На основу члана 39. став (2) тачка 26) а у вези са чланом 52. став (1) Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16), чл. 8. став
(5) и 16. Закона о Граду Градишка („Службени гласник Републике Српске“, број 26/19)
и члана 36. став (2) тачка 28) Статута општине Градишка („Службени гласник
општине Градишка“, број 4/17), Скупштина града Градишка на сједници одржаној
дана 05.04.2019. године д о н и ј е л а ј е

ОДЛУКУ
о измјенама и допунама Пословника о раду Скупштине општине Градишка

Члан 1.
У Пословнику о раду Скупштине општине Градишка („Службени гласник општине
Градишка“, број 6/17) у наслову, глави XII и у чл. 1, 2, 12, 13, 43, 45, 68, 69, 70, 80. и
123. ријечи: „Скупштина општине“ у одређеном падежу замјењују се ријечима:
„Скупштина града“.
Члан 2.
У глави IX, одјељку 2. испред члана 175. и чл. 2, 14, 19, 20, 21, 32, 34, 35, 36, 43, 49,
68, 76, 80, 81, 82, 83, 87, 89, 93, 95, 98, 123, 127, 141, 142, 143, 146, 148, 151, 163,
164, 165, 171, 175, 178-181, 183, 184, 187, 188-191. и 203. ријечи: „Начелник општине“
у одређеном падежу замјењују се ријечју: „градоначелник“.
Члан 3.
У чл. 1, 4. и 12. ријечи: „Статут општине“ у одређеном падежу замјењују се ријечима:
„Статут града“.
Члан 4.
У чл. 10, 12, 35, 54, 56, 57-61, 63, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 75, 79, 81, 87, 93, 127, 131,
136, 139, 142, 154, 185, 187. и 197. ријеч „општина“ у одређеном падежу замјењује се
ријечју: „град“.
Члан 5.
У чл. 19, 21, 34, 35, 36, 48, 56, 66, 72, 76, 81, 82, 83, 87, 127, 139, 154, 183, 187, 189. и
191. ријечи: „Општинска управа“ у одређеном падежу замјењују се ријечима: „Градска
управа“.
Члан 6.
У чл. 34, 77, 160, 166. и 168. ријечи: „Службени гласник општине Градишка“ у
одређеном падежу замјењују се ријечима: „Службени гласник града Градишка“.

Члан 7.
У чл. 53. и 63. ријечи „општинског развоја“ замјењују се ријечима „развоја града“.
Члан 8.
(1) У члану 55. став 1. послије тачке 9. додају се нове т. 10, 11. и 12. које гласе:
„10) даје мишљење о приједлозима прописа и других аката од значаја за
спријечавање корупције,
11) прати спровођење прописа везаних за борбу против корупције од стране органа,
установа и предузећа Града,
12) предлаже мјере превенције у овој области,“.
(2) Досадашње т. 10. и 11. овог става, постају т. 13. и 14.
Члан 9.
У чл. 59. и 74. ријечи „општинских органа“ замјењују се ријечима „органа града“.
Члан 10.
У члану 61. став 2. мијења се и гласи:
„(2) Комисија за друштвени положај жена и равноправност полова има пет чланова
од којих се три бирају из реда одборника а два из реда стручњака из ове области.“
Члан 11.
У члану 87. у ставу 2. ријечи: „чији су интереси обухваћени питањем које је стављено
на дневни ред сједнице“ бришу се.
Члан 12.
Члан 132. мијења се и гласи:
„(1) Одборници Скупштине могу поднијети писани захтјев секретару Скупштине да им
се достави тонски снимак сједнице Скупштине или неког њеног дијела. У том случају,
секретар је дужан да им у року од три дана исти достави.
(2)Тонски снимак са сједнице Скупштине града или његов одређени дио се прекуцава
у текстуални облик по одлуци Скупштине.
(3)Скупштина одлуку из претходног става доноси без претреса а на захтјев
предлагача одређеног материјала са те сједнице, одборника или клуба одборника.
(4)Захтјев за прекуцавање може се поднијети најкасније на почетку наредне сједнице
Скупштине, приликом изјашњавања о Изводу из записника.“
Члан 13.
У члану 147. послије става 5. додају се нови ст. 6. и 7. који гласе:
„(6) Ако предлагач акта прихвати поднесени амандман, он постаје саставни дио
приједлога акта који се разматра.
(7) У случају одржавања ванредне сједнице Скупштине, амандмани се могу
поднијети на самој сједници у складу са ставом (4) овог члана.“

Члан 14.
Члан 161. мијења се и гласи:
„(1) Исправку штампарских грешака у објављеним актима Скупштине, на приједлог
предлагача, одјељења, служби или самоиницијативно, врши секретар Скупштине,
након упоређивања са изворником.
(2) Уређивачки одбор Службеног гласника, након упоређивања са изворником акта,
врши исправку грешака у актима објављеним у Службеном гласнику, за које није
надлежан секретар Скупштине.
(3) Исправке из ст. 1. и 2. овог члана објављују се у „Службеном гласнику града
Градишка.“
Члан 15.
Одлука о измјенама и допунама Пословника о раду Скупштине општине Градишка
ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику града
Градишка“.
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