На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник Републике Српске, бр.
101/04, 42/05 и 118/05), члана 32. став 2. тачка 1, и члана 112. Статута Града Бањалука (Службени
гласник Града Бањалука, бр. 25/05 и 30/07), Скупштина града Бањалука је, на 55. сједници, одржаној
29.06.2012. године, донијела

О Д Л У К У
о измјенама и допунама Статута Града Бањалука

Члан 1.
Члан 51. став 2. Статута Града Бањалука (Службени гласник Града Бањалука, бр. 25/05 и
30/07) мијења се, и гласи:
„Мандат Градоначелнику престаје прије истека времена на које је изабран-из разлога
прописаних Изборним законом Републике Српске“.

Члан 2.
Члан 52. мијења се, и гласи:
„Мандат Градоначелнику може престати опозивом.
Поступак опозива може се покренути из разлога прописаних Изборним законом Републике
Српске.
Иницијативу за опозив Градоначелника може покренути једна трећина одборника, или десет
посто бирача уписаних у Централни бирачки списак Града.
Иницијатива за опозив Градоначелника мора бити образложена.
Скупштина Града дужна је да све иницијативе за опозив Градоначелника стави на дневни ред,
и-у року од 30 дана од дана пријема иницијативе, донесе одлуку“.

Члан 3.
Члан 53, став 1, мијења се, и гласи:
„Ако Скупштина Града донесе одлуку о покретању поступка опозива Градоначелника,
проводи се поступак опозива-у складу са Изборним законом Републике Српске“.
Иза става 2, додаје се став 3, који гласи:
„Ако Градоначелник не буде опозван, поступак поновног опозива не може се покренути прије
истека рока од годину дана од дана изјашњавања бирача о његовом опозиву“.

Члан 4.
Члан 80. мијења се, и гласи:
„Скупштина Града може расписти референдум - ради претходног изјашњења грађана о
питањима из надлежности Града, утврђених законом и овим Статутом“.

Члан 5
Члан 81. мијења се, и гласи:
„Приједлог за расписивање референдума могу поднијети: једна трећина одборника,
градоначелник, или најмање 10% бирача уписаних у бирачки списак Града“.
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Члан 6
Члан 82. мијења, се и гласи:
„Скупштина Града доноси одлуку о расписивању референдума већином гласова од укупног
броја одборника“.

Члан 7.
Члан 83. мијења се, и гласи:.
„Поступак о провођењу референдума, и органи за провођење референдума утврђени су
Законом о референдуму и грађанској иницијативи.
Одлука донесена на референдуму-објављује се у Службеном гласнику Града Бањалуке“.

Члан 8.
Чланови 84, 85. и 86.- бришу се.

Члан 9.
Члан 91. мијења се, и гласи:
„Грађани могу-путем грађанске иницијативе, иницирати доношење и измјену општих аката из
надлежности Скупштине Града, и подносити друге приједлоге за рјешавање питања из надлежности
органа Града.
Иницијатива из претходног става мора да садржи најмање 5% потписа грађана уписаних у
бирачки списак Града.
Грађанска иницијатива подноси се у форми, по поступку и на начин утврђен Законом о
референдуму и грађанској иницијативи.
Надлежни орган дужан је донијети одлуку о достављеној грађанској иницијативи, најкасније
у року од 60 дана од дана пријема исте“.

Члан 10.
Члан 99. мијења се, и гласи:
„Мјесна заједница има Савјет.
Мандат Савјета траје 4 године.
Број чланова Савјета је сљедећи:
1. за мјесне заједнице до 1.000 регистрованих бирача – пет чланова;
2. за мјесне заједнице од 1.000 – 5.000 регистрованих бирача - седам чланова;
3. за мјесне заједнице од 5.000 – 10.000 регистрованих бирача – девет чланова;
4. за мјесне заједнице преко 10.000 регистрованих бирача – једанаест чланова.

Члан 11.
Члан 100 мијења се, и гласи:
„Савјет мјесне заједнице бирају бирачи уписани у Централни бирачки списак, који имају
пребивалиште на подручју мјесне заједнице, на зборовима грађана, тајним гласањем“.
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Члан 12.
Послије члана 100, додају се нови чланови 100а и 100б, који гласе:
„Члан 100а
Збор грађана мјесне заједнице може бирати чланове Савјета-тајним гласањем, ако је на Збору
присутно:
1. у мјесној заједници до 1.000 регистрованих бирача – најмање 30 бирача;
2. у мјесној заједници од 1.000 – 3.000 регистрованих бирача – најмање 50 бирача;
3. у мјесној заједници која има од 3.000 – 10.000 регистрованих бирача – најмање 75 бирача;
4. у мјесној заједници која има преко 10.000 регистрованих бирача – најмање 100 бирача.
За чланове Савјета, изабрани су кандидати који су добили највећи број гласова бирача који су
гласали на збору грађана за избор чланова Савјета“.
Члан 100б
Избори за Савјет Мјесне заједнице проводе се у складу са Изборним законом Републике
Српске.
Органи за провођење избора су:
1. Градска изборна комисија,
2. Бирачки одбори“.

Члан 13.
У члану 101, иза ријечи: „Скупштина Града“, брише се зарез, и додају ријечи: „у складу са
Изборним законом Републике Српске“.

Члан 14.
Члан 102. мијења се, и гласи:
„Организација, послови, начин финансирања, као и друга питања од значаја за рад мјесних
заједница-биће регулисани Одлуком.
Члан 15.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику Града
Бањалука.

Број: 07-013-523/12.
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