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УСВОЈЕНИ ДНЕВНИ РЕД 

18. СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА 

 

1. Разматрање и усвајање Скраћеног записника са 17. сједнице Скупштине Града, 

одржане 25.10.2022. године. 

 

2. Кадровска питања: 

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

престанка мандата одборнику Велибору Станићу – Социјалистичка партија.  

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

додјеле мандата одборнику Николи Вукчевићу  – Социјалистичка партија.  

 3. Приједлог рјешења о констатовању престанка мандата предсједнику Скупштине 

града Бања Лука. 

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

именовања, награде и признања. 

 5. Приједлог рјешења о измјени Рјешења о именовању Комисије за буџет и 

финансије. 

 6. Приједлог рјешења о измјени Рјешења о именовању Комисије за инвалидску и 

борачку заштиту. 

 7. Приједлог рјешења о именовању вршиоца дужности чланова Одбора за жалбе 

запослених у Градској управи Града Бања Лука. 

 8. Приједлог рјешења о разрјешењу члана Градске изборне комисије Бања Лука, 

због истека мандата. 

 9. Приједлог одлуке о објављивању Јавног конкурса за именовање 1 (једног) члана 

Градске изборне комисије Бања Лука. 

 10. Приједлог рјешења о разрјешењу директора ЈУ Центар за предшколско 

васпитање и образовање Бања Лука. 

 11. Приједлог рјешења о именовању вршиоца дужности директора ЈУ Центар за 

предшколско васпитање и образовање Бања Лука. 

 12. Приједлог одлуке о објављивању Јавног конкурса за именовање директора ЈУ 

Центар за предшколско васпитање и образовање Бања Лука. 

 13. Приједлог одлуке о поништавању конкурса за именовање Управног одбора 

Туристичке организације Града Бања Лука. 

 14. Приједлог одлуке о поништавању конкурса за именовање Управног одбора ЈУ 

СЦ „Борик“ Бања Лука. 

 15. Приједлог одлуке о објављивању Јавног конкурса за именовање Туристичке 

организације Града Бања Лука и ЈУ СЦ „Борик“ Бања Лука. 

 16. Приједлог рјешења о разрјешењу члана Школског одбора на лични захтјев. 

 17. Приједлог одлуке о условима и расписивању Конкурса за избор и именовање 

чланова школских одбора, из реда представника локалне заједнице, у основним и средњим 

школама на подручју града Бања Лука. 

 18. Приједлог рјешења о разрјешењу члана Скупштине акционара Јавног предузећа 

Регионалнa депонија „ДЕП-ОТ“ Бања Лука, на лични захтјев. 
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 19. Приједлог рјешења о именовању члана Скупштине акционара Јавног предузећа 

Регионалнa депонија „ДЕП-ОТ“ Бања Лука. 
 

3. 1. Приједлог одлуке о расподјели утврђеног суфицита за 2021. годину. 

 2. Приједлог одлуке о расподјели неутрошених намјенских, резервисаних средстава 

и неутрошеног суфицита из претходног пeриода. 

  

4. Приједлог закључка о прихватању Нацрта ребаланса буџета Града Бања Лука за 

2022. годину. 

  

5. Приједлог закључка о прихватању Нацрта буџета Града Бања Лука за 2023. годину. 

  

6. Приједлог одлуке о доношењу измјене дијела Регулационог плана „Лауш 1“. 

 

7. Приједлог одлуке о доношењу измјене дијела Регулационог плана „Ада Дебељаци 

2“. 

 

8. Приједлог одлуке о доношењу измјене дијела Регулационог плана Пословне зоне 

„Рамићи“. 

  

9. Приједлог одлуке о измјени дијела Регулационог плана „Лауш 3“. 

  

10. Приједлог одлуке о измјени дијела Регулациоиог илана Пословне зоне „Рамићи. 

 

11. Приједлог одлуке о измјени Одлуке о измјени дијела Регулационог плана за 

уређење обала Врбаса. 

 

12. Приједлог закључка о утврђивању Нацрта Регулационог плана стамбеног насеља 

„Лазарево 3“.  

 

13. Приједлог закључка о поновном утврђивању Нацрта Регулационог плана за  

простор између улица Гаврила Принципа, Источног транзита и десне обале Врбаса (радни 

назив „ЈУГ 5“). 

 

14. Приједлог одлуке о именовању Савјета за израду измјене дијела Регулационог 

плана дијела централног подручја града Бањалуке. 

 

15. Приједлог одлуке о именовању Савјета за израду Регулационог плана за простор 

између улица: Бана Милосављевића, Алеје Светог Саве, Николе Пашића, Васе Пелагића и 

Бана Др Т. Лазаревића у Бањалуци (радни назив: ,,Центар-Сјевер“). 

 

16. Приједлог одлуке о комуналним таксама. 

 

17. Приједлог одлуке о приступању процесу израде Плана капиталних инвестиција 

Града Бања Лука за период од 2023. до 2025. године 

 

18. Приједлог одлуке о потписивању Споразума о сарадњи Града Цангџоу, Провинција 

Хебеи, Народна Република Кина и Града Бања Лука. 

 

19. Приједлог одлуке о давању сагласности на иницијативу за подизање спомен - 

обиљежја погинулим борцима Одбрамбено - отаџбинског рата Републике Српске у МЗ 

Горња Пискавица. 
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20. Приједлог одлуке о утврђивању назива улице на Петрићевцу - МЗ „Петрићевац“: 

Улица Миланчића Миљевића. 

 

21. Приједлог одлуке о додјели на једнократно кориштење стамбене јединице у Улици 

Патријарха Арсенија Чарнојевића број 33. 

 

22. Приједлог одлуке о додјели стамбене јединице у Улици Књаза Милоша број 31. 

 

23. Приједлог одлуке о давању у закуп гараже у Улици Југ Богдана број 80 

 

24. Приједлог одлуке о издавању у закуп пословних простора које се налазе у МЗ 

Петрићевац, у Улици Бранислава Нушића бб. 

 

25. Приједлог одлуке о о додјели пословног простора у закуп под посебним условима 

Јавној установи Центар за предшколско васпитање и образовање 

Бања Лука - објекат васпитно образовне - предшколске установе, у Бањој Луци, у Улици 

Вељка Петровића бб. 

 

26. Приједлог одлуке о додјели пословног простора у закуп - под посебним условима, 

Боксерском клубу „Славија“ Бања Лука.  

 

27. Приједлог одлуке о додјели пословног простора у закуп - под посебним условима, 

Хуманитарном удружењу ветерана 1. ГМТБР ГШ ВРС „Гардијско срце“. 

 

28. Приједлог одлуке о додјели пословног простора у закуп - под посебним условима, 

Градској организацији Црвеног крста Бања Лука. 

 

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

Центру за развој пољопривреде и села Бања Лука. 

 

30. Извјештај о раду и Извјештај о финансијском пословању за 2021. годину, ЈУ 

„Бански двор - Културни центар“ Бања Лука. 

 

31. Приједлог одлуке о давању сагласности за закључивање Уговора о куповини 

земљишта - ради реконструкције Улице Тешана Подруговића у Бањалуци. 

 

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

некретнина, непосредном погодбом, између Града Бања Лука и „РЕГРАД“ д.о.о. 

Бањалука. 

 

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

некретнина које су у својини Српске православне црквене општине Бањалука на адреси 

ул. Првог крајишког корпуса у Бањалуци за некретнине у својини Града Бањалука на 

адреси на углу ул. Новице Церовића и Саве Ковачевића. 

 

34. Приједлог одлуке о исправци грешке у Одлуци о продаји гаража број: 22-013-

440/22. 

 
  

 ПОТПРЕДСЈЕДНИК 

 СКУПШТИНЕ ГРАДА 

  

Саша Чудић, др техничких наука 

 


