ПРОТОКОЛ
за 1. сједницу Скупштине Града Бањалука
Сједницу новоизабране скупштине отвара лице које је исту и заказало.
У складу са чланом 44. Закона о локалној самоуправи, чланом 47. Статута Града
Бања Лука и чланом 6. Пословника Скупштине града Бањалука, отварам 1. сједницу
Скупштине Града Бањалука и поздрављам изабране одборнике Скупштине града
Бањалука, као и све који присуствују 1. сједници.
Одредбама члана 44. став (4) Закона о локалној самоуправи прописанo је да
Првом сједницом скупштине, до избора предсједника, предсједава најстарији одборник
новог сазива, коме у раду помажу два најмлађа одборника новог сазива који су из рада
политичких странака које имају највећи број одборника у скупштини.
Имајући у виду одредбе Закона, Статута и Пословника Скупштине Града
претходно је проведена консултација са политичким субјектима, а ради утврђивања
ових чињеница и у складу с тим позивам госпођу Смиљану Моравац Бабић да преузме
предсједавaње сједницом, до избора предсједника, као и Младен Илић (СНСД) и Иван
Бегић (ПДП), који ће предсједавајућем помагати у раду.
Предсједавајући наставља вођење сједнице.
Констатујем да данашњој сједници присуствује 29 изабраних одборника
Скупштине града Бањалука.
У складу са чланом 42. став (2) Закона о локалној самоуправи прописано је да на
првој сједници новоизабране скупштине политички субјекти обавјештавају
предсједавајућег о броју одборника у скупштини који чине скупштинску већину,
достављањем овјерених потписа одборника који чине ту већину.
У складу са тим, информишем новоизабрану скупштину да су одборници Савеза
независних социјалдемократа – СНСД – Милорад Додик, Уједињене Српске,
Демократског савеза – ДЕМОСа, Социјалистичке партије, Представник националних
мањина и Самостални одборници Боривој Обрадовић и Бојан Пећанац, доставили
обавјештење о броју одборника који чине скупштинску већину, уз достављање
овјерених потписа одборника који чине ту већину.
Предсједавајући обавијештава одборнике да Скупштина Града, у складу са
чланом 109. став 1) Пословника одлучује о свим питањима о којима је расправа
окончана на крају радног дана или на крају засиједања, о чему одлучује предсједавајући
Скупштине, а да је ставом 2) истог члана прописано да 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.
Предсједавајући предлаже да се у складу са поменутим чланом 109. став 2)
одборници изјасне како би се одлучивало након расправе о свакој тачки Дневног реда
1. сједнице.
Предсједавајући даје на гласање наведени Приједлог.
Након изјашњавања о начину одлучивања, предсједавакјући отвара расправу о
Дневном реду.
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Приједлог Дневног реда сте добили и отварам расправу.
(Након проведене расправе предсједавајући даје на гласање Приједлог дневног
реда)
Констатујем да је Дневни ред 1. сједнице усвојен, и то:

Д Н Е В Н И Р Е Д:
1. Избор Комисије за избор и именовање, награде и признања.
1.1. Усвајање извјештаја Комисије за избор и именовање, награде и признања, о
констатовању мандата изабраних одборника.
2.
3.
4.
5.

Избор предсједника Скупштине града Бања Лука.
Избор потпредсједника Скупштине града Бања Лука.
Именовање Комисије о примопредаји дужности (функционера Скупштине).
Избор замјеника Градоначелника.

6. Констатовање
престанка
мандата
одборницима,
функционерима
и
службеницима због истека времeнa на које су изабрани и именовани:
6.1. Констатовање престанка мандата одборницима из претходног мандата.
6.2. Констатовање престанка мандата функционерима Скупштине Града, по истеку
мандата на који су изабрани.
6.3. Констатовање престанка мандата замјенику градоначелника по истеку мандата
на који је изабран,
6.4. Разрјешавање дужности због истека трајања мандата секретару Скупштине.
6.5. Разрјешавање дужности због истека трајања мандата начелницима Градске
управе.
7. Приједлог рјешења о именовању в.д. секретара Скупштине града Бања Лука.
8. Приједлог рјешења о именовању в.д. начелника у Градској управи Града Бања
Лука:
8.1. Одјељења за општу управу,
8.2. Одјељења за привреду,
8.3. Одјељења за просторно уређење,
8.4. Одјељења за финансије,
8.5. Одјељења за комуналне послове,
8.6. Одјељења за саобраћај и путеве,
8.7. Одјељења за локални економски развој и стратешко планирање,
8.8. Одјељења за борачко-инвалидску зашиту,
8.9. Одјељења комуналне полиције,
8.10. Одјељења за инспекцијске послове,
8.11. Одјељења за културу, туризам, и социјалну политику,
8.12. Одјељење за образовање, здравство, омладину и спорт,
8.13. Службе за заједничке послове.
9. Приједлог одлуке o о расписивању јавног конкурса за попуну упражњеног мјеста
секретара Скупштине града Бања Лука.
9.1. Именовање Комисије за спровођење јавног конкурса за избор и именовање
секретара скупштине.
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АД-1.
Избор Комисије за избор и именовање, награде и признања.
У складу са чланом 8. Пословника Скупштине Града, чланови Комисије бирају
се по принципу сразмјернe заступљености са страначких, односно коалиционих
изборних листа, а на основу претходно проведених консултација са представницима
политичких субјеката, који партиципирају у Скупштини Града, предсједавајући
предлаже да се именује Комисија за избор и именовање, награде и признања у саставу
од 9 чланова, и то:
1. _______________________ (странка), предсједник,
2. _______________________ (странка), замјеник предсједника
3. _______________________ (странка) члан,
4. _______________________ (странка) члан,
5. _______________________ (странка) члан,
6. _______________________ (странка) члан,
7. _______________________ (странка) члан,
8. _______________________ (странка) члан,
9. _______________________ (странка) члан.
Отварам расправу.
Стављам приједлог на гласање.
Констатујем да је Скупштина Града донијела Рјешење о именовању Комисије за
избор и именовање, награде и признања у саставу:
1. _______________________ (странка), предсједник,
2. _______________________ (странка), замјеник предсједника
3. _______________________ (странка) члан,
4. _______________________ (странка) члан,
5. _______________________ (странка) члан,
6. _______________________ (странка) члан,
7. _______________________ (странка) члан,
8. _______________________ (странка) члан,
9. _______________________ (странка) члан.
Позивам Комисију да се, у складу са чланом 8. став 4. Пословника Скупштине,
повуче и прегледа Извјештај органа за спровођење избора, увјерења о изабраним
одборницима, као и друге изборне материјале, и – након утврђеног стања, поднесе
Скупштини Извјештај о констатовању мандата одборника.
Пауза од 10 минута.
Наставак сједнице Скупштине након паузе која је одржана због сједнице
Комисије за избор и именовање, награде и признања.
1.1. Усвајање Извјештаја Комисије за избор и именовање, награде и признања, о
констатовању мандата изабраних одборника.
Позивам предсједника Комисије да поднесе Извјештај Скупштини Града.
(предсједник Комисије чита Извјештај)
Чули сте Извјештај који је поднио предсједник Комисије.
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Отварам расправу поводом Извјештаја.
Расправа (има-нема).
Стављам на гласање Извјештај Комисије са приједлогом да се исти усвоји.
Костатујем да је усвојен Извјештај Комисије, и да је Скупштина констатовала
мандат изабраних одборника Скупштине Града, и то су:
Савез независних социјалдемократа – СНСД – Милорад Додик:
- АМИЏИЋ СРЂАН,
- ТОДОРОВИЋ НЕВЕНА,
- КОВАЧЕВИЋ МИШО,
- ТОПИЋ ДРАГОСЛАВ,
- ИЛИЋ МЛАДЕН,
- ГРБИЋ НЕНАД,
- УМИЧЕВИЋ МАРИНКО,
- КУТЛЕШИЋ-СТЕВИЋ СНЕЖАНА,
- ПОПОВИЋ ЗОРАН.
ПДП-Партија демократског прогреса:
- БЕГИЋ ИВАН,
- САВАНОВИЋ ЈОВО,
- ГРМУША МИЛКО,
- ЈЕШИЋ ДИЈАНА,
- ГОЛИЈАНИН КРСТО,
- МОРАВАЦ-БАБИЋ СМИЉАНА,
- МИЛАНОВИЋ ДРАГАН - потписао Изјаву о прихватању мандата, чека се
Увјерење из ЦИКа.
СПС - Социјалистичка партија Српске – Будућност Српске:
- КОНДИЋ САША,
- МИЛАКОВИЋ МИЛАН,
- ДОРИЋ АНДРЕА - - вратила мандат, чека се Одлука и Увјерење из ЦИКа о
наредном кандидату са листе.
Уједињена Српска:
- СТАНИЋ НЕВЕН,
- ВУКЛИШ ДРАГАНА,
- АМИЏИЋ ЖЕЉКО.
Демократски савез – ДЕМОС:
- СТАНАРЕВИЋ СЛОБОДАН,
- ЧУБРИЛОВИЋ ЂУРО.
Социјалистичка партија:
- СТАНИЋ ВЕЛИБОР,
- БАЊАЦ ДРАГАН.
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СДС-Српска демократска странка:
- ПЕТКОВИЋ АЛЕКСАНДАР.
Народни покрет Бањалука зове:
- ЛАЗИЋ САША.
Представник националних мањина:
САША ЧУДИЋ.
Самостални одборници:
- ОБРАДОВИЋ БОРИВОЈ,
- ПЕЋАНАЦ БОЈАН.
Сада позивам одборнике да у складу са члaном 11. Пословника Скупштине
Града преузму дужност заједничким полагањем и појединачним потписивањем свечане
заклетве.
Одборници устају и узимају свечану заклетву.
Предсједавајући излази испред одборника и чита свечану заклетву коју
понављају одборници.
Молим одборнике да потпишу свечане заклетве и један примјерак исте предају
секретару Скупштине.
Након потписивања свечане заклетве предсједавајући честита свим одборницима
на преузетој дужности са жељом да у наредном мандатном периоду часно, одговорно и
успјешно, сви заједно, обављамо дужност одборника у Скупштини Града као
представничког органа грађана који су нам дали своје повјерење.
Предсједавајући позива Градоначелника да приступи давању свечане заклетве и
потписивању изјаве о положеној заклетви.
Градоначелник излази испред одборника, а Предсједавајући излази испред
Градоначелника и чита свечану заклетву коју понавља Градоначелник.
Након положене заклетве Предсједавајући честита Градоначелнику.
АД-2. АД-3.
Избор предсједника и потпредсједника Скупштине
Како је процедура избора предсједника Скупштине Града и потпредсједника
Скупштине Града иста, предлажем због ефикаснијег рада Скупштине, да се процедура
избора на ове позиције изврши истовремено.
Отварам расправу.
Констатујем да је Скупштина Града прихватила приједлог да се процедура
избора предсједника Скупштине Града и потпредсједника Скупштине Града обави
истовремено.
Како, у складу са чланом 12. Пословника Скупштине, Комисија за избор и
именовања, награде и признања предлаже Скупштини кандидате за избор предсједника
и потпредсједника Скупштине Града, предлажем да се Комисија за избор и именовање,

6

награде и признања повуче и након разматрања предложи кандидате за позиције
предсједника и потпредсједника.
Пауза од 20 минута.
Молим предсједника Комисије за избор и именовање награде и признања да
поднесе Скупштини Извјештај о приједлозима кандидата за избор предсједника
Скупштине и потпредсједника Скупштине.
2. Избор предсједника Скупштине Града.
Предсједник Комисије подноси Извјештај Комисије.
Комисија предлаже да се _________________ (име), ______________________
(краћа биографија) __________________ (страначка припадност), именује за
предсједника Скупштине.
Захваљујем предсједнику Комисије.
Отварам расправу.
Дајем на гласање Приједлог за избор предсједника Скупштине.
Констатујем да је за приједлог гласала надполовична већина гласова – од
укупног броја одборника Скупштине, те је за предсједника Скупштине именован
___________________________.
3. Избор потпредсједника Скупштине Града.
Предсједник Комисије подноси извјештај Комисије.
Комисија предлаже да се ______________________ (име), __________________
(краћа биографија) _________________ (страначка припадност), именује за
потпредсједника Скупштине.
Захваљујем предсједнику Комисије.
Отварам расправу.
Дајем на гласање Приједлог за избор потпредсједника.
Констатујем да је за приједлог гласала надполовична већина гласова – од
укупног броја одборника Скупштине, те је за потпредсједника Скупштине именован
____________________________.
Сада молим изабрана лица, предсједника Скупштине Града _________________,
потпредсједника ______________________ да приступе полагању свечане заклетве и
потписивању изјаве о положеној заклетви.
(Заклетву чита Предсједник Комисије за избор и именовање)
Након положене заклетве и потписане изјаве, Предсједник Комисије за избор и
именовање, честита на избору изабраним лицима.
Предсједавајући проглашава да је у складу са чланом 13. Пословника
Скупштине Града конституисана Скупштина Града, и позива предсједника и
потпредсједника Скупштине Града да наставе са вођењем сједнице Скупштине.
Предсједник Скупштине Града захваљује одборницима на указаном повјерењу
за избор предсједника Скупштине и најављује наредне тачке.
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АД-4.
Именовање Комисије о примопредаји дужности (функционера Скупштине)
У складу са чланом 48. Закона о локалној самоуправи је, између осталог,
прописано да Скупштина именује Комисију за примопредају дужности предсједника
скупштине, на мандатни период од четири године, а комисију чине одборници
скупштине, те предлажем да се, по принципу сразмјернe заступљености са страначких,
односно коалиционих изборних листа, а на основу претходно проведених консултација
са представницима политичких субјеката, који партиципирају у Скупштини Града,
именује Комисија у саставу:
1. ---------------------------------, предсједник
2. ---------------------------------, члан
3. ---------------------------------, члан и
њихови замјеници:
1. ---------------------------------, замјеник предсједник
2. ---------------------------------, замјеник члана
3. ---------------------------------, замјеник члан
Секретар скупштине, односно јавног предузећа, присуствује примопредаји и за
потребе Комисије сачињава записник.
Отварам расправу.
Дајем на гласање приједлог.
Констатујем да су са _____ гласова „ЗА“, ______ гласова“ПРОТИВ“ и _______
гласова „УЗДРЖАН“ у Комисију о примопредаји дужности именовани:
1. ---------------------------------, предсједник
2. ---------------------------------, члан
3. ---------------------------------, члан и
њихови замјеници:
1. ---------------------------------, замјеник предсједник
2. ---------------------------------, замјеник члана
3. ---------------------------------, замјеник члан
Д-5.
Избор замјеника градоначелника.
На основу члана 56. Закона о локалној самоуправи прописано је да замјеника
градоначелника бира скупштина града, на приједлог градоначелника.
У складу с тим предлажем да Комисија за избор и именовање, награде и
признања да своје Мишљење на Приједлог градоначелника.
Предсједник Комисије подноси извјештај Комисије.
Комисија нема примједби на Приједлог градоначелника да се ________________
(име), _____________ (краћа биографија), именује за замјеника градоначелника.
Захваљујем предсједнику Комисије.
Отварам расправу.
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Дајем на гласање Приједлог за избор замјеника градоначелника.
Констатујем да је за приједлог гласала натполовична већина гласова од укупног
броја одборника Скупштине, те је за замјеника градоначелника именован
_______________________.
Сада молим изабраног замјеника градоначелника ______________________ да
приступе полагању свечане заклетве и потписивању изјаве о положеној заклетви.
(Заклетву чита предсједник Скупштине)
Након положене заклетве и потписане изјаве предсједник честита на избору.
АД-6.
Констатовање престанка мандата одборницима, функционерима
службеницима због истека времена на које су изабрани и именовани:

и

6.1. Констатовање престанка мандата одборницима из претходног мандата:
- Клуб одборника Савеза независних социјалдемократа – СНСД – Милорад
Додик
1. Милкици Никић,
2. Ненаду Грбићу,
3. Маринку Умичевићу,
4. Љиљи Петровић-Зечић,
5. Наташи Марић – Удовчић,
6. Драгомиру Батару,
7. Александару Бузаковићу,
8. Станислав Палија,
9. Драшку Кременовићу,
10. Снежани Кутлешић – Стевић,
11. Гордани Лиховић,
12. Стојану Вукаjловићу,
13. Миши Ковачевићу.
Клуб одборника – Демократски савез - ДЕМОС
1. Ненаду Шибаревићу,
2. Предрагу Вулину,
3. Борану Босанчићу,
4. Будимиру Балабану,
5. Драгану Талићу,
6. Миленку Јаћимовићу,
Клуб одборника Савеза за промјене
1. Александру Петковићу - СДС-Српска демократска странка,
2. Јови Савановићу, – ПДП-Партија демократског прогреса,
3. Саши Лазићу - Народни покрет Бањалука зове,
4. Мирни Савић – Бањац - Народни покрет Бањалука зове,
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Одборничка група - Уједињена Српска
1. Владимиру Мирошљевићу,
2. Бранку Вјештици,
Одборничка група Социјалистичке партије Српске
1. Милану Милаковићу – Потпредсједник Скупштине,
2. Дарку Милошевићу,
Одборничка група – Полиграф – Политички грађански фронт
1. Татјани Чичић – Оџаковић,
2. Зорану Талићу,
ДНС - Демократски народни савез
1. Љуби Нинковићу,
Представник националних мањина
1. Саши Чудићу.
6.2. Констатовање престанка мандата функционерима Скупштине Града, по
истеку мандата на који су изабрани.
Скупштина града Бањалука констатује престанак мандата Зорану Талићу предсједнику Скупштине града Бањалука, те Милану Милаковићу и Саши Чудићу,
потпредсједницима Скупштине града Бањалука, због истека времена на које су
изабрани.
6.3. Констатовање престанка мандата замјенику градоначелника по истеку
мандата на који је изабран,
Скупштина Града Бањалука, констатује престанак мандата Срђану Амиџићу
замјеника градоначелника Града Бањалука, истеком времена на које је изабран.
6.4. Разрјешавање дужности због истека трајања мандата секретару Скупштине.
Скупштина Града Бањалука, на основу члана 52. став (3) тачка 1) Закона о
службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе утврђује да
се Игор Шукало разрјешава дужности – секретара Скупштине Града Бањалука, истеком
времена на које је именован.
6.5. Разрјешавање дужности због истека трајања мандата начелницима Градске
управе.
Скупштина Града Бањалука, на основу члана 55. став (3) тачка 1) Закона о
службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе утврђује да
се начелници одјељења и службе разрјешавају дужности истеком времена на које су
именовани:
- начелник Одјељења за општу управу – Сања Павловић,
- начелник Одјељења за привреду – Раденко Комљеновић,
- начелник Одјељења за просторно уређење – Слободан Станаревић,
- начелник Одјељења за финансије – Божана Шљивар,
- начелник Одјељења за комуналне послове – Петар Билчар,
- начелник Одјељења за саобраћај и путеве – Славиша Сандић,
- начелник Одјељења за локални економски развој и стратешко планирање Маја Јовановић,
- начелник Одјељења за борачко-инвалидску зашиту - Драгомир Кесеровић,
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- начелник Одјељења комуналне полиције - Миленко Летић,
- начелник Одјељења за инспекцијске послове - Јанко Кецман,
- начелник Одјељења за културу, туризам, и социјалну политику - Невен Станић,
- начелник Одјељења за образовање, здравство, омладину и спорт - Драган
Бањац.
АД-7.
Приједлог рјешења о именовању в.д. секретара Скупштине
У складу са чланом 52. став (4) Закона о службеницима и намјештеницима у
органима јединице локалне самоуправе прописано је да, након престанка мандата
секретара Скупштине, Скупштина, до окончања поступка именовања секретара
Скупштине, именује вршиоца дужности секретара, а најдуже за период до 90 дана.
Комисија за избор и именовања предлаже Скупштини Града именовање в.д.
секретара Скупштине.
Молим предсједника Комисије за избор и именовања, награде и признања да
изнесе Приједлог Комисије за именовање в.д. секретара Скупштине Града.
Захваљујем предсједнику Комисије.
Отварам расправу.
Стављам на гласање Приједлог о именовању в.д. секретара Скупштине.
Констатујем да је Скупштина Града донијела
_________________ именује за в.д. секретара Скупштине.

Рјешење

којим

се

АД-8.
Приједлог рјешења о именовању В.Д. начелника у Градској управи Града.
У складу са чланом 55. став (4) Закона о службеницима и намјештеницима у
органима јединице локалне самоуправе прописано је да, након престанка мандата
начелника одјељења или службе, Скупштина, на приједлог градоначелника, до
окончања поступка именовања начелника одјељења или службе именује вршиоца
дужности начелника одјељења или службе, а најдуже за период од 90 дана.
Молим предсједника Комисије за избор и именовање, награде и признања да
изнесе мишљење Комисије о Приједлозима за именовање в.д. начелника у Градској
управи Града.
Захваљујем предсједнику Комисије.
Расправа (за све подтачке од 8.1 до 8.13).
Стављам на гласање Приједлоге за именовање в.д. начелника, и то:
8.1. Одјељења за општу управу,
Констатујем да је Скупштина Града донијела Рјешење којим се за в.д. начелника
Одјељења за општу управу именује ___________.
8.2. Одјељења за привреду,
Констатујем да је Скупштина Града донијела Рјешење којим се за в.д. начелника
Одјељења за привреду именује ___________.
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8.3. Одјељења за просторно уређење,
Констатујем да је Скупштина Града донијела Рјешење којим се за в.д. начелника
Одјељења за просторно уређење именује ___________.
8.4. Одјељења за финансије,
Констатујем да је Скупштина Града донијела Рјешење којим се за в.д. начелника
Одјељења за за финансије именује _______________.
8.5. Одјељења за комуналне послове,
Констатујем да је Скупштина Града донијела Рјешење којим се за в.д. начелника
Одјељења за за комуналне послове именује ___________.
8.6. Одјељења за саобраћај и путеве,
Констатујем да је Скупштина Града донијела Рјешење којим се за в.д. начелника
Одјељења за саобраћај и путеве именује ___________.
8.7. Одјељења за локални економски развој и стратешко планирање,
Констатујем да је Скупштина Града донијела Рјешење којим се за в.д. начелника
Одјељења за локални економски развој и стратешко планирање именује ___________.
8.8. Одјељења за борачко-инвалидску зашиту,
Констатујем да је Скупштина Града донијела Рјешење којим се за в.д. начелника
Одјељења за борачко-инвалидску зашиту именује ___________.
8.9. Одјељења комуналне полиције,
Констатујем да је Скупштина Града донијела Рјешење којим се за в.д. начелника
Одјељења комуналне полиције именује ___________.
8.10. Одјељења за инспекцијске послове,
Констатујем да је Скупштина Града донијела Рјешење којим се за в.д. начелника
Одјељења за инспекцијске послове именује ___________.
8.11. Одјељења за културу, туризам, и социјалну политику,
Констатујем да је Скупштина Града донијела Рјешење којим се за в.д. начелника
Одјељења за културу, туризам, и социјалну политику именује ___________.
8.12. Одјељење за образовање, здравство, омладину и спорт,
Констатујем да је Скупштина Града донијела Рјешење којим се за в.д. начелника
Одјељења за образовање, здравство, омладину и спорт именује ___________.
8.13. Службе за заједничке послове,
Констатујем да је Скупштина Града донијела Рјешење којим се за в.д. начелника
Службе за заједничке послове именује ___________.
АД-9.
9. Приједлог одлуке o о расписивању јавног конкурса за попуну упражњеног
мјеста секретара Скупштине града Бања Лука.
Одредбама члана 51. Закона о службеницима и намјештеницима у органима
јединице локалне самоуправе је, између осталог, прописано да Скупштина има
секретара скупштине и то лице које испуњава опште услове за запошљавање у градској
управи и посебне услове за избор секретара скупштине, а чланом 50. наведеног закона
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је прописано да се на јавни конкурс за именовање секретара примјењују одредбе тог
закона о јавном конкурсу.
Општи услови су: (прописани чланом 67.)
1) да је држављанин Републике Српске, односно Босне и Херцеговине,
2) да је старији од 18 година,
3) да има општу здравствену способност,
4) да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање
шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у
градској, односно општинској управи,
5) да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било
којем нивоу власти у Босни и Херцеговини три године прије објављеног конкурса и
6) да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са
дужношћу службеника у градској, односно општој управи,
7) да није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на
подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује пред
Трибуналом (чл. IX став 1. Устава БиХ).
Посебни услови: (члан 51. став 3.)
1) да има завршен четверогодишњи студиј са звањем дипломирани правник или
први циклус студија са звањем дипломирани правник и остварених најмање 240 ECTS
бодова или еквивалент,
2) да има најмање три године радног искуства у траженом степену образовања,
односно звања и
3) да има положен стручни испит за рад у управи.
Приједлог је да се донесе одлука о расписивању јавног конкурса за избор и
именовање секретара Скупштине града Бањалука са наведеним условима.
Отварам расправу.
Дајем Приједлог одлуке о расписивању јавног конкурса за избор и именовање
секретара Скупштине Града на гласање.
Констатујем да је са _____ гласова „ЗА“, _______ гласова“ПРОТИВ“ и ____
гласова „УЗДРЖАН“ Скупштина донијела одлуку.
9.1. Именовање Комисије за спровођење јавног конкурса за избор и именовање
секретара скупштине.
На основу члана 53. Закона о службеницима и намјештеницима у органима
јединице локалне самоуправе је, између осталог, прописано да за спровођење јавног
конкурса за избор и именовање секретара скупштине, скупштина именује комисију, од
пет чанова, од којих су два члана одборници Скупштине, два члана службениици
градске управе, а један члан је са листе стручњака који утврђује скупштина.
Задатак Комисије је прописан Законом о службеницима и намјештеницима у
органима јединице локалне самоуправе.
Позивам Комисију за избор и именовање, награде и признања да предложи
чланове Комисије за избор и именовање секретара.
Пауза од 10 минута.
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Молим предсједника Комисије да поднесе Извјешај о предложеним члановима
Комисије.
Предсједник за избор и именовање, награде и признања чита извјештај.
Дајем приједлог на радсправу.
Гласање.
Констатујем да су са ______ гласова „ЗА“, ______ гласова“ПРОТИВ“ и ______
гласова „УЗДРЖАН“ у Комисију за избор и именовање секретара именовани:
1. _____________________, предсједник
2. _____________________, члан
3. _____________________, члан
4. _____________________, члан
5. _____________________, члан.
Будући да је усвојени Дневни ред исцрпљен, закључујем 1. сједницу
Скупштине Града, и захваљујем одборницима и другим учесницима на сарадњи.

