
 

 

339. 

На основу члана 66. Закона о задуживању, 

дугу и гаранцијама Републике Српске („Службени 

гласник Републике Српске“, број 

71/12,52/14,114/17,131/20 и 28/21), члана 39 .став 

(2), тачка 25. Закона о лакалној самоуправи („ 

Службени гласник Републике Српске“ , број 97/16, 

36/19 и 61/21) и члана 39. став (2), тачка 27. Статута 

града Приједора („ Службени гласник Града 

Приједор“, број 12/17) Скупштина града Приједор je 

на 14. сједници одржаној дана 03.12.2021. године, 

донијела 

ОДЛУКУ 
о прибављању неопозиве свеобухватне банкарске 

гаранције 

 
I 

Одобрава се Граду Приједор да прибави неопозиву 

свеобухватну банкарску гаранцију која обезбјеђује 

износ од 573.000,00КМ са роком важења од дана 

издавања до 05.04.2023. године. 

 

II 

Неопозива свехобухватна гаранција издаје се по 

налогу Града Приједора, а у сврху обезбјеђења 

плаћања дуга за ПДВ Града Приједора према Управи 

за индиректно опорезивање БиХ на основу Рјешења  

Управе за индиректно опорезивање БиХ бр. 02/5-16- 

Up/I-PLR-89/21 од 27.10.2021. године. 

 

III 

Обавеза града Приједора према изабраној банци – 

издаваоцу гаранције је плаћање накнаде за обраду 

гаранције и накнаде за коришћење гаранције, а која 

може укупно износити до 27.000 КМ. 

 

IV 

Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у 

„Службеној гласнику Града Приједора“. 

 

Број: 01-022-241/21 ПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Датум: 3.12.2021. године Мирсад Дуратовић,с.р. 

 

340. 

На основу члана 39. Статута Града Приједора 
("Службени гласник Града Приједор" број: 12/17),  и 
члана 137. Пословника Скупштине Града Приједор 
("Службени гласник Града Приједор", број: 2/18 и 
2/20), Скупштина града Приједора је на 14. сједници 
одржаној 3.12.2021. године, донијела 

 
ОДЛУКУ 

о усвајању „Акционог плана превенције инцидената 

и кривичних дјела почињених из мржње и 

предрасуда на подручју Града Приједор за период 

2022-2026.година“ 

 

1. Усваја се „Акциони план превенције 
инцидената и кривичних дјела почињених из 

ГОДИНА XXX 

СУБОТА 4.12.2021. 

БРОЈ 

21. 

Web adresa 

www.prijedorgrad.org 
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мржње и предрасуда на подручју Града 
Приједор за период 2022-2026.година“. 
 

2. За провођење ове Одлуке задужује се 
Градска управа Приједор. 
 

3. Ова Одулка ступа на снагу даном 
објављивања у „Службеном гласнику Града 
Приједора“. 

 

Број: 01-022-242/21 ПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Датум: 3.12.2021. године Мирсад Дуратовић,с.р. 

 

341. 

На основу члана 39. став (2) тачка 21) Закона 

о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 50. 

став (1) Закона о службеницима и намјештеницима 

у органима јединце локалне самоуправе („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 97/16), члана 39. 

став (2) тачка 23) Статута Града Приједора 

(„Службени гласник Града Приједора“, број: 12/17), 

Скупштина града Приједора је на 14. сједници 

одржаној дана 3.12.2021. године, донијела 

 

РЈЕШЕЊЕ 
о разрјешењу в.д. секретара Скупштине града 

Приједора 
 

1. Жељко Шкондрић, дипломирани правник 
разрјешава се дужности в.д. секретара 
Скупштине града Приједора.  

 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном 

гласнику Града Приједора”.  

Број: 01-111-369/21 ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор, СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 3.12.2021. године Мирсад Дуратовић,с.р. 
 

342. 

На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16), члана 50. став 1. и 2. и члана 

52. став 1. и 2. Закона о службеницима и 

намјештеницима у органима јединице локалне 

самоуправе („Службени гласник Републике Српске“ 

број 97/16), члана 39. stav 2. tačka 23. Статута града 

Приједора  („Службени гласник града Приједора  “, 

број: 5/15) и члана 143. Пословника Скупштине 

града Приједора-пречишћен текст („Службени 

гласник града Приједора“, број: 2/13), Скупштина 

града Приједора  је на 14. сједници одржаној  

3.12.2021. године, донијела  

 

РЈЕШЕЊЕ 

о именовању  секретара Скупштине града 

Приједора 

1. Жељко Шкондрић, дипломирани правник 
именује се за секретара Скупштине града 
Приједора.  
 

2. Мандат именованог лица  из тачке 1. овог  
рјешења  траје до краја мандата   сазива 
Скупштине који га је изабрао. 

 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном 

гласнику Града Приједора”.  

Број: 01-111-370/21 ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор, СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 3.12.2021. године Мирсад Дуратовић,с.р. 
 

343. 

На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 55. Закона 

о службеницима и намјештеницима у органима 

јединице локалне самуправе („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 97/16) и члана 39. став 2. 

тачка 23. Статута Града Приједор („Службени 

гласник Града Приједор“, број: 12/17), Скупштина 

Града Приједор је на 14. сједници, одржаној 

3.12.2021. године, донијела  

 

РЈЕШЕЊЕ 

о разрјешењу вршиоца дужности начелнице 

Одјељења за општу управу 

 

1. Јасминка Мурселовић разрјешава се 
дужности вршиоца дужности начелнице 
Одјељења за општу управу. 
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2. Ово рјешење ступа на снагу даном 

објављивања у „Службеном гласнику Града 

Приједор“. 

 

Број: 01-111-371/21 ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор, СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 3.12.2021. године Мирсад Дуратовић,с.р. 
 

344. 

На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 55. Закона 

о службеницима и намјештеницима у органима 

јединице локалне самуправе („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 97/16) и члана 39. став 2. 

тачка 23. Статута Града Приједор („Службени 

гласник Града Приједор“, број: 12/17), Скупштина 

Града Приједор је на 14. сједници, одржаној 

3.12.2021. године, донијела  

 

РЈЕШЕЊЕ 

о разрјешењу вршиоца дужности начелнице  

Одјељења за финансије 

 

1. Маја Кунић разрјешава се дужности 

вршиоца дужности начелнице Одјељења за 

финансије. 

 
2. Ово рјешење ступа на снагу даном 

објављивања у „Службеном гласнику Града 

Приједор“. 

 

Број: 01-111-372/21 ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор, СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 3.12.2021. године Мирсад Дуратовић,с.р. 

 

345. 

На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 55. Закона 

о службеницима и намјештеницима у органима 

јединице локалне самуправе („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 97/16) и члана 39. став 2. 

тачка 23. Статута Града Приједор („Службени 

гласник Града Приједор“, број: 12/17), Скупштина 

Града Приједор је на 14. сједници, одржаној 

3.12.2021. године, донијела  

РЈЕШЕЊЕ 

о разрјешењу вршиоца дужности начелника 

Одјељења за привреду и предузетништво 

 

1. Раде Росић разрјешава се дужности вршиоца 

дужности начелника Одјељења за привреду 

и предузетништво. 

 
2. Ово рјешење ступа на снагу даном 

објављивања у „Службеном гласнику Града 

Приједор“. 

 

Број: 01-111-373/21 ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор, СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 3.12.2021. године Мирсад Дуратовић,с.р. 
 

346. 

На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 55. Закона 

о службеницима и намјештеницима у органима 

јединице локалне самуправе („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 97/16) и члана 39. став 2. 

тачка 23. Статута Града Приједор („Службени 

гласник Града Приједор“, број: 12/17), Скупштина 

Града Приједор је на 14. сједници, одржаној 

3.12.2021. године, донијела  

 

РЈЕШЕЊЕ 

о разрјешењу вршиоца дужности начелника 

Одјељења за пољопривреду и рурални развој 

 

1. Данијел Егић разрјешава се дужности 

вршиоца дужности начелника Одјељења за 

пољопривреду и рурални развој. 

 
2. Ово рјешење ступа на снагу даном 

објављивања у „Службеном гласнику Града 

Приједор“. 

 

Број: 01-111-374/21 ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор, СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 3.12.2021. године Мирсад Дуратовић,с.р. 
 

347. 

На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
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Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 55. Закона 

о службеницима и намјештеницима у органима 

јединице локалне самуправе („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 97/16) и члана 39. став 2. 

тачка 23. Статута Града Приједор („Службени 

гласник Града Приједор“, број: 12/17), Скупштина 

Града Приједор је на 14. сједници, одржаној 

3.12.2021. године, донијела  

 

РЈЕШЕЊЕ 

о разрјешењу вршиоца дужности начелнице 

Одјељења за друштвене дјелатности 

 

1. Моња Касаловић разрјешава се дужности 

вршиоца дужности начелнице Одјељења за 

друштвене дјелатности. 

 
2. Ово рјешење ступа на снагу даном 

објављивања у „Службеном гласнику Града 

Приједор“. 

 

Број: 01-111-375/21 ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор, СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 3.12.2021. године Мирсад Дуратовић,с.р. 
 

348. 

На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 55. Закона 

о службеницима и намјештеницима у органима 

јединице локалне самуправе („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 97/16) и члана 39. став 2. 

тачка 23. Статута Града Приједор („Службени 

гласник Града Приједор“, број: 12/17), Скупштина 

Града Приједор је на 14. сједници, одржаној 

3.12.2021. године, донијела  

 

РЈЕШЕЊЕ 

о разрјешењу вршиоца дужности начелника 

Одјељења за просторно уређење 

 

1. Данијел Зрнић разрјешава се дужности 

вршиоца дужности начелника Одјељења за 

просторно уређење. 

 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном 

објављивања у „Службеном гласнику Града 

Приједор“. 

 

Број: 01-111-376/21 ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор, СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 3.12.2021. године Мирсад Дуратовић,с.р. 
 

349. 

На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 55. Закона 

о службеницима и намјештеницима у органима 

јединице локалне самуправе („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 97/16) и члана 39. став 2. 

тачка 23. Статута Града Приједор („Службени 

гласник Града Приједор“, број: 12/17), Скупштина 

Града Приједор је на 14. сједници, одржаној 

3.12.2021. године, донијела  

 

РЈЕШЕЊЕ 

о разрјешењу вршиоца дужности начелника 

Одјељења за саобраћај, комуналне послове и 

заштиту животне средине и имовинско-стамбене 

послове 

 

1. Драгослав Кабић разрјешава се дужности 

вршиоца дужности начелника Одјељења за 

саобраћај, комуналне послове и заштиту 

животне средине и имовинско-стамбене 

послове. 

 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном 

објављивања у „Службеном гласнику Града 

Приједор“. 

 

Број: 01-111-377/21 ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор, СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 3.12.2021. године Мирсад Дуратовић,с.р. 

 

 

350. 
На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 50. став 1. 
и 2. Закона о службеницима и намјештеницима  у 
органима јединице локалне самуправе („Службени 
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гласник Републике Српске“, број: 97/16) и члана 39. 
став 2. тачка 23. Статута Града Приједор („Службени 
гласник Града Приједор“, број: 12/17), Скупштина 
Града Приједор је на 14. сједници, одржаној 
3.12..2021. године, донијела  
 

РЈЕШЕЊЕ 
о именовању начелнице Одјељења за општу управу 
 

1. Јасминка Мурселовић, дипломирани 
правник из Приједора именује се за 
начелницу Одјељења за општу управу. 
 

2. Мандат начелника Одјељења из тачке 1. 
овог рјешења траје до краја мандата сазива 
Скупштине Града који га је изабрао. 

 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном 

објављивања у „Службеном гласнику Града 
Приједор“. 

 
Број: 01-111-378/21 ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор, СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 3.12.2021. године Мирсад Дуратовић,с.р. 
 

 

351. 
На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 50. став 1. 
и 2. Закона о службеницима и намјештеницима  у 
органима јединице локалне самуправе („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 97/16) и члана 39. 
став 2. тачка 23. Статута Града Приједор („Службени 
гласник Града Приједор“, број: 12/17), Скупштина 
Града Приједор је на 14. сједници, одржаној 
3.12.2021. године, донијела  
 

РЈЕШЕЊЕ 
о именовању начелнице Одјељења за финансије 

 
1. Маја Кунић, дипломирани економиста из 

Приједора именује се за начелницу 
Одјељења за финасије. 
 

2. Мандат начелника Одјељења из тачке 1. 
овог рјешења траје до краја мандата сазива 
Скупштине Града који га је изабрао. 

 
 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном 
објављивања у „Службеном гласнику Града 
Приједор“. 

 
Број: 01-111-379/21 ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор, СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 3.12.2021. године Мирсад Дуратовић,с.р. 
 

352. 
На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 50. став 1. 
и 2. Закона о службеницима и намјештеницима  у 
органима јединице локалне самуправе („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 97/16) и члана 39. 
став 2. тачка 23. Статута Града Приједор („Службени 
гласник Града Приједор“, број: 12/17), Скупштина 
Града Приједор је на 14. сједници, одржаној 
3.12.2021. године, донијела  
 

РЈЕШЕЊЕ 
о именовању начелника Одјељења за привреду и 

предузетништво 
 

1. Раде Росић, дипломирани економиста из 
Приједора именује се за начелника 
Одјељења за привреду и предузетништво. 
 

2. Мандат начелника Одјељења из тачке 1. 
овог рјешења траје до краја мандата сазива 
Скупштине Града који га је изабрао. 
 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном 
објављивања у „Службеном гласнику Града 
Приједор“. 

 

Број: 01-111-380/21 ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор, СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 3.12.2021. године Мирсад Дуратовић,с.р. 
 

353. 
На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 50. став 1. 
и 2. Закона о службеницима и намјештеницима  у 
органима јединице локалне самуправе („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 97/16) и члана 39. 
став 2. тачка 23. Статута Града Приједор („Службени 
гласник Града Приједор“, број: 12/17), Скупштина 
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Града Приједор је на 14. сједници, одржаној 
3.12.2021. године, донијела  
 

РЈЕШЕЊЕ 
о именовању начелника Одјељења за 

пољопривреду и рурални развој  
 

1. Данијел Егић, дипломирани инжењер 
пољопривреде из Приједора именује се за 
начелника Одјељења за пољопривреду и 
рурални развој. 
 

2. Мандат начелника Одјељења из тачке 1. 
овог рјешења траје до краја мандата сазива 
Скупштине Града који га је изабрао. 
 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном 
објављивања у „Службеном гласнику Града 
Приједор“. 

 
Број: 01-111-381/21 ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор, СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 3.12.2021. године Мирсад Дуратовић,с.р. 

 

354. 

На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 50. став 1. 
и 2. Закона о службеницима и намјештеницима  у 
органима јединице локалне самуправе („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 97/16) и члана 39. 
став 2. тачка 23. Статута Града Приједор („Службени 
гласник Града Приједор“, број: 12/17), Скупштина 
Града Приједор је на 14. сједници, одржаној 
3.12.2021. године, донијела  
 

РЈЕШЕЊЕ 
о именовању начелнице Одјељења за друштвене 

дјелатности 
 

1. Моња Касаловић, магистар међународних 
односа из Приједора именује се за 
начелницу Одјељења за друштвене 
дјелатности. 
 

2. Мандат начелника Одјељења из тачке 1. 
овог рјешења траје до краја мандата сазива 
Скупштине Града који га је изабрао. 

 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном 
објављивања у „Службеном гласнику Града 
Приједор“. 

 
Број: 01-111-382/21 ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор, СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 3.12.2021. године Мирсад Дуратовић,с.р. 
 

355. 
На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 50. став 1. 
и 2. Закона о службеницима и намјештеницима  у 
органима јединице локалне самуправе („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 97/16) и члана 39. 
став 2. тачка 23. Статута Града Приједор („Службени 
гласник Града Приједор“, број: 12/17), Скупштина 
Града Приједор је на 14. сједници, одржаној 
3.12.2021. године, донијела  
 

РЈЕШЕЊЕ 
о именовању начелника Одјељења за просторно 

уређење 
 

1. Данијел Зрнић, дипломирани инжењер 
архитектуре из Приједора именује се за 
начелника Одјељења за просторно уређење. 
 

2. Мандат начелника Одјељења из тачке 1. 
овог рјешења траје до краја мандата сазива 
Скупштине Града који га је изабрао. 
 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном 
објављивања у „Службеном гласнику Града 
Приједор“. 

 
Број: 01-111-383/21 ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор, СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 3.12.2021. године Мирсад Дуратовић,с.р. 
 

356. 

На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 50. став 1. 
и 2. Закона о службеницима и намјештеницима  у 
органима јединице локалне самуправе („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 97/16) и члана 39. 
став 2. тачка 23. Статута Града Приједор („Службени 
гласник Града Приједор“, број: 12/17), Скупштина 
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Града Приједор је на 14. сједници, одржаној 
3.12.2021. године, донијела  

 
РЈЕШЕЊЕ 

о именовању начелника Одјељења за саобраћај, 

комуналне послове и заштиту животне средине и 

имовинско-стамбене послове 

 

1. Драгослав Кабић, мастер грађевине из 

Приједора именује се за начелника 

Одјељења за саобраћај, комуналне послове 

и заштиту животне средине и имовинско-

стамбене послове. 

 

2. Мандат начелника Одјељења из тачке 1. 
овог рјешења траје до краја мандата сазива 
Скупштине Града који га је изабрао. 
 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном 
објављивања у „Службеном гласнику Града 
Приједор“. 

 
Број: 01-111-384/21 ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор, СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 3.12.2021. године Мирсад Дуратовић,с.р. 
 

357. 

На основу члана 18. Закона о систему јавних 

служби (“Службени гласник Републике Српске” број: 

68/07, 109/12 и 44/16), члана 39. став 2. тачка 33. 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), 

члана 39. став 2. тачка 35. Статута Града Приједор 

(„Службени гласник Града Приједор“, број: 12/17) и 

члана 143. Пословника Скупштине Града Приједор 

(„Службени гласник Града Приједор“, број: 2/18), 

Скупштина Града Приједор је на 14. сједници, 

одржаној 3.12.2021. године, донијела  

 

РЈЕШЕЊЕ 

о разрјешењу вршиоца дужности директора Јавне 

установе „Центар за социјални рад“ Приједор 

 

1. Милорад Радић, дипломирани економиста 

из Приједора, разрјешава се дужности 

вршиоца дужности директора Јавне 

установе „Центар за социјални рад“ 

Приједор. 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном 

објављивања у „Службеном гласнику Града 

Приједор“. 

 

Број: 01-111-385/21 ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор, СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 3.12.2021. године Мирсад Дуратовић,с.р. 
 

358. 

На основу члана 18. Закона о систему јавних 

служби (“Службени гласник Републике Српске” број: 

68/07, 109/12 и 44/16), члана 39. став 2. тачка 33. 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), 

члана 39. став 2. тачка 35. Статута Града Приједор 

(„Службени гласник Града Приједор“, број: 12/17) и 

члана 143. Пословника Скупштине Града Приједор 

(„Службени гласник Града Приједор“, број: 2/18), 

Скупштина Града Приједор је на 14. сједници, 

одржаној 3.12.2021. године, донијела  

 

РЈЕШЕЊЕ 

о именовању вршиоца дужности директора ЈУ 

„Центар за социјални рад“ Приједор 

 

1. Милорад Радић, дипломирани економиста 

из Приједора, именује се за вршиоца 

дужности директора ЈУ „Центар за социјални 

рад“ Приједор. 

 
2. Послове из тачке 1. овог рјешења именовани 

ће обављати до избора директора, а најдуже 
у периоду до 90 дана. 
 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном 

објављивања у „Службеном гласнику Града 

Приједор“. 

 

Број: 01-111-386/21 ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор, СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 3.12.2021. године Мирсад Дуратовић,с.р. 
 

359. 

На основу члана 18. Закона о систему јавних 

служби (“Службени гласник Републике Српске” број: 

68/07, 109/12 и 44/16), члана 39. став 2. тачка 33. 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), 
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члана 39. став 2. тачка 35. Статута Града Приједор 

(„Службени гласник Града Приједор“, број: 12/17) и 

члана 143. Пословника Скупштине Града Приједор 

(„Службени гласник Града Приједор“, број: 2/18), 

Скупштина Града Приједор је на 14. сједници, 

одржаној 3.12.2021. године, донијела  

 

РЈЕШЕЊЕ 

о разрјешењу вршиоца дужности директора 

Агенције за економски развој Града Приједора 

„Преда-ПД“ Приједор 

 

1. Александар Дрљача, дипломирани 

економиста из Приједора, разрјешава се 

дужности вршиоца дужности директора 

Агенције за економски развој Града 

Приједора „Преда-ПД“ Приједор. 

 
2. Ово рјешење ступа на снагу даном 

објављивања у „Службеном гласнику Града 

Приједор“. 

 

Број: 01-111-387/21 ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор, СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 3.12.2021. године Мирсад Дуратовић,с.р. 
 

360. 

На основу члана 18. Закона о систему јавних 

служби (“Службени гласник Републике Српске” број: 

68/07, 109/12 и 44/16), члана 39. став 2. тачка 33. 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), 

члана 39. став 2. тачка 35. Статута Града Приједор 

(„Службени гласник Града Приједор“, број: 12/17) и 

члана 143. Пословника Скупштине Града Приједор 

(„Службени гласник Града Приједор“, број: 2/18), 

Скупштина Града Приједор је на 14. сједници, 

одржаној 3.12.2021. године, донијела  

 

РЈЕШЕЊЕ 

о именовању вршиоца дужности директора 

Агенције за економски развој Града Приједора 

„Преда-ПД“ Приједор 

 

1. Алексадар Дрљача, дипломирани 

економиста из Приједора, именује се за 

вршиоца дужности директора Агенције за 

економски развој Града Приједора „Преда-

ПД“ Приједор. 

 
2. Послове из тачке 1. овог рјешења именовани 

ће обављати до избора директора, а најдуже 
у периоду до 90 дана. 
 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном 

објављивања у „Службеном гласнику Града 

Приједор“. 

 

Број: 01-111-388/21 ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор, СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 3.12.2021. године Мирсад Дуратовић,с.р. 
 

 

АКТИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

 

144. 

На основу члана 82. став 3. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 89. Статута Града  

Приједора („Службени гласник Града Приједора“, 

број: 12/17) и Одлуке о усвајању буџета Града 

Приједора за 2021. годину („Службени гласник 

Града Приједора“, број: 20/21)  Градоначелника 

Града Приједор, доноси 

 
Правилник за реализацију пројекта „Премија по 

литру произведеног и проданог крављег млијека“ 
 

Члан 1.  

Овим Правилником прописују се услови које 
су пољопривредни произвођачи са територије града 
Приједора, обавезни испунити при остваривању 
права на премију  по литру произведног и проданог 
крављег млијека,  у току 2021. године, потребна 
документација, рок за подношење захтјева. 

 
Члан 2. 

Буџетска средства за реализацију пројекта 
„Премија по литри произведеног и проданог 
крављег млијека“ утврђена су Одлуком о усвајању 
буџета Града Приједора за 2021. годину („Службени 
гласник Града Приједора“, број: 20/21), позиција 
199/1 - Премија у износу од 0,02 КМ по литру 
произведеног и проданог крављег млијека. 
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Члан 3. 
Право на остваривање поврата средстава  по 

овом Правилнику имају пољопривредни 
произвођачи, који  испуне следећи услове: 

1. да се баве производњом млијека на 
територији града Приједора; 

2. право на поврат средстава  по овом 
Правилнику, може остварити само један 
члан у оквиру једног домаћинства.  

3. да су, у текућој години, упсани у Регистар 
пољопривредних газдинстава и корисника 
подстицајних средстава ; 

4. да предају млијеко једној од регистрованих 
мљекара на подручју БиХ; 

 
Члан 4. 

Уз захтјев подносилац подноси  следећу 

фотокопирану документацију: 

1. Потврда о упису у Регистар пољопривредних 
газдинстава и корисника подстицајних 
средстава из текуће године; 

2. Важећа потврда о проведеним обавезним 
ветеринарским мјерама, издана од стране 
надлежне ветеринарске организације; 

3. Доказ о произведеним и проданим 
количинама млијека за период од 
01.01.2021. године до 31.10.2021. године; 

4. Копија картице текућег/жиро рачуна. 
 

Члан 5. 
Правилником је предвиђена премија у 

износу од 0,02 КМ по литру произведеног и 
проданог крављег млијека у текућој години у 
периоду од 01.01.2021. године до 31.10.2021. 
године.  

 
Члан 6. 

Захтјев и документацију прописану овим 
Правилником за остваривање права на премију за 
произведено и продано млијеко у току 2021. године, 
произвођачи подносе у шалтер сали Градске управе 
лично или путем поште на адресу Град Приједор, Трг 
ослобођења бр.1, 79102 Приједор.  

Захтјев се таксира са 10,00 КМ градске 
административне таксе, у складу са чланом 8. 
Одлуке о градским административним таксама 
(„Службени гласник Града Приједора“, број: 8/21) 
тарифни број 2.  

Захтјев за остваривање права на премију за 
произведено и продано млијеко у току 2021. године, 
подноси се на прописаном обрасцу, који је и 

саставни дио Правилника и садржи следеће 
податке: име и презиме, адресу становања, број 
телефона, ЈМБ, податке о предатим количинама 
млијека и потпис подносиоца.  

Захтјеви поднесени након прописаног рока 
неће се узети у разматрање. 

 
Члан 7. 

Комисију за реализацију Правилника 

именује градоначелник. Комисија утврђује 

испуњеност услова за остваривање права на 

произведено и продано кравље млијеко о чему 

сачињава службену забиљешку. 

Одјељење за пољопривреду и рурални 
развој, након обраде захтјева,  најкасније у року од 
30 дана од дана истека рока за подношење захтјева, 
доноси рјешење о захтјеву. 

На рјешење је дозвољена  жалба 
градоначелнику у року од 15 дана од дана пријема 
истог. Жалба се таксира са 10,00 КМ градске 
административне таксе, у складу са чланом 8. 
Одлуке о градским административним таксама 
(„Службени гласник Града Приједора“, број: 8/21), 
тарифни број 1. 
 

Члан 8. 
Након ступања на снагу овог Правилника 

расписаће се Јавни позив  који ће бити објављен  у 
листу „Козарски вјесник“ и на интернет страници 
Града Приједора и садржаће: предмет Јавног 
позива, услове које је подносилац захтјева обавезан 
да испуни, потребну документацију и рок за 
подношење захтјева. 

 
Члан 9. 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од  

дана објављивања у „Службеном гласнику Града 

Приједора“. 

 

Број: 02-052-49/21 

Приједор,  

Датум: 2.12.2021. године 

ЗАМЈЕНИК 

ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

Жарко Ковачевић, с.р. 
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 С А Д Р Ж А Ј 
 
Број акта                                                                                                                                                                           Страна 

339.  Одлука о прибављању неопозиве свеобухватне банкарске гаранције 909. 

340.  Одлука о усвајању „Акционог плана превенције инцидената и кривичних дјела 

почињених из мржње и предрасуда на подручју Града Приједор за период 2022-

2026.година“ 

909. 

341.  Рјешење о разрјешењу в.д. секретара Скупштине града Приједора 910. 

342.  Рјешење о именовању  секретара Скупштине града Приједора 910. 

343.  Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности начелнице Одјељења за општу управу 910. 

344.  Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности начелнице  Одјељења за финансије 911. 

345.  Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности начелника Одјељења за привреду и 

предузетништво 

911. 

346.  Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности начелника Одјељења за пољопривреду и 

рурални развој 

911. 

347.  Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности начелнице Одјељења за друштвене 

дјелатности 

911. 

348.  Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности начелника Одјељења за просторно уређење 912. 

349.  Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности начелника Одјељења за саобраћај, 

комуналне послове и заштиту животне средине и имовинско-стамбене послове 

912. 

350.  Рјешење о именовању начелнице Одјељења за општу управу 912. 

351.  Рјешење о именовању начелнице Одјељења за финансије 913. 

352.  Рјешење о именовању начелника Одјељења за привреду и предузетништво 913. 

353.  Рјешење о именовању начелника Одјељења за пољопривреду и рурални развој  913. 

354.  Рјешење о именовању начелнице Одјељења за друштвене дјелатности 914. 

355.  Рјешење о именовању начелника Одјељења за просторно уређење 914. 

356.  Рјешење о именовању начелника Одјељења за саобраћај, комуналне послове и 

заштиту животне средине и имовинско-стамбене послове 

914. 

357.  Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности директора Јавне установе „Центар за 

социјални рад“ Приједор 

915. 

358.  Рјешење о именовању вршиоца дужности директора ЈУ „Центар за социјални рад“ 

Приједор 

915. 

359.  Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности директора Агенције за економски развој 

Града Приједора „Преда-ПД“ Приједор 

915. 

360.  Рјешење о именовању вршиоца дужности директора Агенције за економски развој 

Града Приједора „Преда-ПД“ Приједор 

916. 

 АКТИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА  

144.  Правилник за реализацију пројекта „Премија по литру произведеног и проданог 
крављег млијека“ 
 

916. 
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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/

