
На основу члана 50. Пословника Скупштине града Бања Лука („Службени 
гласник Града Бања Ј1ука“, бр. 32/16, 4/17, 8/17 и 34/17), Колегијум Скупштине града 
Бања Лука, о б ј а в љ у ј е

Ј А В Н И  П О З И В  
за додјелу акредитације

I

Колегијум Скупштине града Бања Лука објављује Јавни позив за додјелу 
акредитације за учешће у раду радних тијела Скупштине града Бања Лука и то: 

-Комисије за избор и именовање, награде и признања,
-Комисије за прописе, представке и провођење Етичког кодекса Скупштине, 
-Комисије за буџет и финансије,
-Комисије за мјесне заједнице, називе улица и тргова,
-Комисије за стамбено-комуналне послове и послове саобраћаја,
-Комисије за инвалидску и борачку заштиту,
-Комисије за привреду и развој,
-Комисије за просторно уређење, заштиту околине, културног и природног 

насљеђа.
-Одбора за здравство, школство и социјалну политику,
-Одбора за сарадњу са вјерским заједницама, невладиним организацијама, 

националним мањинама, другим удружењима грађана и за равноправност полова и 
-Одбора за регионалну и међународну сарадњу.
-Савјета за младе и спорт и 
-Савјета за културу.

II

Јавни позив је отворен 15 дана од дана објављивања на \УЕВ страници Града 
Бања Лука.

На јавни позив се могу пријавити невладине организације, фондације, 
синдикати и друга удружења грађана - регистровани у складу са законом.

Уз пријаву је потребно доставити доказ о регистрацији и Извјештај о раду за 
посљедњу годину.

У пријави је потребно прецизно навести назив радног тијела за које се тражи 
акредитација.

Пријава се може доставити за највише три радна тијела.

III

Акредитација се додјељује на годину дана, за учешће у раду конкретног радног
тијела.

У поступку одабира биће оцјењивана репрезентативност, величина и важност 
заинтересованих субјеката.

У поступку одабира лица за акредитацију водиће се рачуна о просторним 
могућностима и временским капацитетима рада радног тијела.

Број акредитованих представника не може прећи више од натполовичне већине 
конкретног радног тијела.



2

IV

Пријава се доставља на адресу Град Бања Лука - Трг српских владара 1, са 
назнаком за Колегијум Скупштине Града, или у собу 14 Градске управе Града Бања 
Лука.

Све пристигле пријаве биће разматране најкасније у року од 15 дана, од дана 
истека рока за достављање пријава, на сједници Колегијума, уз евидентирање у 
записник свих приспјелих пријава.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.
Колегијум Скупштине врши одабир пријављених кандидата оцјењујући 

репрезентативност, величину и важност заинтересованих субјеката, као и просторне и 
временске капацитете радног рада.

О резултатима додјеле акредитација пријављени субјекти биће обавјештени у 
року од 15 дана од дана додјеле акредитација.

V

VI

Број: 07-013-8/19. КОЛЕГИЈУМ 
СКУПШТИНЕ ГРАДА
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