На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број 97/16) и члана 32. Статута Града Бањалука („Службени гласник Града Бања
Лука“, бр. 25/05, 30/07, 17/12, 20/14, 39/16 и 26/17), Скупштина града Бања Лука је, на 15.
сједници, одржаној 27.9.2017. године, донијела

ОДЛУКУ
o измјенама и допунама Пословника Скупштине града Бања Лука

Члан 1.
У Пословнику Скупштине града Бања Лука („Службени гласник Града Бања Лука“,
бр. 32/16, 4/17 и 8/17) у члану 25. у ставу 2. у тачки 6) послије ријечи: „дужности
одборника“ додају се запета и ријечи: „одборничких група“.
Члан 2.
У члану 27. у ставу 2. у тачки 1) послије ријечи: „клубова одборника“ додају се
ријечи: „и одборничких група“.
Члан 3.
Члан 30. мијења се и гласи:
„Чланови Колегијума
Члан 30.
(1) У циљу унапређивања ефикасности рада Скупштине, оснива се Колегијум
Скупштине (у даљем тексту: Колегијум), који чине:
1) предсједник и потпредсједници Скупштине,
2) предсједници клубова одборника у Скупштини,
3) представници одборничких група у Скупштини,
4) одборник политичке странке која нема основан Клуб одборника или Одборничку
групу,
5) одборник из реда националних мањина.
(2) Политичке странке које немају клуб одборника или одборничку групу, а имају
више од једног одборника, писмено ће се изјаснити који одборник ће, као њихов
представник, учествовати у раду Колегијума.
(3) Сједницама Колегијума присуствује секретар Скупштине.
(4) По позиву предсједника Скупштине, на сједници Колегијума, могу
присуствовати градоначелник, замјеник градоначелника, начелници одјељења Градске
управе и овлашћени представници јавних предузећа и установа чији је оснивач Град, без
права одлучивања.“
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Члан 4.
У члану 31. послије тачке 2) додаје се тачка 3) која гласи:
„3) утврђује распоред заступљености клуба одборника и одборничке групе,
политичке странке која нема основан клуб одборника или одборничку групу, и
самосталних одборника у радним тијелима Скупштине.“
Досадашње т. 3), 4), 5), 6), 7), 8) и 9) постају т. 4), 5), 6), 7), 8), 9) и 10).
Члан 5.
У члану 33. у ставу 2. послије ријечи: „клубова одборника“ додају се запета и
ријечи: „представници одборничких група“, а послије ријечи: „клуб“ додају се ријечи:
„или групу“.
Члан 6.
Назив 3. одјељка мијења се и гласи:
„3. Клубови одборника и одборничке групе“
и члан 35. мијења се и гласи:
„Оснивање
Члан 35.
(1) У Скупштини се оснивају клубови одборника и одборничке групе.
(2) Клуб одборника могу основати најмање три одборника.
(3) Клуб одборника може имати свој назив.
(4) Клуб одборника се конституише тако што се предсједнику Скупштине подноси
списак чланова, који је потписао сваки члан Клуба одборника. На списку се посебно
назначава име и презиме предсједника Клуба одборника и његовог замјеника.
(5) Одборници исте партије, као и самостални одборници који немају прописани
минимални број потребних чланова, а не желе да се са другим удружују у клуб одборника,
могу основати одборничку групу, коју чине два одборника и која може имати свој назив.
(6) Одборничка група се оснива тако што се предсједнику Скупштине подноси
списак чланова, који су потписали чланови Одборничке групе и посебно се назначава име
и презиме представника Одборничке групе.
(7) Одборник може бити члан само једног клуба одборника или одборничке групе.
(8) Одборник може самостално дјеловати у складу са одредбама овог пословника.
(9) Клуб одборника и одборничка група учествују у раду Скупштине - на начин
утврђен овим пословником.“
Члан 7.
У члану 36. у ставу 1. послије ријечи: „клуба одборника“ додају се запета и ријечи:
„а одборничку групу представник одборничке групе“.
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Члан 8.
Члан 39. мијења се и гласи:
„Оснивање
Члан 39.
(1) За разматрање питања из надлежности Скупштине, предлагања и разматрања
аката, као и за проучавање и разматрање других питања, оснивају се комисије, одбори и
савјети као стална и повремена радна тијела Скупштине.
(2) Стална радна тијела оснивају се по одредбама Статута и овог пословника.
(3) Повремена радна тијела оснивају се посебном одлуком Скупштине којом се
одређује дјелокруг рада, овлашћења и састав радног тијела.“
Члан 9.
Члан 41. мијења се и гласи:
„Састав
Члан 41.
(1) Састав радних тијела, као и састав именованих предсједника и замјеника
предсједника ових тијела утврђује се сразмјерно заступљености клуба одборника и
одборничке групе, политичке странке која нема основан клуб одборника или одборничку
групу, и самосталних одборника у Скупштини.
(2) Распоред заступљености из става 1. овог члана утврђује Колегијум Скупштине.
(3) Клубови одборника и одборничке групе, политичке странке које немају
формиране клубове одборника и одборничке групе, и самостални одборници, предлажу
чланове радних тијела у складу са распоредом који утврди Колегијум Скупштине Града
водећи рачуна да сваки одборник у правилу је члан најмање једног радног тијела.
(4) Ако поједини клубови одборника и одборничке групе, политичке странке које
немају формиране клубове одборника и одборничке групе, и самостални одборници, не
предложе кандидате за избор чланова радних тијела до потребног броја, чланове радног
тијела ће предложити Комисија за избор и именовање, награде и признања.
(5) Одборник може бити члан једног или више радних тијела.
(6) За чланове појединих радних тијела, поред одборника, могу да буду бирани
научни и стручни радници из области која је у надлежности радног тијела, с тим што
њихов број не може бити већи од половине укупног броја чланова радног тијела
Скупштине.
(7) У случају из става 6. овог члана, предсједник и замјеник предсједника радног
тијела може бити само одборник.“
Члан 10.
Члан 42. брише се.
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Члан 11.
Члан 43. мијења се и гласи:
„Избор
Члан 43.
(1) Комисија за избор и именовање, награде и признања утврђује приједлог састава
радних тијела Скупштине.
(2) Приједлог из става 1. овог члана садржи кандидате за предсједника, замјеника
предсједника и онолико кандидата колико се чланова радног тијела бира.
(3) Приликом гласања о приједлогу, гласа се о приједлогу у цјелини.
(4) Радно тијело је изабрано, ако је за њега гласала већина од укупног броја
одборника у Скупштини.
(5) Ако радно тијело у Скупштини не буде изабрано, поступак се понавља.“
Члан 12.
У члану 104. у ставу 11. послије ријечи: „Клуба одборника политичке партије“
додају се ријечи: „и представник одборничке групе“.
Члан 13.
Члан 109. мијења се и гласи:
„(1) Скупштина одлучује о свим питањима о којима је расправа окончана на крају
радног дана или на крају засиједања, о чему одлучује предсједавајући Скупштине.
(2) Изузетно Скупштина може да одлучује о одређеним питањима одмах по
окончању расправе, о чему Скупштина претходно треба да се изјасни гласањем на
приједлог предсједавајућег Скупштине.“
Члан 14.
У члану 114. у ставу 3. послије ријечи: „Клуба одборника“ додају се ријечи: „или
одборничке групе“.
Члан 15.
У члану 132. у ставу 1. тачка 6) мијења се и гласи:
„6) када се, након консултације са предсједницима Клубова одборника,
представницима одборничких група и овлашћених представника одборника странака које
немају Клуб одборника или одборничку групу, постигне договор.“
Члан 16.
У члану 163. став 1. мијења се и гласи:
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„(1) О амандманима се гласа у складу са чланом 109. овог пословника.“
Члан 17.
У члану 200. у ставу 2. у тачки 6) послије ријечи: „клубови одборника“ додају се
запета и ријечи: „одборничке групе“.
Члан 18.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику
града Бањалука.

Број: 07-013-543/17.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Зоран Талић, дипл.правник

