
На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“ , број 97/16), чл. 38 и 124. Статута Града Бања Лука („Службени 
гласник Града Бањалука“, број 14/18) и члана 164. Пословника Скупштине града Бања 
Лука („Службени гласник Града Бања Лука“, бр. 32/16, 4/17, 8/17 и 34/17), Скупштина 
града Бања Лука је, на сједници одржаној године, донијела

З А К Љ У Ч А К

1. Скупштина Града утврђује Нацрт одлуке о измјени и допуни Статута Града 
Бања Лука.

2. Скупштина Града упућује Нацрт из тачке 1. овог закључка на јавну расправу, 
која ће трајати од 11.02.2019. до 26.02.2019. године.

3. Задужује се Кабинет Градоначелника да Нацрт одлуке о измјени и допуни 
Статута Града Бања Лука, учини доступним јавности, објављивањем на интернет 
страници Града Бања Лука , те да утврди Програм провођења јавне расправе.

4. Примједбе, приједлози и сугестије, на Нацрт достављају се Кабинету 
Г радоначелника.

5. Задужује се Кабинет Градоначелника да у сарадњи са надлежним одјељењима 
и службама Градске управе проведе јавну расправу, прикупи и евидентира примједбе, 
мишљења и приједлоге изнесене у току јавне расправе, да их све анализира те да 
припреми извјештај о резултатима јавне расправе и поднесе га овлашћеном предлагачу 
и Скупштини града.

6. Овај закључак ступа на снагу са даном доношења, а биће објављен у 
Службеном гласнику Града Бањалука.
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НАЦРГ

На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16) и чл. 38. и 130. Статута Града Бања Лука („ Службени 
гласник Града Бања Ј1ука“ број: 14/18), Скупштина Града Бања Лука је на сједници 
одржаној дана 2018. године, донијела

О Д Л У К А

О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ СТАТУТА ГРАДА БАЊА ЛУКА

Члан 1.

У Статуту Града Бања Лука („Службени гласник Града Бања Лука“ број: 14/18) 
члан 9. мијења се и гласи:

„(1) Град Бања Лука има празнике.

(2) Празници Града Бања Лука су:

1) 22. април, Дан Града,

2) 21. новембар , Дан ослобођења Града у Првом свјетском рату“.

Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 
гласнику Града Бања Лука“.

Број:

Дана,

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Зоран Талић, дипл. правник



О б р а з л о ж е њ е  
уз одлуку о измјени и доиуни Статута Града ради увођења новог празника Града - 

21. новембра као Дана ослобођења Бањалуке у Првом свјетском рату

Правни основ

Правни основ за доношење одлуке о измјени и допуни Статута, садржан је у 
одредбама чл. 39. и 6. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16) и чл. 38. и 130. Статута Града Бања Лука („Службени гласник Града 
БањаЈ1ука“, број: 14/18).

Наиме чланом 39. Закона, прописане су надлежности Скупштине града Бања 
Лука, између осталог доноси Статут, а чланом 130. Статута прописано је да се измјене и 
допуне Статута Града Бања Лука врше одлуком.

Чланом 6. Закона о локалној самоуправи, прописано је да јединица локалне 
смоуправе може да има празник, што се уређује статутом јединице локалне самоуправе.

Разлози за доношешење

Иницијатива за измјене и допуне Статута Града Бања Лука и проглашењс 21. новембра 
једним од празника Града долази поводом обиљежавања стогодишњице ослобођења Бање Луке 
у Првом свјетском рату - 2 1 . новембра 1918. годинс.

Фактографски, ослобођењу Бање Луке претходио је пробој Солунског фронта у 
септембру 1918. године који је наговјестио скори слом Аустроугарске. Јединице Друге армије 
војводе Степе Степановића прешле су ријеку Дрину почетком новембра 1918. године и потом 
постепено ослободиле простор Босне и Херцеговине, а историја памти име српског одреда који 
је 21. новембра 1918. године ушао у Бањалуку - батаљон 13. пука „Хајдук Вељко“ . Забиљежено 
је да је дочек српске војске у Бањалуци био веома свечан. Штампа је писала како од настанка 
града није било важнијег дана, улице су прско ноћи добилс свсчани изглед, на зградама су биле 
извјешене српске заставе, а излоге дућана красиле су слике крал>а Петра Карађорђсвића. 
Ослободиоци су примљени са одушсвљењем, онако како се дочекују ослободиоци, јунаци и 
хероји.

Суштински, Бања Лука празновањсм Дања ослобођсња у Првом свјетском рату враћа 
неизмирив дуг својим ослободиоцима и Бањалучанима који су учествовали у ослободилачким 
ратовима, а избором овог празника јасно се опредјељује за будућност и за вриједности које уз 
њега иду -  истина, слобода и отаџбина. Слобода је као изузетна вриједност брањена двојако: с 
једне стране всликим жртвама које је српски народ дао у Всликом рату да би био слободан, а са 
друге стране као право да се самостално одлучујс о сопственој судбини и будућности. Бања Лука 
је 21. новембра 1918. године по први пут суштински постала слободан град чији су грађани 
повратили вијековима отуђено право на самостално и независно дјеловање.

Каснијс произашлс одлуке само су резултат те слободе и у политичком, економском, 
архитектонском и културном смислу формиралс су ново лице модерне Бање Луке коју њсни 
грађани данас љубоморно чувају, а гости јој се диве.

I



Због одговорности према истини, слободи и отаџбини Градоначслник Бање Луке 
предлаже Скупштини Града да кроз измјене и допуне статута Града одрсди и уведс нови празник 
Града и то 21. новембар -  Дан ослобођења Бање Луке у Првом свјетском рату.

I РЛДОНЛЧЕЛНИК
/А Г + у ј ■ у

Мр Игор Радојимић



На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16) и члана 67. Статута Града Бања Лука („Службени гласник Града 

Бања Ј1ука“, број 14/18), доносим

*

З А К Љ У Ч А К

I -  Утврђујем Приједлог закључка о утврђивању Нацрта одлуке о измјени и допуни 

Статута Града Бања Лука.

II -  Приједлог закључка из претходне тачке упућујем Скупштини града Бања Лука 

на разматрање и доношење.

Број: 1 2 - Г /19.  ГРАДОНАЧЕЛНИК

Дана: 22.1.2019. године
Мр И1гор Радојичић

ДОСТАВЈБЕНО:

1. Скупштини града Бањалука,

2. Евиденцији.


