На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник
Републике Српске, бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) члана 32. став 2. тачка 1. и члана
112. Статута Града Бањалука (Службени гласник Града Бањалука, бр. 25/05, 30/07 и
17/12), Скупштина града Бањалука је, на 21. сједници, одржаној 30.05.2014. године,
донијела
О Д Л У К У
о измјенама и допунама Статута Града Бањалукa
Члан 1.
У Статуту Града Бањалука (Службени гласник Града Бањалука, бр. 25/05, 30/07
и 17/12), члан 6. мијења се, и гласи:
„Посебном статутарном одлуком утврдиће се симболи Града“.
Члан 2.
Послије члана 6. додаје се нови члан 6а, који гласи:
„Члан 6а.
(1) Град има празник.
(2) Празник Града је 22. април.“
Члан 3.
У члану 13. став 1. тачка 8. ријечи „Административну службу“, замјењују се
ријечима „Градску управу“, као и у цијелом тексту Статута у одговарајућем падежу.
Члан 4.
Послије члана 28. додаје се нови члан 28а, који гласи:
„Члан 28а.
(1) Град у оквиру својих надлежности обезбјеђује остваривање, заштиту и
унапређивање људских права и слобода грађана и индивидуалних и колективних права
припадника националних мањина у складу са законом.
(2) Град подстиче активности и пружа помоћ удружењима грађана чија
дјелатност је од интереса за Град.
(3) Град у оквиру својих надлежности обезбјеђује, подстиче и унапређује
равноправност полова и остваривање једнаких могућности.“
Члан 5.
Члан 32. мијења се, и гласи:
„Скупштина Града је представничко тијело грађана града, и орган одлучивања и
креирања политике Града.
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У оквиру свог дјелокруга, Скупштина Града:
1. доноси статут Града;
2. доноси одлуке и друга општа акта, и даје њихово аутентично тумачење;
3. доноси буџет, завршни рачун буџета, и усваја извјештај о реализацији буџета;
4. доноси планове и програме развоја Града, план локалног економског развоја,
план инвестирања и план капиталних улагања;
5. доноси развојне, просторне и урбанистичке планове и програме;
6. доноси програм уређења грађевинског земљишта;
7. доноси спроведбене планове;
8. доноси одлуке, и друга општа акта о обављању функција из области културе,
образовања, спорта, здравства, борачко-инвалидске заштите, социјалне заштите,
друштвене бриге о дјеци и омладини, информисања, занатства, туризма, угоститељства,
привреде, приватног предузетништва, пољопривреде, шумарства и заштите околине;
9. утврђује градске таксе, накнаде за уређење и кориштење грађевинског
земљишта, накнаду за кориштење пословног простора, и друге локалне изворе јавних
прихода, који по закону припадају Граду;
10. доноси одлуке и друга општа акта у области цивилне заштите, и заштите од
пожара, у складу са законом, и предузима мјере за функционисање истих;
11. доноси одлуке о прибављању, управљању и располагању имовином Града;
12. доноси одлуку о одређивању назива улица, тргова, дијелова насељених
мјеста и мјесних заједница;
13. доноси одлуку о проглашењу празника града;
14. доноси одлуку о употреби симбола града;
15. доноси одлуку о чланству града у Савезу општина и градова, о удруживању у
друге савезе и организације;
16. доноси план кориштења јавних површина;
17. доноси одлуку о наградама и признањима;
18. бира и разрјешава предсједника Скупштине Града, потпредсједника
Скупштине Града, замјеника градоначелника Града, секретара Скупштине Града,
начелнике одјељења и служби и чланове сталних и повремених радних тијела
Скупштине Града;
19. образује стручну службу за потребе Скупштине и њених радних тијела;
20. оснива Одбор за жалбе и разматра извјештај о раду Одбора;
21.покреће иницијативу за територијалну промјену и промјену назива града и
насељеног мјеста;
22. усваја етички кодекс Скупштине Града;
23. одлучује о задужењу Града;
24. усваја Пословник;
25. разматра извјештај градоначелника о раду у органима предузећа која
обављају комуналне дјелатности,
26. одлучује о располагању капиталом у предузећима која обављају
комуналне дјелатности, а која су у својини града,
27. именује и разрјешава директора и управни одбор
установе чији је оснивач или суоснивач град у складу са законом;
28. разматра годишњи извјештај о раду Градоначелника, и о истом заузима свој
став;
29. одлучује о покретању иницијативе за опозив Градоначелника, у складу са
законом;
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30. оснива предузећа и установе комуналних и других дјелатности-за обављање
послова од интереса за Град, и управља истим у складу са законом;
31. расписује јавни зајам и самодопринос;
32. расписује референдум;
33. доноси одлуке о образовању мјесних заједница на подручју града;
34. даје мишљење о промјени граница града;
35. разматра изјештаје о раду, и програме рада предузећа и установа чији је
оснивач Град;
36. разматра и одлучује о грађанским иницијативама,
37. одлучује о успостављању сарадње са другим општинама и градовима;
38. обавља друге послове, у складу са законом.“
Члан 6.
Члан 34. мијења се и гласи:
„(1) Одборник своју дужност врши у складу са законом, овим статутом,
пословником о раду Скупштине и Етичким кодексом Скупштине Града.
(2) Одборник за вршење одборничке дужности, има право на одборничку
накнаду (одборнички додатак).
(3) Скупштина Града донијеће посебну одлуку о одборничкој накнади.“
Члан 7.
Члан 37. мијења се, и гласи:
„(1) Предсједника и потпредсједника Скупштине бира Скупштина - на
конститутивној сједници, из реда одборника - тајним гласањем, на приједлог Комисије
за избор и именовање.“
Члан 8.
Члан 38. мијења се, и гласи:
„(1) Предсједник Скупштине Града заступа и представља Скупштину Града,
сазива сједнице Скупштине и њима предсједава.
(2) Предсједник Скупштине Града обавља своју дужност са статусом запосленог
лица, по основу рјешења о раду, које доноси Комисија за избор и именовање, на
мандатни период утврђен изборним прописима.
(3) Права и дужности предсједника Скупштине утврђени су Законом и
Пословником Скупштине Града.“
Члан 9.
Члан 39. мијења се, и гласи:
„(1) Потпредсједник Скупштине своју дужност обавља са статусом запосленог
лица по основу рјешења о раду, које доноси Комисија за избор и именовање, на
мандатни период утврђен изборним прописима.
(2) Права и дужности потпредсједника Скупштине утврђени су Законом и
Пословником Скупштине Града.“
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Члан 10.
У члану 40. иза ријечи „30 дана“ брише се остали текст и додају ријечи „од дана
објављивања извјештаја надлежног органа за спровођење избора“.
Члан 11.
Члан 41. мијења се и гласи:
„(1) Прву сједницу новоизабране Скупштине сазива предсједник Скупштине
Града из претходног сазива, најкасније у року од 30 дана од дана објављивања
извјештаја надлежног органа за спровођење избора.
(2) Ако је спријечен предсједник, односно потпредсједник Скупштине Града из
претходног става, прву сједницу, ће сазвати најстарији одборник из претходног сазива.
(3) Ако прву сједницу Скупштине Града не сазову овлашћена лица из ст. 1 и 2.
овог члана, сједницу ће сазвати 1/2 одборника новог сазива.
(4) Првој сједници Скупштине Града до избора предсједника предсједава
најстарији одборник новог сазива, коме у раду помажу два најмлађа одборника новог
сазива који су чланови радног предсједништва из реда политичких странака које имају
највећи број одборника у Скупштини Града.
(5) До избора предсједника Скупштине Града предсједавајући прве сједнице има
сва права и дужности предсједника Скупштине у погледу сазивања и предсједавања
сједницом.
(6) Радно предсједништво обавља консултације са представницима политичких
странака чији су одборници изабрани у Скупштину Града, и предлаже састав Комисије
за верификацију мандата, и Комисије за избор и именовање.
(7) Остала питања везана за конститутивну сједницу Сједницу Града, регулисаће
се Пословником Скупштине Града.“
Члан 12.
Послије члана 44. додаје се нови члан 44а. који гласи:
„Члан 44а.
Скупштина града оснива Одбор за жалбе.“
Члан 13.
Члан. 45. мијења се, и гласи:
„(1) Скупштина Града има секретара Скупштине.
(2) Поступак избора секретара, статус, мандат, послови
разрјешавање дужности, прописани су Законом о локалној самоуправи.“

секретара и
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Члан 14.
У члану 46. ст. 1. и 2. бришу се, а досадашњи ст. 3. и 4. постају ст. 1. и 2.
Члан 15.
Члан 54. мијења се, и гласи:
„(1) У случају престанка мандата градоначелника Града прије истека времена на
које је изабран у складу са изборним прописима, замјеник градоначелника обавља
дужност градоначелника до избора новог градоначелника Града.
(2) Уколико замјеник градоначелника из било којег разлога буде спријечен да
обавља дужност градоначелника Града, Скупштина Града ће изабрати вршиоца
дужности замјеника градоначелника, до избора градоначелника.“
Члан 16.
(1) У члану 55. иза тачке 18. додаје се нова тачка 19. која гласи:
„19. Подноси извјештаје Скупштини о раду у органима предузећа која обављају
комуналне дјелатности.
Досадашње та. 19, 20, 21, 22. и 23. постају та. 20, 21, 22, 23. и 24.“
Члан 17.
У члану 56. иза става 1. додаје се нови став 2. који гласи:
„Замјеник градоначелника обавља своју дужност са статусом запосленог лица по
основу рјешења о раду, на мандатни период утврђен изборним прописима, а
досадашњи став 2. постаје став 3, а став 3. став 4.“
Члан 18.
Члан 70. - се брише.
Члан 19.
У члану 81. – ријечи: „најмање 10% бирача“ замјењују се ријечима „3.000
бирача“.
Члан 20.
У члану 91. у ставу 2, ријечи „најмање 5 %“ замјењују се ријечима „700 потписа
грађана“.
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Члан 21.
У члану 93. додаје се нови став 4. који гласи:
,,4) Мјесна заједница нема својство правог лица.“
Члан 22.
У члану 94. став 1. мијења се, и гласи:
„У мјесним заједницама, на подручју града, грађани своје потребе и интересе
задовољавају и остварују у складу са законом.“
Члан 23.
Члан 95. мијења се, и гласи:
„Иницијативу за оснивање Мјесне заједнице могу поднијети најмање 10%
грађана који имају пребивалиште на подручју насељеног мјеста, односно насељених
мјеста за која се предлаже оснивање нове мјесне заједнице или најмање 1/3 одборника
Скупштине Града или Градоначелник.“
Члан 24.
Члан 96. мјења се, и гласи:
„Иницијатива за оснивање мјесне заједнице, обавезно садржи:
- податке о подручју за које се предлаже оснивање мјесне заједнице, границе
мјесне заједнице, број становника и друго;
- начин на који се предлаже оснивање мјесне заједнице;
- разлоге због којих се предлаже оснивање мјесне заједнице.
Иницијатива из става 1. мора да буде образложена, и да садржи и друге податкекоји ће омогућити да се, о покренутој иницијативи, у утврђеном поступку, донесе
одлука.“
Члан 25.
У члану 97. став 2. ријечи „промјену подручја и назива мјесне заједнице“, бришу се.
Члан 26.
Члан 98. мијења се, и гласи:
(1) „Збор грађана доноси одлуку о прихватању иницијативе, коју доставља
Скупштини Града - на разматрање.
(2) Скупштина Града је дужна да, у року од 60 дана од дана пријема одлуке о
прихватању иницијативе, исту размотри-у погледу постојања услова за оснивање
мјесне заједнице.
(3) Уколико Скупштина Града заузме став да су испуњени услови за оснивање,
мјесне заједнице, - доноси одлуку о прихватању иницијативе за оснивање мјесне
заједнице.
(4) Ако Скупштина Града заузме став да не постоје услови за оснивање мјесне
заједнице, о томе ће обавијестити Збор грађана, као подносиоца.“
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Члан 27.
У члану 99. иза става 1. додаје се нови став 2. који гласи:
„Савјет мјесне заједнице има предсједника, које бирају чланови Савјета
надполовичном већином гласова од укупног броја чланова.“
Досадашњи став 2. постаје став 3, а став 3. постаје став 4.“
Члан 28.
У члану 103. додаје се нови став који гласи:
„Средства за потребе мјесних заједница могу се обезбјеђивати и из средстава
самодоприноса, донација, поклона и личног учешћа грађана мјесне заједнице.“
Члан 29.
Послије члана 104. додаје се нови члан 104а. који гласи:
„Члан 104а.
Надзор над радом Савјета мјесних заједница врши Комисија за мјесне заједнице
Скупштине Града.“
Члан 30.
У члану 113. став 1. ријечи „1/3 одборника“ замјењују се ријечима „сваки
одборник“.
Члан 31.
У члану 114. став 1. ријечи „20% бирача или“, бришу се.
Члан 32.
(1) Члан 118. брише се.
Члан 33.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном
гласнику Града Бањалука.
Број: 07-013-302/14.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Будимир Балабан, дипл.инж.грађевинарства

