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УСВОЈЕНИ ДНЕВНИ РЕД 

19. СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА 

 

1. Разматрање и усвајање Скраћеног записника са 18. сједнице Скупштине Града, 

одржане 8.12.2022. године. 

 

2. Кадровска питања: 

 1. Извјештај Комисије за избор и именовање, награде и признања о констатовању 

престанка мандата одборнику Младену Илићу – Савез независних социјалдемократа – 

СНСД – Милорад Додик.  

 2. Извјештај Комисије за избор и именовање, награде и признања о констатовању 

додјеле мандата одборнику Станиславу Палији – Савез независних социјалдемократа – 

СНСД – Милорад Додик.  

 3. Приједлог рјешења о измјени Рјешења о именовању Комисије за избор и 

именовања, награде и признања. 

 4. Приједлог рјешења о измјени Рјешења о именовању Комисије за прописе, 

представке и провођење Етичког кодекса Скупштине Града. 

 5. Приједлог рјешења о измјени Рјешења о именовању Савјета за младе и спорт. 

 6. Приједлог одлуке о измјени Одлуке о условима и расписивању јавног конкурса 

за избор директора ЈУ Центар за предшколско васпитање и образовање Бања Лука. 

 

3. Приједлог одлуке о одобравању зајма Привредном друштву „Завод за изградњу“ 

а.д. Бања Лука. 

 

4. Приједлог одлуке о одобравању средстава привредним субјектима који обављају 

услуге зимске службе. 

 

5. Приједлог одлуке о одобравању средстава превознику за вршење услуге превоза 

инвалидних лица на подручју Града Бања Лука. 

 

6. 1. Приједлог одлуке о усвајању Ребаланса буџета Града Бања Лука за 2022. годину. 

     6.    2. Приједлог закључка којим утврђује да постоје оправдани разлози да „Одлука о 

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

дана од дана објављивања у Службеном гласнику Града Бања Лука. 

 

7. 1. Приједлог одлуке  о усвајању Буџета Града Бања Лука за 2023. годину. 

7.   2. Приједлог закључка којим утврђује да постоје оправдани разлози да „Одлука о 

усвајању Буџета Града Бања Лука за 2023. годину“ ступи на снагу наредног дана од дана 

објављивања у Службеном гласнику Града Бања Лука. 

 

8. 1. Приједлог одлуке  о извршењу Буџета Града Бања Лука за 2023. годину. 

     8.   2. Приједлог закључка којим утврђује да постоје оправдани разлози да „Одлука о 

извршењу Буџета Града Бања Лука за 2023. годину“ ступи на снагу наредног дана од дана 

објављивања у Службеном гласнику Града Бања Лука. 
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9. Приједлог одлуке о утврђивању стопе пореза на непокретности на подручју Града 

Бања Лука за 2023. годину. 

  

10. Приједлог измјена и допуна Програма уређења грађевинског земљишта за 2022. 

годину, Одјељења за саобраћај и путеве. 

 

11. Приједлог измјена и допуна Програма заједничке комуналне потрошње за 2022. 

годину, Одјељења за саобраћај и путеве. 

 

12. Приједлог измјена и допуна Програма уређења грађевинског земљишта за 2022. 

годину, Одјељења за комуналне послове. 

 

13. Приједлог измјена и допуна Програма заједничке комуналне потрошње за 2022. 

годину, Одјељења за комуналне послове. 

 

14. Информација о раду Комисије за анализу усклађености поступака јавних набавки 

са одлукама и програмима Скупштине града. 

 

15. Приједлог одлуке о доношењу измјене дијела Регулационог плана „Паприковац - 

Петрићевац“ - секција „Ц“ „Е“, „Ф“, „Г“ и „X“.  

 

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

између улица: Булевар Цара Душана, Омладинске, Радоја Домановића, Бранка Мораче, 

Патре, Теодора Колокотрониса и лијеве обале Врбаса (радни назив: „Југ 7“). 

 

17. Приједлог одлуке о доношењу измјене дијела Регулационог плана „Велепрехрана“. 

 

18. Приједлог одлуке о доношењу измјене дијела Регулационог плана стамбеног 

насеља „Шарговац 2“. 

 

19. Иницијативе за измјену Регулационих планова: 

 1. Иницијатива за измјену дијела Регулационог плана „Обилићево“ у Бањалуци. 

 2. Иницијатива за измјену дијела Регулационог плана „Медено поље“. 

 3. Иницијатива за измјену дијела Регулационог плана „Српске Топлице 4“. 

 

20. Иницијативa за израду Зонинг плана на катастарским парцелама бр. 894, 893/1, 

893/2, 892/3, 892/2, 892/1, 891, 889/4, 889/3 и 889/1, све у к.о. Залужани (нови премјер). 

 

21. Приједлог програма мјера и плана систематске превентивне дератизације, 

дезинсекције и дезинфекције за град Бању Лука за 2023. годину. 

 

22. Информација о финансијском пословању ЈУ Центар за предшколско васпитање и 

образовање Бања Лука за 2021. годину. 

 

23. Извјештај о реализацији Годишњег програма рада ЈУ Центар за предшколско 

васпитање и образовање Бања Лука за радну 2021/2022. годину. 

 

24. Годишњи програм рада ЈУ Центар за предшколско васпитање и образовање Бања 

Лука за радну 2022/2023. годину. 

 

25. Информација о стању у привреди и запошљавању у граду Бањалуци 

за 2021. годину. 

 

26. Информација о стању у области социјалне заштите дјеце са сметњама у развоју на 

подручју града Бања Лука. 
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27. Информација о Центру за породицу. 

 

28. Приједлог одлуке о измјени Одлуке о давању сагласности за закључивање уговора 

о куповини неизграђеног земљишта, ради изградње објеката комуналне инфраструктуре – 

резервоара У-1000 м3 (Пилипово брдо) за водоводни подсистем Бронзани Мајдан, 

Регионални водовод „Црно Врело“ у Бањалуци. 

 

29. Приједлог одлуке о давању сагласности за закључење Уговора о купопродаји 

земљишта непосредном погодбом, ради комплетирања грађевинске парцеле са Мишић 

Ненадом из Бање Луке, Рекавице број 188. 

 

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

неизграђеног градског грађевинског земљишта у својини Града Бањалука са 

непокретностима у својини „ЗИС Интернационал“ д.о.о. Бањалука и Симе (Илије) Чекића 

из Бањалуке. 

 

31. Приједлог одлуке о давању сагласности за закључење Уговора о замјени 

некретнина које су у својини Слијепчевић Олге, за некретнине у својини Града Бањалуке. 

 

32. Приједлог одлуке о давању сагласности за повлачење тужбе. 

 

33. Приједлог рјешења о измјени Рјешења о именовању и овлаштењу одборника 

Скупштине града Бања Лука, за закључивање бракова. 

 

 
  

 ПОТПРЕДСЈЕДНИК 

 СКУПШТИНЕ ГРАДА 

  

Саша Чудић, др техничких наука 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗМЈЕНЕ У ДНЕВНОМ РЕДУ  
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ДОПУНА ДНЕВНОГ РЕДА  

 

 34. Приједлог одлуке о доношењу измјене дијела Регулационог плана стамбеног 

насеља „Шарговац 2“. 

 

Тачка скинута са Дневног реда  

 

 13. Информација о раду Одбора за праћење реализације усвојених програма, 

планова и пројеката у области комуналне и саобраћајне инфраструктуре. 

 

 

ИЗМЈЕНЕ У РАСПОРЕДУ ТАЧАКА ДНЕВНОГ РЕДА 

 

 

 Тачка 11. из Приједлога Дневног реда постаје тачка 3. Приједлог одлуке о 

одобравању зајма Привредном друштву „Завод за изградњу“ а.д. Бања Лука. 

 

 Тачка 32. из Приједлога Дневног реда постаје тачка 4. Приједлог одлуке о 

одобравању средстава привредним субјектима који обављају услуге зимске службе. 

 

 Тачка 33. из Приједлога Дневног реда постаје тачка 5. Приједлог одлуке о 

одобравању средстава превознику за вршење услуге превоза инвалидних лица на подручју 

Града Бања Лука. 

 

 Тачка 34. из Приједлога Дневног реда постаје тачка 18. Приједлог одлуке о 

доношењу измјене дијела Регулационог плана стамбеног насеља „Шарговац 2“. 


