
 

РАДНА ТИЈЕЛА - 21. СЈЕДНИЦА СГ 

 

Комисија за мјесне заједнице, називе улица и тргова. 

ПЕТАК, 24.3.2023. године у 9.00 часова                   САЛА 238 

 7. Приједлог одлуке о утврђивању назива улица у насељеном месту Рамићи: 

Улица 12. маја, Улица 21. новембра, XXIII Куљанска улица, Улица 24. октобра, Улица 

28. фебруара, Улица Борачког насеља, Улица Мајке Божане Делић, Улица Мајке Грозде 

Делић, Улица Мајке Милеве Жупић, Улица Малешевића пут, Улица Проте Уроша 

Козомаре, Улица Савићки пут, Улица Српских бораца, Улица Стара приједорска цеста, 

Улица Здравка Маријанца, Жељезничка улица, Улица Живка Бабића и Улица Живка 

Радишића. 

 8. Приједлог одлуке о утврђивању назива улица у насељеном мјесту Драгочај: 

Улица Младости, Орловска улица, Подградинска улица, Сретењска улица, Страњанска 

улица, Улица Незнаних јунака, Улица Јасењска, Улица Кључана, Благајска улица, 

Улица Божића пут,  Набрђанска улица, Улица Српских ослободилаца и Улица 

Павловача. 

 9. Приједлог одлуке о утврђивању назива улице у МЗ Ада: Улица Проф. др 

Смиље Аврамов. 

 10. Приједлог одлуке о утврђивању назива улице у МЗ Лауш 2: Улица 

Миланчића Миљевића. 

 

Савјет за младе и спорт. 

ПЕТАК, 24.3.2023. године у 10.30 часова                   САЛА 238 

 21. Информација о реализацији Програма развоја спорта Града Бања Лука за 

период 2018-2022. године - за 2022. годину. 

 22. Приједлог програма развоја спорта Града Бања Лука са приоритетним 

областима финансирања за 2023. годину. 

 

Комисија за избор и именовање, награде и признања. 

ПЕТАК, 24.3.2023. године у 13.00 часова                   САЛА 238 

2. Кадровска питања: 

    1. Приједлог рјешења о именовању директора ЈУ Спортски центар „Борик“ 

Бања Лука. 

    2. Приједлог рјешења о именовању директора Градске развојне агенције Бања 

Лука. 

   4. Приједлог рјешења о именовању вршиоца дужности чланова Одбора за 

жалбе запослених у Градској управи Града Бања Лука. 

   5. Приједлог одлуке о измјени Одлуке о оснивању повременог радног тијела 

Одбора за праћење реализације усвојених програма, планова и пројеката у области 

комуналне и саобраћајне инфраструктуре. 

 40 Приједлог одлука о наградама и признањима, поводом 22. априла – Дана 

града Бањалуке. 

 

 

Савјет за културу. 

ПЕТАК, 24.3.2023. године у 15.00 часова                   САЛА 238 

 23. Информацију о активностима у културној дјелатности на подручју града 

Бања Лука у 2022. години. 

 24. Приједлог календара културних манифестација града Бања Лука за 2023. 

годину. 
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Одбор за сарадњу са вјерским заједницама, невладиним организацијама, 

националним мањинама, другим удружењима грађана и за равноправност полова. 

ПОНЕДЈЕЉАК, 27.3.2023. године у 10.00 часова       САЛА 238 

 26. Информација о активностима удружења грађана у 2022. години.                    .              

 

 

Комисија за привреду и развој. 

ПОНЕДЈЕЉАК, 27.3.2023. године у 12.00 часова       САЛА 238 

 19. Извјештај о пословању „Еко топлана Бањалука“ д.о.о. Бањалука и раду 

органа предузећа у 2021. години.  

 20. План пословања „Еко топлана Бањалука“ д.о.о. Бањалука за 2022. годину и 

активностима на припреми грејне сезоне 2022/2023. 

 28. Приједлог рјешења о именовању Комисије чији је задатак да проведе 

поступак у складу са Програмом додјеле субвенција пословним субјектима у Граду 

Бања Лука за 2023. годину. 

 41. Извјештај о раду Центра за развој и унапређење села Бања Лука, за 2022. 

годину. 

 42. Програм рада и финансијски план Центра за развој и унапређење села Бања 

Лука, за 2023. годину. 

 44. Приједлог календара туристичких манифестација града Бања Лука за 2023. 

годину.  

 

 

Одбор за здравство, школство и социјалну политику. 

ПОНЕДЈЕЉАК, 27.3.2023. године у 14.30 часова       САЛА 238 

 13. Приједлог стратегије демографског развоја града Бање Луке, за период од 

2023 – 2030. године.  

 17. Извјештај о пословању и годишњи обрачун Јавне установе „Центар за 

образовање одраслих“ Бања Лука за 2022. годину. 

 18. Програм рада и финансијски план Јавне установе „Центар за образовање 

одраслих“ Бања Лука за 2023. годину. 

 25. Приједлог програма мјера за спрјечавање и сузбијање, елиминацију и 

ерадикацију заразних болести на подручју града Бања Лука за 2023. годину. 

 

 

Комисија за прописе, представке и провођење Етичког кодекса Скупштине. 

УТОРАК, 28.3.2023. године у 10.00 часова                   САЛА 238 

 5. Приједлог одлуке о обрачуну накнаде трошкова уређења градског 

грађевинског земљишта. 

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

условима, Удружењу пензионера Града Бања Лука. 

 12. Приједлог одлуке о додјели у закуп - под посебним условима 

пословног простора - канцеларије у објекту бише МЗ „Центар 1 - 

Удружењу ветерана и бораца „Орлови“. 

 27. Приједлог одлуке о продаји покретне имовине – машинске опреме у 

Пословној зони „Рамићи-Бања Лука”. 

 29. Приједлог одлуке о преносу права својине без накнаде у сврху 

изградње дионице ауто - пута Бањалука – Приједор. 

 30. Приједлог одлуке о уступању права управљања, коришћења и одржавања 

тениских терена изграђених на дијелу земљишта означеном као кч.бр. 1221/1 к.о. 

Бањалука 6, у корист Тениског савеза Републике Српске. 
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 31. Приједлог одлуке о давању сагласности за закључење Уговора о куповини 

земљишта по основу изграђене саобраћајнице - приступни пут у Улици Паје Jовановића 

бб, у насељу Дервиши, у Бањалуци, са Берендика (Марко) Миливојем. 

 32. Приједлог одлуке о давању сагласности за закључење Уговора о 

куповини земљишта ради изградње саобраћајнице - огранак Улице Благоја Паровића, 

у Бањалуци, са Јовановић (Ранко) Жарком. 

 33. Приједлог одлуке о давању сагласности за закључење Уговора о 

куповини земљишта ради изградње саобраћајнице - угао Улице Новака Пивашевића и 

Весели бријег, у Бањалуци, са Божић (Здравко) Вукашином. 

 34. Приједлог одлуке којом се даје сагласност за закључење Уговора о 

куповини земљишта - ради изградње саобраћајнице у насељу Мотике у 

Бањалуци. 

 35. Приједлог одлуке о давању сагласности за закључивање Уговора о 

куповини неизграђеног земљишта, ради изградње објеката комуналне 

инфраструктуре - резервоара водоводног подсистема Славићка - „Црно врело“ 

Бањалука. 

 36. Приједлог одлуке o давању сагласности за закључивање Уговора о 

куповини земљишта - ради изградње саобраћајнице у складу са Регулационим 

планом стамбеног насеља Чесма - Мађир III у Бањалуци. 

 43. Приједлог одлуке о измјенама и допунама Одлуке о безбједности саобраћаја 

на путевима града Бања Лука.  

  

 

Комисија за просторно уређење, заштиту околине, културног и природног 

насљеђа. 

УТОРАК, 28.3.2023. године у 12.00 часова                     САЛА 33 

 3. Приједлог одлуке о именовању Савјета за израду Регулационог плана 

„Центар – Југ 1“. 

 4. Иницијативa за измјену дијела Регулационог плана за простор између 

Булевара војводе Петра Бојовића, Булевара војводе Живојина Мишића и ријеке Врбас 

(радни назив: „Филиповића поље“).  

 

Комисија за стамбено-комуналне послове и послове саобраћаја. 

СРИЈЕДА, 29.3.2023. године у 12.00 часова                   САЛА 238 

 5. Приједлог одлуке о обрачуну накнаде трошкова уређења градског 

грађевинског земљишта. 

 6. Приједлог одлуке о измјенама и допунама Одлуке о обрачуну накнаде за 

ванредне превозе на подручју Града Бања Лука. 

 43. Приједлог одлуке о измјенама и допунама Одлуке о безбједности саобраћаја 

на путевима града Бања Лука.  

  

                                   

 

Комисија за буџет и финансије. 

СРИЈЕДА, 29.3.2023. године у 14.00 часова               САЛА 238 

 45. Приједлог одлуке о отпису потраживања Рукометног клуба Борац.              .                      


