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СКУПШТИНА ГРАДА БАЊА ЛУКА 
 

* Одлукао заштитним зонама и мјерама заштите изворишта воде за пиће нa  
   водозахватном   подручју Новоселија – Карановац 
   Службени гласник Општине Бања Лука, бр.7/77,5/90, 10/91, 1/93, 3/93, 2/94, 2/00. 
 
* Одлука о заштити ваздуха од загађивања на подручју општине Бања Лука 
    Службени гласник Општине Бања Лука, бр.13/89.,17/89., 5/90.,10/91., 14/92., 
    2/94., и 2/00. (Доношењем Закона о заштити ваздуха (Сл.гласник РС, бр.53/02), 
    престали   су да важе раније донесени подзаконски акти, односно Одлука о 
   заштити ваздуха од загађивања на подручју општине Бањалука). 
                   
 * Одлука о утврђивању назива улица (промјене назива) 
    Службени гласник Општине Бања Лука, бр.13/91, 9/92,1/93,7/94,7/96,4/97,9/08, 
    2/09, 14/10, 16/10,17/10,23/10 
                                                                  
  * Одлука о престанку важења Одлуке о обезбјеђењу и другим правима бораца и 
     чланова    породица народно-ослободилачког рата  
     Службени гласник Општине Бања Лука, бр.14/92.  
 
   * Одлука о проглашењу промјене назива Мјесне заједнице Дебељаци 
      Службени гласник Општине Бања Лука, бр.7/94.  
 
  *. Одлука о јавном реду и миру  
      Службени гласник Општине Бања Лука, бр.6/94. 
                                                                                                                           
  * Одлука о братимљењу града Омска и Општине Бања Лука  
     Службени гласник Општине Бања Лука, бр.5/94.  
                                                                                       
  * Одлука о проглашењу промјене назива Мјесне заједнице Шарговац 
     Службени гласник Општине Бања Лука, бр.5/94.  
                                                               
  * Одлука о проглашењу промјене назива МЗ “Мејдан”, “Мејдан 1 “ и “Мејдан 2“ 
     Службени гласник Општине Бања Лука, бр.5/94.  
                                                                               
   *.Одлука о проглашењу промјене називаМЗ“Буџак 1“,“Буџак 2“,“Буџак3”и“Буџак4” 
      Службени гласник Општине Бања Лука, бр.5/94. 
 
   * Одлука о проглашењу промјене назива МЗ “Хисета 2” 
      Службени гласник Општине Бања Лука, бр.4/94.  
 
   * Одлука о проглашењу промјене назива МЗ „Горњи Шехер“ 
       Службени гласник Општине Бањалука, бр.1/94. 
 
    * Одлука о утврђивању имена улица, тргова и јавних објеката 
      Службени гласник Општине Бања Лука, бр.2/94.  
 
    * Одлука о условима и поступку за расподјелу стамбених јединица  породицама 
       палих    бораца, ратним војним инвалидима и учесницима рата послије 
       17.8.1990.године 
       Службени гласник Општине Бања Лука, бр.3/94.  



2. 
     
     * Одлука о оснивању Јавне здравствене установе “Дом здравља” у Бањој Луци 
        Службени.гласник Општине Бања Лука бр.4/94., 4/96., 6/02 и 5/05.  

 
    * Одлука о братимљењу Града Патре и Општине Бања Лука  
         Службени гласник Општине Бања Лука, бр.1/95.  
 
    * Одлука о проглашењу заштићеним добром Споменика жртвама велеиздајничког 
        процеса 1915-1916.године у Бањој Луци 
        Службени гласник Општине Бања Лука, бр.1/95.  
 
    * Одлука о одређивању предузећа, државних органа и других правних лица  
       која су обавезна донијети планове заштите од пожара 
       Службени гласник Општине Бања Лука, бр.1/95.  
 
    * Одлука о престанку важности Одлуке о оснивању Фонда за одбрану 
       Службени гласник Општине Бања Лука, бр.5/95.  

        
    *  Одлука о преносу права вршења стручних послова у газдовању приватним    
         шумама    
         Службени гласник Општине Бања Лука, бр.3/96.  
 
    * Одлука  о оснивању Народне и универзитетске библиотеке “Петар Кочић”  
        Службени гласник Општине Бања Лука, бр.6/96. 
                                                     
    * Одлука о установљењу Повеље Града Бања Лука 
        Службени гласник Града Бања Лука, бр.2/97. 
  
    * Одлука о служби за заштиту комуналног реда 
       Службени гласник Града Бања Лука, бр.2/97.  
 
    * Одлука о висини и начину наплате накнаде за кориштење необрадивог  
        пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе  
        Службени гласник Града Бања Лука, бр.15/98. 
 
    * Одлука о вјештачком осјемењавању крава 
         Службени гласник Града Бања Лука, бр.3/99.  
                               
    * Одлука о управљању и коришћењу проширених дијелова – гробаља у Б.Луци 
        Службени гласник Града Бања Лука, бр.9/99.  
                                                               
    * Одлука о наградама и признањима 
        Службени гласник Града Бања Лука, бр.12/00. 
 
                               
    * Одлука о прихватању споразума о оснивању мреже Балканских градова за     
         пријатељство, сарадњу и развој 
         Службени гласник Града Бања Лука, бр.12/00.  
 
    * Одлука о приступању Грађанском пакту за Југоисточну Европу 
        Службени гласник Града Бања Лука, бр.5/01.  



3. 
 
  * Одлука о престанку важења Одлуке о општинским робним резервама 
      Службени гласник Града Бања Лука, бр.6/01.  
 

        *  Одлука о одређивању и обиљежавању имена насеља, улица и тргова и 
             означа вању зграда бројевима  
             Службени гласник Града Бања Лука, бр.7/01, 14/03, 19/06,12/09,16/10   

 
  * Одлука о одређивању предузећа и институција  од  посебног  интереса  за  Град  
       Бања Лука,  ради  додјеле   грађевинског   земљишта  непосредном    погодбом  
       кадровима за изградњу стамбених објеката 
       Службени гласник Града Бања Лука, бр.7/01.  
 
   * Одлука  о  критеријумима  за  додјелу  земљишта  непосредном  погодбом  за  
       изградњу објеката у којима ће се обављати дјелатности од посебног интереса 
       за Град Бања Лука 
       Службени гласник Града Бања Лука, бр.7/01. 
 
   * Одлука о почетној цијени закупнине за помоћне просторије и подрумске 
       просторије 
       Службени гласник Града Бања Лука, бр.8/01.  
 
      *Одлука о градским административним таксама 

             Службени гласник Града Бања Лука, бр.26/13, 11/14,25/14,39/16  
 
    * Одлука о висини закупнине за неоткупљене станове на подручју Града Б.Лука 
        Службени гласник Града Бања Лука, бр.12/01.  
 
    * Одлука о укидању Фонда за уређење грађевинског земљишта Општине 
       Бања Лука 
       Службени гласник Града Бања Лука, бр.13/01.  
 
    * Одлука о укидању Фонда за одржавање објеката заједничке комуналне  
       потрошње Општине Бања Лука 
       Службени гласник Града Бања Лука, бр.13/01. 
 
    * Одлука о почетној цијени закупнине за пословне зграде и пословне 
        просторије  и гараже  

         Службени гласник Града Бања Лука, бр.5/02.  
 

         * Одлука о начину регулисања старог дуга и редовне наплате по основу  
            наплате  за грађевинско земљиште и комуналне накнаде 
            Службени гласник Града Бања Лука, бр.9/02.  
 

       *Одлука о утврђивању рибарског подручја, граница и намјене рибарског  
         подручја 
         Службени гласник Града Бања Лука, бр.13/02.  
             
       * Одлука о висини мјесечне закупнине градског грађевинског земљишта за  
          пољопривредну обраду за 2003.годину 
          Службени гласник Града Бања Лука, бр.13/02.   



4. 
 
         * Одлука о висини мјесечне закупнине градског грађевинског земљишта за  
             обављање дјелатности на отвореном простору за 2003.годину 
  Службени гласник Града Бања Лука, бр.13/02. 
  
          * Одлука о одређивању мјеста и начина извшрења мјере задржавања 
             Службени гласник Града Бања Лука, бр.7/03.  
 
         * Одлука о посебним услугама и накнадама за послове из области опште  
             управе 
             Службени гласник Града Бања Лука, бр.9/03, 21/07.  
 
         * Одлука о проглашењу Дана Града Бања Луке  
             Службени гласник Града Бања Лука, бр.9/03. 
 
         * Одлука о начину плаћања дуговања по основу накнаде за кориштење    
            грађевинског земљишта и комуналне накнаде 

                   Службени гласник Града Бања Лука, бр.11/03. и 9/04. 
 
          * Одлука о закључењу партнерства са Градом Кајзерслаутерном 
              Службени гласник Града Бања Лука, бр.13/03.  
 
          * Одлука о оснивању Туристичке организације Града Бања Лука 
              Службени гласник Града Бања Лука, бр.13/03, 9/04, 2/05, 5/05. 
 
          * Одлука о прихватању Споразума о сарадњи између Града Бања Лука и Града 
              Београда 
              Службени гласник Града Бања Лука, бр.13/03. 
 
           * Одлука о отпису комуналне накнаде 
    Службени гласник Града Бања Лука, бр. 9/04. и 2/05. 
 
           * Одлука о јавним паркиралиштима и гаражама 
   Службени гласник Града Бања Лука, бр. 9/04,20/11 
                                                                        
           * Одлука о утврђивању вриједности бода за обрачун накнаде за кориштење  
    градског грађевинског земљишта 

   Службени гласник Града Бања Лука, бр. 9/04, 11/04. 
 
            * Одлука о отпису накнаде за кориштење грађевинског земљишта 
    Службени гласник Града Бања Лука, бр. 9/04. и 2/05. 
                                                               
            * Одлука о доношењу Плана заштите од пожара Града Бања Лука  
    Службени гласник Града Бања Лука, бр. 12/04. 
         
            * Одлука о доношењу  Плана  оперативног  провођења  програма  заштите  и        
               спасавања од пожара у РС у 2004. години за Град Бања Луку  
              Службени гласник Града Бања Лука, бр. 12/04. 

 
              
              



            5. 
 
             * Одлука о одређивању предузећа, државних и других органа и правних лица 
                који су обавезни донијети опште акте, планове заштите од пожара,  
                оперативно-техничке планове гашења пожара и евакуације лица и имовине 
                и формирати ватрогасне јединице за гашење пожара  

    Сл.гласник Града Бања Лука, бр. 12/04. 
 

              * Одлука о организацији и раду хигијеничарске службе на територији града Б.Лука 
      Службени гласник Града Бања Лука, бр.22/04. 
             

  * Одлука о образовању градских робних резерви  
     Службени гласник Града Бања Лука, бр.12/05, 21/05.  
 
   * Одлука о организовању одржавања проходности некатегорисаних путева 
      у  зимском периоду у сеоским и приградским мјесним заједницама 
      Службени гласник Града Бања Лука, бр.19/05,27/05,20/14  
 

               * Одлука о прихватању Споразума о сарадњи између Града Бања Лука и  
                  Града Бари 

                   Службени гласник Града Бања Лука, бр. 26/05.  
 
               * Одлука о прихватању Споразума о сарадњи између Града Бања Лука 
                   и Града    Битонто 

      Службени гласник Града Бања Лука, бр. 26/05.  
 

                                   *Одлука о прихватању Споразума о сарадњи између Града Бања Лука и  
                                      Града   Нови Сад  

      Службени гласник Града Бања Лука, бр.26/05.  
                                                               
    * Одлука о прихватању Споразума о сарадњи између Града Бања Лука и  
       oпштине Крањ  
       Службени галсник Града Бања Лука, бр.26/05. 
  

                 * Одлука о регулисању плата функционера  
         Службени гласник Града Бања Лука, бр.27/05, 2/07,11/08,3/13,20/14 
 

    * Одлука о стављању ван снаге Закључке Извршног одбора Општине Бања 
Лука број: 12/I-426/92. којим су Министарству за НО Републике Српске 
БиХ додјељене на кориштење просторије на 3. спрату ул.М.Вишњића 15 

 Службени гласник Града Бања Лука, бр.27/05.  
 
    * Одлука о стављању ван снаге Закључка ИО Општине Бања Лука број: 

12/I-398/92. којим је Команди I Крајишког корпуса Бања Лука додијељено 
на     кориштење просторија на 1. и 2. спрату у згради у ул.М.Вишњића 15 

         Службени гласник Града Бања Лука, бр.27/05. 
 
 

 
 
 
 



6. 
 

   * Одлука о стављању ван снаге Закључка ИО Општине Бања Лука број: 12/I-
378/92. којим је Команди 1.Крајишког корпуса Бања Лука додијељено на 
кориштење 15 просторија у згради СДП-а у ул.Мирка Вишњића 15 

 Службени гласник Града Бања Лука, бр.27/05. 
 
   * Одлука о цијени 1м2 одузетог градског грађевинског земљишта 
      Службени гласник Града Бања Лука, бр.2/06.  
 
   * Одлука о почетној цијени закупнине за пословне зграде, пословне 
       просторије  гараже 
       Службени гласник Града Бања Лука, бр.5/06.  
 
   * Одлука о ослобађању пољопривредних домаћинстава пореза на 

катастарски   приход од пољопривреде за 2006.годину 
        Службени гласник Града Бања Лука, бр.5/06.  
 
   * Одлука о висини боравишне таксе 
      Службени гласник Града Бања Лука, бр.5/06,9/16 
                                                                                                                     
   * Одлука о одређивању мјеста експлоатације пијеска, шљунка и ломљеног 
      камена на подручју града Бања Лука.  

      Службени гласник Града Бања Лука, бр.5/06.,10/08(стављена ван  
                 снаге)40/17 

 
    * Одлука о додјели на коришћење ЈКУ – „Бански двор – Културни центар“ 
       музичког павиљона у парку „Петар Кочић“ 

        Службени гласник Града Бања Лука, бр.5/06,23/09 
  
                * Одлука о резервисаној површини обале ријеке Врбас 
        Службени гласник Града Бања Лука, бр. 5/06.  
 
     * Одлука о истицању назива – фирме 
         Службени гласник Града Бања Лука, бр.8/06.  
 
     * Одлука о залагању удјела 
        Службени гласник Града Бања Лука, бр.5/06, 8/06.  
 
     * Одлука о куповини јавне гараже 
        Службени гласник Града Бања Лука, бр.5/06.  
 

     * Одлука о оснивању “Градске развојне агенције” Бања Лука 
        Службени гласник Града Бања Лука, бр.18/06. (пречишћени текст).  
 

               * Одлука о начину планирања и реализације подстицајних средстава,  
                  намијењених развоју малих и средњих предузећа и предузетника, 
                  утврђених  Програмом  подстицања развоја сектора МСП за 2006.годину.  
      Службени гласник Града Бања Лука, бр.19/06. 
                                            

    * Омладинска политика града Бања Лука 2007-2011.године 
       Службени гласник Града Бања Лука, бр.5b/07. 



7. 
 

    * Одлука о закључивању Споразума о сарадњи између Града Бањалуке и 
Града Кампобасо 

 Службени гласник Града Бања Лука, бр. 6/07. 
                                                      
    * Одлука о образовању Форума безбједности за Град Бањалуку 
       Службени гласник Града Бања Лука, бр.13/07.  

 
    * Одлука о утврђивању назива улица у МЗ "Врбања" 
       Службени гласник Града Бања Лука, бр.13/07.  
 
    * Одлука о утврђивању назива улица у МЗ "Петрићевац" 
 Службени гласник Града Бања Лука, бр.13/07, 4/14 
 
     * Одлука о утврђивању назива улица у МЗ "Росуље" 
 Службени гласник Града Бања Лука, бр. 13/07,14/10 
 
     * Одлука о утврђивању назива улица у насељеном мјесту Дракулић 
 Службени гласник Града Бања Лука, бр.13/07,6/12,8/12 
 
     * Одлука о утврђивању назива улица у насељеном мјесту Шарговац 
 Службени гласник Града Бања Лука, бр. 13/07,14/10  
                                                         
    * Одлука о организовању и усклађивању пословања јавне научно-

истраживачке   установе "Институт за историју" Бања Лука 
 Службени гласник Града Бања Лука, бр.23/07.  
 
     * Одлука о организовању и усклађивању пословања јавне установе 

"Раднички       универзитет" у Бањој Луци 
 Службени гласник Града Бања Лука, бр.23/07,9/08 
 
        *.Одлука о организовању и усклађивању пословања "Туристичке 

организације Града Бања Лука" 
 Службени гласник  Града Бања Лука бр.23/07,9/08,37/08, 12/09,21/09, 

24/09, 
        16/14,26/17  
  
   * Одлука о заштити усјева и засада на пољопривредном земљишту од 

пољске   штете 
 Службени гласник Града Бања Лука, бр. 25/07 (пречишћени текст),16/14 

 
                * Одлука о сеоским водоводима  
                    Службени гласник Града Бања Лука, бр. 25/07 (пречишћени   текст),  
                     24/08 
 
               *  Одлука о санитарно-хигијенским мјерама у објектима за производњу и 
                    промет животних намирница и предмета опште употребе у другим  
                     јавним  објектима 
   Службени гласник Града Бања Лука, бр. 25/07    (пречишћени текст).  
 

 



8. 
                     
                * Одлука о заштити и држању животиња на територији града Бања Лука 
   Службени гласник Града Бања Лука, бр.26/07 (пречишћени текст), 8/12 

 
    * Одлука о организовању „АQUANA“d.o.o.Бањалука као јавног предузећа 

                    Службени гласник Града Бања Лука, бр.22/08,23/09,17/10,13/11,15/12, 
                    10/13, 25/14 

                                                                                                                        
    * Одлука о утврђивању назива трга 

        Службени гласник Града Бања Лука, бр. 5/08 
 
               *.Одлука о одређивању радногвремена  правним лицима и предузетницима 
                  који обављају трговинску,занатску и услужну  дјелатност на подручју  
                  Града  Бањалуке 

      Службени гласник Града Бања Лука, бр.5/08,29/09,5/11,3/15 
 
   * Одлука о обрачуну накнаде за ванредне превозе на подручју града Б Лука 
       Службени гласник Града Бања Лука, бр. 6/08(прећишћени текст) 

                                                    
               * Одлука о закључивању Споразума о сарадњи између Града Бања луке и 
                   Града  Сремске Митровице 
                   Службени гласник Града Бања Лука,бр 11/08 
 

   * Одлука о остваривању сарадње са начелницима општинама у РС на 
      спровођењу мјера заштите и спашавања у случају пожара већих  размјера 

                  Службени гласник Града Бања Лука,бр. 16/08 
 
                * Одлука о успостави регистра формалности Административне службе 
                   Града  Бања Лука 
                    Службени гласник Града Бања Лука,бр. 24/08 
                                                                    
                * Одлука о усвајању Стратегије развоја Града бањалука у периоду 2007- 
                   2015.  године  

        Службени гласник Града Бања Лука,бр 12/08,28/15 
 

               * Одлука о начину финансирања политичких странака и клубова 
                   одборника  
          Службени гласник Града Бања Лука, бр.8/09   (ранија 5/98.) 
 
               * Oдлука о приступању израде стратегије руралног развоја града Бањалука 
                  Службени гласник Града Бања Лука,бр. 17/09 
 
               * Одлука о додјели објеката Туристичкој организацији Града Бањалука на 

      коришћење и управљање 
                  Службени гласник Града Бања Лука,бр. 18/09 
 
                * Одлука о додјели олимпијског базена, на коришћење и управљање  
                   ЈП“АQUANA“  Водени парк, д.о.о. Бањалука 
                   Службени гласник Града Бања Лука,бр. 18/09,(закључак-исправка 
                    грешке8/10) 
 



9. 
 
                * Одлука о јавном превозу лица и ствари на подручју Града Бања Лука 
     Службени гласник Града Бања Лука, бр.29/09,22/13 
 
              * Одлука о такси превозу на подручју града Бања Лука 
                    Службени гласник Града Бања Лука,бр.27/10, 20/12, 24/15,37/16,11/17 
 
                 * Одлука о мјерилима и критеријумима за разврставање локалних путева и 

       и улица на подручју града Бањалуке 
                    Службени гласник Града Бања Лука,бр. 29/09,  
 
                 * Одлука о оснивању Гарантног фонда 
                     Службени гласник Града Бања Лука,бр. 31/09 
 

     * Одлука о образовању, организацији, пословима и начину финансирања  
         мјесних заједница на подручју Града Бања Лука  
  Службени гласник Града Бања Лука,бр.3/10(пречишћени текст) 
         17/11,25/14  
                                                             

   * Одлука о димњачарској дјелатности  
       Службени гласник Општине Бања Лука, бр.5/11 
 

                     * Одлука о легализацији бесправно почетих или игзрађених објеката или    
                         дијелова  објеката  на територији града  Бањалуке 

       Службени гласник Града Бања Лука, бр.11/11(исправка у броју: 15/11) 
 
   * Одлука о заштити изворишта „Новоселија“ 
       Службени гласник Града Бања Лука,бр. 20/11,4/17 

 
   * Одлука о изради Просторног плана града Бањлуке 
      Службени гласник Града Бања Лука,бр. 21/11 
 
   * Одлука о продаји пословних просторија и гаража-прибављањем  
       писмених  понуда 
       Службени гласник Града Бања Лука,бр. 21/11, 26/11, 2/12(Ул.Ж.Мишића 
       и Ђ.Кецмановића),17/12(Кнежопољска), - продаја гаража(С.Матавуља –  
       16/16) 
  
   * Одлука о разврставању локалних путева и улица на подрућју Града 
       Бањалука 
       Службени гласник Града Бања Лука, 31/11,20/14 
 
   * Одлука о начину и условима за прекопавање јавних површина на 
       подручју Града Бања Лука 
       Службени гласник  Града Бања Лука, бр.31/11,40/14 
 

       * Одлука о јавном водоводу и јавној канализацији 
           Сллужбени гласник Града Бања Лука, бр.8/12,9/16,39/16 
 

   * Одлука о утврђивању назива улица у МЗ "Сарачица" 
              Службени гласник Града Бања Лука, бр.8/12,15/12,17/12  



10. 
 
   * Одлука о комуналним таксама  

       Службени гласник Града Бања Лука, бр. 14/12, 26/13,16/14,8/17 
 

    * Одлука  о  одређивању  радног  времена  угоститељских  објеката на 
        подручју Града Бања Лука 
       Службени гласник Града Бања Лука, бр. 14/12,16/14,16/15,39/16,26/17 
  
     * Одлука о утврђивању нискоакумулативних и дефицитарних 
       производно- занатских и услужних дјелатности на подручју града БЛука 
       Службени гласник Града Бања Лука,бр. 14/12 

 
     * Одлука о утврђивању назива улица у МЗ Пријечани 

               Службени гласник Града Бања Лука, бр. 15/12,17/12 ,11/14 
 

     * Одлука о мртвозорничкој служби на подручју Града Бања Луке 
        Службени гласник Града Бања Лука,бр. 20/12 
                                                                            
     *  Одлука о давању Централног градског гробља у Врбањи – на 
         управљање и одржавање „Градском гробљу“ ЈК а.д. Бањалука 
        Службени гласник Града Бања Лука,бр. 20/12 

 
                   * Одлука о организацији и функционисању цивилне заштите у области 
                     заштите  и спасавања града Бања Лука 

         Службени гласник Града Бања Лука, бр.3/13 
 

                   * Одлука о формирању Градског штаба за ванредне ситуације 
                      Службени гласник Града Бања Лука,бр. 5/13 
           
                   * Одлука о комуналној накнади 
          Службени глансик Општине Бања Лука, бр.5/13,39/16  
 
                  * Одлука о услузи јавне кухиње 
                     Службени гласник Града Бања Лука,бр. 11/13 
 

      * Одлука о остваривању права на накнаду трошкова сахране 
         Службени гласник Града Бања Лука, бр.11/13.  
                                                         
      *Одлука о раду  Прихватне станице за дјецу и омладину затечену у  

скитњи 
        Службени гласник Града Бања Лука, бр.11/13.  
                                                          
     * Одлука о раду Прихватне станице за одрасла и стара лица затечену у 

скитњи  у стању социјалне потребе 
 Службени гласник Града Бања Лука, бр.11/13.  
 
     * Одлука о остваривању права на накнаду трошкова превоза за дјецу, и 

пратиоце дјеце са сметњама у развоју 
 Службени гласник Града Бања Лука, бр.11/13.  
 

                  



11. 
 
               * Одлука о остваривању права на накнаду за смјештај у породици за лица  
                   која   остварују право на смјештај у установи (до 18 година старости) 

       Службени гласник Града Бања Лука, бр.11/13.  
 

                * Одлука о здравственом осигурању 
                    Службени гласник Града Бања Лука,бр. 11/13 
                                                                               
               * Одлука о закључивању Споразума о партнерству између Града Бањалука  
                     и  Општине Косовска Митровица    
                    Службени гласник Града Бања Лука,бр. 11/13 
                                              
                * Одлука о пружању услуга персоналне асистенције 

 Службени гласник Града Бања Лука, бр.11/13. 
 

                * Одлука о одређивању простора за одржавање јавних скупова 
        Службени гласник Града Бања Лука, бр.31/11. 

         
                * Одлука о превентивном програму заштите старих лица „Дневни центри  
                   за старе“ 
                   Службени гласник Града Бања Лука,бр. 11/13 
 
                * Одлука о услузи јавне кухиње 
                   Службени гласник Града Бања Лука,бр. 11/13,8/17 

                                                                         
              * Одлука о производњи и испоруци топлотне енергије 
                 Службени гласник Града Бања Лука, бр.18/13,9/16 

    
       * Одлука о  рекламирању   на територији града Бања Лука 

        Службени гласник Града Бања Лука, бр.26/13,4/17 
 
               * Одлука о пословним зградама, пословним просторијама и гаражама у  
                  својини  Град Бања Лука 
       Службени гласник Града Бања Лука, бр.18/13,19/16,8/17,20/17 
 
            * Одлука о гробљима и погребној дјелатности  
                  Службени гласник Града Бања Лука, бр.18/13,9/16  
 
               * Одлука о градским административним таксама 
       Службени гласник Града Бања Лука, 26/13,11/14,25/14,3/15,39/16,26/17 
 
               * Одлука о општим условима за испоруку топлотне енергије 
                   Службени гласник Града Бања Лука,бр. 26/13 
 
               * Одлука о доношењу Програма развоја цивилне заштите у области 
                  заштите и спасавања града Бање Луке, за период од 2014-2018.године 
                  Службени гласник Града Бања Лука,бр. 26/13 
 
               * Одлука о усвајању Процјене угрожености од елементарне непогоде и 
                   других несрећа у граду Бањалуци 
                   Службени гласник Града Бања Лука,бр. 26/13 



12. 
 
               * Одлука о оснивању Одбора за жалбе 
                  Службени гласник Града Бања Лука,бр. 31/13 
              
               * Одлука о контроли квалитета ваздуха на подручју Града Бања Лука 
                     Службени гласник Града Бања Лука,бр. 4/14 
 

   * Одлука о утврђивању назива улица у МЗ "Мотике" 
      Службени гласник Града Бања Лука, 4/14,40/14 

 
               * Одлука о доношењу Просторног плана града Бањалуке 
                  Службени гласник Града Бања Лука,бр. 11/14 
 
               * Одлука о давању сагласности на листу споменика и спомен-обиљежја од 
                  великог значаја за Град Бањалуку 
                  Службени гласник Града Бања Лука,бр. 11/14 
 
               * Одлука о одређивању новчане накнаде члановима Одбора за жалбе 
                  запослених у градској управи ГрадаБања Лука 

  Службени гласник Града Бања Лука, бр. 11/14 
 

               * Одлука о одређивању новчане накнаде члановима Градске изборне   
                   комисије  Бања Лука 

   Службени гласник Града Бања Лука, бр. 11/14 
 

                * Одлука о уређењу простора и грађевинском земљишту 
  Службени гласник Града Бања Лука, бр.15/14,8/15,10/16,4/17,8/17 
 

                 * Одлука о давању сагласности на иницијативу за подизање спомен- 
                    обиљежјапогинулим борцима Одбрамбено-отаџбинског рата РС у 
                    МЗ Ада 

    Службени гласник Града Бања Лука, бр. 20/14 
 

                 * Одлука о утврђивању назива улица у  "Павловцу" 
 Службени гласник Града Бања Лука, бр. 40/14 

 
     * Одлука о приступању процесу израде Плана капиталних инвестиција 
        Града Бања Лука за период од 2015 до 2017. године 
 Службени гласник Града Бања Лука, бр. 47/14 
 

                 * Одлука о обавезној систематској и превентивној дезинфекцији, 
                     дезинсекцији и  дератизацији на подручју Града Бања Лука. 
                     Службени гласник Града Бања Лука, бр. 3/15 
 
                 * Одлука о висини накнаде за трошкове уређења градског грађевинског  
                    земљишта 
                    Службени гласник Града Бања Лука,бр. 8/15,40/16, 34/17 
                  
                  * Одлука о измјенама Одлуке о висини закупнине за градско грађевинско   
                    Земљиште и остало грађевинско земљиште које се даје у закуп 
                    Службени гласник Града Бања Лука,бр. 14/15,50/17 



13. 
 
 
                 * Одлука о комуналном реду 
         Службени гласник Општине Бања Лука, бр.16/15  
                                           
                  * Одлука о начину и поступку избора и награђивања најуспјешнијих  
                     и најталентованијих спортиста-појединаца, спортских организација и  
                     спортских манифестација града Бањалука 

         Службени гласник Града Бања Лука, бр. 28/15 
      
       * Одлука о давању у закуп јавних површина за изградњу кабловскe 
           канализације за комуникациске каблове 
    Службени гласник Града Бања Лука, бр. 9/16 

 
       * Одлука о изради Зонинг плана подручја посебне намјене „Парк шуме 
          Старчевица“ 
   Службени гласник Града Бања Лука, бр. 9/16 

 
                   * Одлука  о  кућном  реду  у  стамбеним зградама 
           Службени гласник Општине Бања Лука, бр. 14/16(пречишћени текст) 
 
                   * Одлука о додјели стипендија Града Бањалука ученицима средњих  
                       школа и студентима првог циклуса на високошколским установама 

       Службени гласник Града Бања Лука, бр.15/16, 23/17 
 
       * Одлука о расподјели утврђеног нераспоређеног суфицита оствареног 

   у 2015. години који је стварно расположив за расподјелу 
   Службени гласник Града Бања Лука, бр. 15/16 

 
       * Одлука о утврђивању назива улица у МЗ "Дебељаци" 
   Службени гласник Града Бања Лука, бр. 15/16,40/17 

 
        * Одлука о утврђивању назива улица у МЗ "Чесма" 
           Службени гласник Града Бања Лука, бр. 15/16 
 
 
        * Одлука о утврђивању назива улица у МЗ "Сарачица" 
               Службени гласник Града Бања Лука, бр. 15/16 
 
        * Одлука о давању сагласности на иницијативу за подизање спомен 
           обиљежја погинулим борцима Одбрамбено-отаџбинског рата РС 
           у МЗ    „Лауш“, „Старчевица“,“Бистрица“, „Залужани“ 
           Службени гласник Града Бања Лука, бр. 16/16 

                     
                     * Одлука о становима у својини Града Бања Лука 
              Службени гласник Града Бања Лука, бр.21/16 
   
                     * Одлука о формирању Стручне службе Скупштине 
             Службени гласник Града Бања Лука, бр.21/16 
 
                       



14. 
 

                        * Одлука о оснивању Професионалне територијалне ватрогасне 
                          јединице  Града Бања Лука 
               Службени гласник Града Бања Лука, бр.39/16 

 
            * Одлука о начину, финансирања политичких странака из буџетаГрада 
               и  начину, критеријумима и условима за расподјелу средстава за рад 
               клубова  одборника и одборника који нису у саставу  клубове  
               одборника у  Скупштини  Града 

                           Службени гласник Града Бања Лука,бр. 40/16 
 
                       * Одлука о утврђивању пореске стопе за опорезивање непокретности 
                           на подручју Града Бањалука за 2017. годину 
               Службени гласник Града Бања Лука,бр.40/16 
 
                      * Одлука о висини вриједности непокретности-по зонама на територији 

              града Бањалуке за 2016. годину 
      Службени гласник Града Бања Лука, бр. 40/16,4/17 

 
                       * Одлука о  утврђивању статуса  удружења   од интереса за Град 
                          Службени гласник Града Бања Лука,бр. 8/17 
 
                        * Одлука о утврђивању основице за обрачун ренте               
                Службени гласник Града Бања Лука, бр.8/17 
 

           * Одлука о просјечним јединичним цјенама радова комуналне и друге  
               јавне  инфраструктуре, и уређења јавних површина 

                           Службени гласник Града Бања Лука,бр. 14/17,50/17 
 

           * Одлука о организовању Банског двора – Културног центра Бањалука 
       Службени гласник Града Бања Лука, бр.16/17-пречишћени текст 
         
            * Одлука о организовању и усклађивању пословања ЈЗУ "Дом здравља"  
               у  Бањалуци  
       Службени гласник Града Бања Лука, бр.16/17 – пречишћени текст 
 
           * Одлука о организовању и усклађивању пословања ЈУ "Центар за 
              социјални  рад" у Бањој Луци 
       Сл. гласник Града Бања Лука, бр.16/17-пречишћени текст 
 
           * Одлука о организовању и усклађивању пословања ЈУ "Центар за 
              предшколско васпитање и образовање" Бањалука.  
              Службени гласник Града Бања Лука, бр.16/17-пречишћени текст 
  
            * Одлука о организовању и усклађивању пословања ЈСУ Спортска 
               дворана "Борик" у Бањој Луци 
               Службени гласник града Бања Лука,бр. 16/17 – пречишћени текст 
 

                        * Одлука о избору стратешког партнера и давању сагласности на  
                           приједлог уговора о стратешком партнерству 
                          Службени гласник Града Бања Лука,бр. 18/17 



15. 
                 * Одлука о оснивању заједничког привредног друштва 
                    Службени гласник Града Бања Лука,бр. 18/17 
 
                 * Одлука о давању сагласности на Нацрт уговора о оснивању „ЕКО  
                    ТОПЛАНЕ БАЊАЛУКА“д.о.о. Бањалука 
                    Службени гласник Града Бања Лука,бр. 18/17 
 
                  * Одлука о кредитном задужењу 
                     Службени гласник Града Бања Лука,бр. 18/17 
 
                  * Одлука о висини накнаде за коришћење путног и осталог земљишта 
                     за  постављање кабловске канализације за комуникацијске каблове и 
                     системе 
                     Службени гласник Града Бања Лука,бр. 20/17 
                       
                   * Одлука о безбједности саобраћаја на путевима Града Бања Лука 
                      Службени гласник Општине Бања Лука, бр.20/17 
               
                   * Одлука о начину и условима продаје, односно оптерећења правом 
                       грађења  непокретности, начину и условима продаје покретности, и  
                       давања у закуп непокретности у Пословној зони „Рамићи-Бањалука“ 
                       Службени гласник Града Бања Лука,бр. 23/17, 
 
                    * Одлука о утврђивању висине средстава за стипендирање ученика и 
                        студената из Буџета Града Бањалука, висини стипендија дефицитарним 
                        и  суфицитарним занимањима- за школску 2017/18.  
                        Службени гласник Града Бања Лука,бр. 23/17  

 
                     *.Одлука о оснивању права грађења у корист „Еко топлане Бања Лука“ 
                         д.о.о. Бањалука 
                         Службени гласник Општине Бања Лука, бр.26/17 
 
                      * Одлука о употреби симбола  Града Бања Лука 
                           Службени гласник Града Бања Лука,бр. 32/17, 
 

               * Одлука о организовању и усклађивању пословања  “Центра за развој  
                    пољопривреде и села” Бања Лука.  

              Службени гласник Града Бања Лука, бр.33/17-пречишћени текст 
 

               * Одлука о организовању и усклађивању пословања Градске развојне 
                   агенције Бања Лука.  

              Службени гласник Града Бања Лука, бр.33/17-пречишћени текст 
 
          * Одлука о утврђивању назива улица у МЗ "Старчевица" 
              Службени гласник Града Бања Лука, бр. 40/17 
        

                      * Одлука о утврђивању назива улица у МЗ "Лауш" 
             Службени гласник Града Бања Лука, бр. 40/17 

                 
                         
 



16. 
  
                    *Одлука о усвајању Стратегије развоја локалних путева и улица у 
                      насељу 

      Службени гласник Града Бања Лука,бр. 42/17 
 

                    * Одлука о оснивању фондације „Европска престоница културе – Бања  
                       Лука 2024. 

       Службени гласник Града Бања Лука,бр. 45/17 
     
    *Одлука о усвајању Буџета Града Бања Лука за 2018. годину 
       Службени гласник Града Бања Лука,бр. 50/17 
 
    *Одлука о усвајању Буџета Града Бања Лука за 2018. годину 
       Службени гласник Града Бања Лука,бр. 50/17 
 
    *Одлука о извршењу Буџета Града Бања Лука за 2018. годину 
      Службени гласник Града Бања Лука,бр. 50/17 
 

        * Одлука о  вриједности бода за обрачун комуналне накнаде за 2018. 
           годину 
           Службени гласник Града Бања Лука, бр. 50/17 
 

    * Одлука о коначном отпису ненаплативих потраживања 
           Службени гласник Града Бања Лука, бр. 50/17 

                                                    
 
 
 
 

 
 
                   * Пословник Скупштине Града 
                           Службени гласник Града Бања Лука, бр.32/16, 4/17,  8/17, 34/17 
 
                        *Пословник о раду Одбора за жалбе запослених у Градској управи  
                          Службени гласник Града Бања Лука, бр. 24/14,26/17 
 
 
 

           ПРАВИЛНИЦИ 
 
         *Правилник о условима и начину остваривања субвенција за  
           запошљавање  нових радника и самозапошљавање у производним,  
           занатским и услужним  дјелатностима 

                       Службени гласник Града Бања Лука,бр. 11/13,7/16 
 
                    * Правилник о условима и начину отуђења непокретности у својини 
                       Града Бања Лука, у циљу реализације инвестиционог пројекта од  
                       посебног значаја за локални економски развој 
                      Службени гласник Града Бања Лука,бр. 14/17 



            
17. 

 
                     ПЛАНОВИ 
 

       *План капиталних инвестиција Града Бања Лука за период од 2015 до 
         2017.   године 
         Службени гласник Града Бања Лука,бр. 6/16 
 
        *Акциони план запошљавања на подручју града Бањалуке за 2017. годину 
          Службени гласник Града Бања Лука,бр. 21/17 
 
        *Акциони план пројеката Града Баа Лука за 2017. годину 
          Службени гласник Града Бања Лука, бр. 40/17 
 
 
 

                    ПРОГРАМИ 
 

- Програм рада Скупштине Града за 2018.годину 
Службени гласник Града Бања Лука,бр. 51/17, 

 
- Програм рада зимске службе за 2017/2018..годину 

Службени гласник Града Бања Лука,бр. 23/17, 
 
Програм развоја спорта Града Бања Лука за период 2018/2022..годину 
Службени гласник Града Бања Лука,бр. 41/17, 
 
 
СТАТУТ ГРАДА 
Службени гласник Града Бања Лука,бр. 25/05,30/07,17/12,20/14,39/16, 
26/17) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
18. 

 

Г Р А Д О Н А Ч Е Л Н И К  
OДЛУКЕ 

 
 

* Одлука о утврђивању мобилизацијских зборишта штабова и јединица ЦЗ 
   Града  Бања Лука, број: 07/I-Г-1529/02. од 13.11.2002.године. 

 
* Одлука о утврђивању личне и материјалне формације штабова и јединица       
    цивилне заштите Града Бања Лука, број: 07/I-Г-1532/02.од 

13.11.2002.године 
 
 *Одлука о посебним услугама и накнадама за послове из области опште     
    управе  
    Службени гласник Града Бања Лука, бр.9/03, 21/07  
                      
                    
* Одлука о образовању мјесних канцеларија на територији града Бања Лука 
   Службени гласник Града Бања Лука, бр.1/07. 
 
 * Одлука о остваривању сарадње са начелницима општина у РС на 

спровођењу 
    мјера заштите и спашавања у случају пожара већих размјера 
    Службени гласник Града Бања Лука, бр.16/08. 
 
 * Одлука о бројчаним ознакама (шифрама) корисника буџета Града Бањалука 
    Службени гласник Града Бања Лука, бр.29/10,28/11 
 

             * Одлука о примјени информационих технологија у Градској управи Града 
     Бања Лука 

                 Службени гласник Града Бања Лука,бр.11/14 
 
            * Одлука о реализацији пројекта „Академија за грађане“ 
               Службени гласник Града Бања Лука,бр. 21/11 

                                                   
            *. Одлуку о образовању сталних радних тијела Градоначелника 
                Службени гласник Града Бања Лука,бр.33/16, 3/17, 

           
.           *  Одлука о одређивању привредних друштава и правних лица, носилаца  

 послова и задатака у провођењу мјера заштите и спасавања на територији 
 Града 

                 Службени гласник Града Бања Лука,бр. 13/13 
 

*  Одлука о именовању чланова Градског штаба цивилне заштите,  
                 Службени гласник Града Бања Лука,бр. 14/13 
                             
             * Одлука о именовању чланова градског штаба ванредне ситуације 
                Службени гласник Града Бања Лука,бр. 14/13,18/14,31/16 
 

 



19. 
* Одлука о додјели субвенција 

                   Службени гласник Града Бања Лука,бр. 22/13 
 

     * Одлука о радном времену у Одјељењу комуналне полиције АСГБЛ 
  Службени гласник Града Бања Лука,бр. 24/13 

 
           .   *. Одлука о оснивању Градске управе Града Бања Лука 
        Службени гласник Града Бања Лука, бр.36/16 

 
               * Одлука о употреби штамбиља за потврђивање законитости аката и начину 
                  овјеравања аката 
                  Службени гласник Града Бања Лука,бр.28/13 
 
              *. Одлука о усвајању Плаана интерне ревизије 
                  Службени гласник Града Бања Лука,бр. 30/13 
 
              *  Одлука  о кућном реду у Градској управи Града Бања Лука 
                  Службени гласник Града Бања Лука,бр. 3/14 
 

  * Одлука о начину организовања локалног трезора 
 Службени гласник Града Бања Лука, бр.3/17 
 
   * Одлука о проглашењу ванредне ситуације за подручје Града Бања Лука 

                  Службени гласник Града Бања Лука,бр. 18/14 
 
               * Одлука о формирању Тима за интервенције на клизиштима и јавној 
                  инфраструктури 
                  Службени гласник Града Бања Лука,бр.18/14 
 
               * Одлука о формирању и именовању Комисије за процјену штете 
                  проузроковане  елементарном непогодом-поплавом 
                  Службени гласник Града Бања Лука,бр.19/14 
 
               * Одлука о проглашењу ванредне ситуације на подручју града Бањалука 
.                 Службени гласник Града Бања Лука,бр.29/14 
 
               * Одлука о формирању и именовању Комисије за процјену штете 
                   проузроковане   елементарном непогодом 
.                  Службени гласник Града Бања Лука,бр.30/14 
             
               * Одлука о стављању ван снаге Одлука о проглашењу ванредне ситуације  
                   на  подручју града Бањалука 
.                  Службени гласник Града Бања Лука,бр.32/14 
 
               * Одлука о додјели субвенција 
.                  Службени гласник Града Бања Лука,бр.33/14 
 
             * Одлука о стављању ван снаге Одлуке о оснивању штабова за ванредне 
                ситуације мјесних заједница Града Бањалуке 
                Службени гласник Града Бања Лука,бр.34/14 
 



20. 
 
             *  Одлука о формирању јединица и тимова цивилне заштите Града  
                 Службени гласник Града Бања Лука,бр. 34/14 
 
.            * Одлука о висини закупнине за градско грађевинско земљиште и остало 
                грађевинско земљиште које се даје у закуп 
                 Службени гласник Града Бања Лука,бр.14/15 
 
             *  Одлука о видео надзору 
                 Службени гласник Града Бања Лука,бр. 18/15 

 
 *  Одлука о додјели средстава са ранг-листом корисника средстава од накнаде   

за претварање пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе 
      Службени гласник Града Бања Лука,бр. 18/15 

                         
              *  Одлука о одређивању повјереника заштите и спасавања на територији 
                  Града  Бања Лука 
                  Службени гласник Града Бања Лука,бр. 9/16 
 
              *  Одлука о додјели средстава од накнаде за претварање пољопривредног 
                  земљишта у непољопривредне сврхе за 2016. годину на подручју града  
                  Бањалука 
.                 Службени гласник Града Бања Лука,бр.23/16 

 
               *  Одлука о формирању локалног центра за сузбијање заразне болести 
                    плавог језика 
                   Службени гласник Града Бања Лука,бр. 28/16 

 
               *  Одлука о накнадама за рад чланова радних тијела Градоначелника 
                   Службени гласник Града Бања Лука,бр. 1/17 
 
              *  Одлука о формирању радних група и тимова, пројектним задужењима и 
                  извјештавању 
                  Службени гласник Града Бања Лука,бр. 11/17 

 
              *  Одлука о именовању Комисије за инвестирање јавних средстава 
                  Службени гласник Града Бања Лука,бр. 12/17 
 
             *  Одлука о политици инвестирања  јавних средстава за 2017. годину 
                 Службени гласник Града Бања Лука,бр. 13/17 

 
             *  Одлука о радном времену у Одсјеку за цивилну заштиту и професионалне 
                 територијалне ватрогасне јединице 

 Службени гласник Града Бања Лука,бр. 26/17 
 

               * Одлука о додјели подстицајних средстава 
  Службени гласник Града Бања Лука,бр. 35/17 
 
*Одлука о успостави Регистра административних поступака Града Бања  
   Лука 
  Службени гласник Града Бања Лука,бр. 36/17 



21. 
 

               * Одлука о давању сагласности за издавање гаранције Града Бања Лука за 
                 задужење привредног друштва“Топлана“а.д. бања лука емисијом обвезница 

  Службени гласник Града Бања Лука,бр. 39/17 
 

               * Одлука о кредитном задужењу Града Бања Лука 
  Службени гласник Града Бања Лука,бр. 39/17 

                
               * Одлука о утврђивању Еталона(изворника) Малог, Средњег и Великог грба, 
                  заставе Града Бања Лука и графичким стандардима за њихово  
                  приказивање 

  Службени гласник Града Бања Лука,бр. 43/17 
                

  * Одлука о успостављању Центра за бирачки списак 
     Службени гласник Града Бања Лука, бр.48/17  

 
  * Одлука о помоћи у санирању штете настале усљед олујног невремена 
     Службени гласник Града Бања Лука, бр.51/17  

 
 
       
 
 

 
 
 
 
 
                ПРАВИЛНИЦИ 
 
            *  Правилник о рјешавању стамбених потреба радника Градске управе Града 
                Бања Лука, број: 07/I-721/01. од 03.04.01.год. 
 
             *  Правилник о раду Бифеа-Ресторана, број 07/I-Г-587/2002. ступио на снагу  
                17.05.2002.године, а примјењује се од 23.05.2002.године.  
              * Правилник о оцјени рада са статусом радника у Административној служби  

     Града Бањалука, (бр. 07/I – Г – 594/07 од 1.3.2007.године) 
                                             

 *  Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности радника 
     Административне службе Града Бања Лука,   
   Службени гласник Града Бања Лука, бр.14/07 
 

              *  Правилник о раду интерне ревизије 
                 Службени гласник Града бр.18/08, 8/14 
 

    *  Правилник о оцјени квалитета услуга угоститељских објеката на подручју  
     Града Бања Лука 

                 Службени гласник Града бр. 26/08 
                                                                  

    *  Правилник о начину и условима одвоза и одлагања отпада 
        Службени гласник Града Бања Лука, бр.31/08 



          22. 
 
              *  Правилник о расподјели средстава за подршку пронаталитетној политици 
                  Града Бања Лука-појединци- 

      Службени гласник Града, број: 5/12,6/17 
 

              * Правилник о употреби система за управљање захтјевима  и промјенама  
                 Службени гласник Града Бања Лука, бр.19/11,11/14 

 
               * Правилник о рјешавању стамбених питања породица погинулих и 
                  несталих  бораца, породица умрлих војних војних инвалида, ратних војних 
                  инвалида и бораца 
                  Службени гласник Града Бања Лука, бр. 11/12,8/14,29/15 
                    
                * Правилник о програму и начину полагања стручног спита за стицање 
                   звања  туристичког водича, одржавању обуке и начину вођења евиденције 
                   лица која  су положила испит и обуку и садржају легитимације и ознаке  
                   туристичког  водича 
                   Службени гласник Града Бања Лука,бр. 20/12 
             

      *  Правилник за додјелу једнократних новчаних помоћи ученицима и  
          студентима 

                    Службени гласник Града Бања Лука, бр. 28/12,30/13,6/17 
                                                         

     *  Правилник за додјелу једнократне новчане помоћи из буџета Града 
         намијењене  социјално угроженим грађанима 

                   Службени гласник Града Бања Лука, бр. 28/12, 30/13 
  

    *  Правилник за додјелу једнократне новчане помоћи из буџета Града 
        намијењене  за суфинансирање лијечења социјално угрожених грађана 

                  Службени гласник Града Бања Лука, бр. 28/12, 30/13  
             

    *  Правилник о додјели новчане помоћи за стамбено збрињавање избјеглих 
         и расељених лица  

  Службени гласник Града Бања Лука, бр. 30/12, 10/14 
 

    *  Правилник о додјели новчане помоћи за санацију стамбених јединица    
       повратника 
 Службени гласник Града Бања Лука, бр. 30/12,10/14  
                                                                                                                       
  *  Правилник о додјели новчане помоћи за одрживи повратак (запошљавање 

и самозапошљавање) повратника 
 Службени гласник Града Бања Лука, бр.30/12,10/14 
                                                                                                                           

              *  Правилник о додјели једнократне новчане помоћи социјално угроженим     
       расељеним лицима и избјеглицама 
      Службени гласник Града Бања Лука, бр.30/12,10/14 
 

              *  Правилник о додјели једнократне новчане помоћи социјално угроженим   
      повратницима 
 Службени гласник Града Бања Лука, бр.30/12,10/14 
 



23. 
 

              *  Правилник о начину и роковима вршења пописа и усклађивања  
       књиговодственог са стварним стањем имовине и обавеза Града Бањалука 

                  Службени гласник Града бр.30/12, 27/15 
 

   *. Правилник за додјелу једнократне новчане помоћи за стамбено 
       Збрињавања  породица са четверо и више дјеце 
        Службени гласник Града Бања Лука, бр. 29/12, 30/13  

 
              *  Правилник за додјелу једнократних новчаних помоћи из буџета Града 
          намијењене социјално угроженим породицама са четверо и више 

        Службени гласник Града Бања Лука, бр. 4/13, 30/13 
                                                                     
   *  Правилник о додјели једнократне новчане помоћи из буџета Града Бања 
       Лука  корисницима права из области борачко-инвалидске заштите и 
       заштите  цивилних  жртава рата 

                  Службени гласник Града Бања Лука, бр. 6/13, 16/13,8/14 
   
  *  Правилник о премјештању, блокирању и деблокирању непрописно 
       паркираних   возила 
      Службени гласник Града Бања Лука,бр.9/13,24/13,10/14 
 
  *  Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама за кориснике 

буџета Града Бања Лука  
  Службени гласник Града Бања Лука, бр.20/13,19/14,27/16 
                             

              *  Правилник о усклађивања и регистрацији редова вожње на линијама 
                  градског и приградског превоза на подручју града Бања Лука  
                  Службени гласник Града Бања Лука, бр.23/13.  
    

        *  Правилник о додјели финансијских средстава у виду једнократних 
             новчаних  удружењима грађана/невладиним организацијама са подручја 
             града  Бања Лука 

                   Службени гласник Града Бања Лука, бр.6/13,12/15 
 
              *  Правилник о условима и критеријумима суфинансирања удружења из 
                  области  борачко-инвалидске заштите Града Бањалука                                                

        Службени гласник Града Бања Лука, бр. 13/13, 32/13,8/14 
 

  *  Правилник о додјели једнократних новчаних помоћи из буџета Града  
      намјењених  младима(15 до 30 година),члановима  омладинских 
      организација,  организација за младе, 

                  Службени гласник Града Бања Лука, бр. 16/13,4/15,6/17  
 

  *  Правилник о критеријима, мјерилима и поступку за додјелу у закуп 
      пословног   простора у комплексу посовног простора у комплексу 
      „Технолошки бизнис парк  Бањалука“ 

                  Службени гласник Града Бања Лука, бр. 23/13,16/15  
 
              
 



24. 
                * Правилник о Јавном позиву за вршење јавног градског и приградског 
                  превоза  на  подручју града Бања Лука 
                  Службени гласник Града Бања Лука, бр. 23/13 
 
              *  Правилник о пријему у радни однос службеника и радника  

        Административну  службу Града Бањалука 
                  Службени гласник Града Бања Лука, бр.29/13,16/14,7/15,26/16  

                                                   
              *  Правилник о поступку пражњења каса из аутомата за наплату паркирања и  
                  благајничким  пословима 
                  Службени гласник Града Бања Лука,бр. 1/14 
                                                                     
               *  Правилник о рјешавању стамбених потреба додјелом у закуп станова у  
                  државној  својини на којима не постоји станарско право 
                  Службени гласник Града Бања Лука,бр. 2/14,48/14 
 
               * Правилник о кориштењу и одржавању моторних возила број:  

      Службени гласник Града Бања Лука, бр.7/14 
 

               *  Правилник о избору најбољег радника –службеника Градске управе Града  
                   Бањалука 

       Службени гласник Града,број: 8/14,10/17 
 

               *  Правилник о стручном усавршавању и едукацији запослених у Градској 
                  управи  Града Бањалука 
                  Службени гласник Града Бања Лука,бр. 8/14 
         
               *  Правилник о упису у Омладински рергистар Града Бањалука 
       (са Шифарником) 
                  Службени гласник Града бр. 10/14,6/17 
 
.             *  Правилник о заштити на раду Градске управе Града Бања Лука 

      Службени гласник Града Бања Лука, бр.11/14 
          

              *  Правилник о заштити од пожара Градске управе Града Бања Лука 
      Службени гласник Града Бања Лука, бр.11/14 

             
              *  Правилник за расподјелу једнократне финансијске помоћи физичким 
                  лицима   чији су стамбени објекти угрожени поплавама  
                  Службени гласник Града Бања Лука, бр. 33/14,48/14 
                                                          
               * Правилник о јавним набавкама Градске управе Града бања Лука 
       Службени гласник  Града, бр. 4/15,21/15,3/17, 22/17,38/17 
 
               * Правилник о поступку директног споразума 
                 Службени гласник Града Бања Лука, бр. 4/15      
                                                                      
              *  Правилник о  поступку, критеријумима и мјерилима  издавања у закуп ил 
                  на кориштење пословних  зграда, пословних просторија, гаража и  
                  гаражних  мјеста у гаражама у својини Града  Бања Лука 

      Службени гласник Града Бања Лука, бр.5/15  



25. 
             *  Правилник о суфинансирању активности цркава и вјерских заједница у 
                 Граду Бањалука 
                 Службени гласник Града Бања Лука, бр. 5/15,6/17 
 
             *  Правилник о условима и критеријумима суфинансирања удружења 
                  грађана  која окупљају припаднике националних мањина 
                  Службени гласник Града Бања Лука, бр. 5/15,6/17 
           
             *  Правилник о расподјели средстава прикупљених од накнаде за претварање  
                 пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе 
                 Службени гласник Града Бања Лука, бр. 12/15 
            
             *  Правилник о условима и начину остваривања субвенција за запошљавање 
                  нових  радника и самозапошљавање у производним, занатским и 
                  услужним  дјелатностима 
                  Службени гласник Града Бања Лука,бр.14/15 
 
             *  Правилник о инвестирању јавних сртедстава за 2015. годину 
                 Службени гласник Града Бања Лука,бр.25/15 
 
              *  Правилник о заштити личних података у градској управи Града БЛука 
                   Службени гласник Града Бања Лука, бр.5/06 

 
              *  Правилник о расподјели средстава прикупљених од накнаде за  
                   претварање   пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе 

       Службени гласник Града Бања Лука, бр.8/16 
 
   *  Правилник о суфинансирању програма – пројеката спортских 
        организација 
        Службени гласник Града Бања Лука, бр.8/16, 35/16,34/17 
 
    *  Правилник о интерним контролама и интерним контролним поступцима 

                    Службени гласник Града Бања Лука, бр.16/06, 7/07, 32/08,14/14 
     
                *.  Правилник о кориштењу и одржавању моторних возила у Одсјеку за 
                     послове цивилне заштите и Професионалне теритиријалне ватрогасне 
                    јединице 

        Службени гласник Града Бања Лука, бр.17/16 
            
               *  Правилник о платама и накнадама запослених у Градској управи Града   
                    Бања Лука 

   Службени гласник Града Бања Лука, бр.20а/16,27а/16,30/16,38/16,3а/17, 
        9/17,10/17, 17/17,33/17,38/17 
      
    *  Правилник о кориштењу информационог система за управљање 
        локалним  економским развојем (ледис) и организовању базе података 
        у Градској управи  града Бањалука 
        Службени гласник Града Бања Лука, бр.27/16 
                                                                               
     
 



 
26. 

 
  *  Правилник о управљању пословним зградама, пословним просторијама, 
         гаражама и гаражним  мјестима у гаражама у својини Града Бања Лука 
         Службени гласник Града Бања Лука, бр.29/16 
 
    *  Правилник о управљању становима у својини Града Бања Лука 
        Службени гласник Града Бања Лука, бр.29/16 
 
    *  Правилник  о унутрашњој организацији послова и систематизацији  
        радних мјеста Градске управе града Бања Лука 
        Службени гласник Града Бања Лука, бр.36/16,1/17,3а/17,7/17, 17/17,19/17 
         31/17,33/17,38/17,44/17,48717 
 
    *  Правилник за суфинансирање пројектних/програмских активности 
        удружења  грађана са подручја града Бања Лука 
        Службени гласник Града Бања Лука, бр.6/17 
 

      *  Правилник о јавном позиву,критеријумима и начину оцјењивања 
          пројеката  удружења грађана/невладиних организација, који ће се 
          суфинансирати из буџета  

                    Службени гласник Града Бања Лука, бр.6/17 
     *  Правилник о јавном позиву,критеријумима и начину оцјењивања  
                    пројеката и  програма у области културног стваралаштва 
                   Службени гласник Града Бања Лука, бр.6/17 

 
                *  Правилник о Правилник о суфинансирањучланица Градског одбора 
                     удружења инвалида Бања Лука и начину расподјеле средстава 
                     намијењених   побољшању  квалитета живота лица са инвалидитетом. 
                     Службени гласник Града Бања Лука, бр.6/17 

 
                *  Правилник о додјели средстава за суфинансирање  појединачних 
                    програмских  активности омладинских организација, организација за 
                    младе, вриједносног  разреда од 500,00 до 2.000,00 КМ 

          Службени гласник Града Бања Лука, бр. 6/17 
 
       *  Правилник о суфинансирању прјектних/програмских активности 
           удружења грађана из области здравства, науке и образовања са подручја 
           града Бањалука 
           Службени гласник Града Бања Лука, бр. 10/17 
 
       * Правилник о суфинансирању прјеката омладинских организација, 
           организација за младе путем Јавног позива 
           Службени гласник Града Бања Лука, бр. 10/17 
 
       *  Правилник о додјели финансијских средстава удружењима грађана, 
           која су од значаја за спасавање на територији Града Бања Лука усљед  
           појава природних и других несрећа 
           Службени гласник Града Бања Лука, бр. 12/17 
 

                  



27. 
 
                 *  Правилник о управљању и начину кориштења простора у објектима 

           мјесних заједница и друштвенх домова на подручју града Бања Лука 
           Службени гласник Града Бања Лука, бр. 13/17,49/17 
                

                 *  Правилник о коришћењу мобилних и фиксних телефона у Градској  
                     управи Града Бања Лука 
                     Службени гласник Града Бања Лука, бр. 22/17 
                                                                                        
                  *  Правилник о расходима по основама репрезентације у Градској  
                      управи Града Бања Лука 
                      Службени гласник Града Бања Лука, бр. 22/17,31/17 
                                                                                        
                  *  Правилник о додјели средстава за помоћ избјеглицама, интерно  
                     расељеним особама и повратницима за рјешавањестамбених питања у  
                      склопу Регионалног стамбеног програма 
                      Службени гласник Града Бања Лука, бр. 23/17 
                        
                  *  Правилник о условима, начину коришћења, организацији, начину 
                      наплате     и контроле паркирања на јавним паркиралиштима на којима 
                      је уведена  наплата паркирања  на подручју града Бања Лука,  
                      Службени гласник Града Бања Лука, бр. 24/17, 
 

        *  Правилник о условима и начину кориштења подстицајних средстава у  
            функцији запошљавања 

                      Службени гласник Града Бања Лука, бр. 24/17, 
 

        *. Правилник о пријему у радни однос и стручном оспособљавању 
            приправника  у Градској управи  Града Бањалука 

          Службени гласник Града,број: 27/17 
 

       * Правилник о поступку додјеле средстава из Буџета Града Бања Лука за 
          подршку  пројектима мјесних заједница на уређењу простора 
          Службени гласник Града Бања Лука, бр.29/17 

 
.                  * Правилник о накнади трошкова превоза код доласка на посао и повратка     
           с  посла 
                      Службени гласник Града Бања Лука,бр. 31/17 
 
                   * Правилник о одржавању листе подстицаја 
                      Службени гласник Града Бања Лука,бр. 34/17 
 

        *  Правилник о вођењу и одржавању Регистра административних  
            поступака Града    Бања Лука 

          Службени гласник Града бр. 36/17 
 

         *  Правилник о суфинансирању пројеката за развој туризма путем јавног  
             позива 

          Службени гласник Града бр. 37/17 
 
 



28. 
   *  Правилник о критеријумима, условима и начину суфинансирања програма 

спортских организација и манифестација од интереса за Град Бања Луку 
      Службени гласник Града Бања Лука, бр.46/17 

 
              *  Правилник о категоризацији спортова Града Бања Лука 
                  Службени гласник Града Бања Лука,бр 46/17 
                 
                 *  Правилник о категоризацији спортиста 
                  Службени гласник Града Бања Лука,бр 46/17 
 
                 *  Правилник о рационализацији административних поступака Градске 
                 управе Града Бања Лука 
                  Службени гласник Града Бања Лука,бр 51/17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               НАРЕДБЕ 
 

    * Наредба о кориштењу телефонских линија 07/I-863/00 од 20.11.2000.  
       године 
 
    *Наредба о начину употребе возила 07/I-883/00 од 27.11.2000. године 
 
    * Наредба о начину издавања предмета из архиве Градске управе Града 
      Бања   Лука, број: 07-056-1/2001.ступила на снагу даном доношења 
      08.05.2001.год. 
 
    *Наредба о остваривању јединственог рачуна трезора 
       Службени гласник Града Бања Лука, бр.28/06. 
 
    *Наредба о регулисању саобраћаја на подручју града Бања Лука 
       Службени гласник Града Бања Лука, бр. 3/07, 8/07,16/08,15/12,22/13,38/14,  
      7/15,8/16,28/17,33/17 

 
    * Наредба о укидању жиро-рачуна буџетских корисника  
         Службени гласник Града Бања Лука, бр.31/07.  
                                                                       
    * Наредба о радном времену шефа смјене комуналне полиције 12-Г-509/12  
        од  19. 03. 2012. Године 
 



                                                                29. 
 
    * Наредба о одређивању привредних друштава, установа и других  
       организација  који су дужни да раде у дане празника Републике Српске 
       Службени гласник Града Бања Лука, бр.31/16.  
 
    * Наредба о именовању тимова за отклањање посљедица елементарне 
       непогоде 
       Службени гласник Града Бања Лука, бр.18/14.  
   
    * Наредба о привременој обустави саобраћаја преко моста на ријеци 
      Врбањи у  насељу Чесма 
      Службени гласник Града Бања Лука, бр.18/14. 
 
    * Наредба о извршењу дезинфекције простора и објеката на подручју 
      Града  након поплаве 
      Службени гласник Града Бања Лука, бр.18/14.  
 
    *. Наредба о вршењу пријема свог допримљеног смећа на депонију у  
       Рамићима 
      Службени гласник Града Бања Лука, бр.18/14.  
    
    * Наредба о именовању тимова за отклањање посљедица елементарне 
       непогоде 
       Службени гласник Града Бања Лука, бр.19/14. 
 
    * Наредба о обустави саобраћаја преко моста на ријеци Врбањи у  
       насељу Чесма и Зелени Вир 
       Службени гласник Града Бања Лука, бр.19/14.  
      
   * Наредба о именовању тимова за евиденцију поплављених објеката 
     самосталних, предузетих и привредних друштава на подручју Града 
     Бања Лука 
     Службени гласник Града Бања Лука, бр.19/14.  
            
   *.Наредба о преузимању, одвожењу и контроли депоновања комунално 
      отпада 
      Службени гласник Града Бања Лука, бр.19/14.  
 
   * Наредба о чишћењу дијела дионице магистралног пута Бањалука- 
      Приједор 
      Службени гласник Града Бања Лука, бр.19/14. 
 
   * Наредба о ангажовању грађевинских капацитета на рашчишћавању 
      саобраћајница 
      Службени гласник Града Бања Лука,бр.29/14 

 
    * Наредба о мобилизацији јединица цивилне заштите 
        Службени гласник Града Бања Лука,бр.29/14 
 
    * Наредба о пријему отпадног материјала на депонију у Рамићима 
        Службени гласник Града Бања Лука,бр.29/14 



30. 
 
    * Наредба о извршењу дезинфекције простора и објеката на подручју  
        Града  након  поплаве и бујице 
       Службени гласник Града Бања Лука,бр.30/14 
 
    * Наредба о извршњу контроле и чишћењу канализационог отпада 
       Службени гласник Града Бања Лука,бр.30/14 
 
      * Наредба о услузи бесплатног фотокопирања докумената у функцији  
        овјера   докумената 
        Службени гласник Града Бања Лука,бр.34/14 
 
      * Наређење о поступању по плану приправности 
        Службени гласник Града Бања Лука,бр.36/14 
 
      * Наредба о утврђивању линија јавног градског и приградског превоза лиц 
         на подручју Града Бања Лука,са даљинаром и одређеним минималним 
         временом  вожње 
        Службени гласник Града Бања Лука, бр.45/14,8/16,14/16,17/16,47/17 
 
      * Наредбе (4) издате у вези са уклањањем авио бомбе из ријеке Врбас 
         Службени гласник Града Бања Лука,бр.23/15 
                             
 
    
    

 
                                                                              

 
              ПЛАНОВИ 
 
             *. План заштите и спасавања од елементарне непогоде и друге несреће, 
                 Града  Бањалука 
                 Службени гласник Града Бања Лука,бр.27/14 
 
               * План кориштења јавних површина 

  Службени гласник Града Бања Лука,бр,20/15 
 
* План рада интерне ревизије 
   Службени гласник Града Бања Лука,бр,1/17 

                
                * План активности у припреми и спровођењу мјера заштите и спашавања од  
                   шумских и других пожара на територији града Бањалука у 2017. години 

   Службени гласник Града Бања Лука,бр, 12/17 
 

 * План спровођења мјера заштите и спасавања од поплава у 2017. години 
   Службени гласник Града Бања Лука,бр, 12/17 
 
* План активности у припреми и спровођењу мјера заштите и спасавања од 
   земљотреса на територији Града Бања Луак за период 2017-2019. година 
  Службени гласник Града Бања Лука,бр, 12/17 



31. 
               *  План активности на спровођењу  мјера заштите и спасавања од 
                   већих сњежних падавина и снијега на територији града  Бањалука у  
                   2017/2018. години 
                   Службени гласник Града Бања Лука,бр. 44/17 
                                                                                   

        *План интегритета Града Бања Лука 
         Службени гласник Града Бања Лука,бр. 46/17 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
               УПУТСТВА       
                 

           * Упутство о обавези спровођења мјера заштите у објектима Градске управе 
        (бр. 07/I – G – 314/03) 
                                                             

*  Упутство о облику и садржини службених аката АСГ-а, (бр.07/I-Г-1931/05 
        од 21.10.2005. године)  
                                                               

               *  Упутство за израду Програма рада и Извјештаја о раду Административн 
      службе Града Бања Лука(бр.12-Г-150/10- од 22.01.2010. 
 
* Упутство о начину успостављања и вођења интрног регистра (12-Г-1258/10 
од 15.06.2010.године) 

 
* Упутство о организовању и провођењу конкурса из области архитектуре  
   и урбанизма(бр. 12-Г-2164/11 од 14.9.2011.год.) 
 

 * Упутство о инвестирању јавних средстава за 2012. годину (12-Г-2079/12  
     од   01.10.2012. године) 
 

 *  Упутство у вези са информатизацијом градске управе 
 
 * Упутство о закључивању уговора о дјелу у Градској управи Града  
     Бања Лука 
    Службени гласник Града Бања Лука,бр,3/14,20/17 
 

              * Упутство о начину сачињавања кварталних финансијских планова 
                  Службени гласник Града Бања Лука,бр. 4/14 
 

* Упутство за кориштење годишњих одмора запослених у Градској управи 
   Града Бањалука 
   Службени гласник Града Бања Лука,бр,8/14 



32. 
 

 * Упутство о праћењу података од значаја за наплату потраживања 
                 Службени гласник Града Бања Лука,бр.17/16 
 

 *  Упутство о одгођеном плаћању такси, накнада и другог дуга 
                   Службени гласник Града Бања Лука,бр.27/16,37/16 

 
 * Упутство за процедуре са инвеститорима 

                   Службени гласник Града Бања Лука,бр.27/16 
 

  * Упутство о начину обавњаља свечаног чина вјенчања у граду Бања Лука 
                   Службени гласник Града Бања Лука,бр.1/17 
 

  * Упутство о поступању органа и служби Градске управе Града Бања Лу 
      у случају непосредне пријетње и ризика од опасности(елементарне 
      непогоде и друге несреће) 

                   Службени гласник Града Бања Лука,бр.11/17 
 

   * Упутство о поступању у поступцима обрачуна накнаде трошкова уређења  
                   градског грађевинског земљишта и накнаде ренте 
                   Службени гласник Града Бања Лука,бр. 31/14,15/15 
 

   * Упутство о поступању са пријавом коупције и обезбјеђењу заштите лица 
      која пријављују корупцију у Градској управи Града Бања Лука 

                   Службени гласник Града Бања Лука,бр. 48/17 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ЗАКЉУЧЦИ 
 

 
* Закључак о утврђивању накнаде за преглед пословних просторија,уређаја  
    и опреме ради утврђивања услова за обављање привредних и других 
    дјелатности 

                  Службени гласник Града Бања Лука,бр.6/03 
 
                *. Закључак о висини новчане накнаде за издавање лиценце превозник и  
                    легитимације за возаче моторног возила 
                    Службени гласник Града Бања Лука, бр. 11/09 
 

    *.Закључак о изналажењу рјешења за водоснабдјевање насеља Зелени вир 
                   Службени гласник Града Бања Лука, бр. 19/14 
 
                *. Закључак о висини накнаде за привремено заузимање јавне површине 
                    Службени гласник Града Бања Лука, бр. 23/14 



 
33. 

 
 Закључци у вези са корекцијом цијена у градском и приградском 

превозу 
                      Службени гласник Града Бања Лука, бр. 2/16 
 
 
 
 
 
 
ПОСЛОВНИК 
 
 
                  * Пословник о раду координационог тима за израду плана капиталних 
                     инвестиција Града Бањалука 

Службени гласник Града Бања Лука,бр.30/17 
 

 
 
 
 
 
                                                                          
 
                                                                
ПРОГРАМИ 
 

 
* Програм обуке запослених о заштити од пожара 07//I-Г-429/04 од 
18.03.2004.   
   године 

 
* Програм стручног оспособљавања приправника у АСГ-а,(бр. 12-Г-2075/07 
од 
   26.7.2007. године) 

 
* Програм мјера стављања у функцију имовине Града на локалитету „Унис 
   Ваљаоница ХВТ“ у Рамићима 
   Службени гласник Града Бања Лука,бр.21/13 

 
*Програм развоја цивилне заштите града Бањалука у области заштите и  

                  спасавања за период од 2014-2018.годин 
                  Службени гласник Града Бања Лука,бр.26/13 

 
 

34. 
 
 
 
 



 
 
 
 
ПОВЕЉА 
 
* Повеља интерне ревизије 
   Службени гласник Града Бања Лука,бр.29/17 

 
 
 
УГОВОРИ 
 
               * Колективни уговор за запослене у Градској управи града Бањалука,(бр. 12- 
                  Г-1503/16 од 26.07.2016. године) 
                  Службени гласник Града Бања Лука, бр.20а/16,27а/16,30/16,38/16,3а/17 
                   9/17,10/17,12/17,33/17,38/17,44/17 
                                                               
 
                                   
 
 
 

 
ИЗВРШНИ ОДБОР ГРАДА БАЊА ЛУКА 

 
 
 1.   Закључак о утврђивању накнаде за пружање правне помоћи грађанима  
       Службени гласник Града Бања Лука, бр.3/99.  
 
  
 
 
 
 
 

                                               СТРУЧНА СЛУЖБА СКУПШТИНЕ  ГРАДА                                             
                                                                
                                                                                         СЕКРЕТАР 

                             Игор Шукало, дипл.правник  
 
 
 
                        
Број: 07-013- сл /18.             
Датум: 31.01.2018.год.       


