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92.

На основу члана 82. став (3) Закона о 

локалној самоуправи (Службени гласник Републике 

Српске, број: 97/16 и 36/19) и члана 89.Статута Града 

Приједор (Службени гласник Град Приједор, 

број:12/17), Градоначелник Града Приједор, доноси 

П Р А В И Л Н И К 
о расподјели средстава за подршку повратку  

у Граду Приједор 
 
 

Члан 1. 
Овим Правилником утврђују се критеријуми, начин 
и поступак додјеле средстава за подршку повратку 
на територији Града Приједор, извјештавање и 
контрола утрошка додијељених средстава из буџета 
Града Приједор. 
 

Члан 2. 
(1) Средства се планирају и обезбјеђују у буџету 

Града Приједор (у даљем тексту: Буџет) у 
оквиру буџетских средстава додијељених 
буџетској организацији: Градоначелник, 
средства за посебне намјене: Средства за 
подршку повратку, за сваку текућу годину, а 
у складу са законским прописима о 
извршењу буџета.   

(2) Средства се корисницима могу додијелити 
за финансирање и суфинансирање пројеката 
везаних за подршку и одрживост повратка. 

(3) Право на подношење захтјева имају: 
физичка лица са статусом повратника у 
Приједор, удружења грађана регистрована 
према Закону о удружењима и фондацијама 
Републике Српске која имају сједиште у 
Приједору, а чије су основне дјелатности 
усмјерене на унапређење квалитета живота 
повратника у Приједор и вјерске заједнице, 
за санацију и обнову вјерских објеката за 
потребе повратника на подручју Приједора. 
 

Члан 3. 
(1) Одабир корисника и расподјелу средстава 

врши Комисија  за избор корисника 
буџетских средстава за подршку повратку у 
Граду Приједор (у даљем тексту: Комисија) 
коју именује Градоначелник. 

(2) Комисија има предсједника и четири члана. 
(3) За предсједника Комисије именује се 

Предсједник Скупштине Града Приједор. 
Чланови Комисије именују се из реда: 

 одборника, из реда 
повратника (један члан), 

 запослених у Одјељењу 
за саобраћај, комуналне 
послове и заштиту 
животне средине и 
имовинско-стамбене 
послове (један члан), 
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 запослених у Одсјеку за 
мјесне заједнице (један 
члан), 

 запослених у Одсјеку за 
стручне и 
административне 
послове Скупштине Града 
(један члан). 

(4) Комисија утврђује критерије за избор 
корисника буџетских средстава за подршку 
повратку,  разматра пристигле захтјеве, 
утврђује ранг листу корисника, обавља 
стручне и административно-техничке 
послове за потребе Комисије. 

(5) Комисија информише Градоначелника и 
предлаже Градоначелнику доношење 
Одлуке о расподјели средстава у складу са 
утврђеном ранг листом.  

(6) Комисија ради у сједницама, а одлуке се 
доносе већином гласова. 

(7) Комисија се именује до истека мандата 
Градоначелника који је и именовао Комисију 
или до укидања  рјешења од стране 
Градоначелника.  
 
 

Члан 4. 
(1) Градоначелник објављује Јавни позив за 

додјелу средстава за подршку повратку на 
званичној интернет страници Града 
Приједор и на огласној табли у згради 
Градске управе Приједор. 

(2) Рок за подношење захтјева је 15 дана од 
дана објављивања Јавног позива на 
званичној интернет страници Града 
Приједор. 

(3) Захтјеви се подносе Комисији  за избор 
корисника буџетских средстава за подршку 
повратку у Граду Приједор.  
 

Члан 5. 
(1) Градоначелник, по окончању процедуре, 

доноси Одлуку о расподјели средстава за 
подршку повратку на подручје Града 

Приједор, а листа корисника се објављује на 
огласној табли у згради Градске управе.  

(2) Одобрена средства ће се исплаћивати у 
складу са расположивим средствима у 
Буџету. 

(3) Одобрена средства се исплаћују на текући 
или жиро рачун корисника. 
 

Члан 6. 
(1) Корисници средстава за подршку повратку, 

до краја текуће године у којој су добили 
средства, достављају Комисији извјештај о 
намјенском утрошку додијељених 
средстава. 

(2) У случају неиспуњавања обавеза из става (1) 
овог члана, корисник средстава губи право 
на додјелу средстава за подршку повратку из 
Буџета у наредне четири године. 

(3) Давалац средстава може извршити контролу 
утрошка одобрених средстава код самих 
корисника и предузети одговарајуће мјере у 
складу са утврђеним чињеницама и 
законским одредбама. 
 

Члан 7. 
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику 
Града Приједор“. 

 
 

Број: 02-052-32/21 

Приједор,  

Датум: 18.5.2021. године   

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Далибор Павловић, с.р. 
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-О- 

"Службени гласник" издаје Скупштина града Приједора, а уређује га и штампа Одсјек за стручне и 

административне послове Скупштине града. На основу члана 173. Пословника Скупштине града Приједора 

("Службени гласник града Приједора",број: 2/18). 

Главни и одговорни уредник, секретар Скупштине града ЖЕЉКО ШКОНДРИЋ, дипломирани правник, 

канцеларија број 65.  

Скупштина града Приједора телефон број: 052/245-125.  Wеб адреса: www.приједорград.орг 

http://www.prijedorgrad.org/

