
На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи  (Службени гласник Републике Српске, број 97/16) и члана 32. 
Статута Града Бањалука (Службени гласник Града Бањалука, бр. 25/05, 30/07, 17/12, 20/14 и 39/16), Скупштина града 
Бањалука је, на 6. сједници, одржаној 31.01. и 06.02.2017. године, донијела  
 
 

О  Д  Л  У  К  У 
o измјенама и допунама  

Пословника Скупштине Града 
 
 

Члан 1. 
 

 У Пословнику Скупштине града (Службени гласник Града Бања Лука, број 32/16) у члану 6. ст. 3. и  4. 
мијењају се и гласе: 
 „(3) Ако прву сједницу Скупштине не сазове овлашћено лице из става 1, односно става 2. овог члана, сједницу 
ће сазвати натполовична већина одборника новог сазива.  
 (4) Првој сједници Скупштине, до избора предсједника, предсједава најстарији одборник новог сазива, коме 
у раду помажу два најмлађа одборника новог сазива, који су  из реда политичких странака, које имају највећи број 
одборника у Скупштини.“ 
 

Члан 2.  
 

 У чл. 7, 11, 12, 30, 33, 82, 98, 132, 171. и 194. ријеч: „потпредсједник“ замјењује се с ријечју: 
„потпредсједници“ у одговарајућем падежу. 
 

Члан 3. 
 

 Члан 24. мијења се и гласи: 
 

„Члан 24. 
 

 Скупштина има предсједника и два потпредсједника, који нису из реда истог конститутивног народа, односно 
групе Остали“. 
 

Члан 4. 
 

 Члан 26. мијења се и гласи: 
 

„Потпредсједници 
 

Члан 26. 
 

 (1) Потпредсједници Скупштине помажу у раду предсједнику Скупштине и по овлаштењу обављају одређене 
послове из дјелокруга рада предсједника Скупштине. 
 (2) Потпредсједници Скупштине замјењују предсједника у случају његовог одсуства или спријечености. 
 (3) Приликом замјене предсједника Скупштине, потпредсједници Скупштине се мијењају сваки пут, по 
принципу ротације.  
 (4) У случају одсуства или спријечености оба потпредсједника Скупштине, предсједника Скупштине 
замјењује одборник кога одреди Скупштина. 
 

Члан 5. 
 

 У члану 32. став 5. послије ријечи: „спријечености“ додају се ријечи: „један од“, ријеч: „потпредсједник“ 
замјењује се  ријечју: „потпредсједника“. 
 

Члан 6. 
 

 У члану 61. тачка 7) број и ријечи: „7) врши надзор над радом савјета мјесних заједница, те разматра 
извјештаје и информације о раду Савјета, указује на проблеме и начине рјешавања одређених питања, која се појављују 
у раду Савјета, подноси извјештаје и предлаже Скупштини предузимање одговарајућих мјера, у складу са законом, 
Пословником Скупштине,“: „ бришу се“. 
 Досадашње та. 8) и 9) постају та. 7) и 8).  
 

Члан 7. 
 

 У члану 74. ријечи: “представника невладиних организација“ замјењују се ријечима: „организација и 
институција са подручја града које се баве дјелатностима из надлежности Одбора.“ 



 
Члан 8. 

 
 У члану 86. ст. 3. и 4. мијењају се и гласе: 
 „(3) Ако сједницу Скупштине не сазове предсједник Скупштине - у року из става 2. овог члана, односно 
потпредсједници Скупштине, у случају када је предсједник Скупштине спријечен да је сазове или одбије да је сазове, 
Скупштину сазива подносилац захтијева у року од 8 дана од истека рока из става 2. овог члана. 
 (4) У случају из става 3. овог члана сједници Скупштине предсједава одборник кога одреди Скупштина, ако 
су предсједник, односно потпредсједници Скупштине спријечени, или одбију да предсједавају сједници.“ 
 

Члан 9. 
 

 У члану 93. став 2. мијења се и гласи: 
 „(2) Ако је предсједник спријечен, сједници предсједавају потпредсједници - по принципу ротације, а ако су 
и они спријечени, сједници предсједава одборник кога одреди Скупштина.“ 
 

Члан 10. 
 

 У члану 139. у ставу 1. послије ријечи: „доноси“ додају се ријечи“: Статут, Пословник, одлуке, рјешења, 
закључке, препоруке, резолуције, стратегије, планове и програме“.  

Члан 11. 
 

 У члану 184. став 3. послије ријечи: „руководити“ додају  се  ријечи: „један од“, ријеч: „потпредсједник“ 
замјењује се ријечју: „потпредсједника“.  
 

Члан 12. 
 

 У члану 196. став 2. послије ријечи: „обавља“ додају се ријечи: „један од потпредсједника којег одреди 
Скупштина.“  
 У истом члану став 3. мијења се и гласи: „Уколико потпредсједници Скупштине одбију да обављају функцију 
предсједника, функцију предсједника обавља одборник којег одреди Скупштина, до избора предсједника“. 
 

Члан 13. 
 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику града Бањалука. 
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