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УСВОЈЕНИ ДНЕВНИ РЕД 

20. СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА 

 

1. Разматрање и усвајање Скраћеног записника са 19. сједнице Скупштине Града, 

одржане 29.12.2022. године и Скраћеног записника са 7. ванредне сједнице Скупштине 

Града, одржане 31.1.2023. године. 

 

2. Кадровска питања: 

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

престанка мандата одборнику Милану Милаковићу – СПС-СОЦИЈАЛИСТИЧКА 

ПАРТИЈА СРПСКЕ - „БУДУЋНОСТ СРПСКЕ“. 

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

додјеле мандата одборнику Драгану Стрики – СПС-СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА 

СРПСКЕ - „БУДУЋНОСТ СРПСКЕ“. 

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

престанка мандата одборнику Боривоју Обрадовићу. 

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

додјеле мандата одборнику Љуби Нинковићу. 

 5. Приједлог рјешења о избору предсједника Скупштине Града Бања Лука. 

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

именовања, награде и признања. 

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

финансије. 

 8. Приједлог рјешења о измјени Рјешења о именовању Комисије за привреду и 

развој. 

 9. Приједлог одлуке о условима и расписивању конкурса за попуну упражњеног 

мјеста директора ЈУ Спортски центар „Борик“ Бања Лука. 

 10. Приједлог рјешења о именовању чланова Управног одбора ЈУ Туристичка 

организација града Бања Лука. 

 11. Приједлог рјешења о именовању чланова Управног одбора ЈУ СЦ „Борик“ Бања 

Лука. 

 12. Приједлог рјешења о именовању члана Градске изборне комисије Бања Лука. 

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

реализације усвојених програма, планова и пројеката у области комуналне и саобраћајне 

инфраструктуре. 

 14. Приједлог одлуке о оснивању Комисије за анализу усклађености поступака 

јавних набавки са одлукама и програмима Скупштине града. 

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

представке и провођење Етичког кодекса. 

 16. Приједлог рјешења о измјени Рјешења о именовању Одбора за здравство, 

школство и социјалну политику. 

 17. Приједлог рјешења о измјени Рјешења о именовању Одбора за регионалну и 

међународну сарадњу. 
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 18. Приједлог рјешења о разрјешењу члана Гарантног одбора. 

 19. Приједлог рјешења о разрјешењу директора ЈУ Градска развојна агенција Бања 

Лука. 

 20. Приједлог одлуке о условима и расписивању јавног конкурса за избор 

директора ЈУ Градска развојна агенција Бања Лука. 

 

 

3. Приједлог одлуке о измјени и допуни Одлуке о образовању, организацији, 

пословима и начину финансирања мјесних заједница на подручју града Бања Лука. 

 

4. Приједлог програма уређења грађевинског земљишта за 2023. годину, Одјељења за 

комуналне послове. 

 

5. Приједлог програма заједничке комуналне потрошње за 2023. годину, Одјељења за 

комуналне послове. 

 

6. Приједлог програма уређења грађевинског земљишта за 2023. годину, Одјељења за 

саобраћај и путеве. 

 

7. Приједлог програма заједничке комуналне потрошње за 2023. годину, Одјељења за 

саобраћај и путеве. 

 

8. Приједлог одлуке  о доношењу Регулационог плана за простор између улица Краља 

Петра I Карађорђевића, Српске улице, Улица Васе Пелагића, Бана Др Т. Лазаревића, 

Видовданске улице и Трга српских јунака. 

 

9. Приједлог одлуке  о доношењу измјене дијела регулационог плана за простор 

између Широке ријеке и Мотела „Интернационал“ у Бањалуци. 

 

10. Приједлог одлуке  о измјени дијела Регулационог плана „Југ 2“. 

 

11. Приједлог одлуке о измјени дијела Регулационог плана привредног комплекса 

„Медено поље“. 

 

12. Приједлог одлуке  о измјени дијела Регулациоиог илана за проетор између улица: 

Бранка Мораче, Радоја Домановића, Боланог Дојчина, Козарске и лијеве обале ријеке 

Врбас (радни назив: „Југ 6“). 

 

13. Приједлог одлуке о доношењу измјене дијела Регулационог плана дијела 

централног подручја града Бањалуке. 

 

14. Приједлог одлуке о доношењу измјене дијела Регулационог плана Лауш 4. 

 

15. Приједлог одлуке  о измјени дијела Регулационог плана „Центар-Исток. 

 

16. Приједлог одлуке  о изради Регулационог плана „Центар-Југ 1“. 

 

17. Приједлог одлуке о измјени и допуни Одлуке о такси превозу на подручју града 

Бања Лука. 

 

18. Приједлог одлуке о измјенама Одлуке о одређивању радног времена правним 

лицима и предузетницима који обављају трговинску, занатску и услужну дјелатност на 

подручју града Бања Лука. 
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19. Приједлог одлуке о утврђивању основице за обрачун ренте. 

 

20. Приједлог одлуке о мртвозорничкој служби на подручју града Бање Луке. 

 

21. Приједлог одлуке о продаји пословног простора, бр. ПР-1 (стари број 185А), који се 

налази Улици цара Лазара бр. 20, површине 59 m2. 

 

22. Приједлог одлуке о продужењу периода закупа под посебним условима Удружењу 

грађана „Мозаик пријатељства“ Бања Лука. 

 

23. Приједлог одлуке о продужењу периода закупа под посебним условима ЈУ Центар 

за социјални рад Бања Лука. 

 

24. Приједлог одлуке о продужењу периода закупа под посебним условима Фондацији 

„Удружене жене“ Бања Лука. 

 

25. Приједлог одлуке о продужењу периода закупа под посебним условима Фондацији 

„Иновациони центар“ Бања Лука, за пословни простор бр. 186, у Бањој Луци, у Улици 

Младена Стојановића бр. 93. 

 

26. Приједлог одлуке о продужењу периода закупа под посебним условима Фондацији 

„Иновациони центар“ Бања Лука, за пословни простор бр. 139, у Бањој Луци, у Улици Југ 

Богдана бр. 4/6. 

 

27. Приједлог одлуке о продужењу периода закупа под посебним условима Хрватском 

пјевачком друштву „Нада“. 

 

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

Јавној здравственој установи Дом здравља у Бањој Луци. 

 

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

Боксерском клубу „Славија Бања Лука.  

 

30. Приједлог одлуке о додјели у закуп пословних просторија под посебним условима 

Агенцији за посредничке, информатичке и финансијске услуге. 

 

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

Фондацији за развој креативне индустрије „Хауба“. 

 

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

Боксерском клубу „БЛ 22“ Бања Лука. 

 

33. Приједлог одлуке о отпису потраживања. 

 

34. Приједлог програма додјеле субвенција пословним субјектима у Граду Бања Лука 

за 2023. годину 

 

35. Приједлог програма суфинансирања културно - умјетничког аматеризма, програма 

и пројеката у области културе за 2023. годину. 

 

36. Информација о реализацији акционог плана суфинансирања омладинских 

активности града Бањалука, за 2022. годину. 

 

37. Приједлог акционог плана суфинансирања омладинских активности града 

Бањалука за 2023. годину. 
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38. Информација о активностима удружења која окупљају припаднике националних 

мањина, цркава, вјерских заједница, њихових установа и организација у 2022. години. 

 

39. Информација о реализацији пројекта „Јачање улоге МЗ у БиХ“ и потреби усвајања 

„Визије развоја мјесних заједница у Граду Бања Лука“. 

 

40. Приједлог одлуке о давању сагласности за закључивање уговора о куповини 

неизграђеног земљишта, ради изградње објеката комуналне инфраструктуре - резервоара 

водоводног подсистема „Бронзани Мајдан“ регионални водовод „Црно Врело“ у 

Бањалуци. 

 

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

земљишта: кч.бр. 494/2 површине 23 м2, уписана у ЛН број 68 к.о. Пресначе, кч.бр. 491/1 

површине 42 м2, уписана у ЛН број 242 к.о. Пресначе и кч.бр. 493/1 површине 14 м2, 

уписана у ЛН број 654 к.о. Пресначе – ради реконструкције Улице Тешана Подруговића у 

Бањалуци. 

 

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

земљишта: - кч.бр. 627/1 површине 102 м2, уписана у ЛН број 238 к.о. Пресначе – ради 

реконструкције Улице Тешана Подруговића у Бањалуци. 

 

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

земљишта: кч.бр. 476/3 површине 55 м2, уписана у ЛН број 383 к.о. Пресначе  – ради 

реконструкције Улице Тешана Подруговића у Бањалуци. 

 

44. Приједлог одлуке о давању сагласности за закључивање уговора о куповини 

земљишта: - кч.бр. 517/1 површине 19 м2, уписана у ЛН број 215 к.о. Пресначе  – ради 

реконструкције Улице Тешана Подруговића у Бањалуци. 

 

45. Приједлог одлуке о давању сагласности за закључење уговора о замјени земљишта 

између Града Бања Лука са једне и Карановић (Васо) Мирко из Бање Луке са друге стране. 

 

46. Приједлог одлуке о усвајању Плана капиталних инвестиција.  

 

47. Приједлог одлуке о кредитном задужењу Града Бања Лука за финансирање 

капиталниих инвестиција 

  

 ПОТПРЕДСЈЕДНИК 

 СКУПШТИНЕ ГРАДА 

  

Саша Чудић, др техничких наука 
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ИЗМЈЕНЕ У ДНЕВНОМ РЕДУ  

 

 

 Тачке скинуте са Дневног реда  

 

 У складу са чланом 51. Пословника Скупштинее града Бања Лука („Службени 

гласник Града Бања Лука“, бр. 32/16, 4/17, 8/17 и 34/17), којима је у ставу (1) прописано 

да, „Ако након разматрања предложеног акта радно тијело већином гласова присутних 

чланова не подржи приједлог, Скупштина ће приликом утврђивања дневног реда, исте 

скинути са дневног реда“, те ставом (2), којим је прописано да „Уколико о приједлогу акта 

одлучује више радних тијела, у ситуацији из става 1. овог члана, предност ће се дати 

мишљењу ресорног радног тијела“, скинуте су сљедеће тачке: 

 

 8. Приједлог одлуке  о измјени дијела Регулационог плана „Центар-Исток. 

 Комисија за просторно уређење, заштиту околине, културног и природног 

насљеђа није подржала Приједлог одлуке.  

 

 11. Приједлог одлуке  о измјени дијела Регулационог плана за простор између 

улица: Књаза Милоша, Проте Николе Костића, нове трасе улице Илије Гарашанина и 

жељезничке пруге Бањалука-Нови Град (радни назив: Ливница). 

 Комисија за просторно уређење, заштиту околине, културног и природног 

насљеђа није подржала Приједлог одлуке.  

 

 12. Приједлог одлуке  о измјени дијела Регулационог плана за простор између 

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

Теодора Колоктрониса и лијеве обале Врбаса (радни назив: Југ 7“). 

 Комисија за просторно уређење, заштиту околине, културног и природног 

насљеђа није подржала Приједлог одлуке.  

 

 13. Приједлог одлуке  о изради Регулационог плана „Алеја-Парк“. 

 Комисија за просторно уређење, заштиту околине, културног и природног 

насљеђа није подржала Приједлог одлуке.  

 

 14. Приједлог одлуке  о измјени дијела Регулационог плана за простор између: 

Булевара војводе Степе Степановића, улице Вељка Млађеновића, ограде комплекса 

„ИНЦЕЛА“-а и десне обале ријеке Врбас. 

 Комисија за просторно уређење, заштиту околине, културног и природног 

насљеђа није подржала Приједлог одлуке.  

 

 17. Приједлог одлуке  о изради Регулационог плана „Центар-Југ 1“. 

 Комисија за просторно уређење, заштиту околине, културног и природног 

насљеђа није подржала Приједлог одлуке.  

 

 18. Приједлог одлуке  о измјени дијела Регулационог плана за простор између 

улица: Младена Стојановића, Милана Радмана, Краља Петра II Карађорђевића и Триве 

Амелице у Бањалуци. 

 Комисија за просторно уређење, заштиту околине, културног и природног 

насљеђа није подржала Приједлог одлуке.  

 

 20. Приједлог одлуке  о измјени дијела Регулационог плана стамбеног насеља 

„Борик“ у Бањалуци. 

 Комисија за просторно уређење, заштиту околине, културног и природног 

насљеђа није подржала Приједлог одлуке.  
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 24. Приједлог одлуке о побољшању мјера енергетске ефикасности.  

 Комисија за стамбено-комуналне послове и послове саобраћаја није подржала 

Приједлог одлуке. 

 

 

 

 

 ДОПУНА ДНЕВНОГ РЕДА  

 

 

 Комисија за избор и именовање, награде и признања предлаже 

 

 

 Као нову тачку 1, Приједлог рјешења о избору предсједника Скупштине Града 

Бања Лука. 

  

 Остале тачке се помјерају за по једно мјесто. 

  

 3. Кадровска питања: 

 Као нову подтачку 3, Извјештај Комисије за избор и именовање, награде и 

признања о констатовању престанка мандата одборнику Боривоју Обрадовићу. 

 Као нову подтачку 4, Извјештај Комисије за избор и именовање, награде и 

признања о констатовању додјеле мандата одборнику Љуби Нинковићу. 

 

 Остале подтачке се помјерају за по два мјеста. 

 

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

представке и провођење Етичког кодекса. 

 15. Приједлог рјешења о измјени Рјешења о именовању Одбора за здравство, 

школство и социјалну политику. 

 16. Приједлог рјешења о измјени Рјешења о именовању Одбора за регионалну и 

међународну сарадњу. 

 17. Приједлог рјешења о разрјешењу члана Гарантног одбора. 

 18. Приједлог рјешења о разрјешењу директора ЈУ Градска развојна агенција Бања 

Лука. 

 19. Приједлог одлуке о условима и расписивању јавног конкурса за избор 

директора ЈУ Градска развојна агенција Бања Лука. 

 

  

 Градоначелник предлаже Допуну Днeвног реда,  

 тако да тачке  

 

 Приједлог одлуке  о измјени дијела Регулационог плана „Центар-Исток. 

 Приједлог одлуке  о изради Регулационог плана „Центар-Југ 1“. 

 

 буду уврштене у Дневни ред иза осталих тачака из просторно планске области, 

и то: 

 

 Као и тачку „Приједлог одлуке о усвајању Плана капиталних инвестиција“, а прије 

тачке: „Приједлог одлуке о кредитном задужењу Града Бања Лука за финансирање 

капиталних инвестиција.“ 
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 Промјена распореда тачака у Дневном реду: 

 

 Тачка, предложена као Допуна Дневног реда - под као тачка 1, Приједлог рјешења 

о избору предсједника Скупштине Града Бања Лука, постаје подтачка 5. тачке 2,  

 

 2.5. Приједлог рјешења о избору предсједника Скупштине Града Бања Лука. 

 Комисија за избор и именовање, награде и признања је утврдила Приједлог 

рјешења и предлаже Скупштини Града да исто донесе. 

 

 Остале подтачке се појерају за по једно мјесто. 

 

 

 Тачке 51. и 52, предложеног Дневног реда: 

 

 51. Приједлог одлуке о доношењу измјене дијела Регулационог плана дијела 

централног подручја града Бањалуке. 

 Комисија за просторно уређење, заштиту околине, културног и природног 

насљеђа није имала примједби на Приједлог одлуке. 

 

 52. Приједлог одлуке о доношењу измјене дијела Регулационог плана Лауш 4. 

 Комисија за просторно уређење, заштиту околине, културног и природног 

насљеђа није имала примједби на Приједлог одлуке. 

 

 Постају тачке 14. и 15. 

 

 Остале тачке се помјерају за по два мјеста. 

 


