋ А" а.д. Бањалука.

33. Ипформацпја о финапсијском пословагву ЈУ Цеитар за предшколско васпитање и
образовање Бап.а Лука. за 2021. годину.

34. Пзвјешгај о реалпзацпјп Годиппвег програма рада ЈУ „Центар за предшколско 
васпп гап.е п образовап>е" Бап.а Лука за 2021/2022. годипу.

35. 1 одиш њи програм рада за радну 2022/2023. годнну ЈУ „Центар за предшколско 
васпптање п образовање" Бања Лука.

36. Приједлог о д л \к е  о давап,у сагласностп па закључење У говора о куповнни 
земл.пшта - радп рекопструкцпје улице Тешана Подруговића у Бањалуци.

37. Прпједлог одлуке о давањ у сагласности за закључење У говора о куповини 
земллппта - ради пзградп.е саобраћајнице - Улица краља Александра 1 Карађорђевића у 
Бап»ал>цп.

38. Прпједлог одлхке о даваи>> са 1 ласпостп за закључеп»е Уговора о куповини 
земллшгга по оспову пзграђене пнфраструктуре -  одпоспо дпјела саобраћајннце - улнца 
Бплећка у Ба]вал> ци.

39. Прпједлог одлуке о давањ у еагласности за закључење Уговора о купопродајп 
градског грађевпнског зе.мљишта у улицн Брапка Поповића пепосредном погодбом са 
Мплошем Ћетојевпћем пз Бањалуке.

40. Приједло! одл>ке о давап.у еагласности за закЈвучење Уговора о замјени 
пекрстннна које с> > својпнп Вучковац Славише из Бањалуке за иекретнине у својини 
1 рада Бањалука.



41. Приједлог одлуке о давању еагласноетп на закл>учење уговора о нролајн 
неизграђеног градског грађевппског землллппта пспосредном поголбом са ! [алачковпћ 
Пантелнјом.

42. Приједлог одлуке о одбијанл' зах гјева за лаваи.е сагласности за заклл че1ве \ говора 
о замјени некретннна са Впдовнћ Ннколом из Нан.алуке.

43. Извјештај о пословању са финанснјским нзвјсштајем ЈУ 11ептар за соцнјалнн рал за 
2021. годину.

44. Програм рада и фппапсијски.илап послован>а ЈУ Цептар за социјалип рад за 2022. 
годпну.

45. Прнједлог одлуке о додјели јавне површине ради иривремеиог заузимања Зорап\' 
Прашталу.

46. Прпједлог одлуке о додјслн јавиих површипа ради прпврсмепог за\зпмап>а ЈУ 
Туристичка оргапизацпја града Нан»ал\’ка.

47. Програм рада н финансијскн план Градске развојне агеппије за 2022. голии\'.

48. И нформацнја о пословању Градског гробља ЈК а.д. Бањалука и раду оргаиа 
управљања у 2021. годиин и Информација о Плану пословања ЈК Гралско гробл>е 
Бањалука за 2021. годпну.

49. Информацнја о иослован.у Завола за изградњу а.д. Бањалука и раду оргапа 
управљања за 2021. годину.

50. И нформација о пословању Топлана д.о.о. Баљалука н раду оргапа управл>ан>а за 
2021. годпну.

51. Извјештај о реалпзапији пакета мјере за ублажавање пегатнвннх носл>едина 
пзазванпх впрусом коропа за 2020. и 2021. годипу.

52. Извјештај о раду Ц ентра за развој пољопривреде и села за 2021. годипу.

53. Програм кориштења средстава од накиаде за претварање пољопривредног 
земљ пш та у непољопривредне сврхе за 2022.годину.
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