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АКРЕДИТОВАНИМ УДРУЖЕЊИМА 

 

 

Предмет: Обавјештење, 

 

 Колегијум Скупштине Града Бањалука је, на сједници одржаној 27.03.2019. године, 

извршио додјелу акредитација - за 2019. годину, заинтересованим субјектима који су се 

пријавили на Јавни позив објављен 25.01.2019. године, за учешће у раду радних тијела 

Скупштине Града. 

 Акредитације су додијељене сљедећим субјектима:   

1) Комисија за буџет и финансије: 

- Подручна привредна комора Бањалука, 

- Удружење породица са четворо и више дјеце Града Бањалука, 

- Градска организација породица заробљених и погинулих бораца и несталих 

лица Бања Лука, и 

- Борачка организација Града Бања Лука. 

  

2) Комисија за мјесне заједнице, називе улица и тргова: 

- Хелсиншки парламент грађана Бањалука. 

 

3) Комисија за стамбено-комуналне послове и послове саобраћаја: 

  - Центар за животну средиину, и 

         - Хелсиншки парламент грађана Бањалука. 

 

4) Комисија за привреду и развој: 

- Подручна привредна комора Бањалука, 

      -    Центар за афирмацију и развој, и 

- Удружење породица са четворо и више дјеце Града Бањалука. 

 

 5) Комисија за просторно уређење, заштиту околине, културног и природног 

насљеђа. 

   - Центар за животну средиину, и 

                   - Хелсиншки парламент грађана Бањалука. 
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 6) Комисија за инвалидско-борачку заштиту: 

- Градска организација породица заробљених и погинулих бораца и несталих 

лица Бања Лука, и 

- Борачка организација Града Бања Лука. 

 

 7) Одбор за здравство, школство и социјалну политику: 

- Удружење породица са четворо и више дјеце Града Бањалука, и 

- Центар за теледерматологију и дерматокозметологију. 

 

 8) Одбор за сарадњу са вјерским организацијама, невладиним организацијама, 

националним мањинама, другим удружењима грађана и за равноправност полова: 

-    Центар за животну средиину, 

- Градска организација породица заробљених и погинулих бораца и несталих 

лица Бања Лука, и 

- Борачка организација Града Бања Лука. 

 

9) Одбор за регионалну и међународну сарадњу: 

- Подручна привредна комора Бањалука, и 

- Центар за афирмацију и развој. 

 

10)  Савјет за младе и спорт: 

- Центар за афирмацију и развој. 

 

 Акредитована лица дужна су претходно најавити предсједнику радног тијела, 

путем Кабинета предсједника Скупштине, да желе присуствовати сједницама у простору у 

коме се одржавају и дужна су у потпуности поштовати уобичајени ред у складу са 

Пословником Скупштине Града („Службени гласник Града Бања Лука“, бр. 32/16, 4/17,  

8/17 и 34/17). 

 Информације о заказаним сједницама радних тијеле постављају се на интернет 

страници Града Бања Лука.  

                                                                                                                                                                       

                                 

 

ДОСТАВЉЕНО: СЕКРЕТАР 

1. Наслову, и СКУПШТИНЕ ГРАДА 

2. Евиденцији. 

 

 

Игор Шукало, дипл.правник 

 


