Тим за инвестиције
за послове из надлежности Одјељења за просторно уређење
У циљу постизања повољнијег пословног окружења за инвеститоре, поједностављења
процедура у поступцима издавања дозвола из области грађења и пружања
правовремених и потпуних информација везаних за изградњу инвестиционих објеката,
у Одјељењу за просторно уређење је, у складу са Правилником о унутрашњој
организацији послова и систематизацији радних мјеста Градске управе Града Бања
Лука донесеног од стране Градоначелника 26.09.2014. године, извршена
реорганизација радних мјеста и формиран тим за инвестиције, односно
систематизована су посебна радна мјеста за обављање послова везаних за прибављање
неопходне документације за реализацију великих инвестиционих пројеката.
Тим за инвестиције за послове из надлежности Одјељења за просторно уређење, чине
три извршиоца, и то:
Сенка Лакић, дипл.правник - самостални стручни сарадник за правне
послове за велике инвестиционе објекте
Контакт: тел. 051 24 44 60
mail: senka.lakic@banjaluka.rs.ba
Јасна Шакотић, дипл. инж. арх. - самостални стручни сарадник за
урбанизам за велике инвестиционе објекте
Контакт: тел. 051 24 44 16
mail: jasna.sakotic@banjaluka.rs.ba
Душица Икић, дипл. инж. грађ.- самостални стручни сарадник за
инфраструктурне објекте
Контакт: тел. 051 24 44 60
mail: dusica.ikic@banjaluka.rs.ba
На овај начин формиран тим кога чине правник, архитекта и грађевински инжењер са
великим искуством у пословима из области просторног уређења, обезбјеђује се да је
процес од локацијских услова до употребне дозволе обједињен на једном мјесту, чиме
је олакшан поступак не само инвеститорима, већ и свим другим учесницима у процесу
(лиценцираним пројектним кућама за израду урбанистичко-техничких услова и
техничке документације, инфраструктурним организацијама и установама, и др.)
Основни задаци овог тима за инвестиције огледају се у давању свих потребних
информација инвеститорима за реализацију великих инвестиционих пројеката,
пружању непосредне стручне помоћи, координирању рада са другим одсјецима и
одјељењима у оквиру Градске управе и стручним организацијама и установама који
учествују у поступку грађења, те издавању локацијских услова, грађевинских и
употребних дозвола за исте.
Самостални стручни сарадник за правне послове за велике инвестиционе објекте, кроз
опис посла дефинисан Правилником о унутрашњој организацији послова и
систематизацији радних мјеста Градске управе Града Бања Лука, има обавезу сталне
комуникације са Одсјеком за локални економски развој, којег обавјештава о свим
корацима у поступку рада.

