
Z A P I S N I K

1. (IV) zajednicke sjednice Opštinskoa vijeća i Vjeća radnih za- 
jednica Skupštine opštine Banja Luka, održane u srijedu 25. apri- 
la 1969. godine u velikoj sali Doma kulture.

Sjednica ge počela u lo časova.

Sjednici predsjedava najstariji prisutni odbornik 
Sveto Djordjević.

Zapisnik vodi radnik organa uprave Sadija Plićanin.
Predsjedavajući konstatu^e da ,je zajednmčkoj sjednici 

vijeća prisutno 122. odbornika. ZatL. obavještava prisutne da su 
oba vijeća ooržala odvcjene sjednice na kojima su verifikovani 
mandati odbornicima koji su dali i svećane izjave, što znači da 
Skupština može praovaljano odlučivati. Predsjedavajući Sveto Djo- 
rdjević, za današnju sjednicu predlaže slijedeći

D N E V N I R B D
1. Izbor predsjednika Skupštine opštine,
2. Izbor potpredsjednika Skupštine opstine.
Zatim postavlja pitanje da li neko želi govoriti o 

prijealogu dnevnog ređa.
Po provedenom glasanju konstatuje da je predloženi 

dnevni red jednogLasno usvojen.
3VET0 DJOHDOEVIĆ objavljuje da se prelazi na izbor 

predsjeanika Skupštine opštine i objasnjava da se predsjednik Sku- 
pštine opštine bira dvotrećinskom većinom glasova svili odbornika, 
a na prijedlog grupe od najmanje lo odbornika, Zatim SVETC DJOH- 
DJEVIC objasnjava da je prema Poslovniku Skupstine opstine glasa- 
n.je javno, ukoliko Skupština ne oaluči da se glasa tajno, zbog 
čega pita da li neko ima prijedlog za tajno glasanje. Diko od od- 
bornika nije predložio tajno glasanje, nakon čega Sveto Djordjević 
postavlja pitanje da li neko ima prijedlog za izcor predsjednika 

Skupstine opštine.
Odbornik REEIK DJUBO u ime oabornika: Zenić Dobrivoja, 

Anušić Josipa, Djurić Ostoje, Čerimagić Vahide, Janković Ljubinke, 
Tulek Sadika, PavLovski Stanislave, Do.jčinović Svete, Begović Su- 
lejmana, Valenčić Ivice, Tabaković Senije, Adamović Lade, Višekru- 
na Vase, Korica Djure i EaiL Ivana preuLaže da se za predsjednika 
Skupštine opštine izabere ŽIVKO BABIĆ.
AD. L. Po provedenom glasanju predsjedavajući konstatuje

da je za predsjednika Skupštine opstine jednogLasno
izabran ŽIVKO BABIĆ.
Odbornik DJUBO HEEIK, u ime iste grupe odbornika pred- 

Laže da se za potpredsjednike Skupštine opštine izaberu: Džavid 
Gunić i Ranko Curćija.
AD. 2. Po provedenom glasanju predsjedavajući konstatuje



2.
da Skupšfcina jedno^Iasno donosi zaključak da se za 
potpredsjednike Skupštine opštine izaberu:
a) DŽAVID GUInTIĆ ,
b) ЕАЖО OURĆIJA.
Predsjednik ŽIVEO BABIĆ u svoje ime i u ime potpred-

sjeđnika zahvaljuje se na izboru. Zatim objavljuje da Je sjed- 
nica završena ( u lo časova i 45 minuta).
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