
 

АКТИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

 

21. 

На основу члана 82. став 3., Закона о локалној 

самоуправи (,,Службени гласник Републике Српске'', 

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

Приједора ( ,,Службени гласник Града Приједора'', 

број: 12/17), градоначелник доноси 

ОДЛУКУ 

о давању сагласности на Правилник о намјени, 

критеријумима и начину издавања гаранција  

Фондације за развој ,,Приједор'' 

 

I 

Даје се сагласност на Правилник о намјени, 

условима, критеријумима и начину издавања 

гаранција Фондације за развој ,,Приједор''. 

 

II 

Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у 

,,Службеном гласнику Града Приједора''. 

 

Број: 02-052-13/22 

Приједор,  

Датум: 24.03.2022. године 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

    Слободан Јавор, с.р. 

 

 

 

 
 

22. 
На основу члана 23. Закона о удружењима и 

фондацијама („Сл.гласник РС“ бр.52/01 и 42/05) и на 
основу члана 12. Статута Фондације за развој 
„Приједор“, Управни одбор Фондације, на сједници 
одржаној 21.03.2022.године,  донoси   
 

ПРАВИЛНИК 
о намјени, условима, критеријумима и начину 

издавања гаранција Фондације за развој 
„Приједор“ 

I  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
Овим Правилником се регулишу услови, 

критеријуми и начини издавања гаранција 
Фондације за развој „Приједор.“ 
 

Члан 2. 
Фондација је организација за подршку 

развоја малих и средњих предузећа, предузетника и 
пољопривредних произвођача, којa значајно 
доприноси укупном развоју привреде на подручју 
града Приједора. 

Фондација је основана у сврху издавања 
гаранција за кредите малим и средњим 
предузећима, предузетницима и пољопривредним 
произвођачима. 
 
 

ГОДИНА XXXI 

ПЕТАК 25.03.2022. 

БРОЈ 

3. 

Web adresa 

www.prijedorgrad.org 
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Члан 3. 
Фондација се финансира из Буџета Града 

Приједора. 

II  НАМЈЕНА КРЕДИТА  ЗА КОЈЕ СЕ ДОДЈЕЉУЈУ 
ГАРАНЦИЈЕ  
 

Члан 4. 
Гаранције се усмјеравају у оквиру три линије и 

то за: 
1. кредитирање малих и средњих предузећа 
2. кредитирање предузетника и 
3. кредитирање у области пољопривреде. 

 
Члан 5. 

Гаранције се издају у оквиру линија за 
кредитирање развоја малих и средњих предузећа и 
предузетника, чија основна дјелатност не спада у 
домен трговине и угоститељства. 

Изузетак су корисници чија дјелатност спада 
у домен трговине и угоститељства, а који 
инвестирају у производне, прерађивачке и услужне 
капацитете. 

Члан 6. 
Гаранције се одобравају за кредите чија је 

намјена финансирање основних и обртних 
средстава. 

III  УСЛОВИ И КРИТЕРИЈУМИ ДОДЈЕЛЕ ГАРАНЦИЈА 
 

Члан 7. 
 Корисник кредита треба да испуњава 
следеће услове: 

1. да има сједиште регистроване дјелатности 
или обављања пољопривредне производње 
на подручју града Приједора, 

2. да тражена средства улаже на територији 
града Приједора и  

3. да у моменту тражења гаранције нема 
доспјелих а неизмирених пореских обавеза. 

 
Члан 8. 

1) За правна лица и предузетнике, уз захтјев за 
гаранцију, банка је дужна приложити: 

1. Рјешење о упису у судски регистар, са свим 
измјенама – за правна лица, 

2. Рјешење о регистрацији дјелатности – за 
предузетнике, 

3. Увјерење Пореске управе РС да нема 
доспјелих а неизмирених пореских обавеза у 
моменту тражења кредита/гаранције, 

4. Завршни рачун за претходну годину  – за 
правна лица и 

5. Пословни план. 
 

2) За предузетнике у пољопривреди уз захтјев 
за гаранцију, банка је дужна приложити: 

1. Рјешење о регистрацији дјелатности,  
2. Потврду из АПИФ-а о упису у регистар 

пољопривредних газдинстава, 
3. Увјерење Пореске управе РС да нема 

доспјелих а неизмирених пореских обавеза у 
моменту тражења кредита/гаранције и 

4. Пословни план. 
                      

3) За индивидуалне пољопривредне 
произвођаче, уз захтјев за гаранцију, банка је 
дужна приложити: 

1. Потврду из АПИФ-а о упису у регистар 
пољопривредних газдинстава и 

2. Пословни план. 
 

4) За субјекте који су регистровани краће од 6 
(шест) мјесеци, уз захтјев за гаранцију,  банка 
је дужна приложити: 

1. Рјешење о регистрацији дјелатности и 
2. Пословни план.  

 
Члан 9. 

Банка је за оцјену кредитних захтјева дужна 
доставити: 

1. Захтјев за издавање гаранције, 
2. Сагласност банке за издавање гаранције по 

основу кредитног захтјева, 
3. Оцјену кредитне способности тражиоца 

кредита,  
4. Одлуку о одобрењу дугорочног кредита и 
5. Остале документе прецизиране чланом  8. 

овог Правилника. 

IV  НАЧИНИ ОДОБРАВАЊА И КОРИШТЕЊА 
СРЕДСТАВА 
 

Члан 10. 
 Управни одбор Фондације врши оцјену 
поднесених захтјева.  
 Задаци Управног одбора су: 

1. Пријем и разматрање захтјева банке, 
2. Утврђивање испуњености услова, у погледу 

документације и  
3. Теренски обилазак тражиоца кредита, о 

чему сачињава записник са 
фотодокументацијом. 
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Управни одбор о свом раду води записник. 
 

Члан 11. 
Управни одбор Фондације доноси одлуке о 

не/одобравању гаранција, на основу обрађеног 
захтјева, према појединачним захтјевима 
достављеним од стране банке. 

Управни одбор о свом раду води записник. 
             Рок за оцјену захтјева и доношење Одлуке о 
не/одобравању гаранције од стране Управног 
одбора је  10 радних дана, рачунајући од дана 
подношења захтјева банке. 
 

Члан 12. 
Комисија и Управни одбор Фондације, неће 

одобрити гаранцију, уколико тражилац кредита има 
текуће кредитно задужење, на које је одобрена 
гаранција Фондације. 
 

Члан 13. 
Максимални износ кредита, који банка може 

одобрити кориснику, на бази гаранције Фондације 
за развој „Приједор“, је:   

1. до 200.000 КМ за мала и средња предузећа, 
2. до 100.000 КМ за предузетнике - физичка 

лица са регистрованом дјелатности,  
3. до 50.000 КМ за индивидуалне 

пољопривредне произвођаче регистроване 
у АПИФ-у. 
У случају одобрења гаранције корисницима 

из члана 5., став 2 овог Правилника, максимални 
износ кредита, који банка може одобрити је 50.000 
КМ. 

Члан 14. 
         Након одобрења кредитних средстава на име 
корисника, банка је дужна Фондацији за развој 
„Приједор“ доставити доказ о реализацији кредита. 
 

Члан 15. 
Гаранција покрива 35% износа одобреног 

кредита и важи до потпуног измирења кредитних 
обавеза. 

Члан 16. 
У зависности од намјене кредита, средства 

се одобравају на рок отплате до седам (7) година, са 
укљученим грејс периодом до 24 мјесеца.  

Отплата кредита се врши у једнаким 
мјесечним ануитетима. 

Каматна стопа на одобрена средства је 
дефинисана уговором са банком и износи 4,25%. 
 
 

Члан 17. 
Укупан износ гаранција, које се у одређеном 

периоду могу издати на основу депонованих 
средстава, зависи од уговореног мултипликатора са 
банком, износа депонованих средстава и 
вриједности претходно издатих гаранција.  
 

Члан 18. 
              Уколико тражилац кредита одустане од 
захтјева за одобравање кредита, након доношења 
одлуке о давању гаранције од стране Управног 
одбора Фондације за развој „Приједор“, Банка је 
дужна писмено обавијестити Фондацију за развој 
„Приједор“ о истом. 
 
              У случајевима одустанка од захтјева 
поменутог у претходном ставу овог члана 
Правилника, Управни одбор Фондације за развој 
„Приједор“ ће одлуку о добравању гаранције 
ставити ван снаге.         
                                           
V  ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  
 

Члан 19. 

 Одлука о давању сагласности на Правилник 

о намјени, условима, критеријумима и начину 

издавања гаранција Фондације за развој „Приједор“ 

ће бити објављена у Службеном гласнику Града 

Приједора. 

Члан 20. 

 Овај Правилник ступа на снагу даном 
доношења, чиме престаје да важи Правилник 
донесен у јануару 2020. године. 
  

Број: 02-052-13/22 

Приједор,  

Датум: 24.03.2022. године 

      ПРЕДСЈЕДНИК       

УПРАВНОГ ОДБОРА 

    Маја Кунић, с.р. 

 
23. 

На основу члана 82. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 
број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 8. Правилника о 
утврђивању  способности лица у поступку 
остваривања права из социјалне заштите и 
утврђивању функционалног стања корисника ( 
„Службени гласник Републике Српске“ , број: 116/12 
, 111/13 и 9/17) и члана 89. Статута  Града Приједора 
(„Службени гласник Града Приједора“, број: 12/17), 
Градоначелник  Приједора  доноси  
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РЈЕШЕЊЕ 
о именовању Првостепене стручне комисије за 

утврђивање способности лица у поступку 
права из социјалне заштите и утврђивању 

функционалног стања корисника 
 
              I - Именује се Првостепена стручна комисија 
за утврђивање способности лица у поступку 
остваривања права из социјалне заштите и 
утврђивању функционалног стања корисника  за 
2022. годину, у сљедећем саставу: 

 
1. Др Александра Ступар Радић,  

специјалиста породичне медицине – 
предсједник, 

2. Милош Бајић,  дипломирани дефектолог 
– члан и 

3. Сања Топић,  дипломирани психолог – 
члан. 

 
II -  Задатак комисије је да, у складу са 

Правилником о  утврђивању способности лица у 
поступку остваривања права из социјалне  заштите и 
утврђивању функционалног стања корисника  („ 
Службени гласник Републике Српске“, број: 116/12, 
111/13 и 9/17), донесе налаз и мишљење. 
 

III -  Накнада за рад сваком члану комисије 
утврђује се у износу од 10,00 КМ /нето/по лицу за 
које се врши процјена у ЈУ Центар за социјални рад 
Приједор. 
 

IV -  Административно- техничке послове за 
потребе комисије обављаће ЈУ Центар за социјални 
рад Приједор. 

                                                                                                                                             
V - Комисија је дужна по донесеним 

налазима и мишљењима мјесечно, Градоначелнику 
достављати писмени извјештај . 
 

VI - Доношењем овог рјешења престаје да 
важи Рјешење о именовању Првостепене стручне 
комисије за утврђивање способности лица у 
поступку остваривања права из социјалне заштите и 
утврђивању функционалног стања корисника, број: 
02-111-146/20 од 14.12.2020 године. 
 
 
 
 
 

VII -  Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења а биће објављено у “ Службеном 
гласнику Града Приједор“. 
 

Број: 02-111-4/22 

Приједор,  

Датум: 10.03.2022. године 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

    Слободан Јавор, с.р. 

 
24. 

        На основу члана 82. став 3. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске 

број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 16. Правилника о 

процјени потреба и усмјеравању дјеце и омладине 

са сметњама у развоју ( „Службени гласник 

Републике Српске“, број: 117/12 и 16/18) и члана 89. 

Статута  Града Приједора ( „ Службени гласник Града 

Приједора“ број. 12/17) , Градоначелник  Приједора  

доноси 

РЈЕШЕЊЕ 

о именовању Првостепене стручне комисије за 

процјену потреба и усмјеравању дјеце и 

омладине са сметњама у развоју 

 

     I -  Именује се Првостепена стручна Комисија за 

процјену потреба и усмјеравању дјеце и омладине 

са сметњама у развоју  за 2022. годину, у сљедећем 

саставу:                                                                                      

 

1.  Стеван Шеатовић, диплпмирани 

дефектолог – специјални едукатор и 

рехабилитатор- предсједник,       

2.  Зора Марјановић,  дипломирани психолог -  

члан, 

3.  Вера Венцељ, дипломирани социјални 

радник – члан, 

4.  Др Азра Пашалић,  педијатар – члан и 

5.  Тања Савић – дипломирани педагог – члан. 

 
    II -  Задатак комисије из тачке I је да донесе налаз 

и мишљење, у складу са Правилником о процјени 

потреба и усмјеравању дјеце и омладине са 

сметњама у развоју („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 117/12 и 16/18). 

    III -  Накнада за рад сваком члану комисије износи 

10,00 КМ /нето/ по лицу за које се врши процјена у 

ЈУ Центар за социјални рад Приједор. 
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   IV - Административно- техничке послове комисије 

обављаће ЈУ Центар за социјални рад Приједор. 

                                                        

    V -  Комисија је дужна, по донесеним налазима и 

мишљењима, Градоначелнику достављати  

мјесечне извјештаје. 

 

  VI -  Доношењем овог рјешења престаје да важи 

Рјешење о именовању Првостепене стручне 

комисије  за процјену потреба и усмјеравању дјеце 

и омладине са сметњама у развоју, бр: 02-111-

146/20 од 14.12.2020. годинe. 

 

    VII -  Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, 

а биће објављено у „ Службеном гласнику Града 

Приједор“. 

 

Број: 02-111-3/22 

Приједор,  

Датум: 10.03.2022. године 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

    Слободан Јавор, с.р. 

 

25. 

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 

Приједор („Службени гласник Града Приједор“, 

број: 12/17) и члана 10. Правилника о расподјели 

средстава спортским клубовима и организацијама у  

граду Приједор („Службени гласник Града 

Приједор“, број: 1/22), Градоначелник Града 

Приједор,  доноси 

РЈЕШЕЊЕ  

 о именовању Комисије за провођење поступка 

расподјеле средстава спортским клубовима и 

организацијама у граду Приједор 

 

1. Именује се Комисије за провођење поступка 
расподјеле средстава спортским клубовима 
и организацијама у граду Приједор у 
сљедећем саставу: 
 

1. Моња Касаловић - предсједник, 
2. Александар Граховац - члан, 
3. Јован Диткун – члан, 
4. Александар Миљешић – члан, 
5. Александар Петровић, члан. 

 

2. Задатак Комисије је да у складу са 
Правилника о расподјели средстава 
спортским клубовима и организацијама у  
граду Приједор, проведе поступак за 
расподјелу средстава  по Јавном позиву за 
расподјелу средстава спортским клубовима 
и организацијама у граду Приједор. 
 

3. Ово pјешење ступа на снагу даном 
доношења и биће објављено у „Службеном  
гласнику Града Приједор“. 

 
Број: 02-111-33/22 

Приједор,  

Датум: 14.03.2022. године 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

    Слободан Јавор, с.р. 

 

26. 

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 

Приједор („Службени гласник Града Приједор“ број: 

12/17) и члана 7. Правилника о условима и 

критеријумима за стипендирање перспективних 

спортиста града Приједора („Службени гласник 

Града Приједор број: 22/21), Градоначелник Града 

Приједор,  доноси 

РЈЕШЕЊЕ  

 о именовању Комисије за додјелу стипендија 

перспективним спортистима Града Приједор за 

2022. годину 

 

1. Именује се Комисија за додјелу стипендија 
перспективним спортистима Града Приједор 
за 2022. годину у сљедећем саставу: 
 

1. Моња Касаловић - предсједник, 
2. Бојан Штрбац - члан, 
3. Александар Миљешић – члан, 
4. Синиша Шолаја – члан, 
5. Игор Ђукановић, члан. 

 
2. Задатак Комисије је да у складу са 

Правилником о условима и критеријумима 
за стипендирање перспективних спортиста 
града Приједора, проведе поступак за 
додјелу стипендија Града Приједор по 
Јавном конкурсу за додјелу стипендија 
перспективним спортистима града 
Приједора за 2022. годину. 
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3. Ово Рјешење ступа на снагу даном 
доношења и биће објављено у „Службеном  
гласнику Града Приједор“. 

 

Број: 02-111-15/22 

Приједор,  

Датум: 09.02.2022. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

    Слободан Јавор, с.р. 

 
27. 
              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 Одлуком о усвајању буџета града 
приједор за 2022. годину („Службени гласник Града 
приједор“ број: 22/21)  Градоначелник Приједора,  
доноси 

ОДЛУКУ 
о учешћу у финансирању љекарских прегледа 

спортским клубовима и организацијама 
 за 2022. годину 

 
Члан 1. 

Одобравају се средства из Буџета града Приједор за 
Период од 1.1.2022. године до 31.12.2022. године, 
Заводу за медицину рада и спорта Републике Српске 
у износу од 4.000,00 КМ у сврху финансирања 
љекарских прегледа за спортске клубове и 
организације. 

Члан 2. 
Одобрена средства исплаћиваће се по захтјеву, а у 
складу са пуњењем Буџета, на жиро рачун Завода за 
медицину рада и спорта Републике Српске. 
 

Члан 3. 
Одобрена средства биће исплаћена на основу 
рјешења које доноси Одјељење за друштвене 
дјелатности. 

Члан 4. 
За реализацију ове одлуке задужује се Одјељење за 
друштвене дјелатности и Одјељење за финансије. 
 

Члан 5. 
Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављена у „Службеном гласнику Града Приједор“. 
 

Број: 02-40-783/22 

Приједор,  

Датум: 03.02.2022. године 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

    Слободан Јавор, с.р. 

 
 

28. 
              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 Одлуком о усвајању буџета града 
приједор за 2022. годину („Службени гласник Града 
приједор“ број: 22/21)  Градоначелник Приједора,  
доноси 

ОДЛУКУ 
о учешћу у финансирању ЈУ Спортске дворане 

„Младост“ Приједор 
 

Члан 1. 
Одобравају се средства из Буџета града Приједор за 
Период од 1.1.2022. године до 31.12.2022. године, ЈУ 
Спортској дворани „Младост“ Приједор у износу од 
250.000,00 КМ за спортске клубове и спортска 
удружења, који тренирају у дворани. 
 

Члан 2. 
Одобрена средства исплаћиваће се мјесечно, а у 
складу са пуњењем Буџета, на жиро рачун ЈУ 
Спортска дворана „Младост“ Приједор. 

 
Члан 3. 

Одобрена средства биће исплаћена на основу 
рјешења које доноси Одјељење за друштвене 
дјелатности. 

 
Члан 4. 

За реализацију ове одлуке задужује се Одјељење за 
друштвене дјелатности и Одјељење за финансије. 
 

Члан 5. 
Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављена у „Службеном гласнику Града Приједор“. 
 

Број: 02-40-117/22 

Приједор,  

Датум: 21.01.2022. године 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

    Слободан Јавор, с.р. 

 
29. 
              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 Одлуком о усвајању буџета града 
приједор за 2022. годину („Службени гласник Града 
приједор“ број: 22/21)  Градоначелник Приједора,  
доноси 
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ОДЛУКУ 
о учешћу у финансирању Друштва педагога физичке 

културе Приједор 
 

Члан 1. 
Одобравају се средства из Буџета града Приједор за 
Период од 1.1.2022. године до 31.12.2022. године, 
Друштву педагога физичке културе Приједор у 
износу од 7.000,00 КМ за Мале олимпијске игре 
Републике Српске, такмичења средњих и основних 
школа на градском и Републичком нивоу.  
 

Члан 2. 
Одобрена средства биће исплаћена у складу са 
пуњењем Буџета, на жиро рачун Друштва педагога 
физичке културе Приједор. 
 

Члан 3. 
Одобрена средства биће исплаћена на основу 
рјешења које доноси Одјељење за друштвене 
дјелатности. 

Члан 4. 
За реализацију ове одлуке задужује се Одјељење за 
друштвене дјелатности и Одјељење за финансије. 
 

Члан 5. 
Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављена у „Службеном гласнику Града Приједор“. 
 

Број: 02-40-391/22 

Приједор,  

Датум: 09.02.2022. године 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

    Слободан Јавор, с.р. 

 
30. 

На основу члана 82. став 3. Закона о локалној 

самоуправи ("Службени гласник Републике Српске", 

број: 97/16, 36/19 и 61/21) и члана 69. Статута града 

Приједор ("Службени гласник града Приједор, број: 

12/17), Градоначелник,  доноси 

 

ПРАВИЛНИК  

о допунама Правилника  

о јавним набавкама Градске управе Града Приједор 

 

Члан 1. 

        У члану 31. Правилника о јавним набавкама 

Градске управе Града Приједор („Службени гласник 

града Приједор“, број: 10/17 и 1/21) иза става  ( 8 ) 

додају се нови ставови ( 9 )  и ( 10 ), који гласе: 

„ ( 9 ) У случају када се плаћање радова врши на 

основу привремених и окончане ситуације за 

изведене радове по уговору, руководилац 

организационе јединице који је задужен за праћење 

реализације тог уговора, провјерава привремену 

или окончану ситуацију, те исту потписује и уз 

писмено образложење, доставља Градоначелнику 

на потписивање. Образложење мора садржавати 

информацију да ли су радови из ситуације изведени 

у складу са уговореним предмјером и предрачуном 

и уговореним роковима, односно да ли су законито 

и квалитетно реализовани, те да ли се иста, од 

стране Градоначелника може потписати и овјерити. 

( 10 ) Потписана и овјерена ситуација, се путем 

Стручне службе Градоначелника/Одсјека за јавне 

набавке, доставља на даљњу реализацију на начин: 

један примјерак Одјељењу за финансије, један 

примјерак организационој јединици која прати 

реализацију уговора, један примјерак се улаже у 

спис предмета и остали примјерци достављају се 

надзорном органу, ради достављана истих извођачу 

радова.“ 

     Досадашњи ставови ( 9 ) и ( 10 ) постају ставови ( 

10 ) и (11).   

Члан 2. 

     Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику града 

Приједор“. 

 

Број: 02-022-98/17 

Приједор,  

Датум: 14.03.2022. године 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

    Слободан Јавор, с.р. 
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С А Д Р Ж А Ј 
 
Број акта                                                                                                                                                                           Страна 

21.  Одлука о давању сагласности на Правилник о намјени, критеријумима и начину 
издавања гаранција Фондацији за развој „Приједор“, од 24.03.2022.године 

112. 

22.  Правилник о намјени, критеријумима и начину издавања гаранција Фондацији за 

развој „Приједор“ од 21.03.2022.године 

112. 

23.  Рјешење о именовању Првостепене стручне комисије за утврђивање способности лица 

у поступку права из социјалне заштите и утврђивању функционалног стања корисника, 

од 10.03.2022.године 

 

114. 

24.  Рјешење о именовању Првостепене стручне комисије за процјену потреба и 

усмјеравању дјеце и омладине са сметњама у развоју, од 10.03.2022.године 

115. 

25.  Рјешење о именовању Комисије за провођење поступка расподјеле средстава 

спортским клубовима и организацијама у граду Приједор, од 14.03.2022.године 

116. 

26.  Рјешење о именовању Комисије за додјелу стипендија перспективним спортистима 

Града Приједор за 2022. годину, од 09.02.2022.године 

116. 

27.  Одлука о учешћу у финансирању љекарских прегледа спортским клубовима и 

организацијама за 2022. годину, од 03.02.2022.године 

117. 

28.  Одлука о учешћу у финансирању ЈУ Спортске дворане „Младост“ Приједор, од 

21.01.2022.године 

117. 

29.  Одлука о учешћу у финансирању Друштва педагога физичке културе Приједор, од 

09.02.2022.године 

117. 

30.  Правилник о допунама Правилника о јавним набавкама Градске управе Града 

Приједор, од 14.03.2022.године 

118. 

 

 

 

 

-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/

