
 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
ГРАДА БАЊА ЛУКА 

Год. LX Број 36 Бања Лука, 26.11.2020.год. 

Годишња претплата 120,00 КМ 

Цијена једног примјерка 6,00 КМ 

Жиро-рачун бр. 5550071203488860 

код Нове банке АД Бања Лука 

Врста прихода 722-521 
 

 ГРАДОНАЧЕЛНИК 

 

 462.  

 На основу члана 82. став 3. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр. 

97/16 и 36/19), члана 19. Закона о спорту („Службени 

гласник Републике Српске“, бр. 4/02, 66/03, 73/08 и 102/08) 

и чл. 67. и 83. Статута Града Бања Лука („Службени гласник 

Града Бања Лука“, бр. 14/18 и 9/19), Градоначелник Града 

Бања Лука, доноси 

 

П  Р  А  В  И  Л  Н  И  К 

о измјени и допуни Правилника о категоризацији 

спортиста града Бањалука 

 

Члан 1. 

 

 У Правилнику о категоризацији спортиста града 

Бањалука („Службени гласник Града Бања Лука“, бр. 46/17 

и 23/20), у члану 7. став 1. тачка 4. подтачка 1. у алинејама 

1. и 2. бројеви и ријеч „10-14 мјесто“ замјењују се ријечју 

„учешће“.  

 

Члан 2. 

 

 Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у Службеном гласнику Града Бања Лука.  

 

Број: 12-Г-4074/20. ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Дана, 25.11.2020. год. Игор Радојичић, с.р. 

 

 463. 

 На основу члана 83. Закона о предшколском васпитању 

и образовању („Службени гласник Републике Српске“, бр. 

79/15 и 63/20), члана 82. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19), 

члана 16. став 3. Одлуке о организовању и усклађивању 

пословања Јавне установе „Центар за предшколско 

васпитање и образовање“ Бања Лука – пречишћени текст 

(„Службени гласник Града Бања Лука“, број 16/17) и члана  

83. Статута Града Бања Лука („Службени гласник Града 

Бања Лука“, бр. 14/18 и 9/19), Градоначелник Града Бања 

Лука, доноси 

 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о разрјешењу вршиоца дужности директора  

ЈУ „Центар за предшколско васпитање и образовање“ 

Бања Лука 

 

 

 1. Андреа Дорић, дипломирани правник, разрјешава се 

дужности вршиоца дужности директора ЈУ „Центар за 

предшколско васпитање и образовање“ Бања Лука, са 

18.11.2020. године. 

 2. Ово рјешење је коначно и ступа на снагу са даном 

доношења, а биће објављено у Службеном гласнику Града 

Бања Лука.  

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Градоначелник Града Бања Лука је дана 31.8.2020. 

године, Рјешењем број: 12-Г-2929/20 именовао Андреу 

Дорић за вршиоца дужности директора ЈУ „Центар за 

предшколско васпитање и образовање“ Бања Лука на 

период до три мјесеца, почевши од дана 4.9.2020. године. 

 С тим у вези, а сагласно члану 83. Закона о 

предшколском васпитању и образовању („Службени 

гласник Републике Српске“, бр. 79/15 и 63/20), члану 49. 

Статута Јавне установе „Центар за предшколско васпитање 

и образовање“ Бања Лука, бр. 01-63-2/16 и 01-131-2/17, као 

и члану 16. став 3. Одлуке о организовању и усклађивању 

пословања Јавне установе „Центар за предшколско 

васпитање и образовање“ Бања Лука – пречишћени текст 

(„Службени гласник Града Бања Лука“, број 16/17), којом је 

прописано да „вршиоца дужности директора именује 

Градоначелник Града Бања Лука, на период који не може 

бити дужи од шест мјесеци без провођења поступка јавне 

конкуренције“, одлучено је као у диспозитиву рјешења. 

 

 Упутство о правном средству 

 Ово рјешење је коначно и против истог није дозвољена 

жалба, али се може покренути управни спор подношењем 

тужбе Окружном суду у Бањалуци, у року од 30 дана од 

дана достављања овог рјешења. 

 

Број: 12-Г-3964/20. ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Дана, 18.11.2020. год. Игор Радојичић, с.р. 

 

 464. 

 На основу члана 83. Закона о предшколском васпитању 

и образовању („Службени гласник Републике Српске“, бр. 

79/15 и 63/20), члана 16. став 3. Одлуке о организовању и 

усклађивању пословања Јавне установе „Центар за 

предшколско васпитање и образовање“ Бања Лука – 

пречишћени текст („Службени гласник Града Бања Лука“, 

број 16/17) и члана  83. Статута Града Бања Лука ( 

„Службени гласник Града Бања Лука“, бр. 14/18 и 9/19), 

Градоначелник  Града  Бања  Лука, доноси 

 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о именовању вршиоца дужности директора  

ЈУ „Центар за предшколско васпитање и образовање“ 

Бања Лука 

 

 

 1. Јелена Куртиновић, проф. српског језика и 

књижевности, именује се за вршиоца дужности директора 

ЈУ „Центар за предшколско васпитање и образовање“ Бања 

Лука, почевши од дана 19.11.2020. године, на период од 

шест мјесеци. 

 2. Дана 18.11.2020. године, вршилац дужности 

директора ЈУ „Центар за предшколско васпитање и 

образовање“ Бања Лука, Андреа Дорић, лице овлаштено за 

заступање субјекта, разријешена је функције вршиоца 

дужности директора, Рјешењем број: 12-Г-3964/2020. 
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 3. Ово рјешење je коначно и ступа на снагу са даном 

доношења, а биће објављено у Службеном гласнику Града 

Бања Лука. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Градоначелник Града Бања Лука је дана 31.8.2020. 

године, Рјешењем број: 12-Г-2929/20, именовао Андреу 

Дорић за вршиоца дужности директора ЈУ „Центар за 

предшколско васпитање и образовање“  Бања Лука, на 

период до три мјесеца, почевши од дана 4.9.2020. године. 

 Дана 18.11.2020. године, Градоначелник Града Бања 

Лука донио је Рјешење број: 12-Г-3964/2020 којим се 

Андреа Дорић разрјешава дужности вршиоца дужности 

директора ЈУ „Центар за предшколско васпитање и 

образовање“ Бања Лука. 

 Имајући у виду наведено, а сагласно члану 83. Закона о 

предшколском васпитању и образовању („Службени 

гласник Републике Српске“, бр. 79/15 и 63/20), члану 49. 

Статута Јавне установе „Центар за предшколско васпитање 

и образовање“ Бања Лука, бр. 01-63-2/16 и 01-131-2/17, као 

и члану 16. став 3. Одлуке о организовању и усклађивању 

пословања Јавне установе „Центар за предшколско 

васпитање и образовање“ Бања Лука – пречишћени текст 

(„Службени гласник Града Бања Лука“, број 16/17), којим је 

прописано да „вршиоца дужности директора именује 

Градоначелник града Бања Лука, на период који не може 

бити дужи од шест мјесеци без провођења поступка јавне 

конкуренције.“, одлучено је као у диспозитиву рјешења. 

 

 Упутство о правном средству 

 Ово рјешење је коначно и против истог није дозвољена 

жалба, али се може покренути управни спор подношењем 

тужбе Окружном суду у Бањалуци, у року од 30 дана од 

дана достављања овог рјешења. 

 

Број: 12-Г-3965/20. ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Дана, 18.11.2020. год. Игор Радојичић, с.р. 

 

 465. 

 На основу члана 98. Закона о службеницима и 

намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16), члана 

83. Статута Града Бања Лука („Службени гласник Града 

Бања Лука“, бр. 14/18 и 9/19) и члана 6. Правилника о 

пријему у радни однос и стручном оспособљавању 

приправника у Градској управи Града Бања Лука 

(„Службени гласник Града Бања Лука“, бр. 27/17 и 23/19),  

Градоначелник Града Бања Лука, доноси 

 

 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о именовању Комисије за спровођење поступка 

за пријем приправника, из категорије дјеце погинулих 

бораца, са средњом стручном спремом, 

 у Градску управу Града Бања Лука 

 

 

 1. У Комисију за спровођење поступка за пријем 

приправника, из категорије дјеце погинулих бораца, са 

средњом стручном спремом у Градску управу Града Бања 

Лука, именују се: 

1) Наташа Савковић, дипл.правник, за предсједника, 

2) Драган Новаковић, дипл.инж.шумарства, за члана, 

3) Предраг Дакић, дипл.правник за безбједност и 

криминалистику, за члана. 

 

 2. Задатак Комисије је да, у складу са Законом о 

службеницима и намјештеницима у органима јединице 

локалне самоуправи и Правилником о пријему у радни 

однос и стручном оспособљавању приправника у Градској 

управи Града Бања Лука проведе поступак за пријем 

приправника у Градској управи Града Бања Лука, по Јавном 

конкурсу број: 12-Г-3814/20 од 5.11.2020. године. 

 3. Комисија је дужна да изврши контролу испуњавања 

услова кандидата и улазни интервју са кандидатима, изврши 

бодовање кандидата према утврђеним критеријумима и 

утврди редослијед кандидата, тј.приоритетну ранг-листу. 

 4. Комисија је дужна да поступак по овом рјешењу, 

обави у року од 30 дана од истека рока за пријављивање 

кандидата на јавни конкурс. 

 5. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а биће 

објављено у Службеном гласнику Града Бања Лука, и на 

огласној табли, у згради Градске управе Града Бања Лука. 

 

Број: 12-Г-4063/20. ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Дана, 24.11.2020. год. Игор Радојичић, с.р. 

 

 466. 

 На основу члана 98. Закона о службеницима и 

намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16), члана 

83. Статута Града Бања Лука („Службени гласник Града 

Бања Лука“, бр. 14/18 и 9/19) и члана 6. Правилника о 

пријему у радни однос и стручном оспособљавању 

приправника у Градској управи Града Бања Лука 

(„Службени гласник Града Бања Лука“, бр. 27/17 и 23/19), 

Градоначелник Града Бања Лука, доноси 

 

 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о именовању Комисије за спровођење поступка 

за пријем приправника, са високом стручном спремом, 

 у Градску управу Града Бања Лука 

 

 

 1. У Комисију за спровођење поступка за пријем 

приправника, са високом стручном спремом у Градску 

управу Града Бања Лука, именују се: 

1) Остоја Перишић, дипл.правник, за предсједника, 

2) Ранко Ћирић, дипл.правник, за члана, 

3) Горан Будимир, дипл.инж.грађевинарства, за члана. 

 

 2. Задатак Комисије је да, у складу са Законом о 

службеницима и намјештеницима у органима јединице 

локалне самоуправи и Правилником о пријему у радни 

однос и стручном оспособљавању приправника у Градској 

управи Града Бања Лука проведе поступак за пријем 

приправника у Градској управи Града Бања Лука, по Јавном 

конкурсу број: 12-Г-3813/20 од 5.11.2020. године. 

 3. Комисија је дужна да изврши контролу испуњавања 

услова кандидата и улазни интервју са кандидатима, изврши 

бодовање кандидата према утврђеним критеријумима и 

утврди редослијед кандидата, тј.приоритетну ранг-листу. 

 4. Комисија је дужна да поступак по овом рјешењу, 

обави у року од 30 дана од истека рока за пријављивање 

кандидата на јавни конкурс. 

 5. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а биће 

објављено у Службеном гласнику Града Бања Лука, и на 

огласној табли, у згради Градске управе Града Бања Лука. 

 

Број: 12-Г-4077/20. ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Дана, 25.11.2020. год. Игор Радојичић, с.р. 

 

 467. 

 На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19) 

и члана 67. Статута Града Бања Лука („Службени гласник 

Града Бања Лука“, бр. 14/18 и 9/19), Градоначелник Града 

Бања Лука, доноси    
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З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 

о давању сагласности на Правилник о допунама 

Правилника о начину и поступку пријема 

дјеце у вртиће ЈУ Центар за предшколско 

васпитање и образовање Бања Лука 

 

 

 1. Даје се сагласност на Правилник о допунама 

Правилника о начину и поступку пријема дјеце у вртиће ЈУ 

Центар за предшколско васпитање и образовање Бања Лука, 

број: 01-873/20 од 30.10.2020. године.   

 2. Oвaј закључак ступа на снагу са даном доношења, а 

биће објављен у Службеном гласнику Града Бања Лука. 

 

О б р а з л о ж е њ е  

 

 Управни одбор ЈУ „Центар за предшколско васпитање и 

образовање“ Бања Лука, на сједници одржаној 30.10.2020. 

године донио је Одлуку о усвајању Правилника о допунама 

Правилника о начину и поступку пријема дјеце у вртиће ЈУ 

Центар за предшколско васпитање и образовање Бања Лука 

под бројем: 01-873-1/20. 

 У име оснивача Градоначелник даје сагласност на 

Статут и друга општа акта установа чији је оснивач Град. 

 С обзиром на наведено, а у смислу члана 59. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, бр. 97/16 и 36/19) и члана 67. Статута Града Бања 

Лука („Службени гласник Града Бања Лука“, бр. 14/18 и 

9/19), одлучено је као у диспозитиву овог Закључка. 

 

Број: 12-Г-3890/20. ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Дана, 12.11.2020. год. Игор Радојичић, с.р. 

 

 468. 

 На основу члана 59. став (1) тачка 12) Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр. 

97/16 и 36/19) и члана 67. тачка 12. Статута Града  Бања 

Лука („Службени гласник Града Бања Лука“, бр. 14/18 и 

9/19), Градоначелник Града Бања Лука, доноси 

 

 

3  А  К  Љ  У  Ч  А  К 

о давању сагласности на Правилник о унутрашњој 

организацији и систематизацији радних мјеста  

у „Центру за развој пољопривреде и села“ Бањалука 

 

 

 1. Даје се сагласност на Правилник о унутрашњој 

организацији и систематизацији радних мјеста у „Центру за 

развој пољопривреде и села“ Бањалука, под бројем: 1922/20 

од 13.11.2020. године. 

 2. Овај закључак ступа на снагу са даном доношења, а 

биће објављен у Службеном гласнику Града Бања Лука. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Управни одбор Центра за развој пољопривреде и села 

Бања Лука, на сједници одржаној дана 13.11.2020. године, 

доиио је Одлуку о усвајању Правилника о унутрашњој 

организацији и систематизацији радних мјеста у „Центру за 

развој пољопривреде и села“, Бањалука под бројем: УО -

1922-1/20. 

 С обзиром на то да Градоначелник, у складу с чланом 

59. Закона о локалној самоуирави („Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19) и чланом 67. Статута 

Града Бања Лука („Службени гласник Града Бања Лука“, 

бр. 14/18 и 9/19), даје сагласност на статуте и друга општа 

акта предузећа и установа чији је оснивач Град, одлучено је 

као у диспозитиву овог закључка. 

 

Број: 12-Г-3976/20. ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Дана, 19.11.2020. год. Игор Радојичић, с.р. 
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 ИЗДАВАЧ: Скупштина града Бања Лука,Трг српских владара бр. 1. – Телефон: 244-444- Излази у складу 

са потребама. Одговорни уредник: ИГОР ШУКАЛО. Штампа: Служба за заједничке послове 
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Наручилац: 

(назив, адреса, телефон) 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

Добављач: 

ГРАД БАЊА ЛУКА 

Градска управа 

Стручна служба Скуптшине Града  

Трг српских владара број 1 

Матични број__________________________________ Матични број: 1101226 

ПДВ обвезник ДА НЕ ЈИБ: 4401012920007 

ИБ (УИО)________________________________________ ИБ (УИО): 401012920007 

Жиро – рачун_____________________________________ Жиро – рачун: 5550071203488860 

Претплатнички број_______________________________ Врста прихода: 722521 

 Буџетска организација: 2002112 

Н А Р У Џ Б Е Н И Ц А   број _______ 

Овим неопозиво наручујем укупно ________ примјерака Службеног гласника Града Бања Лука, 

за 2021. годину. 

Аконтација годишње претплате износи 120,00КМ + ПДВ. 

Наруџбеницу доставити на адресу добављача. 

У прилогу наруџбенице доставити копију ИБ (УИО). 

У ________________________ 20____. године 

М.П. и потпис 

 

____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 


