
 

 

 

АКТИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

 

99. 
              На основу члана 82. став 3. Закона о локалној 
самоуправи  („Служени гласник Републике Српске“, 
број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 89. Статута Града 
Приједор („Службени гласник Града Приједор“, 
број: 12/17) и Одлуке о усвајању I Ребаланса буџета 
Града Приједора за 2022. годину ( „Службени 
гласник Града Приједор“, број: 14/22), 
Градоначелник Града Приједор   доноси 
 

ОДЛУКУ 
о суфинансирању трошкова услуге боравка дјеце у 
приватним предшколским установама на подручју 

града Приједора 
 

I 
Одлуком о усвајању I Ребаланса буџета 

Града Приједор за 2022. годину за период од 
01.09.2022.-31.12.2022. године предвиђена су 
средства у износу од 80.000,00 КМ за 
суфинансирање трошкова услуге боравка дјеце у 
приватним предшколским установама на подручју 
града Приједора. 

II 
Средства из тачке I биће исплаћена мјесечно, 

у складу са пуњењем буџета Града, на текући рачун  
корисника услуге (родитеља, старатеља, усвојиоца 
или хранитеља дјетета), а обезбеђују се у буџету 
Града Приједор, у оквиру Потрошачке јединице  

 
 
број: 00740158 – економски код 414100, број 
позиције 226/1. 

III 
Град Приједор ће трошкове услуге боравка 

дјеце у приватној предшколској установи 
суфинансирати са 100 КМ мјесечно, по дјетету.  

 
IV 

1) Град Приједор ће са приватном 
предшколском установом закључити уговор којим 
ће детаљније регулисати међусобна права и 
обавезе. 

 
2) Приватна предшколска установа ће 

Одјељењу за друштвене дјелатности Градске управе 

Приједор достављати доказ о уплати средстава на 

жиро рачун приватне предшколске установе за 

боравак дјетета у тој установи, најкасније до 20. у 

мјесецу, за претходни мјесец, за период од 

01.09.2022.-31.12.2022. године. 

3) Приватна предшколска установа 

Одјељењу за друштвене дјелатности, без одлагања, 

у писаној форми доставља информацију уколико се 

дијете трајно испише из предшколске установе. 

4) Уколико приватна предшколска установа 

на подручју града Приједора не достави доказ о 

уплати средстава на жиро рачун установе до 20. у 

мјесецу за претходни мјесец, исплата за мјесец за 

који доказ није достављен, неће се реализовати.  
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V 
У случају да се корисник услуге обрати Граду 

са захтјевом за суфинансирање трошкова услуге 

боравка дјетета у приватној предшколској установи 

и приложи доказе да је платио услугу боравка, а не 

налази се на достављеним изводима, Град ће у 

сарадњи са поменутом установом испитати 

оправданост захтјева и  уколико утврди да је захтјев 

оправдан, може суфинансирати трошкове и за тај 

мјесец. 

VI 
Одјељење за друштвене дјелатности доноси 

рјешење о праву на суфинансирање трошкова услуге 
боравка дјетета у приватним предшколским 
установама. 

VII 
За реализацију ове одлуке задужује се 

Одјељење за друштвене дјелатности и Одјељење за 
финансије.  

VIII 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном гласнику Града 
Приједор“. 
 

Број: 02-40-5264/22 

Приједор,  

Датум: 30.09.2022. године 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

    Слободан Јавор, с.р. 

 
100. 

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 измјени Рјешења о именовању Првостепене 

стручне комисије за процјену потреба и 

усмјеравању дјеце и омладине са сметњама у 

развоју  

 

I – У Рјешењу о именовању Првостепене стручне 

комисије за процјену потреба и усмјеравање дјеце и 

омладине са сметњама развоју, број: 02-111-3/22 од 

10. марта 2022. године, у члану  I. у тачки 5.  умјесто 

„Тања Савић – диплпмирани педагог“, треба да стоји 

„Војкан Кечан – дипломирани педагог“. 

 

II – Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 

биће објављено у „Службеном гласнику Града 

Приједор“. 

 

Број: 02-111-3/22 

Приједор,  

Датум: 07.10.2022. године 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

    Слободан Јавор, с.р. 

 
101. 
             На основу члана 82. став 3. Закона о локалној 
самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”, 
број: 97/16, 36/19 и 61/21) и члана 3. Одлуке о 
поступку за додјелу и престанак статуса удружења 
од општег интереса за Град Приједор (“Службени 
гласник Града Приједор”, број: 7/22), Градоначелник 
Града Приједор  расписује 
 

ЈАВНИ  КОНКУРС 
за утврђивање статуса удружења од интереса за 

Град Приједор 
 

1. Предмет Јавног конкурса 
Предмет конкурса је утврђивање статуса удружења 
од интереса за Град Приједор. 
 

2. Право учешћа 
Право учешћа имају удружења грађана која су 

регистрована у складу са Законом о удружењима и 

фондацијама Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 52/01 и 42/05), а имају 

сједиште на подручју Града Приједор и дјелују 

најмање двије године у сљедећим областима: 

здравство, наука, социјална заштита, заштита 

околине, цивилно друштво, борачко-инвалидска 

заштита, људска права, права мањина, помоћ 

сиромашним и социјално угроженим, помоћ 

инвалидима, дјеци и старијим лицима, толеранција, 

култура, аматерски спортови, вјерске слободе, 

помоћ жртвама елементарних непогода, удружења 

потрошача и другим областима од општег интереса 

за Град. 

 
3. Садржај пријаве 

Уз пријаву на јавни конкурс у којој назначавају у којој 

области желе да буду проглашена удружењем од 

општег интереса за Град, удружења обавезно 
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достављају оригинал или овјерену фото-копију 

сљедеће документације:  

1. доказ о регистрацији удружења (рјешење о 

упису удружења у судски регистар),  

2. оснивачки акт удружења (статут), 

3. број регистрованих чланова удружења 

(списак чланова),  

4. доказ о разлозима оснивања друштва 

(историјски, културолошки, мултиетнички, 

територијални и социјално-хуманитарни 

принцип), 

5. доказ о постојању техничких, материјалних и 

људских ресурса за остваривање циљева 

удружења, утврђених статутом или другим 

актом удружења,  

6. програм рада удружења за текућу годину, 

усвојен од стране надлежног органа 

удружења, 

7. извјештај о раду за претходну годину, са 

финансијским извјештајем, усвојен од 

стране надлежног органа удружења. 

Услови из тачке 4. и 5. доказују се писменим 

образложењем од стране предсједника удружења. 

 
4. Подношење пријаве 

У обзир ће се узимати пријаве које се заприме 
најкасније 15 дана од дана објављивања конкурса у 
средствима јавног информисања.  

Конкурс ће бити објављен на званичној интернет 
страници Града Приједор (www.prijedorgrad.org), 
седмичном листу „Козарски вјесник“ и у 
„Службеном гласнику Града Приједор“. 
Ако конкурс не буде објављен истовремено, рок ће 
се рачунати од дана посљедњег објављивања.   
 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети 
у разматрање. 
Пријаве се достављају запечаћене лично или 
препоручено поштом на адресу: Град Приједор, ул. 
Трг Ослобођења бр. 1, 79102 Приједор са назнаком 
“Пријава на Јавни конкурс за утврђивање статуса 
удружења од интереса за Град Приједор”. Пријаве 
на конкурс могу се поднијети и путем Е-управе 
Градске управе Приједор 
(https://euprava.prijedorgrad.org), с тим да су 
подносиоци пријава, који на овај начин аплицирају 
на конкурс, у обавези да до краја конкурсног рока 
доставе потребну документацију Одјељењу за 
друштвене дјелатности у оригиналу или овјереној 
копији. 
 

5.  Остале одредбе 
О резултатима Јавног конкурса за утврђивање 
статуса удружења од интереса за Град Приједор сви 
учесници ће бити обавијештени писменим путем. 
 

Број: 02-40-5296/22 

Приједор,  

Датум: 16.09.2022. године 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

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

 АКТИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА  

99. Одлука о суфинансирању трошкова услуге боравка дјеце у приватним предшколским 
установама на подручју града Приједора 

899. 

100. Рјешење о измјени Рјешења о именовању Првостепене стручне комисије за процјену потреба и 
усмјеравању дјеце и омладине са сметњама у развоју 

900. 

101. Јавни  конкурс за утврђивање статуса удружења од интереса за Град Приједор 900. 
 

-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.prijedorgrad.org 
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