СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ГРАДА БАЊА ЛУКА
Год. LIII Број 11

Бања Лука, 20.06.2013.год.

210.
На основу члaна 11. и члана 14, ст. 1. и 3, Закона о
социјалној заштити (Службени гласник Републике Српске,
број 37/12), члана 18. Закона о локaлној самоуправи
(Службени гласник Републике Српске, бр. 101/04, 42/05 и
118/05 ) и чл. 21. и 32. Статута Града Бањалука (Службени
гласник Града Бања Лука, бр. 25/05, 30/07 и 17/12),
Скупштина града Бања Лука је, на 9. сједници, одржаној
18.06.2013. године, донијела

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

подзаконским актима-које прописује Министарство здравља
и социјалне заштите.
Члан 5.
Преиспитивање рјешења о признатом праву и услугама
персоналне асистенције врши се на годишњем нивоу,
најкасније до краја марта мјесеца текуће године.
Члан 6.

О Д Л У К У
о услугама персоналне асистенције
Члан 1.
Право на услуге персоналне асистенцијe остварују
особе са инвалидитетом:
а) које остварују право на додатак за помоћ и његу
другог лица – I група, лица са
сензорним и тјелесним сметњама-у складу са Законом о
социјалној заштити;
б) да су старије од 18 година;
в) да живе у индивидуалном (породичном) смјештају;
г) да немају ресурсе у породици за обезбјеђење помоћи;
д) код којих је обављена процјена социјалног статуса и
социјалне улоге корисника-у складу са Правилником о
пружању услуга персоналне асистенције ЈУ „Центар за
социјални рад“ Бањалука.

Права утврђена овом одлуком-остварују се у складу са
одредбама Закона о социјалној заштити, Закона о општем
управном поступку и одредбама ове одлуке.
Члан 7.
Ступањем на снагу ове одлуке, престаје да важи Одлука
о пружању услуга персоналне асистенције (Службени
гласник Града Бања Лука, број 2/07).
Члан 8.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у Службеном гласнику Града Бања Лука.
Број:07-013-337/13.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Будимир Балабан, с.р.

Члан 2.
Обим помоћи огледа се у броју сати пружања услуга, и
максимално износе 120 сати мјесечно, а услуге се
дефинишу и описују у индинидуалном плану. Процјена
потреба прави се на основу индивидуалне стручне процјене
социјалног радника-у сарадњи са корисником, и у
зависности од расположивих средстава.
Члан 3.
Услуге из ове oдлуке организују се посредством ЈУ
„Центар за социјални рад“ Бања Лука, а у партнерству
јавног, невладиног и приватног сектора.
У складу са усвојеним програмом рада ЈУ „Центар за
социјални рад“, обавља се евалуација квалитета и обима
услуге, о чему извјештава оснивача-у редовном годишњем
извјештају.
Члан 4.
ЈУ „Центар за социјални рад“ Бања Лука обезбјеђује
средства-потребна за реализацију и организовање
персоналне асистенције, у складу са средствима одобреним
у буџету Града Бања Лука.
Процедуре, начин пружања услуга и квалитет услуга
персоналне асистенције утврђује и прати ЈУ „Центар за
социјални рад“ Бања Лука, у складу са Законом, и

211.
На основу члана 11. и члана 14, став 1. и 3, Закона о
социјалној заштити (Службени гласник Републике Српске,
број 37/12), члана 18. Закона о локалној самоуправи
(Службени гласник Републике Српске, бр. 101/04, 42/05 и
118/05 ) и чл. 21. и 32. Статута Града Бања Лука (Службени
гласник Града Бања Лука, бр. 25/05, 30/07 и 17/12),
Скупштина града Бања Лука је, на 9. сједници, одржаној
18.06.2013. године, донијела
О Д Л У К У
o остваривању права на накнаду трошкова превоза
за дјецу, и пратиоце дјеце са сметњама у развоју

Члан 1.
Дјеца са сметњама у развоју-укључена у основну школу,
имају право на мјесечну накнаду трошкова превоза-за
дијете и, по потреби, пратиоца.
Члан 2.
Накнада трошкова превоза из претходног члана
одобрава се у висини важеће цијене у јавном саобраћају,
односно у висини утврђеној на основу потписаног уговора
са даваоцем услуга превоза.
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ЈУ „Центар за социјални рад“ ће обезбиједити средства
потребна за остваривање права на накнаду трошкова
превоза за дјецу, и пратиоце дјеце са сметњама у развоју, у
складу са планираним средствима.
Члан 3.
Одлуку о потреби за пратиоцем-доноси стручни тим ЈУ
„Центар за социјални рад“, на основу прописане
документације и личног увида у ситуацију-за сваког
корисника посебно, a у складу са Правилником о процјени
потреба и усмјеравању дјеце и омладине са сметњама у
развоју.
Члан 4.
Права утврђена овом одлуком-остварују се у складу са
одредбама Закона о социјалној заштити, Закона о општем
управном поступку, и са одредбама ове одлуке.
Послове социјалне заштите и социјалног рада, у првом
степену врши ЈУ „Центар за социјални рад“ Бањалука.
Члан 5.
Ступањем на снагу ове одлуке, престаје да важи Одлука
o остваривању права на накнаду трошкова превоза
(Службени гласник Града Бања Лука, број 2/06).

20.06.2013.год.

2. да остварују право на додатак за помоћ и његу другог
лица – I група, у складу са Законом о социјалној заштити,
3. да се ради о лицима којима је препоручена услуга-у
складу са Правилником о процјени потреба и усмјеравању
дјеце и омладине са сметњама у развоју,
4. да дјеца нису укључена у школовање или други облик
организованог збрињавања у заједници-на терет буџетских
средстава,
5. лица која остварују ова права су до 18 година.
Члан 4.
Преиспитивање услова за кориштење права из ове
одлуке обавља се једном годишње, најкасније до краја
марта текуће године.
Члан 5.
ЈУ „Центар за социјални рад“ Бања Лука обезбиједиће
средства потребна зa остварење права на накнаду за
смјештај у породици, у складу са средствима одобреним од
стране Скупштине града Бања Лука.
Процедуре, начин пружања услуга и праћење квалтета
услуга-обавља ЈУ „Центар за социјални рад“ Бања Лука, у
складу са Законом и подзаконским актима-које прописује
Министарство здравља и социјалне заштите.
Члан 6.

Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у Службеном гласнику Града Бања Лука.
Број:07-013-338/13.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Будимир Балабан, с.р.

212.
На основу члана 11. и члана 14. ст. 1. и 3, Закона о
социјалној заштити (Службени гласник Републике Српске,
број 37/12), члана 18. Закона о локалној самоуправи
(Службени гласник Републике Српске, бр. 101/04, 42/05 и
118/05) и чл. 21. и 32. Статута Града Бања Лука (Службени
гласник Града Бања Лука, бр. 25/05, 30/07 и 17/12),
Скупштина града Бања Лука је, на 9. сједници, одржаној
18.06.2013. године, донијела

Права утврђена овом одлуком-остварују се у складу са
одредбама Закона о социјалној заштити, Закона о општем
управном поступку, и са одредбама ове одлуке.
Члан 7.
Ступањем на снагу ове одлуке, престаје да важи Одлука
о остваривању права на накнаду за смјештај у породицу за
лица која остварују право на смјештај у установу (до 18
година старости) (Службени гласник Града Бања Лука, број
2/07).
Члан 8.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у Службеном гласнику Града Бања Лука.
Број:07-013-339/13.

О Д Л У К У
о остваривању права на накнаду за смјештај у породици
за лица која остварују право на смјештај у установу

Члан 1.
Овом одлуком, регулишу се услови за остваривањe
права на накнаду за смјештај у породици за лица која
остварују право на смјештај у установу.
Остваривање права из ове одлуке-односи се на лица која
имају потпуну зависност од помоћи и његе другог лица.
Члан 2.
Накнада се утврђује-у износу од 50% од цијене
смјештаја у установу.
Члан 3.
Критерији за остваривање права из ове одлуке су:
1. да је старање о дјетету у породици адекватно,

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Будимир Балабан, с.р.

213.
На основу члана 11. и члана 14. ст. 1. и 3, Закона о
социјалној заштити (Службени гласник Републике Српске,
број 37/12), члана 18. Закона о локaлној самоуправи
(Службени гласник Републике Српске, бр. 101/04, 42/05 и
118/05 ) и чл. 21. и 32. Статута Града Бања Лука (Службени
гласник Града Бања Лука, бр. 25/05, 30/07 и 17/12),
Скупштина града Бања Лука је, на 9. сједници, одржаној
18.06.2013. године , донијела

О Д Л У К У
o раду Прихватне станице за дјецу и омладину
затечену у скитњи

Члан 1.
Прихватна станица за дјецу и омладину врши прихват, и
краткотрајан смјештај дјеце и омладине која се нађу у
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скитњи, просјачењу, или у другим случајевима - кадa је
дјеци хитно потребан краткотрајан смјештај, исхрана,
примјена здравствено-хигијенских мјера, утврђивање
њиховог идентитета и пребивалишта, сачињавање налаза о
њиховом понашању. У изузетним случајевима, у прихватној
станици-уз малољетну дјецу могу да бораве и мајке.
Циљ је да се дијете што прије врати родитељима, или у
установу у којој је било смјештено, или да се упути
социјалној служби надлежне јединице локалне самоуправе.
Члан 2.
Локацију, процедуру и правила рада Прихватне станицеутврђује ЈУ „Центар за социјални рад“ Бања Лука.
Финансирање рада Прихватне станице дефинише се
почетком године, у складу са планираним средствима и
динамиком пуњења буџета.
Члан 3.
Права-утврђена овом одлуком, остварују се у складу са
одредбама Закона о социјалној заштити, Закона о општем
управном поступку и одредбама ове одлуке.
Послове социјалне заштите и социјалног рада, у првом
степену, врши ЈУ „Центар за социјални рад“ Бања Лука.

Члан 2.
Локацију, процедуру и правила рада Прихватне станице
утврђује ЈУ „Цeнтар за социјални рад“ Бања Лука.
Финансирање рада Прихватне станице дефинише се
почетком године, у складу са планираним средствима и
динамиком пуњења буџета.
Члан 3.
Права утврђена овом одлуком-остварују се у складу са
одредбама Закона о социјалној заштити, Закона о општем
управном поступку, и са одредбама ове одлуке.
Послове социјалне заштите и социјалног рада, у првом
степену, врши ЈУ „Центар за социјални рад“ Бања Лука.
Члан 4.
Ступањем на снагу ове одлуке, престаје да важи Одлука
о формирању Прихватне станице за одрасла и стара лица,
затечена у скитњи, за бескућнике (Службени гласник Града
Бања Лука, број 2/06).
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у Службеном гласнику Града Бања Лука.

Члан 4.
Ступањем на снагу ове одлуке, престаје да важи Одлука
о формирању Прихватне станице за дјецу и омладину
затечену у скитњи (Службени гласник Града Бања Лука,
број 2/06).
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у Службеном гласнику Града Бања Лука.
Број:07-013-340/13.
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ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Будимир Балабан, с.р.

214.
На основу члана 11. и члана 14. ст. 1. и 3, Закона о
социјалној заштити (Службени гласник Републике Српске,
број 37/12), члана 18. Закона о локaлној самоуправи
(Службени гласник Републике Српске, бр. 101/04, 42/05, и
118/05 ) и чл. 21. и 32. Статута Града Бања Лука (Службени
гласник Града Бања Лука, бр. 25/05, 30/07 и 17/12),
Скупштина Града Бања Лука је, на 9. сједници, одржаној
18.06.2013. године, донијела

О Д Л У К У
o раду Прихватне станице-за одрасла и стара лица
затечена у скитњи и у стању социјалне потребе

Број:07-013-341/13.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Будимир Балабан, с.р.

215.
На основу члана 14. ст. 1. и 3, и члана 101. став 2. та. в)
и д), Закона о социјалној заштити (Службени гласник
Републике Српске, број 37/12), члана 18. Закона о локaлној
самоуправи (Службени гласник Републике Српске, бр.
101/04, 42/05 и 118/05), и чл. 21. и 32. Статута Града Бања
Лука (Службени гласник Града Бања Лука, бр. 25/05, 30/07
и 17/12 ), Скупштина града Бања Лука је, на 9. сједници,
одржаној 18.06.2013. године, донијела
О Д Л У К У
о превентивном програму заштите старих лица
„Дневни центри за старе“

Члан 1.
Превентивни програм заштите старих лица „Дневни
центри за старе“ организује реализацију активности-за стара
лица у граду Бањој Луци, како би се постигла превенција
социјалне искључености и смјештаја у установу.
Циљ превентивног програма „Дневни центри за старе“из претходног става, је побољшање социјалног статуса
старих лица, превенција
институционализације и
ресоцијализација, рад са породицама, и оспособљавање
старијих за останак у свом природном окружењу.

Члан 1.
Члан 2.
Прихватна станица-за одрасла и стара лица затечена у
скитњи или у стању социјалне потребе-врши прихват и
краткотрајни смјештај одраслих и старих лица, која се нађу
у скитњи, просјачењу, или других социјалних случајевакојима је хитно потребан смјештај, исхрана, примјена
здравствено-хигијенских мјера, утврђивање њиховог
идентитета и пребивалишта, сачињавање налаза о њиховом
понашању, с циљем да се организује сигуран и безбједан
повратак лица назад-у породицу, или у неки други вид
привременог збрињавања.

ЈУ „Центар за социјални рад“ задржава право да, у
складу са својим критеријима и процедурама за одабир
партнера, понуди реализацију програма најповољнијим
партнерима.
Члан 3.
ЈУ „Центар за социјални рад“ Бања Лука обезбјеђује
основна средства-потребна за организовање активности за
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стара лица, а у складу са средствима-предвиђеним у
одобреном буџету за текућу годину.
Члан 4.
Реализацију превентивних програма „Дневни центри за
старе“-прати стручни радник ЈУ „Центар за социјални рад“
Бања Лука, који предлаже овај програм кориснику, и врши
процјену осталих потреба корисника. Стручни радник врши
и мјесечно праћење плана и мјесечних извјештаја
партнерских организација.
Стручни тим Центра врши годишњу евалуацију овог
превентивног програма.

20.06.2013.год.
Члан 5.

Право из члана 1. ове одлуке престаје: ако се утврди да
је право признато на основу нетачно приказаних података,
те ако корисник не користи признато право, без оправданог
разлога, дуже од 10 дана у току мјесеца.
Члан 6.
Ближе услове-у погледу начина организовања услуге
јавне кухиње и одређивања пунктова јавне кухиње, утврђује
извршилац услуге јавне кухиње-на основу броја корисника
оброка и просторних капацитета.

Члан 5.

Члан 7.

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

Посебним уговором између Града Бањалука и
извршиоца услуге-регулишу се међусобни односи у
финансирању трошкова јавне кухиње.

Број:07-013-342/13.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Будимир Балабан, с.р.

216.
На основу чл. 11. и 14. Закона о социјалној заштити
(Службени гласник Републике Српске, број 37/12), члана 18.
Закона о локалној самоуправи (Службени гласник
Републике Српске, бр. 101/04, 42/05 и 118/05) и чл. 21. и 32.
Статута Града Бања Лука (Службени гласник Града Бања
Лука, бр. 25/05, 30/07 и 17/12), Скупштина Града Бања Лука
је, на 9. сједници одржаној, 18.06.2013. године, донијела

Члан 8.
Права-утврђена овом одлуком, остварују се у складу са
одредбама Закона о социјалној заштити, Закона о општем
управном поступку, и са одредбама ове одлуке.
Члан 9.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у Службеном гласнику Града Бања Лука.
Број:07-013-343/13.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Будимир Балабан, с.р.

О Д Л У К У
о услузи јавне кухиње

Члан 1.
Право на услугу јавне кухиње могу остварити
корисници права на новчану помоћ, хронично обољела
лица, бескућници, као и сва лица за која се-на основу
приложене документације и стручног увида у породичне и
личне прилике у којима лица живе, процијени да су
испунила услове за остваривање поменутог права.
Процедуру и начин остваривања права на услугу јавне
кухиње утврђује ЈУ „Центар за социјални рад“, у складу са
Законом.

217.
На основу члана 11. и члана 14. ст. 1. и 3. Закона о
социјалној заштити (Службени гласник Републике Српске,
број 37/12), члана 9. став 1. тачка е) Закона о здравственој
заштити (Службени гласник Републике Српске, број
106/09), члана 18. Закона о локалној самоуправи (Службени
гласник Републике Српске, бр. 101/04, 42/05 и 118/05) и чл.
21. и 32. Статута Града Бања Лука (Службени гласник Града
Бања Лука, бр. 25/05, 30/07 и 17/12), Скупштина града Бања
Лука је, на 9. сједници, одржаној 18.06.2013. године,
донијела
О Д Л У К У
о здравственом осигурању

Члан 2.
Услуга јавне кухиње обезбјеђује се преко Народне
кухиње Градске организације Црвеног крста Бања Лука,
једном дневно, и обухвата издавање оброка шест дана у
седмици. Град Бања Лука може дио послова јавне кухиње
повјерити
и
удружењима
грађана,
и
вјерским
организацијама које посједују неопходне капацитете.

Право на здравствено осигурање могу остварити
пунољетна лица-која, ни по једном другом основу, не могу
остварити здравствено осигурање, а нашла су се у стању
потребе неодложиве хоспитализације.

Члан 3.

Члан 2.

Извршилац услуге се обавезује да ће топле оброке
припремати у својој кухињи-у складу са прописаним
Нормативима јела за јавну кухињу.

Право на здравствено осигурање може се реализовати
преко ЈУ „Центар за социјални рад“ Бања Лука, на
временски период до три мјесеца, изузетно-и на дужи
временски период, уколико је потребан наставак
хоспитализације.

Члан 4.
Одјељење за друштвене дјелатности планира средствапотребна за финансирање и реализацију рада јавне кухиње,
у складу са средствима одобреним у буџету Града Бања
Лука.

Члан 1.

Члан 3.
Право на здравствено осигурање могу остварити
малољетна лица-до навршене 18 године живота, уколико не
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могу остварити здравствено осигурање по неком другом
основу.
Члан 4.
ЈУ „Центар за социјални рад“ Бања Лука обезбјеђује
средства потребна за реализацију остваривања права на
здравствено осигурање, у складу са средствима одобреним у
Буџету Града Бања Лука.
Процедуре и начин остваривања права на здравствено
осигурање утврђује и прати ЈУ „Центар за социјални рад“
Бања Лука, у складу са Законом и подзаконским актима-које
прописује Министарство здравља и социјалне заштите.

Број 11- Страна: 5
Члан 3.

Права-утврђена овом одлуком, остварују се у складу са
одредбама Закона о социјалној заштити, Закона о општем
управном поступку, и са одредбама ове одлуке. Послове
социјалне заштите и социјалног рада, у првом степену,
врши ЈУ „Центар за социјални рад“ Бања Лука.
Члан 4.
Ступањем на снагу ове одлуке, престаје да важи Одлука
о остваривању права на накнаду трошкова сахране
(Службени гласник Града Бања Лука, број 2/06).

Члан 5.
Члан 5.
Преиспитивање рјешења о признатом праву врши се
тромјесечно, односно у складу са чланом 2. ове одлуке.

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

Члан 6.
Број:07-013-345/13.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Будимир Балабан, с.р.

Права утврђена овом одлуком остварују се у складу са
одредбама Закона о социјалној заштити, Закона о општем
управном поступку, и одредбама ове одлуке.
Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у Службеном гласнику Града Бања Лука.
Број:07-013-344/13.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Будимир Балабан, с.р.

218.
На основу члана 11. и члана 14 ст.1. и 3, Закона о
социјалној заштити (Службени гласник Републике Српске,
број 37/12), члана 18. Закона о локaлној самоуправи
(Службени гласник Републике Српске, бр. 101/04, 42/05, и
118/05 ) и чл. 21. и чл. 32. Статута Града Бањалука
(Службени гласник Града Бањалука, бр. 25/05, 30/07 и
17/12), Скупштина града Бањалука је, на 9. сједници,
одржаној 18.06.2013. године, донијела

219.
На основу члана 19. став 1. тачка в) Закона о ученичком
стандарду (Службени гласник Републике Српске, број
72/12), члана 10. став 1. тачка б) Закона о студентском
стандарду (Службени гласник Републике Српске, број
34/08), чл. 16. и 30. Закона о локалној самоуправи
(Службени гласник Републике Српске, бр. 101/04, 42/05 и
118/05) и члана 32. Статута Града Бања Лука (Службени
гласник Града Бања Лука, бр. 25/05, 30/07 и 17/12),
Скупштина града Бања Лука је, на 9. сједници, одржаној
дана 18.06.2013. године, донијела
О Д Л У К У
о измјенама и допунама Одлуке о додјели стипендија
Града Бањалука ученицима средњих школа и
студентима првог циклуса
на високошколским установама

Члан 1.
ОДЛУКУ
о остваривању права на накнаду трошкова сахране

Члан 1.
На терет буџета ЈУ „Центар за социјални рад“ Бања
Лука, обезбјеђују се средства за накнаду трошкова сахранеза кориснике новчане помоћи и за лица смјештена у
установе социјалне заштите и збринута у хранитељске
породице, која немају сроднике-који су обавезни да их
издржавају или нису у могућности да сносе ове трошкове.
Висина трошкова исплаћује се-у износу погребне
опреме и сахране, а највише до утврђене цијене погребних
услуга и опреме „Градско гробље“ ЈК а.д. Бања Лука.
Члан 2.
Сагласност на цјеновник погребних услуга и опреме
даје Град Бања Лука, а „Градско гробље“ ЈК а.д. Бања Лука
се обавезује да, у случају евентуалних измјена цијена,
благовремено обавијести ЈУ „Центар за социјални рад“
Бања Лука.
ЈУ „Центар за социјални рад“ ће обезбиједити средства
потребна за остваривање права на накнаду трошкова
сахране, у складу са планираним средствима и динамиком
пуњења Буџета Града.

У Одлуци о додјели стипендија Града Бањалука
ученицима средњих школа и студентима првог циклуса на
високошколским установама (Службени гласник Града
Бањалука, бр.18/10 и 14/12), у члану 6, став 1. послије тачке
ж), додаје се нова тачка з), која гласи:
„з) да студент није примао стипендију Града
Бањалука за годину студија за коју конкурише, без
обзира да ли се школује на истом или другом студијском
програму истог факултета, или је уписао други
факултет“.
Члан 2.
У члану 12, став 1. мијења се, и гласи:
„Исплата ступендија вршиће се у наредној
календарској години – у односу на годину када је
конкурс расписан, на основу уговора о стипендирању – у
5 (пет) једнаких мјесечних рата, и то ученицима – почев
од 1. фебруара до 30. јуна, и студентима – почев од 1.
марта до 31. јула“.
Члан 3.
У члану 14, ставу 1, тачки 1, број „IV“ замјењује се
бројем „VI“, а ријеч „(четврте)“ – замјењују се ријечју
„(шесте)“.
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У тачки 6, иза ријечи „дјеце“, запета се замјењује
тачком, и бришу се ријечи: „и да им је признато право на
дјечији додатак“.

додјеле стипендија из првог става, с тим да ће-70%
средстава, бити усмјерено за исплату стипендија
ученицима, а-30% - за исплату стипендија студентима.

Члан 4.

Члан 4.

У члану 16, ставу 1. алинеји првој, број „IV“ замјењује
се бројем „VI“, а ријеч „(четврте)“ – замјењују се ријечју
„(шесте)“.
Алинеја пета, мијења се, и гласи:
„- изводе из матичне књиге рођених, којим се
доказује да је подносилац пријаве на конкурс – дијете, из
породице са четворо и више дјеце“.

(1) Дефицитарна занимања/струке за ученике средњих
школа су:

Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу са даном доношења, а биће
објављена у Службеном гласнику Града Бања Лука.
Број:07-013-335/13.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Будимир Балабан, с.р.

220.
На основу члана 32. Статута Града Бањалука (Службени
гласник Града Бањалука бр. 25/05, 30/07 и 17/12), и чл. 4, 20.
и 23а. Одлуке о додјели стипендија Града Бањалука
ученицима средњих школа и студентима првог циклуса на
високошколским установама (Службени гласник Града
Бања Лука, бр. 18/10 и 14/12), Скупштина града Бањалука
је, на 9. сједници, одржаној 18.06.2013. године донијела
О Д Л У К У
о утврђивању висине средстава за стипендирање
ученика и студената из Буџета
Града Бањалука, висини стипендија,
дефицитарним и суфицитарним занимањимаза школску 2013/2014. годину
Члан 1.
(1) Средства за стипендирање ученика средњих школа и
студената првог циклуса на високошколским установама из Буџета Града Бањалука, за школску 2013/2014. годину,
утврђују се у висини од 1.600.000,00 КМ.
(2) Средства из става 1. биће обезбјеђена у Буџету Града
Бањалука за 2014. годину, у оквиру Потрошачке јединице:
Одјељење за друштвене дјелатности, број потрошачке
јединице – 2002210.

а) техничар ентеријера и индустријских производа,
б) техничар за обућу и кожну галантерију,
в) варилац,
г) кројач
д) обрађивач метала резањем,
ђ) армирач-бетонирац,
е) зидар,
ж) фармер, и
з) прерађивач млијека.
(2) Дефицитарна занимања/струке - којe се стичу у
првом циклусу студирања на високошколским установама,
су:
а) дипломирани дефектолог,
б) дипломирани логопед,
в) професор математике и информатике,
г) дипломирани инжињер електротехнике:
одсјек - електроенергетски и индустријски системи,
одсјек - електроника и телекомуникације,
одсјек - рачунарство и информатика,
д) дипломирани инжињер машинства:
одсјек - саобраћајно и енергетско машинство,
ђ) инжињер технологије за производњу обуће и кожне
галантерије.
Члан 5.
Ученици средњих школа, и студенти првог циклуса на
високошколским установама, који су - у школској
2011/2012. и 2012/2013. години, остварили право на
стипендију за дефицитарна занимања/струке, а која у
школској 2013/2014. години нису дефинисана као
дефицитарна, имају право на стипендију до завршетка
образовања у дефицитарним струкама и занимањима уколико испуњавају услове из члана 6. и члана 18. став 2.
Одлуке о додјели стипендија Града Бања Лука ученицима
средњих школа и студентима првог циклуса на
високошколским установама (Службени гласник Града
Бања Лука, бр. 18/10 и 14/12).
Члан 6.

Члан 2.
(1) Висина стипендије према социјалном статусу, и
стипендије за успјех у школи, односно студију, утврђује се
у износу од 80,00 КМ - за ученике, и 130,00 КМ - за
студенте.
(2) Висина стипендије за дефицитарна занимања
утврђује се - у износу од 150,00 – КМ, за ученике, и 250,00
КМ - за студенте.
Члан 3.
(1) Број стипендија према социјалном статусу и за
дефицитарна занимања - није ограничен а остварују их сви
ученици и студенти који испуњавају услове, утврђене
Одлуком о додјели
стипендија Града Бања Лука
ученицима средњих школа и студентима првог циклуса на
високошколским установама.
(2) Број стипендија за успјех у школи, односно студију,
ограничен је износом средстава која су преостала након

Суфицитарна занимања/струке које се стичу у првом
циклусу студирања на високошколским установама су:
а) дипломирани инжињер пољопривреде,
б) дипломирани инжињер архитектуре,
в) дипломирани економиста (сви смјерови),
г) дипломирани економиста-менаџер,
д) дипломирани правник (сви смјерови),
ђ) професор разредне наставе,
е) професор српског језика,
ж) професор енглеског језика,
з) професор физичког васпитања и спорта (сви
смјерови),
и) дипломирани географ (професор географије),
ј) дипломирани психолог,
к) дипломирани педагог,
л) дипломирани новинар (журналиста),
љ) дипломирани социјални радник,
м) дипломирани санитарни инжињер,
н) доктор стоматологије.
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новчану помоћ, број: 07-013-139/06 од 14.03.2006. године
(Службени гласник Града Бања Лука број 2/06).

Члан 7.
За реализацију ове одлуке, задужују се Одјељење за
финансије и Одјељење за друштвене дјелатности.

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу са даном доношења, а биће
објављена у Службеном гласнику Града Бања Лука.

Члан 8.
Ова одлука ступа на снагу са даном доношења, а биће
објављена у Службеном гласнику Града Бањалука.
Број:07-013-336/13.

Број 11- Страна: 7

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Будимир Балабан, с.р.

221.
На основу члана 95. Закона о локалној самоуправи
(Службени гласник Републике Српске, бр. 101/04, 42/05 и
118/05) и чл. 32. и 110. Статута Града Бањалука (Службени
гласник Града Бањалука, бр. 25/05, 30/07 и 17/12),
Скупштина града Бањалука је, на 9. сједници, одржаној
18.06.2013. године, донијела
О Д Л У К У
о закључивању Споразума о партнерству између
Града Бањалука и Општине Косовска Митровица

Број:07-013-346/13.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Будимир Балабан, с.р.

223.
На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи
(Службени гласник Републике Српске, бр. 101/04, 42/05 и
118/05) и члана 32. став 2. тачка 2. Статута Града Бања Лука
(Службени гласник Града Бања Лука, бр. 25/05, 30/07 и
17/12), Скупштина града Бања Лука је, на 9. сједници,
одржаној 18.06.2013. године, донијела
О Д Л У К У
о стављању ван снаге Одлукe о остваривању
права на једнократну новчану помоћ

Члан 1.
Члан 1.
Скупштина града Бањалука доноси Одлуку о
закључивању Споразума о партнерству између Града
Бањалука и Општине Косовска Митровица.

Ставља се ван снаге Одлука о остваривању права на
једнократну новчану помоћ,
број: 07-013-140/06. од
14.03.2006. године (Службени гласник Града Бања Лука,
број 2/06).
Члан 2.

Члан 2.
Споразумом из члана 1. ове одлуке биће регулисани сви
облици партнерства између Града Бањалука и Општине
Косовска Митровица.

Ова одлука ступа на снагу са даном доношења, а биће
објављена у Службеном гласнику Града Бања Лука.
Број:07-013-347/13.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Будимир Балабан, с.р.

Члан 3.
Овлашћује се Градоначелник Града Бањалука да, у име
Града, потпише Споразум о партнерству између Града
Бањалука и Општине Косовска Митровица.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу са даном доношења, а биће
објављена у Службеном гласнику Града Бањалука.
Број:07-013-355/13.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Будимир Балабан, с.р.

222.
На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи
(Службени гласник Републике Српске, бр. 101/04, 42/05 и
118/05) и члана 32. став 2. тачка 2. Статута Града Бања Лука
(Службени гласник Града Бања Лука, бр. 25/05, 30/07 и
17/12), Скупштина града Бања Лука је, на 9. сједници,
одржаној 18.06.2013. године, донијела
О Д Л У К У
о стављању ван снаге Одлукe
о остваривању права на новчану помоћ

Члан 1.
Ставља се ван снаге Одлука о остваривању права на

224.
На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи
(Службени гласник Републике Српске, бр. 101/04, 42/05 и
118/05) и члана 32. став 2. тачка 2. Статута Града Бања Лука
(Службени гласник Града Бања Лука, бр. 25/05, 30/07 и
17/12), Скупштина града Бања Лука је, на 9. сједници,
одржаној 18.06.2013. године, донијела
О Д Л У К У
о стављању ван снаге Одлукe о остваривању права на
накнаду за смјештај дјеце без родитељског старања у
сродничку породицу

Члан 1.
Ставља се ван снаге Одлукa о остваривању права на
накнаду за смјештај дјеце без родитељског старања у
сродничку породицу, број: 07-013-143/06 од 14.03.2006.
године (Службени гласник Града Бања Лука, број 2/06).
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу са даном доношења, а биће
објављена у Службеном гласнику Града Бања Лука.
Број:07-013-348/13.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Будимир Балабан, с.р.

Страна: 8 – Број 11
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225.
На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи
(Службени гласник Републике Српске, бр. 101/04, 42/05 и
118/05) и члана 32. став 2. тачка 2. Статута Града Бања Лука
(Службени гласник Града Бања Лука, бр. 25/05, 30/07 и
17/12), Скупштина града Бања Лука је, на 9. сједници,
одржаној 18.06.2013. године, донијела

О Д Л У К У
о стављању ван снаге Одлукe o остваривању права на
накнаду за смјештај дјеце без родитељског старања
у хранитељску породицу

20.06.2013.год.

О Д Л У К У
о стављању ван снаге Одлукe о пружању услуга у
оквиру Дневног центра за дјецу са поремећајима
у понашању

Члан 1.
Ставља се ван снаге Одлука о пружању услуга у оквиру
Дневног центра за дјецу са поремећајима у понашању, број:
07-013-59/07 од 26.02.2007. године (Службени гласник
Града Бања Лука, број 2/07).
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу са даном доношења, а биће
објављена у Службеном гласнику Града Бања Лука.

Члан 1.
Ставља се ван снаге Одлукa o остваривању права на
накнаду за смјештај дјеце без родитељског старања у
хранитељску породицу, број: 07-013-144/06 од 14.03.2006.
године (Службени гласник Града Бања Лука, број 2/06).
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу са даном доношења, а биће
објављена у Службеном гласнику Града Бања Лука.
Број:07-013-349/13.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Будимир Балабан, с.р.

226.
На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи
(Службени гласник Републике Српске, бр. 101/04, 42/05 и
118/05) и члана 32. став 2. тачка 2. Статута Града Бања Лука
(Службени гласник Града Бања Лука, бр. 25/05, 30/07 и
17/12), Скупштина Града Бања Лука је, на 9. сједници,
одржаној 18.06.2013. године, донијела

О Д Л У К У
о стављању ван снаге Одлукe о остваривању права за
смјештај дјеце без родитељског старања у социопедагошку животну заједницу

Број:07-013-351/13.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Будимир Балабан, с.р.

228.
На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи
(Службени гласник Републике Српске, бр. 101/04, 42/05 и
118/05) и члана 32. став 2. тачка 2. Статута Града Бања Лука
(Службени гласник Града Бања Лука, бр. 25/05, 30/07 и
17/12), Скупштина града Бања Лука је, на 9. сједници,
одржаној 18.06.2013. године, донијела
О Д Л У К У
о стављању ван снаге Одлукe о пружању услуга
у оквиру Дневних центара за стара лица

Члан 1.
Ставља се ван снаге Одлука о пружању услуга у оквиру
Дневних центара за стара лица, број: 07-013-60/07. од
26.02.2007. године (Службени гласник Града Бања Лука,
број 2/07).
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу са даном доношења, а биће
објављена у Службеном гласнику Града Бања Лука.

Члан 1.
Број:07-013-352/13.
Ставља се ван снаге Одлука о остваривању права за
смјештај дјеце без родитељског старања у социо-педагошку
животну заједницу, број: 07-013-145/06 од 14.03.2006.
године (Службени гласник Града Бања Лука, број 2/06).
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу са даном доношења, а биће
објављена у Службеном гласнику Града Бања Лука.
Број:07-013-350/13.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Будимир Балабан, с.р.

227.
На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи
(Службени гласник Републике Српске, бр. 101/04, 42/05 и
118/05) и члана 32. став 2. тачка 2. Статута Града Бања Лука
(Службени гласник Града Бања Лука, бр. 25/05, 30/07 и
17/12), Скупштина града Бања Лука је, на 9. сједници,
одржаној 18.06.2013. године, донијела

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Будимир Балабан, с.р.

229.
На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи
(Службени гласник Републике Српске, бр. 101/04, 42/05 и
118/05) и члана 32. став 2. тачка 2. Статута Града Бања Лука
(Службени гласник Града Бања Лука, бр. 25/05, 30/07 и
17/12), Скупштина града Бања Лука је, на 9. сједници,
одржаној 18.06.2013. године, донијела

О Д Л У К У
о стављању ван снаге Одлукe о пружању услуга, у
оквиру Дневних боравака, за лица са инвалидитетом

Члан 1.
Ставља се ван снаге Одлукa о пружању услуга, у оквиру
Дневних боравака, за лица са инвалидитетом, број: 07-013-
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58/07 од 26.02.2007. године (Службени гласник Града Бања
Лука, број 2/07).

Скупштина града Бања Лука је, на 9. сједници, одржаној
дана 18.06.2013. године, донијела

Члан 2.

П Р А В И Л Н И К
о условима и начину остваривања субвенција за
запошљавање нових радника и самозапошљавање
у производним, занатским и услужним дјелатностима

Ова одлука ступа на снагу са даном доношења, а биће
објављена у Службеном гласнику Града Бања Лука.
Број:07-013-353/13.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Будимир Балабан, с.р.

I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.

230.
На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи
(Службени гласник Републике Српске, бр. 101/04, 42/05 и
118/05) и члана 32. став 2. тачка 2. Статута Града Бања Лука
(Службени гласник Града Бања Лука, бр. 25/05, 30/07 и
17/12), Скупштина града Бања Лука је, на 9. сједници,
одржаној 18.06.2013. године, донијела

Правилником о условима и начину остваривања
субвенција
за
запошљавање
нових
радника
и
самозапошљавање у производним, занатским и услужним
дјелатностима (у даљем тексту: Правилник) утврђују се:
намјена, услови и начин остваривања права на субвенције,
врста и висина субвенције, поступак одобравања, начин
провођења надзора намјенског коришћења, као и потребна
документација.

О Д Л У К У
о стављању ван снаге Одлукe о пружању
услуга кућне његе

Члан 2.
Додјела ових субвенција има за циљ да подстакне
запошљавање нових радника и самозапошљавање у
производним, занатским и услужним дјелатностима.

Члан 1.
Члан 3.
Ставља се ван снаге Одлукa о пружању услуга кућне
његе, број: 07-013-56/07 од 26.02.2007. године (Службени
гласник Града Бања Лука, број 2/07).
Члан 2.

Субвенције
су
намијењене
послодавцима
за
запошљавање нових радника и појединцима у сврху
самозапошљавања, уз суфинансирање дијела трошкова
радног мјеста.

Ова одлука ступа на снагу са даном доношења, а биће
објављена у Службеном гласнику Града Бања Лука.
Број:07-013-354/13.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Будимир Балабан, с.р.

231.
На основу члана 32. Статута Града Бањалука (Службени
гласник Града Бањалука, бр. 25/05, 30/07 и 17/12),
Скупштина града Бањалука је, на 9. сједници, одржаној
18.06.2013. године, донијела

З А К Љ У Ч А К

1. Скупштина Града задужује секретара Скупштине
Града и Службу за послове Скупштине града и
градоначелника да, у складу са одлуком Уставног суда
Републике Српске, број: У-30/10 од 20.02.2013. године,
припреме и проведу законом прописану процедуру за
израду рјешења грба Града Бањалука.

Члан 4.
(1) Укупна средства за све видове субвенција,
утврђиваће се на годишњем нивоу у складу с планираним
средствима у буџету Града.
(2) Висина појединачне субвенције одређена је у сваком
од подстицаја.
II - НАМЈЕНА СУБВЕНЦИЈА
Члан 5.
Циљне групе – привредна друштва и самостални
предузетници регистровани на подручју града, који
испуњавају услове за додјелу субвенција из члана 2. могу
остварити право за једну од сљедећих намјена:
За ново запошљавање:
−

−
2. Овај закључак ступа на снагу са даном доношења, а
биће објављен у Службеном гласнику Града Бањалука.
Број:07-013-319/13.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Будимир Балабан, с.р.

232.
На основу чл. 30. и 72. Закона о локалној самоуправи
(Службени гласник Републике Српске, бр. 101/04, 42/05 и
118/05) и чл. 25. и 32. Статута града Бања Лука (Службени
гласник Града Бања Лука, бр. 25/05, 30/07 и 17/12),

−

Подстицај 1 - за послодавце који запошљавају лица
са ВСС/ВШС, обезбјеђују се средства у висини од
40% од укупних средстава предвиђених за додјелу
субвенција;
Подстицај 2 - за послодавце који запошљавају лица
са ССС/ВКВ/КВ/ПК/НК, обезбјеђују се средства у
висини од 35% од укупних средстава предвиђених за
додјелу субвенција;
Подстицај 3 - за послодавце који запошљавају лица
без радног искуства (приправници), обезбјеђују се
средства у висини од 25% од укупних средстава
предвиђених за додјелу субвенција;

За самозапошљавање:
−

Подстицај 1 - за самозапошљавање лица у
производним дјелатностима, обезбјеђују се средства
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у висини од 50% од укупних средстава предвиђених
за додјелу субвенција;
Подстицај 2 - за самозапошљавање лица у
занатским и услужним дјелатностима, обезбјеђују се
средства у висини од 35% од укупних средстава
предвиђених за додјелу субвенција;
Подстицај 3 - за самозапошљавање лица која ће се
бавити дјелатношћу старих и умјетничких заната,
обезбјеђују се средства у висини од 15% од укупних
средстава предвиђених за додјелу субвенција.

20.06.2013.год.
Члан 9.

Правно лице или регистровани самостални предузетник
у току календарске године може остварити право на само
један вид субвенције.
IV - КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЈЕЛУ СУБВЕНЦИЈА
Члан 10.
Ново запошљавање

III - УСЛОВИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА
СУБВЕНЦИЈУ
Члан 6.
Право на субвенције за запошљавање нових радника у
производним, занатским и услужним дјелатностима имају
привредна друштва и самостални предузетници који
испуњавају сљедеће услове:
- да су регистровани најмање 6 мјесеци прије објаве
јавног позива за додјелу субвенција,
- да редовно измирује обавезе по основу пореза и
доприноса у складу са законом,
- да имају најмање једног запосленог радника на
неодређено вријеме, укључујући и власника,
- да је лице за које се тражи субвенција на евиденцији
Завода за запошљавање-Биро Бања Лука,
- да у претходна три мјесеца нису смањили број
запослених, осим у случају нормалне флуктуације
запослених,
- да над њима није покренут или отворен стечајни
односно ликвидациони поступак,
- да у финансијском извјештају немају исказан
губитак изнад висине капитала,
- да не запошљава лица којима је код истог
послодавца радни однос престао у посљедњих
годину дана,
- да испуњава и друге услове утврђене јавним
позивом.
Члан 7.
Право на субвенције за самозапошљавање у
производним, занатским и услужним дјелатностима имају
привредна друштва и самостални предузетници који
испуњавају сљедеће услове:
- да су регистровани или су у поступку регистрације
прије објаве јавног позива за додјелу субвенција,
- да већ регистровани самостални предузетници имају
најмање једног запосленог радника на неодређено
вријеме, укључујући и власника.
Члан 8.
(1) Право на субвенцију за отварање нових радних места
не могу остварити: државни органи, организације, други
корисници буџетских средстава, финансијске институције,
банке, друштва за осигурање имовине и лица, агенције за
посредовање и продају, дјелатности у области образовања и
обука, дјелатности из области игара на срећу, фризерски и
козметички салони и салони за обликовање и уљепшавање
тијела (теретане, фитнес центри и сл.), књиговодствени
бирои, консултанске и маркетинг агенције, услуге чишћења
објеката, намјештаја и тепиха и ауто праоне.
(2) Право на субвенцију не могу остварити ни субјекти
који су користили средства по неком другом програму
самозапошљавања у претходне 2 године, као ни они који
нису реализовали уговорну обавезу по неком од претходних
програма.

(1) Субвенције за ново запошљавање се, у складу са
утврђеним намјенама из члана 5, додјељују послодавцу који
запошљава лице које је најмање 6 мјесеци било на
евиденцији Завода за запошљавање – Биро Бања Лука.
(2) Послодавцу који је закључио уговор са лицем из
претходног става у трајању од најмање 24 мјесеца од дана
добијања субвенције, исте се додјељују према сљедећим
критеријумима:
− Подстицај 1 – субвенција у висини 50% на
годишњем нивоу од просјечно исплаћене бруто
плате у РС за претходну годину, за запошљавање
незапосленог лица са ВСС/ВШС;
− Подстицај 2 – субвенција у висини 40% на
годишњем нивоу од просјечно исплаћене бруто
плате у РС за претходну годину, за запошљавање
незапосленог лица са ССС/ВКВ/КВ/ПК/НК;
− Подстицај 3 – субвенција у висини 60% на
годишњем нивоу од просјечно исплаћене бруто
плате у РС за претходну годину, за запошљавање
лица без радног искуства (приправници).
(3) Послодавцима се за запошљавање посебних
категорија додјељују додатна средства у односу на
претходно утврђене субвенције по једном запосленом, и то:
− за инвалидна лица, и лица са посебним
потребама..................................................................10%
− за лица из породице са четверо или више
чланова........................................................................5%
(4) За ново запошљавање послодавци могу остварити
право на један од подстицаја, максимално за 10 (десет)
радника.
(5) У случају да се на јавни позив не јави довољан број
апликаната, на приједлог Комисије из члана 16. овог
Правилника, неутрошени дио средстава намијењених за
субвенције за ново запошљавање, може се одобрити
послодавцу који је исказао интерес за запошљавање више
од 10 (десет) радника.
Члан 11.
Самозапошљавање
Субвенције за самозапошљавање намијењене су
незапосленим лицима старосне доби до 40 година која су
најмање 6 мјесеци пријављена на евиденцији Завода за
запошљавање. Субвенције се додјељују за започињање
сопственог бизниса (привредно друштво или самостални
предузетник) и уз услов да дјелатност наставе обављати
најмање 24 мјесеца од дана регистрације, а према сљедећим
критеријумима:
− Подстицај 1 – субвенција у висини 50% на
годишњем нивоу од просјечно исплаћене бруто
плате
у
РС
за
претходну
годину,
за
самозапошљавање
лица
у
производним
дјелатностима,
− Подстицај 2 – субвенција у висини 40% на
годишњем нивоу од просјечно исплаћене бруто
плате
у
РС
за
претходну
годину,
за

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА БАЊА ЛУКА

20.06.2013.год.

−

самозапошљавање лица у занатским и услужним
дјелатностима,
Подстицај 3 – субвенција у висини 30% на
годишњем нивоу од просјечно исплаћене бруто
плате
у
РС
за
претходну
годину,
за
самозапошљавање лица која ће се бавити
дјелатношћу старих и умјетничких заната.
Члан 12.

(1) Субвенције послодавцу за ново запошљавање
дозначавају се по пријему радника у висини 50% од
одобрених средстава, 20% након 6 мјесеци и 30% након 12
мјесеци од запошљавања радника.
(2) Субвенције за самозапошљавање, дозначавају се
незапосленом лицу у висини од 60% одобрених средстава
по заснивању радног односа, 20% након 6 мјесеци и 20%
након 12 мјесеци од заснивања радног односа.
Члан 13.
Корисник субвенције дужан је да редовно уплаћује
доприносе за здравствено и пензионо осигурање и то
најмање 24 мјесеца, те да квартално доставља доказ о
уплати наведених доприноса.

-

-

-
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дјелатности из надлежности јединице локалне
самоуправе или рјешење којим се одобрава
обављање дјелатности самосталног предузетника
(Одјељење за привреду), потврду о упису у регистар
АПИФ-а за сеоска домаћинства која су даваоци
туристичких услуга,
обавјештење о разврставању јединице разврставања
по дјелатностима,
рјешење о регистрацији код Пореске управеподручна јединица Бања Лука и увјерење о
регистрацији ПДВ обвезника код УИО,
увјерење о измиреним пореским обавезама,
увјерење о броју запослених радника и измиреним
обавезама према истим,
Биланс успјеха и биланс стања или одговарајући
образац за радње и мале предузетнике,
овјерену и потписану изјаву да у задње 2 године
нису користили средства подстицаја по неком од
реализованих програма,
бизнис план- након завршене обуке.

(3) Пријаве са одговарајућом документацијом
достављају се поштом или лично у запечаћеним ковертама
на адресу АСГБЛ.
Члан 18.

Члан 14.
За подносиоце захтјева који испуњавају опште услове за
додјелу субвенција према одредбама овог Правилника, у
циљу едукације и унапређења пословања организоваће се
бесплатна обука за израду бизнис плана, који ће бити
саставни дио тражене документације. Обука ће бити
организована од стране Градске развојне агенције
V - ПОСТУПАК ДОДЈЕЛЕ СУБВЕНЦИЈА
Члан 15.
(1) Субвенције се могу додјељивати искључиво за
намјене из члана 5. а у складу са критеријумима утврђеним
у чл. 10. и 11. овог Правилника.
(2) Jaвни позив за додјелу субвенције за запошљавање и
самозапошљавање расписује градоначелник, а исти ће бити
објављен у средствима информисања, на web страницама
Града и Градске развојне агенције.
Члан 16.
(1) Градоначелник именује Комисију за оцјењивање
захтјева за додјелу субвенција, која у оквиру сваког
појединачног критеријума, утврђује и посебне критеријуме
за бодовање.
(2) У састав Комисије именује се 7 чланова, од којих су
три из реда запослених у Административној служби Града
Бања Лука, и по један представник испред Градске развојне
агенције Бања Лука, ЈУ Завод за запошљавање РС Филијала Бања Лука, Подручне Привредне коморе Бања
Лука и Занатско – предузетничке Коморе.

Комисија из члана 16. овог Правилника, провјерава
испуњеност услова из Јавног позива и, у складу са
утврђеним општим и унапријед дефинисаним посебним
критеријумима, врши рангирање примљених пријава.
Члан 19.
(1) На приједлог Комисије, Градоначелник доноси
одлуку о додјели субвенција, а са сваким корисником
субвенције појединачно закључује се уговор којим се
уређују међусобна права и обавезе и на основу којег се
врши исплата субвенције.
(2) Уговор закључује Градоначелник или лице које он
овласти за потписивање.
Члан 20.
(1) При потписивању уговора корисник субвенције
дужан је да достави доказ о заснивању радног односа за
лица која се запошљавају (уговор о раду, пријава на
обавезно осигурање), те бјанко овјерену и потписану
мјеницу, као инструмент обезбјеђења.
(2) У случају да корисник субвенције приликом
потписивања уговора није у могућности да достави доказе о
заснивању радног односа за лица која се запошљавају, исте
је дужан доставити најкасније у року од 30 (тридесет) дана
од дана потписивања уговора из претходног става.
(3) Уколико корисник субвенције у предвиђеном року
не достави доказе из претходног става, сматраће се да је
одустао од захтјева, а уговор престаје да важи.
VI - НАДЗОР НАД НАМЈЕНСКИМ
КОРИШЋЕЊЕМ СУБВЕНЦИЈА

Члан 17.
Члан 21.
(1) Привредна друштва и самостални предузетници
подносе захтјев за субвенцију на за то прописаном обрасцу,
који ће бити доступан на web страницама Града и Градске
развојне агенције.
(2) Уз образац захтјева, прилажу се сљедећи документи:
- доказ о регистрацији - извод из судског регистра
(надлежни суд), рјешење којим се одобрава
обављање дјелатност привредног друштва за

(1) Послодавац и самостални предузетник - корисници
субвенција за ново запошљавање и самозапошљавање,
дужни су да Комисији из члана 16. у сваком моменту
омогуће контролу намјенског коришћења средстава по
основу субвенција и увид у сву потребну документацију.
(2) Надзор над намјенским коришћењем средстава
током цијелог периода утврђеног у чл. 10. и 11. овог
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Правилника, врше Комисија и Одјељење за инспекцијске
послове Административне службе града Бања Лука.
Члан 22.
(1) Уколико послодавац-корисник субвенције за
запошљавање, на захтјев лица које је запослио, раскине
радни иднос са истим, дужан је да заснује радни однос са
другим незапосленим лицем са евиденције Завода за
запошљавање, за преостало вријеме утврђено уговором.
(2) Ако послодавац или самостални предузетниккорисник субвенције, откаже уговор о раду без кривице
запосленог или престане са обављањем дјелатности прије
истека рока утврђеног уговором, дужан је да врати
цјелокупан износ субвенције уз прописану законску камату.
(3) Корисник код којег се утврди ненамјенско
коришћење одобрене субвенције, у наредних 5 година неће
моћи остварити право на субвенције које додјељује Град.
Члан 23.
(1) Корисник субвенције дужан је сачинити извјештај о
њеном намјенском коришћењу уз прилагање неопходне
документације која то доказује, а што ће детаљније бити
прецизирано уговором.
(2) Одјељење за привреду ће, на основу појединачних
извјештаја корисника субвенција и извршеног надзора,
сачинити информацију о реализацији Програма подстицаја
за сваку финансијску годину, и о томе обавијестити
Скупштину града Бања Лука.
VII - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 24.
Измјене и допуне овог Правилника врше се на начин и
по поступку који важи за његово доношење.
Члан 25.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у Службеном гласнику Града Бањалука.
Број:07-013-376/13.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Будимир Балабан, с.р.

подстицајних средстава која ће се додјељивати
регистрованим
пољопривредним
произвођачима
на
руралном подручју града Бањалуке-као подстицај развоју
пољопривреде, према програму рада Центра за развој и
унапређење села, за сваку текућу годину.
III - Висина укупних подстицајних средстава-на
годишњем нивоу, утврђиваће се у складу са планираним
средствима у Буџету Града Бањалука.
IV - Овај закључак ступа на снагу са даном доношења, а
биће објављен у Службеном гласнику Града Бањалука.
Број:07-013-331/13.

З А К Љ У Ч А К
о давању сагласности на Правилник о условима и
начину остваривања подстицајних средстава за развој
пољопривреде, и за реализацију
пројеката у области пољопривреде

I - Скупштина Града даје сагласност на Правилник о
условима и начину остваривања подстицајних средстава за
развој пољопривреде, и за реализацију пројеката у области
пољопривреде, усвојен Одлуком Управног одбора Центра за
развој и унапређење села Бањалука, број: УО-492-1/13-О од
10.06.2013. године.
II - Правилником из тачке I, одређују се намјена, услови
и начин остваривања подстицаја, врста и висина

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Будимир Балабан, с.р.

234.
На основу члана 32. Статута Града Бањалука (Службени
гласник Града Бањалука, бр. 25/05, 30/07 и 17/12),
Скупштина града Бањалука је, на 9. сједници, одржаној
18.06.2013. године, донијела
З А К Љ У Ч А К
о усвајању Извјештаја о реализацији Одрживог
енергетског акционог плана

1. Скупштина Града усваја Извјештај о реализацији
Одрживог енергетског акционог плана (SEAP).
2. Скупштина Града задужује Одсјек за развој, европске
интеграције и инвестиције да, Извјештај о реализацији
Одрживог енергетског акционог плана, допуни подацима
који се односе на уштеду енергије и емисију угљендиоксида, и да се тако допуњен Извјештај достави
Канцеларији „Споразума Градоначелника европских
градова“ (Covenant of Mayors) у Бриселу.
3. Скупштина Града сматра да је, због чињенице да је
овај плански документ важећи до 2020. године, неопходно
приступити ажурирању истог, у смислу процјене
постигнућа реализације дефинисаних циљева и смањења
емисије угљен диоксида, поновног израчунавања инвентара
гасова, те навођењем пројеката од којих се, у међувремену
дефинитивно одустало, а све у складу са важећом законском
регулативом.
4. Овај закључак ступа на снагу са даном доношења, а
биће објављен у Службеном гласнику Града Бањалука.
Број:07-013-322/13.

233.
На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи
(Службени гласник Републике Српске, бр. 101/04, 42/05 и
118/05), и чл. 25. и 32. Статута Града Бањалука (Службени
гласник Града Бањалука, бр. 25/05, 30/07 и 17/12),
Скупштина града Бањалука је, на 9. сједници, одржаној
18.06.2013. године, донијела
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ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Будимир Балабан, с.р.

235.
На основу члана 32. Статута Града Бањалука (Службени
гласник Града Бањалука, бр. 25/05, 30/07 и 17/12),
Скупштина града Бањалука је, на 9. сједници, одржаној
18.06.2013. године, донијела

З А К Љ У Ч А К
о усвајању Извјештаја о раду Савјета за климатске
промјене Града Бањалука, за 2012. годину

1. Скупштина Града усваја Извјештај о раду Савјета за
климатске промјене Града Бањалука, за 2012. годину.
2. Овај закључак ступа на снагу са даном доношења, а
биће објављен у Службеном гласнику Града Бањалука.
Број:07-013-323/13.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Будимир Балабан, с.р.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА БАЊА ЛУКА
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236.
На основу члана 32. Статута Града Бањалука (Службени
гласник Града Бањалука, бр. 25/05, 30/07 и 17/12),
Скупштина града Бањалука је, на 9. сједници, одржаној
18.06.2013. године, донијела
З А К Љ У Ч А К
о давању сагласности на План рада Савјета за
климатске промјене Града Бањалука, за 2013. годину
1. Скупштина Града даје сагласност на План рада
Савјета за климатске промјене Града Бањалука, за 2013.
годину.
2. Овај закључак ступа на снагу са даном доношења, а
биће објављен у Службеном гласнику Града Бањалука.
Број:07-013-324/13.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Будимир Балабан, с.р.

- обезбиједи услове за одржавање потребног квалитета
воде на извориштима;
- заврши изградњу објеката регионалних водоводних
система „Црно врело“, „Бањица“ и „Гашића врело“;
- упоредо са изградњом регионалних водовода,
постојеће водоводе (који ће бити интегрисани у велике
водоводне системе) одржава на садашњем нивоу;
- настави активности на систематском откривању и
отклањању кварова на дистрибутивној мрежи, у циљу
смањења губитака и побољшања снабдијевања водом;
- ради на развијању надзорно-управљачког и интегралног
информационог система на водоводној мрежи, и

- у року од три (3) мјесеца Скупштини Града достави
план мјера и активности којима би се обезбиједила већа
наплата потрошње воде на сеоском подручју града
Бањалука.
4. Овај закључак ступа на снагу са даном доношења, а
биће објављен у Службеном гласнику Града Бањалука.
Број:07-013-326/13.

237.
На основу члана 32. Статута Града Бањалука (Службени
гласник Града Бањалука, бр. 25/05, 30/07 и 17/12),
Скупштина града Бањалука је, на 9. сједници, одржаној
18.06.2013. године, усвојила Извјештај о раду Савјета за
климатске промјене Града Бањалука, за 2012. годину, и
План рада Савјета за климатске промјене Града Бањалука за
2013. годину, и у вези са тим донијела сљедећи
З А К Љ У Ч А К
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ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Будимир Балабан, с.р.

239.
На основу члана 32. Статута Града Бањалука (Службени
гласник Града Бањалука, бр. 25/05, 30/07 и 17/12),
Скупштина града Бањалука је, на 9. сједници, одржаној
18.06.2013. године, прихватила Информацију о реализацији
Пројекта водоснабдијевања сеоског подручја града
Бањалука, уз сљедећи
З А К Љ У Ч А К

1. Скупштина Града предлаже Градоначелнику и
Одсјеку за развој, европске интеграције и инвестиције да
изврше анализу састава Савјета за климатске промјене
Града Бањалука и да, уколико оцијене потребним, у
наредном периоду, предложе евентуалне измјене састава
истог.
2. Овај закључак ступа на снагу са даном доношења, а
биће објављен у Службеном гласнику Града Бањалука.
Број:07-013-325/13.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Будимир Балабан, с.р.

238.
На основу члана 32. Статута Града Бањалука (Службени
гласник Града Бањалука, бр. 25/05, 30/07 и 17/12),
Скупштина града Бањалука је, на 9. сједници, одржаној
18.06.2013. године, донијела
З А К Љ У Ч А К
о прихватању Информације о реализацији
Пројекта водоснабдијевања сеоског подручја
Града Бањалука
1. Скупштина Града прихвата Информацију о
реализацији Пројекта водоснабдијевања сеоског подручја
Града Бањалука.
2. Скупштина Града задужује Одјељење за комуналне и
стамбене послове и послове саобраћаја да:
- у складу са обезбјеђеним средствима, гдје год за то
постоје техничке могућности, настави изградњу водоводне
мреже на руралним подручјима-са изворишта „Новоселија“;
- за подручја која тренутно немају могућности за
снабдијевање водом из фабрике воде у Новоселији, утврди
друга рјешења и за њих обезбиједи локацијске услове,
изради изведбену пројектну документацију и припреми
документацију за рјешавање имовинских односа.
3. Задужује се Центар за развој и унапређење села да:

1. Скупштина Града задужује Одјељење за комуналне и
стамбене послове и послове саобраћаја и Центар за развој и
унапређење села да, у складу са раније донесеним
скупштинским одлукама, а прије започињања активности
које претходе доношењу Буџета Града за 2014. годину,
сачине информацију о динамици реализације цјеловитог
Пројекта водоснабдијевања сеоског подручја града
Бањалука, са приједлогом начина за обезбјеђење средстава
потребних за коначну реализацију Пројекта.
2. Овај закључак ступа на снагу са даном доношења, а
биће објављен у Службеном гласнику Града Бањалука.
Број:07-013-327/13.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Будимир Балабан, с.р.

240.
На основу члана 32. Статута Града Бањалука (Службени
гласник Града Бањалука, бр. 25/05, 30/07 и 17/12),
Скупштина града Бањалука је, на 9. сједници, одржаној
18.06.2013. године, донијела
З А К Љ У Ч А К
о прихватању Информације о кредитном задужењу
Града Бањалука, на дан 31.12.2012. године

1. Скупштина Града прихвата Информацију о
кредитном задужењу Града Бањалука, на дан 31.12.2012.
године.
2. Овај закључак ступа на снагу са даном доношења, а
биће објављен у Службеном гласнику Града Бањалука.
Број:07-013-328/13.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Будимир Балабан, с.р.
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241.
На основу члана 32. Статута Града Бањалука (Службени
гласник Града Бањалука, бр. 25/05, 30/07 и 17/12),
Скупштина града Бањалука је, на 9. сједници, одржаној
18.06.2013. године, донијела
З А К Љ У Ч А К
о прихватању Информације о организацији и стању
у области спорта и физичке културе на подручју
града Бањалука

1. Скупштина Града прихвата Информацију о
организацији и стању у области спорта и физичке културе
на подручју града Бањалука.
2. Овај закључак ступа на снагу са даном доношења, а
биће објављен у Службеном гласнику Града Бањалука.
Број:07-013-329/13.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Будимир Балабан, 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: МАРИЦА СЛАВНИЋ. Штампа: Независне новине Бања Лука

