
 

 
229. 

На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 39. 
Статута града Приједора (Службени гласник града 
Приједора“, број: 2/17) и члана 143. Пословника 
Скупштине града Приједора (Службени гласник 
града Приједора“, број: 2/18 и 2/20)  Скупштина 
града Приједора на 24. сједници одржаној дана 
02.12.2022.године донијела је 

 
РЈЕШЕЊЕ 

 о престанку мандата предсједнику  
Скупштине града Приједор 

 
 

1.  Мирсаду Дуратовићу престаје мандат 
предсједника Скупштине са даном 
15.11.2022. године. 

 

2. Ово рјешење ступа на снагу 15.11.2022. 

године, а објавиће се у „Службеном 

гласнику Града Приједор“. 

 

Број: 01-111-231/22 ПРЕДСЈЕДНИК  

Приједор, СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Датум: 02.12.2022. године Игор Кнегињић, с.р. 

 

 

 

 

230. 

На основу члана 31. тачка ђ) Закона о 

буџетском систему Републике Српске (“Службени 

гласник Републике Српске” број: 121/12, 52/14, 

103/15 и 15/16), члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16 и 36/19 i 61/21), члана 39. 

Статута Града Приједора ("Службени гласник града 

Приједора" број: 12/17) и члана 160. Пословника 

Скупштине Града Приједора ("Службени гласник 

Града Приједора" број: 2/18 и 2/20), Скупштина 

Града Приједора је на 24. редовној сједници 

одржаној дана 02.12.2022. године, донијела 

ЗАКЉУЧАК 
о усвајању Нацрта буџета Града  

Приједора за 2023. годину 
 

1. Усваја се Нацрт буџета Града Приједора за 2023. 

годину са препорукама Министарства финансија, у 

износу од 72.109.768 КМ и  упућује се на јавну 

расправу, ради прибављања мишљења, приједлога 

и примједби. 

2. Јавна расправа ће се одржати у периоду од 

05.12.-12.12.2022. године, према Програму 

провођења јавне расправе, која чини саставни дио 

овог закључка. 

3. Овлашћује се Градоначелник Града Приједора да 

утврди Програм провођења јавне расправе. 

ГОДИНА XXXI 

СУБОТА 03.12.2022. 

БРОЈ 

21. 

Web adresa 

www.prijedorgrad.org 
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4. Задужује се Одјељење за финансије Града 

Приједора да спроведе Јавну расправу на Нацрт 

буџета Града за 2023. годину. 

5. Саставни дио овог Закључка је табеларни преглед 

Нацрта буџета Града Приједора за 2023. годину са 

свим законом предвиђеним класификацијама и 

образложењем. 

6. Овај закључак ступа на снагу даном доношења и 

биће објављен у „Службеном гласнику Града 

Приједора“. 

 

Број: 01-022-171/22 ПОТПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Датум: 2.12.2022. године Игор Кнегињић, с.р. 

 

231. 

На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 8. Закона 

о министарским, владиним и другим именовањима 

Републике Српске („Службени гласник Републике 

Српске“ број: 41/03 ), члана 18. став 2. Закона о 

систему јавних служби („Службени гласник 

Републике Српске“ број: 68/07, 109/12 и 44/16), 

члана 113. став 5. Закона о здравственој заштити 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 

57/22), члана 81. став 2. Закона о предшколском 

васпитању и образовању Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 79/15, 

63/20 и 64/22) и члана 39. Статута Града Приједора 

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

Скупштина Града Приједора је на 24. редовној 

сједници одржаној дана 02.12.2022. године, 

донијела 

 
ОДЛУКУ 

о расписивању Јавног конкурса за избор и  
именовање директора Јавних установа чији је 

оснивач Град Приједор 
 

Члан 1. 
I - Расписује се Јавни конкурс за избор и 
именовање директора јавних установа, чији је 
оснивач Град Приједор, и то: 

 
1. ЈЗУ „Дом здравља“ Приједор, 

2. ЈУ Дјечији вртић „Радост“ Приједор и 
3. ЈУ „Центар за приказивање филмова 

Приједор“. 
                                    

II - Опис послова 
 

Директор руководи установом, представља 
и заступа установу и одговоран је за законитост 
њеног рада.  
 

III - Мандат 
 

Директори јавних установа именују се на 
период од четири године. Сва именована лица по 
истеку периода на који су именована имају 
могућност поновног избора и именовања. 
                                                          

IV - Општи услови за  избор и именовање 
кандидата 

- да  су држављани Републике Српске или 
Босне и Херцеговине, 

- да су старији од 18 година, 
- да имају општу здравствену способност, 
- да нису отпуштени из државне службе на 

основу дисциплинске мјере на било којем 
нивоу власти у БиХ и Републици Српској у 
периоду од 3 године прије дана 
објављивања Јавног конкурса, 

- да нису осуђивани правоснажном пресудом 
на безусловну казну затвора  и да се против 
њих не води кривични поступак, 

- да се на кандидате не односи члан IX. тачка 
1. Устава БиХ.  

V - Посебни услови и критеријуми за кандидате су: 
 

    а) - За кандидате у тачки I за позицију под 
редним бројем 1. ( ЈЗУ „Дом здравља“ Приједор) 

- завршене интегрисане студије из поља 
образовања здравље, доктор стоматологије 
- 360   ЕCTS бодова, 

- завршене интегрисане студије из поља 
образовања здравље, доктор медицине - 
360 ЕCTS  бодова, 

- завршене интегрисане студије из поља 
образовање из области фармације -300 
ЕCTS бодова, 

- завршен први циклус студија из поља 
образовања право, дипломирани правник - 
240 ЕCTS бодова или 

- завршен први циклус студија из поља 
образовања друштвене науке, 
дипломирани економиста - 240 ЕCTS 
бодова,  
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- да има најмање пет година радног искуства 
на руководном радном мјесту,  

- да је у претходном раду испољио стручно и 
професионално знање као и способност     
организовања и руковођења. 
 

б) - За кандидате у тачки I за позицију под редним 

бројем 2. (ЈУ Дјечији вртић „Радост“ Приједор) 

- висока стручна спрема (завршен први 
циклус одговарајућег студијског програма 
или еквивалент потребан за рад у 
предшколским установама на пословима 
васпитача или стручног сарадника, завршен 
први циклус  студијског програма или 
еквивалент потребан за рад у васпитно-
образовним установама на пословима 
наставника или стручног сарадника), 
дипломирани правник и дипломирани 
економиста, 

- најмање пет година радног искуства у 
струци, након стицања високе стручне 
спреме;                       
 

в) - За кандидате у тачки I за позицију под редним 

бројем 3. (ЈУ „Центар за приказивање филмова 

Приједор“) 

- ВСС(VII) степен стручне спреме, друштевни 
или технички смијер – 240 ЕЦТС бодова 

- пет година искуства у струци, 
- посједовање руководних и организационих 

способности, 
- доказани резултати и успјех у обављању 

ранијих послова. 
 
  VI - Сукоб интереса 
    

Кандидати не могу обављати дужност, 
активност или бити на положају који доводи до 
сукоба интереса, у складу са Законом о 
министарским, владиним и другим именовањима 
Републике Српске („Службени гласник Републике 
Српске“ број: 41/03) и Законом о спречавању 
сукоба интереса у органима власти у Републици 
Српској ( „Службени гласник Републике Српске“, 
број: 73/08). 
 
VII - Потребна документација 
  
            Уз пријаву на Јавни конкурс, кандидати су 
дужни доставити доказе о испуњавању општих и 
посебних услова и то: 

- увјерење о држављанству, 

- извод из матичне књиге рођених, 
- увјерење о општој здравственој 

способности (уколико лице буде изабрано 
да обавља функцију директора), 

- увјерење да нису осуђивани правоснажном 
пресудом на безусловну казну затвора,  

- увјерење да се против њих не води 
кривични поступак, 

- изјаву да нису отпуштани из државне 
службе на основу дисциплинске мјере на 
било којем нивоу власти у БиХ и Републици 
Српској у периоду од три године прије дана 
објављивања Јавног конкурса, овјерену од 
надлежног органа, 

- изјаву да се на њих не односи члан IX  тачка 
1. Устава БиХ, овјерену код надлежног 
органа, 

- пријава и кратка биографија, 
- овјерену копију дипломе, 
- потврду о радном искуству у струци, 

изјаву о непостојању сукоба интереса, 
овјерену од стране надлежног органа. 

 
Увјерење о држављанству, увјерење да нису 

осуђивани правоснажном пресудом на безусловну 
казну затвора и да се против њих не води кривични 
поступак, изјава да нису отпуштани из државне 
службе на основу дисциплинске мјере на било 
којем нивоу власти у БиХ и Републици Српској, у 
периоду од три године прије дана објављивања 
Јавног конкурса, овјерена од надлежног органа, 
изјава да се на њих не односи члан IX. тачка 1. 
Устава БиХ, овјерена код надлежног органа и изјава 
о непостојању сукоба интереса, овјерена од стране 
надлежног органа, не могу бити старији од 6 (шест) 
мјесеци. 
           
 VIII - Рок за подношење пријава  
   

Рок за подношење пријава је 15 дана од 
дана објављивања Јавног конкурса. 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се узети у разматрање. 

Пријаве се могу доставити лично или путем 
поште на адресу Град Приједор, Комисија за 
спровођење поступка за избор и  именовање 
директора јавних установа, чији је оснивач Град 
Приједор, Трг Ослобођења број 1. 

Са свим кандидатима који испуњавају 
услове конкурса, обавиће  се интервју, о чему ће 
кандидати бити благовремено обавјештени.   
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 IX - Објављивање Јавног конкурса 
 

Јавни конкурс ће бити  објављен у 
„Службеном гласнику Републике Српске“ и 
дневном листу „Глас Српске“. 

Уколико Јавни конкурс не буде објављен 
истовремено, рок ће се рачунати од дана 
посљедњег објављивања. 
 

Члан 2. 
Ова одлука ступа на снагу  даном 

објављивања у  „Службеном гласнику града 
Приједора“. 
 
 

Број: 01-022-172/22 ПОТПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Датум: 2.12.2022. године Игор Кнегињић, с.р. 

 
 

На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 8. Закона 
о министарским, владиним и другим именовањима 
Републике Српске („Службени гласник Републике 
Српске“ број: 41/03 ), члана 18. став 2. Закона о 
систему јавних служби („Службени гласник 
Републике Српске“ број: 68/07, 109/12 и 44/16), 
члана 113. став 5. Закона о здравственој заштити 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 
57/22), члана 81. став 2. Закона о предшколском 
васпитању и образовању Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 79/15, 
63/20 и 64/22), члана 39. Статута Града Приједора 
(„Службени гласник Града Приједора“ број: 12/17) 
и Одлуке о расписивању Јавног конкурса за избор и 
именовање директора Јавних установа чији је 
оснивач Град Приједор број: 01-022-172/22 од 
2.12.2022. године, („Службени гласник града 
Приједор“ број: 21/22), Скупштина града Приједор,  
расписује  
 

Ј А В Н И  К О Н К У Р С 
за избор и  именовање директора Јавних установа 

чији је оснивач Град Приједор 
 

I - Расписује се Јавни конкурс за избор и 
именовање директора јавних установа, чији је 
оснивач Град Приједор, и то: 

 
1. ЈЗУ „Дом здравља“ Приједор, 

2. ЈУ Дјечији вртић „Радост“ Приједор и 
3. ЈУ „Центар за приказивање филмова 

Приједор“. 
                                               
II - Опис послова 
 

Директор руководи установом, представља 
и заступа установу и одговоран је за законитост 
њеног рада.  
 
III - Мандат 
 

Директори јавних установа именују се на 
период од четири године. Сва именована лица по 
истеку периода на који су именована имају 
могућност поновног избора и именовања. 
                                                       

IV - Општи услови за  избор и именовање 
кандидата 

- да  су држављани Републике Српске или 
Босне и Херцеговине, 

- да су старији од 18 година, 
- да имају општу здравствену способност, 
- да нису отпуштени из државне службе на 

основу дисциплинске мјере на било којем 
нивоу власти у БиХ и Републици Српској у 
периоду од 3 године прије дана 
објављивања Јавног конкурса, 

- да нису осуђивани правоснажном пресудом 
на безусловну казну затвора  и да се против 
њих не води кривични поступак, 

- да се на кандидате не односи члан IX. тачка 
1. Устава БиХ.  

-  
V - Посебни услови и критеријуми за кандидате су: 
 

    а) - За кандидате у тачки I за позицију под 
редним бројем 1. ( ЈЗУ „Дом здравља“ Приједор) 

- завршене интегрисане студије из поља 
образовања здравље, доктор стоматологије 
- 360   ЕCTS бодова, 

- завршене интегрисане студије из поља 
образовања здравље, доктор медицине - 
360 ЕCTS  бодова, 

- завршене интегрисане студије из поља 
образовање из области фармације -300 
ЕCTS бодова, 

- завршен први циклус студија из поља 
образовања право, дипломирани правник - 
240 ЕCTS бодова или 

- завршен први циклус студија из поља 
образовања друштвене науке, 
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дипломирани економиста - 240 ЕCTS 
бодова,  

- да има најмање пет година радног искуства 
на руководном радном мјесту,  

- да је у претходном раду испољио стручно и 
професионално знање као и способност     
организовања и руковођења. 
 

б) - За кандидате у тачки I за позицију под редним 

бројем 2. (ЈУ Дјечији вртић „Радост“ Приједор) 

- висока стручна спрема (завршен први 
циклус одговарајућег студијског програма 
или еквивалент потребан за рад у 
предшколским установама на пословима 
васпитача или стручног сарадника, завршен 
први циклус  студијског програма или 
еквивалент потребан за рад у васпитно-
образовним установама на пословима 
наставника или стручног сарадника), 
дипломирани правник и дипломирани 
економиста, 

- најмање пет година радног искуства у 
струци, након стицања високе стручне 
спреме;                       
 

в) - За кандидате у тачки I за позицију под редним 

бројем 3. (ЈУ „Центар за приказивање филмова 

Приједор“) 

- ВСС(VII) степен стручне спреме, друштевни 
или технички смијер – 240 ЕЦТС бодова 

- пет година искуства у струци, 
- посједовање руководних и организационих 

способности, 
- доказани резултати и успјех у обављању 

ранијих послова. 
 

  VI - Сукоб интереса 
    

Кандидати не могу обављати дужност, 
активност или бити на положају који доводи до 
сукоба интереса, у складу са Законом о 
министарским, владиним и другим именовањима 
Републике Српске („Службени гласник Републике 
Српске“ број: 41/03) и Законом о спречавању 
сукоба интереса у органима власти у Републици 
Српској ( „Службени гласник Републике Српске“, 
број: 73/08). 
  
VII - Потребна документација  
            Уз пријаву на Јавни конкурс, кандидати су 
дужни доставити доказе о испуњавању општих и 
посебних услова и то: 

- увјерење о држављанству, 
- извод из матичне књиге рођених, 
- увјерење о општој здравственој 

способности (уколико лице буде изабрано 
да обавља функцију директора), 

- увјерење да нису осуђивани правоснажном 
пресудом на безусловну казну затвора,  

- увјерење да се против њих не води 
кривични поступак, 

- изјаву да нису отпуштани из државне 
службе на основу дисциплинске мјере на 
било којем нивоу власти у БиХ и Републици 
Српској у периоду од три године прије дана 
објављивања Јавног конкурса, овјерену од 
надлежног органа, 

- изјаву да се на њих не односи члан IX  тачка 
1. Устава БиХ, овјерену код надлежног 
органа, 

- пријава и кратка биографија, 
- овјерену копију дипломе, 
- потврду о радном искуству у струци, 

изјаву о непостојању сукоба интереса, 
овјерену од стране надлежног органа. 

 
Увјерење о држављанству, увјерење да нису 

осуђивани правоснажном пресудом на безусловну 
казну затвора и да се против њих не води кривични 
поступак, изјава да нису отпуштани из државне 
службе на основу дисциплинске мјере на било 
којем нивоу власти у БиХ и Републици Српској, у 
периоду од три године прије дана објављивања 
Јавног конкурса, овјерена од надлежног органа, 
изјава да се на њих не односи члан IX. тачка 1. 
Устава БиХ, овјерена код надлежног органа и изјава 
о непостојању сукоба интереса, овјерена од стране 
надлежног органа, не могу бити старији од 6 (шест) 
мјесеци. 
           
 VIII - Рок за подношење пријава  
   

Рок за подношење пријава је 15 дана од 
дана објављивања Јавног конкурса. 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се узети у разматрање. 

Пријаве се могу доставити лично или путем 
поште на адресу Град Приједор, Комисија за 
спровођење поступка за избор и  именовање 
директора јавних установа, чији је оснивач Град 
Приједор, Трг Ослобођења број 1. 

Са свим кандидатима који испуњавају 
услове конкурса, обавиће  се интервју, о чему ће 
кандидати бити благовремено обавјештени.   



1050                                                            „СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК“                                         Број: 21/22 

 

 
 

 IX - Објављивање Јавног конкурса 
 

Јавни конкурс ће бити  објављен у 
„Службеном гласнику Републике Српске“ и 
дневном листу „Глас Српске“. 

Уколико Јавни конкурс не буде објављен 
истовремено, рок ће се рачунати од дана 
посљедњег објављивања. 
 
  
 

Број: 01-022-172/22 ПОТПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Датум: 2.12.2022. године Игор Кнегињић, с.р. 

 
 

232.  
На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 8. Закона 

о министарским, владиним и другим именовањима 

Републике Српске („Службени гласник Републике 

Српске“ број: 41/03 ), члана 18. став 2. Закона о 

систему јавних служби („Службени гласник 

Републике Српске“ број: 68/07, 109/12 и 44/16) и 

члана 39. Статута Града Приједора („Службени 

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

Града Приједора је на 24. редовној сједници 

одржаној дана 02.12.2022. године, донијела 

 
О Д Л У К У 

о расписивању Јавног конкурса за избор и 

именовање директора Развојне Агенције града 

Приједора „ПРЕДА“, Приједор 

 

Члан 1. 

I - Расписује се Јавни конкурс за избор и именовање 
директора Развојне Агенције града Приједора 
„ПРЕДА“, Приједор. 
II - Опис послова 

Директор Развојне Агенције града Приједора 

„ПРЕДА“, Приједор: 

- представља и заступа Агенцију, 
- брине се о законитости и одговара за 

законитост рада, 

- доноси правилник о систематизацији 
радних мјеста, 

- организује и води послове Агенције, 
- предлаже акте које доноси Управни одбор, 
- извршава одлуке Управног одбора и 

предузима мјере за њихово спровођење, 
- припрема програм рада са финансијским 

планом и годишњи извјештај о пословању и 
8) обавља друге послове утврђене законом 
и статутом.  
 

III - Мандат 

Мандат директора траје 4 (четири) године. 

 Именовано лице по истеку мандата има 

могућност поновног именовања. 

IV - Статус 

Радно-правни статус, плата и друга 

примања директора утврђују се Законом, 

Колективним уговором и општим актима оснивача. 

V - Општи услови 

 Општи услови за кандидате су: 

- да је држављанин Републике Српске или 
Босне и Херцеговине, 

- да је старији од 18 година, 
- да има општу здравствену способност, 
- да није отпуштен из државне службе на 

основу дисциплинске мјере на било којем 
нивоу власти у БиХ и РС у периоду од 3 (три) 
године прије дана објављивања овог 
конкурса, 

- да није осуђиван за кривична дјела која их 
чине неподобним за вршење дужности, 

- да се против њега не води кривични 
поступак, 

- да се на кандидате не односи чл. IX тачка 1. 
Устава БиХ. 
 

VI - Посебни услови 

- завршен први циклус студија у трајању од 
четири године и остварених 240 ЕCTS 
бодова или еквивалент, друштвеног или 
техничког смјера, 

- најмање 3 (три) године радног искуства у 
траженом степену образовања, 

- програм рада. 
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VII - Сукоб интереса 

Кандидати не могу обављати дужност, 

активност или бити на положају који доводи до 

сукоба интереса, у складу са Законом о 

министарским, владиним и другим именовањима 

Републике Српске („Службени гласник Републике 

Српске“ број: 41/03) и Законом о спречавању 

сукоба интереса у органима власти у Републици 

Српској ( „Службени гласник Републике Српске“, 

број: 73/08). 

VIII - Потребна документа 

 Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни 

доствити доказе о испуњавању општих и посебних 

услова, и то: 

- увјерење о држављанству, 
- извод из матичне књиге рођених, 
- увјерење о општој здравственој способности, 
- писмена изјава да нису отпуштени из државне 

службе на основу дисциплинске мјере на 
било којем нивоу власти у БиХ и РС у периоду 
од 3 (три) године прије дана објављивања 
овог конкурса овјерена од стране надлежног 
органа, 

- увјерење да нису осуђивани за кривична дјела 
која их чине неподобним за вршење 
дужности,  

- увјерење да се против кандидата не води 
кривични поступак, 

- писмена изјава у вези са чланом IX тачка 1. 
Устава БиХ овјерена од стране надлежног 
органа. 

- овјерену копију дипломе, 
- биографија, 
- потврда о најмање 3 (три) године радног 

искуства у траженом степену образовања, 
- писмена изјава о непостојању сукоба интереса 

овјерена од надлежног органа, 
- програм рада. 

 

Докази о испуњавању општих и посебних 

услова достављају се у оригиналу или овјереној 

копији и не могу бити старији од 6 (шест) мјесеци. 

IX - Рок за подношење пријаве  

Рок за подношење пријава је 15 дана од 
дана објављивања Јавног конкурса. 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се узети у разматрање. 

Пријаве се могу доставити лично или путем 
поште на адресу Град Приједор, Комисија за 
спровођење поступка за избор и  именовање 
директора јавних установа, чији је оснивач Град 
Приједор, Трг Ослобођења број 1. 

Са свим кандидатима који испуњавају 
услове конкурса, обавиће  се интервју, о чему ће 
кандидати бити благовремено обавјештени.   
 
X - Објављивање Јавног конкурса 
 

Јавни конкурс ће бити  објављен у 
„Службеном гласнику Републике Српске“ и 
дневном листу „Глас Српске“. 

Уколико Јавни конкурс не буде објављен 
истовремено, рок ће се рачунати од дана 
посљедњег објављивања. 
 

Члан 2. 
Ова одлука ступа на снагу  даном 

објављивања у  „Службеном гласнику  града 
Приједора“. 
 
 

Број: 01-022-173/22 ПОТПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Датум: 2.12.2022. године Игор Кнегињић, с.р. 

 
  

На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 8. Закона 

о министарским, владиним и другим именовањима 

Републике Српске („Службени гласник Републике 

Српске“ број: 41/03 ), члана 18. став 2. Закона о 

систему јавних служби („Службени гласник 

Републике Српске“ број: 68/07, 109/12 и 44/16), 

члана 39. Статута Града Приједора („Службени 

гласник Града Приједора“ број: 12/17) и Одлуке о 

расписивању Јавног конкурса за избор и 

именовање директора Развојне Агенције града 

Приједора „ПРЕДА“, Приједор, број: 01-022-173/22 

од 2.12.2022. године, („Службени гласник града 

Приједор“ број: 21/22), Скупштина града Приједор, 

расписује 

ЈАВНИ КОНКУРС 

за избор и именовање директора Развојне 

Агенције града Приједора „ПРЕДА“, Приједор 
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I - Расписује се Јавни конкурс за избор и именовање 

директора Развојне Агенције града Приједора 

„ПРЕДА“, Приједор. 

II - Опис послова 

Директор Развојне Агенције града Приједора 

„ПРЕДА“, Приједор: 

- представља и заступа Агенцију, 
- брине се о законитости и одговара за 

законитост рада, 
- доноси правилник о систематизацији 

радних мјеста, 
- организује и води послове Агенције, 
- предлаже акте које доноси Управни одбор, 
- извршава одлуке Управног одбора и 

предузима мјере за њихово спровођење, 
- припрема програм рада са финансијским 

планом и годишњи извјештај о пословању и 
8) обавља друге послове утврђене законом 
и статутом.  
 

III - Мандат 

Мандат директора траје 4 (четири) године. 

 Именовано лице по истеку мандата има 

могућност поновног именовања. 

IV - Статус 

Радно-правни статус, плата и друга 

примања директора утврђују се Законом, 

Колективним уговором и општим актима оснивача. 

V - Општи услови 

 Општи услови за кандидате су: 

- да је држављанин Републике Српске или 
Босне и Херцеговине, 

- да је старији од 18 година, 
- да има општу здравствену способност, 
- да није отпуштен из државне службе на 

основу дисциплинске мјере на било којем 
нивоу власти у БиХ и РС у периоду од 3 (три) 
године прије дана објављивања овог 
конкурса, 

- да није осуђиван за кривична дјела која их 
чине неподобним за вршење дужности, 

- да се против њега не води кривични 
поступак, 

- да се на кандидате не односи чл. IX тачка 1. 
Устава БиХ. 
 

VI - Посебни услови 

- завршен први циклус студија у трајању од 
четири године и остварених 240 ЕCTS 
бодова или еквивалент, друштвеног или 
техничког смјера, 

- најмање 3 (три) године радног искуства у 
траженом степену образовања, 

- програм рада. 
 

VII - Сукоб интереса 

Кандидати не могу обављати дужност, 

активност или бити на положају који доводи до 

сукоба интереса, у складу са Законом о 

министарским, владиним и другим именовањима 

Републике Српске („Службени гласник Републике 

Српске“ број: 41/03) и Законом о спречавању 

сукоба интереса у органима власти у Републици 

Српској ( „Службени гласник Републике Српске“, 

број: 73/08). 

VIII - Потребна документа 

 Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни 

доствити доказе о испуњавању општих и посебних 

услова, и то: 

- увјерење о држављанству, 
- извод из матичне књиге рођених, 
- увјерење о општој здравственој 

способности, 
- писмена изјава да нису отпуштени из 

државне службе на основу дисциплинске 
мјере на било којем нивоу власти у БиХ и РС 
у периоду од 3 (три) године прије дана 
објављивања овог конкурса овјерена од 
стране надлежног органа, 

- увјерење да нису осуђивани за кривична 
дјела која их чине неподобним за вршење 
дужности,  

- увјерење да се против кандидата не води 
кривични поступак, 

- писмена изјава у вези са чланом IX тачка 1. 
Устава БиХ овјерена од стране надлежног 
органа. 

- овјерену копију дипломе, 
- биографија, 
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- потврда о најмање 3 (три) године радног 
искуства у траженом степену образовања, 

- писмена изјава о непостојању сукоба 
интереса овјерена од надлежног органа, 

- програм рада. 
 

Докази о испуњавању општих и посебних 

услова достављају се у оригиналу или овјереној 

копији и не могу бити старији од 6 (шест) мјесеци. 

IX - Рок за подношење пријаве  

Рок за подношење пријава је 15 дана од 
дана објављивања Јавног конкурса. 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се узети у разматрање. 

Пријаве се могу доставити лично или путем 
поште на адресу Град Приједор, Комисија за 
спровођење поступка за избор и  именовање 
директора јавних установа, чији је оснивач Град 
Приједор, Трг Ослобођења број 1. 

Са свим кандидатима који испуњавају 
услове конкурса, обавиће  се интервју, о чему ће 
кандидати бити благовремено обавјештени.   
 

X - Објављивање Јавног конкурса 
 

Јавни конкурс ће бити  објављен у 
„Службеном гласнику Републике Српске“ и 
дневном листу „Глас Српске“. 

Уколико Јавни конкурс не буде објављен 
истовремено, рок ће се рачунати од дана 
посљедњег објављивања. 
 
 

Број: 01-022-173/22 ПОТПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Датум: 2.12.2022. године Игор Кнегињић, с.р. 

 

233. 

На основу члана 39. став 2. тачка 33. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), 
члана 6. став 4. Закона о министарским, владиним и 
другим именовањима Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 
41/03), члана 16. Закона о систему јавних служби 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 68/07, 
109/12 и 44/16 ) и члана 39. став 2. тачка 35. Статута 
Града Приједора („Службени гласник Града 

Приједора“, број: 12/17), Скупштина Града 
Приједора је на 24. редовној сједници одржаној 
дана 02.12.2022. године, донијела 

 
ОДЛУКУ 

о расписивању Jавног конкурса за избор и 
именовање два (2) члана управног одбора у  
ЈУ Галерија „Сретен Стојановић“ Приједор  

 
I 

Овом одлуком ближе се утврђују услови и 

критеријуми за избор и именовање два (2) члана 

управног одбора у јавној установи чији је оснивач 

Град Приједор, и то: 

1. ЈУ Галерија „Сретен Стојановић“ Приједор. 

Под критеријумима за избор и именовање 

органа из става 1. ове тачке, сматрају се општи и 

посебни услови утврђени Законом о министарским, 

владиним и другим именовањима Републике 

Српске. 

II 

Кандидати за избор и именовање чланова 

управног одбора из тачке I ове одлуке морају 

испуњавати сљедеће услове: 

 

УСЛОВИ И КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ 

А - ОПШТИ УСЛОВИ  
 
Општи услови за кандидате су:  
 

1. да су држављани Републике Српске или 
БиХ, 

2. да су старији од 18 година, 
3. да нису отпуштени из државне службе на 

основу дисциплинске мјере на било којем 
нивоу власти у БиХ и Републици Српској, у 
периоду од 3 године прије дана 
објављивања Јавног конкурса, 

4. да нису правоснажном пресудом 
осуђивани за кривично дјело на безусловну 
казну затвора у трајању од најмање шест 
мјесеци у периоду од три године до дана 
објављивања овог конкурса, 

5. да се против њих не води кривични 
поступак, 

6. да не постоји сукоб интереса у  складу са 
тачком VI Конкурса и 
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7. да се на кандидате не односи члан IX. тачка 
1. Устава БиХ. 

 
Б - ПОСЕБНИ УСЛОВИ  
         

- завршен први циклус студија у трајању од 
четири године  и остварених 240 ЕЦТС 
бодова или еквивалент, друштвеног 
смјера, 

- најмање 3 године радног искуства у 
траженом степену и врсти образовања и 

- стручно знање из културне дјелатности. 
 

III 

Кандидати не могу обављати дужност, 

активност или бити на положају који доводи до 

сукоба интереса, у складу са Законом о 

министарским, владиним и другим именовањима 

РС („Службени гласник Републике Српске“ број: 

41/03) и Законом о спречавању сукоба интереса у 

органима власти у Републици Српској ( „Службени 

гласник Републике Српске“, број: 73/08). 

 

IV 

Број чланова управног одбора утврђен је 

општим актом јавне установе. 

 

V 

На основу ове одлуке, Скупштина Града 

Приједор расписује Јавни конкурс за избор и 

именовање два (2) члана управног одбора у ЈУ 

Галерија „Сретен Стојановић“ Приједор, који ће 

бити објављен у „Службеном гласнику  Републике  

Српске“ и у листу „Глас Српске“. 

 

VI 

Скупштина Града ће именовати Комисију за 
спровођење поступка за избор и именовање два (2) 
члана управног одбора у јавној установи чији је 
оснивач Град Приједор - ЈУ Галерија „Сретен 
Стојановић“ Приједор (у даљем тексту: Комисија). 

 

VII 

Саставни дио ове одлуке је Јавни конкурс за 

избор и именовање два (2) члана управног одбора 

у ЈУ Галерија „Сретен Стојановић“ Приједор. 

 

 

 

VIII 

Ова одлука ступа на снагу даном 
објављивања у „Службеном гласнику Града 
Приједора“ 

 

 

Број: 01-022-174/22 ПОТПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Датум: 2.12.2022. године Игор Кнегињић, с.р. 

 

 
На основу члана 39. став 2. тачка 33. Закона 

о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), 
члана 8. Закона о министарским, владиним и 
другим именовањима Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 
41/03), члана 16. Закона о систему јавних служби 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 68/07, 
109/12 и 44/16 ) и члана 39. став 2. тачка 35. Статута 
Града Приједора („Службени гласник Града 
Приједора“, број: 12/17) и Одлуке о расписивању 
Јавног конкурса  за избор и именовање два (2) 
члана управног одбора у ЈУ Галерија „Сретен 
Стојановић“ Приједор, број: 01-022-174/22 од 
2.12.2022. године, Скупштина Града Приједор 
расписује 

 
Ј А В Н И   К О Н К У Р С 

за избор и именовање два (2) члана управног 
одбора у ЈУ Галерија  

„Сретен Стојановић“ Приједор 
 

 I - Расписује се Јавни конкурс за избор и именовање 
чланова управног одбора у јавној установи чији је 
оснивач Град Приједор, и то: 

1. ЈУ Галерија „Сретен Стојановић“  
Приједор........................2 члана. 

 
II - Опис послова управног одбора: 

- доноси статут установе,  
- одлучује о пословању,  
- разматра и доноси извјештај о пословању и 

годишњи обрачун, 
- доноси финансијски план и годишњи 

програм рада, 
- одлучује о кориштењу средстава у складу 

са законом и статутом, 
- доноси пословник о раду и 
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- врши и друге послове утврђене Законом и 
статутом. 

 
Управни одбор за свој рад одговара Скупштини 

Града Приједор. 
 
III - Мандат 

Чланови управног одбора именују се на период од 
4 године. 
 
IV - Статус 
 

Актом о именовању, чланови управних одбора не 
заснивају радни однос. 
 
V - Услови и критеријуми за избор и именовање 

А - ОПШТИ УСЛОВИ  
 

1. да су држављани Републике Српске или 
БиХ, 

2. да су старији од 18 година, 
3. да нису отпуштени из државне службе на 

основу дисциплинске мјере на било којем 
нивоу власти у БиХ и Републици Српској, у 
периоду од 3 године прије дана 
објављивања Јавног конкурса, 

4. да нису правоснажном пресудом 
осуђивани за кривично дјело на безусловну 
казну затвора у трајању од најмање шест 
мјесеци у периоду од три године до дана 
објављивања овог конкурса, 

5. да се против њих не води кривични 
поступак, 

6. да не постоји сукоб интереса у  складу са 
тачком VI Конкурса и 

7. да се на кандидате не односи члан IX. тачка 
1. Устава БиХ. 

 
  Б - ПОСЕБНИ УСЛОВИ  
 

- завршен први циклус студија у трајању од 
четири године  и остварених 240 ЕЦТС 
бодова или еквивалент, друштвеног 
смјера, 

- најмање 3 године радног искуства у 
траженом степену и врсти образовања и 

- стручно знање из културне дјелатности. 
 
VI -  Сукоб интереса 

Кандидати не могу обављати дужност, 
активност или бити на положају који доводи до 

сукоба интереса, у складу са Законом о 
министарским, владиним и другим именовањима 
РС („Службени гласник Републике Српске“ број: 
41/03) и Законом о спречавању сукоба интереса у 
органима власти у Републици Српској ( „Службени 
гласник Републике Српске“ , број: 73/08). 

VII - Број чланова управног одбора 

Број чланова управног одбора утврђен је 
општим актом јавне установе. 

VIII - Потребна документација 

Уз пријаву на Конкурс, кандидати су дужни 
да доставе доказе о испуњавању општих и 
посебних услова, и то: 
- увјерење о држављанству, 
- извод из матичне књиге рођених, 
- писмену изјаву да нису отпуштени из државне 

службе на основу дисциплинске мјере на било 
којем нивоу власти у БиХ и Републици Српској, 
у периоду од 3 (три) године прије дана 
објављивања овог конкурса, овјерену од стране 
надлежног органа, 

- увјерење да нису правоснажном пресудом 
осуђивани за кривично дјело на безусловну 
казну затвора од најмање шест мјесеци у 
периоду од три године до дана објављивања 
овог конкурса, 

- увјерење да се против кандидата не води 
кривични поступак, 

- писмену изјаву у вези са чланом IX тачка 1. 
Устава БиХ, овјерену од стране надлежног 
органа, 

- писмену изјаву о непостојању сукоба интереса, 
овјерену од надлежног органа, 

- овјерену копију дипломе, 
- пријава и кратка биографија, 
- потврду о радном искуству у траженом степену 

стручне спреме. 

Докази о испуњавању општих и посебних 
услова достављају се у оригиналу или овјереној  
копији и не могу бити старији од 6 (шест) мјесеци. 

IX - Комисија  

Скупштина Града ће именовати Комисију за 
спровођење поступка за избор и именовање два (2) 
члана управног одбора у јавној установи чији је 
оснивач Град Приједор - ЈУ Галерија „Сретен 
Стојановић“ Приједор (у даљем тексту: Комисија). 
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Комисија ће обавити интервју са свим 
кандидатима који испуњавају услове Конкурса, 
након чега ће сачинити ранг листу са редослиједом 
кандидата према успјеху постигнутом на интервјуу 
и доставити је Скупштини Града Приједор. 
X - Рок за подношење пријава 

Рок за подношење пријава на Јавни конкурс 
је 15 дана од дана објављивања.  

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се узети у разматрање. 

Пријаве се могу доставити лично у Пријемну 
канцеларију Градске управе Града Приједор или 
путем поште на адресу: Град Приједор, Трг 
Ослобођења број 1, 79101 Приједор, са назнаком - 
Комисија  за спровођење поступка за избор и 
именовање два (2) члана управног одбора у јавној 
установи чији је оснивач Град Приједор - ЈУ Галерија 
„Сретен Стојановић“ Приједор. 
 

XI - Објављивање Јавног конкурса 

Јавни конкурс биће објављен у „Службеном 

гласнику  Републике  Српске“ и у листу „Глас 

Српске“. 

Уколико Јавни конкурс не буде објављен 
истовремено, рок ће се рачунати од дана 
последњег објављивања. 

 

Број: 01-022-174/22 ПОТПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Датум: 2.12.2022. године Игор Кнегињић, с.р. 

 

 

234. 

На основу члана 39. став (2) тачка 33) Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), 
члана 9. Закона о министарским, владиним и 
другим именовањима Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 
41/03), члана 39. Статута Града Приједора 
(„Службени гласник Града Приједора“ број: 12/17),  
Скупштина Града Приједора је на 24. редовној 
сједници одржаној дана 02.12.2022. године, 
донијела 

 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању Комисије за спровођење поступка за 
избор и именовање чланова управних одбора и 
директора јавних установа чији је оснивач Град 

Приједор 
 

I – Именује се Комисија за спровођење поступка за 
избор и именовање чланова управних одбора и 
директора јавних установа чији је оснивач Град 
Приједор, у саставу: 
 

1. Александар Миљешић, предсједник 

2. Душко Милетић, замјеник предсједника 

3. Санела Шврака, члан  

4. Бојана Деркућа Бевандић, члан  

5. Алма Бектић, члан 

 

II – Задатак Комисије из тачке I овог рјешења је да, 

у складу са расписаним Јавним конкурсом изврши 

класификацију кандидата. Са кандидатима који 

испуњавању услове Јавног конкурса, Комисија ће 

обавити интервју, након чега ће сачинити ранг листу 

са редосљедом кандидата, према успјеху 

постигнутом на интервјуу и доставити је Скупштини 

Града Приједора. 

  

III - Комисија има право на накнаду за свој рад у 

висини коју утврди Градоначелник својим 

Рјешењем. 

 

IV – Ово рјешење ступа на снагу даном 

објављивања у „Службеном гласнику Града 

Приједор“. 

 

Број: 01-111-232/22 ПОТПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Датум: 2.12.2022. године Игор Кнегињић, с.р. 

 

 

235. 
На основу члана 155. Закона о 

службеницима и намјештеницима у органима 
јединице локалне самоуправе („Службени гласник 
Републике Српске", број: 97/16), члана 39. и 59. 
Статута Града Приједора („Службени гласник града 
Приједора", број: 12/17) и члана 137. Пословника 
Скупштине града Приједора („Службени гласник 
града Приједора“ број: 2/18 и 2/20), те Одлуке о 
утврђивању критеријума за именовање 
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предсједника и чланова Одбора за жалбе града 
Приједора број: 01-22-7/14 („Службени гласник 
града Приједора“, број: 1/14), Скупштина Града 
Приједора је на 24. редовној сједници одржаној 
дана 02.12.2022. године, донијела 
 

О Д Л У К У 

о расписивању Јавног конкурса за избор и 

именовање предсједника и чланова Одбора за 

жалбе Града Приједора  

 

I 

Расписује се Јавни конкурс за именовање 

предсједника и чланова Одбора за жалбе Града 

Приједора. 

II 

Јавни конкурс из тачке I је саставни дио ове 

одлуке. 

III 

 Ова одлука ступа на снагу даном 

објављивања у „Службеном гласнику Града 

Приједора“ 

 

Број: 01-022-175/22 ПОТПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Датум: 2.12.2022. године Игор Кнегињић, с.р. 

 

 

На основу члана 155. Закона о 

службеницима и намјештеницима у органима 

јединице локалне самоуправе ("Службени гласник 

Републике Српске", број: 97/16), члана 39. и 59. 

Статута града Приједора („Службени гласник града 

Приједора", број: 12/17), те Одлуке о утврђивању 

критеријума за именовање предсједника и чланова 

Одбора за жалбе града Приједора број: 01-22-7/14 

(„Службени гласник града Приједора“, брoj: 1/14), 

Скупштина Града Приједора објављује 

 

Ј А В Н И   К О Н К У Р С 

ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ ПРЕДСЈЕДНИКА И 

ЧЛАНОВА ОДБОРА ЗА ЖАЛБЕ ГРАДА ПРИЈЕДОРА 

 

I – Скупштина града Приједора расписује Јавни 

конкурс за избор предсједника и 2 (два) члана 

Одбора за жалбе града Приједора.  

II - Опис послова: 

Одбор за жалбе одлучује у другом степену о 

жалбама учесника Јавног конкурса у поступку 

запошљавања у Градску управу, о жалбама које се 

односе на статусна питања службеника, као и о 

другим жалбама утврђеним Законом о 

службеницима и намјештеницима у органима 

jединице локалне самоуправе. 

III -  Мандат: 

Предсједника и чланове Одбора за жалбе именује 

Скупштина града Приједора након спроведеног 

Јавног конкурса на мандатни период од 4 (четири) 

године,  уз могућност поновног избора. 

IV - Статус: 

Предсједник и чланови Одбора за жалбе немају 

статус службеника и намјештеника у Градској 

управи. 

Предсједник и чланови Одбора имају право на 

накнаду за рад, чија се висина утврђује одлуком 

Скупштине града Приједора. 

V - Општи услови за именовање: 

1. да је држављанин Републике Српске, односно 

Босне и Херцеговине, 

2. да је старији од 18 година, 

3. да има општу здравствену способност, 

4. да није осуђиван за кривично дјело на 

безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци 

или за кривично дјело које га чини неподобним за 

обављање послова у Градској управи, 

5. да се против њега не води кривични поступак, 

6. да није отпуштен из органа управе као резултат 

дисциплинске мјере на било којем ниову власти у 

БиХ три године прије објављивања конкурса, 

7. да се на њега не односе одредбе члана IX став 1. 

Устава БиХ,  
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8. да нема сметњи за именовање из члана 5. Закона 

о министарским, владиним и другим именовањима 

Републике Српске. 

За члана Одбора за жалбе не могу бити именована 

лица запослена у Градској управи Приједор. 

VI  - Посебни услови и критеријуми за именовање: 

1. да има завршен четворогодишњи студиј са 

звањем дипломирани правник или први циклус 

студија са звањем - дипломирани правник и 

остварених најмање 240 ECTS бодова или 

еквивалент, 

2. да има најмање пет година радног искуства у 

траженом степену образовања, 

3. да има положен стручни испит за рад у управи 

или положен правосудни испит, 

4. доказани резултати рада на ранијим пословима и 

посједовање организационих способности. 

VII  - Сукоб интереса: 

Кандидат не може обављати дужност, активности 

или бити на положају који доводи до сукоба 

интереса у складу са Законом о министарским, 

владиним и другим именовањима Републике 

Српске („Службени гласник Републике Српске“, 

број: 41/03), Законом о спречавању сукоба 

интереса у органима власти Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 

73/08) и другим законима. 

VIII - Потребна документа: 

Кандидати достављају пријаву у којој ће назначити 

за коју од позиција се пријављују (предсједника или 

члана Одбора или за обје позиције). 

Уз пријаву на Конкурс кандидати су дужни 

приложити доказе о испуњавању општих и 

посебних услова, у оригиналу или овјереној копији: 

1. Увјерење о држављанству (не старије од шест 

мјесеци), 

2. Извод из матичне књиге рођених, 

3. Љекарско увјерење о општој здравственој 

способности (не старије од шест мјесеци), 

4. Увјерење да није осуђиван за кривично дјело на 

безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци 

или за кривично дјело које га чини неподобним за 

обављање послова у Градској управи (не старије од 

три мјесеца), 

5. Увјерење да се против кандидата  не води 

кривични поступак (не старије од три мјесеца), 

6. Својеручно потписану и од надлежног органа 
овјерену изјаву да није отпуштен из органа управе 
као резултат дисциплинске мјере на било којем 
ниову власти у БиХ три године прије објављивања 
конкурса, 
7. Својеручно потписану и од надлежног органа 

овјерену изјаву да се на њега не односе одредбе 

члана IX став 1. Устава БиХ, 

8. својеручно потписану и од надлежног органа 

овјерену изјаву о непостојању сукоба интереса,  

9. диплому о завршеном четворогодишњем студију 

са звањем дипломирани правник или завршеним 

првим циклусом студија- дипломирани правник са 

оствареним најмање 240 ECTS бодова, или 

еквивалент, 

10. потврду о радном искуству у траженом степену 

образовања, 

11. увјерење о положеном стручном испиту за рад 

у органима управе или положеном правосудном 

испиту, 

12. биографију о кретању у служби, 

13. ако посједује, друге доказе којима доказује 

резултате рада на ранијим пословима и 

посједовање организационих способности. 

Доказ о општој здравственој способности 

доставиће именовани кандидати по окончању 

поступка. 

IX - Поступак за избор: 

Контрола испуњености услова и улазни интервју  са 

кандидатима који уђу у ужи избор спровешће се у 

року од 30 дана од дана истека рока за 

пријављивање кандидата. 

Са свим кандидатима који уђу у ужи избор, 

Комисија за избор ће обавити улазни интервју, о 
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чему ће кандидати бити благовремено 

обавјештени, на адресу коју су означили у пријави.  

Поступак именовања предсједника и чланова 

Одбора за жалбе окончаће се у року од 30 дана од 

дана достављања приједлога Комисије за избор. 

Лични подаци подносиоца пријаве су тајни и могу 

се прикупљати и обрађивати само у складу са 

Законом о заштити личних података („Службени 

гласник Босне и Херцеговине“, број: 49/06 и 76/11). 

Све остале информације су јавне и доступне. 

X - Рок и мјесто за подношење пријава: 

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана 

задњег објављивања. 

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети 

у разматрање.  

У пријави обавезно навести контакт телефон. 

Достављени документи неће се враћати 

кандидатима. 

Пријаве се могу доставити лично или путем поште 

на адресу:  СКУПШТИНА ГРАДА ПРИЈЕДОРА, Трг 

ослобођења број: 1, 79101 Приједор, са назнаком 

"Комисија за избор Одбора за жалбе“.  

XI - Објављивање Конкурса: 

Јавни конкурс ће се објавити у "Службеном 

гласнику Републике Српске" и дневним новинама 

"Глас Српске“ 

   

Број: 01-022-175/22 ПОТПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Датум: 2.12.2022. године Игор Кнегињић, с.р. 

       

236. 

На основу члана 155. став 3. Закона о 
службеницима и намјештеницима у органима 
јединице локалне самоуправе („Службени гласник 
Републике Српске", број: 97/16, 36/19 и 61/21), 
члана 39. Статута града Приједора („Службени 
гласник Града Приједора", број: 12/17) и члана 143. 
Пословника Скупштине града Приједора 
(„Службени гласник  града Приједора“, број: 2/18 и 
2/20), Скупштина Града Приједора је на 24. 

редовној сједници одржаној дана 02.12.2022. 
године, донијела 

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е  

О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР И 

ИМЕНОВАЊЕ ПРЕДСЈЕДНИКА  

И ЧЛАНОВА ОДБОРА ЗА ЖАЛБЕ ГРАДА ПРИЈЕДОРА 

 

I 

       У Комисију за избор предсједника и два 

члана Одбора за жалбе Града Приједора именују 

се:  

1. Горана Босанчић, предсједник - са листе 

стручњака, 

2. Сенка Јакуповић, члан - са листе стручњака, 

3. Бранислав Вујасин, члан - са листе стручњака, 

4. Алма Бектић, члан - службеник са 

професионалним искуством из Градске управе, 

5. Санела Шврака, члан - службеник са 

професионалним искуством из Градске управе. 

 

II 

 Задатак Комисије регулисан је чланом 155. 

Закона о службеницима и намјештеницима у 

органима јединице локалне самоуправе 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 

97/16). 

III 

Накнада за рад чланова Комисије утврдиће 

се посебним актом. 

IV 

         Ово рјешење ступа на снагу даном 

објављивања у „Службеном гласнику града 

Приједора“. 

 

Број: 01-111-230/22 ПОТПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Датум: 2.12.2022. године Игор Кнегињић, с.р. 

 

237. 

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 
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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 и 2/20), Скупштина Града 

Приједора је на 24. редовној сједници одржаној 

дана 02.12.2022. године, донијела 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу вршиоца дужности  

директора ЈЗУ „Дом здравља“ Приједор 

 

1. Милош Марјановић, дипломирани 

економиста из Приједора, разрјешава се 

дужности вршиоца дужности директора ЈЗУ 

„Дом здравља“ Приједор. 

 
2. Ово рјешење ступа на снагу даном 

објављивања у „Службеном гласнику Града 

Приједор“. 

 

Број: 01-111-233/22 ПОТПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Датум: 2.12.2022. године Игор Кнегињић, с.р. 

 

238. 

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 и 2/20), Скупштина Града 

Приједора је на 24. редовној сједници одржаној 

дана 02.12.2022. године, донијела 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању вршиоца дужности директора  

ЈЗУ „Дом здравља“ Приједор 

 

1. Милош Марјановић, дипломирани 

економиста из Приједора, именује се за 

вршиоца дужности директора ЈЗУ „Дом 

здравља“ Приједор. 

 
2. Послове из тачке 1. овог рјешења 

именовани ће обављати до окончања 
конкурсне процедуре за избор и 
именовање директора. 
 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном 

објављивања у „Службеном гласнику Града 

Приједор“. 

 

Број: 01-111-234/22 ПОТПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Датум: 2.12.2022. године Игор Кнегињић, с.р. 

 

239. 

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 и 2/20), Скупштина Града 

Приједора је на 24. редовној сједници одржаној 

дана 02.12.2022. године, донијела 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу вршиоца дужности директора ЈУ 

„Центар за приказивање филмова“ Приједор 

 

1. Сафира Карахоџић из Приједора, 

разрјешава се дужности вршиоца дужности 

директора ЈУ „Центар за приказивање 

филмова“ Приједор. 

 
2. Ово рјешење ступа на снагу даном 

објављивања у „Службеном гласнику Града 

Приједор“. 

 

 

Број: 01-111-235/22 ПОТПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Датум: 2.12.2022. године Игор Кнегињић, с.р. 
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240. 

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 и 2/20), Скупштина Града 

Приједора је на 24. редовној сједници одржаној 

дана 02.12.2022. године, донијела 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању вршиоца дужности директора ЈУ 

„Центар за приказивање филмова“ Приједор 

 

1. Сафира Карахоџић из Приједора, именује се 

за вршиоца дужности директора ЈУ „Центар 

за приказивање филмова“ Приједор. 

 
2. Послове из тачке 1. овог рјешења 

именована ће обављати до окончања 
конкурсне процедуре за избор и 
именовање директора. 
 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном 

објављивања у „Службеном гласнику Града 

Приједор“. 

 

Број: 01-111-236/22 ПОТПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Датум: 2.12.2022. године Игор Кнегињић, с.р. 

 

241. 
На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи («Службени гласник Републике 
Српске», бр 97/16 и  36/19) и  члана 39. Статута 
Града Приједор („Службени гласник Града 
Приједор“ бр. 12/17) а на приједлог Комисије за 
одређивање и промјену имена улица и тргова на 
подручју града Приједора и у складу са Одлуком о 
критеријумима и поступку за одређивање и 
промјену имена улица и тргова на подручју града 
Приједора („Службени гласник Града Приједор“ бр. 
13/17), Скупштина Града Приједора је на 24. 
редовној сједници одржаној дана 02.12.2022. 

године, донијела 
 

ОДЛУКУ 
О измјенама и допунама Одлуке о именима  

улица и тргова 
 

I 
У Одлуци о именима улица и тргова („Службени 
гласник општине Приједор“, број 3/85, 2/89, 1/93, 
2/93, 3/97, 11/05, 6/13, 5/14) у члану 3. мијењају се 
тачке 42, 57, 304, 305, 311, 354 и 391  и исте гласе:  
 

42) Улица Јесењинова почиње из улице Српских 
великана, иде у правцу сјевероистока у близини 
моста на ријеци Гомјеници и завршава се као 
слијепа; 

57) Омладинско шеталиште почиње на 
југозападу од улице Ахмета Бабића, иде узводно 
обалом ријеке Сане, а код одвајања Берека из 
ријеке Сане у благом луку се спаја са улицом Ахмета 
Бабића; 

304) Улица Милана Карановића почиње као 
наставак улице Ђуре Пуцара, пружа се у правцу 
југозапада и завршава на крај насеља, дужина 150 
m; 

305) Улица Миле Радетића почиње од 
раскрснице са Крупском улицом, пружа се у правцу 
југоистока и завршава на крај насеља, дужина 100 
m; 

311) Улица Ресавска почиње од раскрснице са 
улицом Душана Пантелића, пружа се у правцу 
сјевера, слијепа је улица, дужине 60 m; 

354) Улица Бовечка почиње од раскснице са 
Зворничком улицом, пружа се у правцу 
сјевероистока и завршава на крај насеља, укупна 
дужина 100 m; 

391) Улица Моме Капора почиње од Бачке 
улице, пружа се у правцу југозапада и завршава на 
крај насеља гдје прелази у улицу Слађане Кобас, 
дужина 240 m; 

 
II 

У члану 3. врше се допуне од тачке 398 до 472 и 
гласе: 

 
398) Улица Мире Цикоте почиње од раскрснице 

улица Вука Караџића, Проте Матије Ненадовића 
иде у правцу југозапада, па се повија у благи лук и 
иде у правцу сјеверозапада и завршава се као 
слијепа код црквеног дворишта; 

399) Трг Синтагма налази се на углу укрштања 
улица Вука Караџића и Милоша Обреновића, код 
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истоименог споменика; 
400) Трг 9. јануар подразумијева простор 

кружног тока у којем се укрштају улице Академика 
Јована Рашковића, Видовданска, Петра Петровића 
Његоша и Краља Петра I Ослободиоца; 

401) Трг бораца одбрамбено-отаџбинског рата 
подразумијева простор парка насупрот Тргу 
Ослобођења у оквиру којег се налази споменик "За 
крст часни" и спомен обиљежје "Камени цвијет"; 

402) Улица 30. маја почиње од завршетка улице 
Меше Селимовића, иде на запад и завршава се код 
„блока Ц“ као слијепа улица; 

403) Улица 18. октобра 1995. почиње из улице 
Српских великана, иде према истоку кроз насеље 
Крајина Целпак и завршава се у Алеји козарског 
одреда; 

404) Улица Бранка Миљковића почиње из улице 
18. октобра 1995., иде према сјеверозападу кроз 
насеље Крајина Целпак и завршава као слијепа 
улица, паралелна са улицом Милана Ракића; 

405) Улица Милана Ракића почиње из улице 18. 
октобра 1995., иде према сјеверозападу кроз 
насеље Крајина Целпак и завршава као слијепа, 
паралелна са улицом Бранка Миљковића; 

406) Улица Маријана Поточњака почиње од 
раскрснице улица Алеје Козарског одреда и 18. 
октобра 1995,. иде кроз зону Целпак и завршава у 
улици Добровољних давалаца крви; 

407) Улица Драгомира Каурина почиње из 
улице Маријана Поточњака, иде према југу кроз 
зону Целпак и завршава као слијепа; 

408) Улица Миленка-Мише Гашића почиње из 
улице Алеја козарског одреда, иде у правцу 
сјеверозапада, паралелна са улицом Илије Бурсаћа 
и завршава се као слијепа; 

409) Улица Добровољних давалаца крви 
почиње од Рудничке улице и иде у правцу 
југозапада границом насељених мијеста Приједор и 
Орловача и завршава у улици Махмута Бушатлије; 

410) Улица Милице Стојановић почиње из 
улице Сарајевске, иде у правцу југа и завршава у 
улици 1. крајишког одреда; 

411) Улица Хасана Бркића почиње од малог 
подвожњака, иде у правцу сјевера и завршава се 
код мостића на каналу Пухарска; 

412) Улица Дервиша Сушића почиње из улице 
Славише Вајнера Чиче, иде у правцу сјеверозапада, 
те под правим углом скреће према сјевероистоку и 
иде према улици Михајла Ђурића, у којој и 
завршава; 

413) Улица Османа Карабеговића почиње из 
улице Рахима Бајрамовића код потока Пухарска, 

заокреће према сјевероистоку, иде паралелно са 
улицом Рахима Бајрамовића и завршава се као 
слијепа; 

414) Улица Душка Радовића почиње из улице 
30. маја, иде сјеверозападно уз жељезничку пругу 
Приједор-Нови Град, додирује окомито улицу 
Рахима Бајрамовића и наставља истим смјером уз 
пругу све до краја насеља; 

415) Улица Војводе Живојина Мишића почиње 
из улице Османа Џафића, иде у правцу 
сјеверозапада, те заокреће у оштри лук у виду 
потковице и завршава као слијепа; 

416) Улица Исмета Мујезиновића почиње из 
улице Османа Џафића, између улица Душка 
Брковића и Ивана Цанкара, иде у правцу 
сјеверозапада и завршава као слијепа; 

417) Улица Мехе Чиркинагића почиње из 
Османа Џафића код к.ч. бр. 861/1 К.О. Приједор 2, 
иде у правцу југоистока и завршава као слијепа; 

418) Трећа улица почиње из улице Анђе 
Кнежевић, између кућних бројева 17 и 19, иде у 
правцу југозапада и завршава на магистралном путу 
Приједор-Нови Град; 

419) Прва улица почиње из улице Анђе 
Кнежевић, између кућних бројева 9 и 11, испод 
Треће улице, иде у правцу југозапада и завршава на 
магистралном путу Приједор-Нови Град; 

420) Пета улица почиње из улице Анђе 
Кнежевић, између кућних бројева 23 и 25, изнад 
Треће улице, иде у правцу југозапада и завршава 
као слијепа; 

421) Осма улица почиње из улице Анђе 
Кнежевић, између кућних бројева 24 и 26, иде у 
правцу сјевероистока и завршава као слијепа; 

422) Шеста улица почиње из улице Анђе 
Кнежевић, испод Осме улице, иде у правцу 
сјевероистока и завршава као слијепа; 

423) Четврта улица почиње из улице Анђе 
Кнежевић између кућних бројева 12 и 14, испод 
Шесте улице, иде у правцу сјевероистока и 
завршава као слијепа; 

424) Друга улица почиње из улице Анђе 
Кнежевић између кућних бројева 6 и 8, испод 
Четврте улице, иде у правцу сјевероистока и 
завршава као слијепа; 

425) Улица Јадранска почиње од магистралног 
пута Приједор-Нови Град, иде у правцу 
сјевероистока испод улице Стојана Милашиновића 
и завршава као слијепа; 

426) Улица Олимпијска почиње од 
магистралног пута Приједор-Нови Град, иде у 
правцу сјевероистока испод улице Гојка Башкота и 
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завршава као слијепа; 
427) Улица Мајке Храбрости почиње од 

магистралног пута Приједор-Нови Град, изнад Пете 
улице, иде у правцу сјевероистока према улици 
Анђе Кнежевић и завршава као слијепа, са 
претензијом да изађе у улицу Анђе Кнежевић; 

428) Улица Рашковачка почиње од 
магистралног пута Приједор-Нови Град изнад улице 
Дорис Бајило и иде сјевероисточно до границе са 
насељеним мјестом Чејреци; 

429) Улица Чејречки пут почиње од 
магистралног пута Приједор-Нови Град, иде у 
правцу сјевероистока до раскрснице гдје заокреће 
на сјеверозапад и завршава на граници насељених 
мијеста Приједор и Брезичани; 

430) Улица Милеве Марић почиње из улице 
Чејречки пут и иде сјеверозападно према потоку, 
дужине око један километар; 

431) Улица Скадарска почиње из улице 
Чејречки пут иде у правцу сјеверозапада, 
паралелна са улицом Милеве Марић и завршава 
као слијепа; 

432) Улица Душана Егића почиње од 
магистралног пута Приједор-Нови Град (код месне 
индустрије „Импро“) те под правим углом заокреће 
према сјеверозападу и иде до границе насељеног 
мјеста, гдје мијења правац на југоисток и завшава 
код потока; 

433) Улица Билећка почиње код магистралног 
пута Приједор-Нови Град, код границе насељеног 
мјеста и иде према сјевероистоку, а затим под 
правим углом скреће на југоисток; 

434) Улица Кнежевића сокак почиње из улице 
Српских великана, код к.ч.бр.5460 К.О.Приједор 1 и 
иде према западу и завршава се код бивше пруге; 

435) Улица Ловћенска почиње из улице Петра 
Војиновића, иде на југ и завршава се као слијепа; 

436) Улица Бусновачка  почиње из улице Петра 
Војиновића, иде у правцу сјеверозапада према 
бившој прузи и завршава се као слијепа; 

437) Улица Милоша Топића-Брзог почиње из 
улице Иве Андрића иде у правцу запада, те у благом 
луку повија ка југу и завршава као слијепа; 

 438) Улица Рибничка почиње из улице Српских 
великана, између улица Остоје Жежеља и Петра 
Војиновића, иде и правцу југозапада и завршава 
као слијепа; 

439) Улица Бранка Миљуша почиње од границе 
насељених мијеста Приједор и Чиркин Поље, као 
наставак улице Ивана Мажуранића, иде у правцу 
сјевероистока и завршава као слијепа; 

440) Улица Бранислава Радуловића почиње из 

Улице Бранка Миљуша иде управцу југоистока и 
завршава у Омладинском путу; 

441) Улица Стојадина Мирковића почиње из 
улице Бранка Миљуша паралелно са улицом  
Бранислава Радуловића иде у правцу југоистока и 
завршава у Омладинском путу; 

442) Улица Јована Дучића почиње из 
Омладинског пута, иде у правцу запада и завршава 
се као слијепа; 

443) Улица Душана Тимарца почиње из 
Омладинског пута изнад улице Јована Дучића, иде 
у правцу запада и завршава као слијепа; 

444) Улица Данијела-Даде Вучковца почиње из 
улице Бранка Миљуша, иде у правцу југоистока и 
завршава у краку улице Николе Лукетића; 

445) Улица Есада Миџића почиње из 
Омладинског пута, иде у правцу запада изнад улице 
Браће Вујчић и завршава се као слијепа, са 
претензијом да изађе у Козарску улицу; 

446) Улица Милоша Црњанског почиње из 
улице Николе Лукетића, као његов крак, иде у 
правцу сјевероистока према улици Бранислава 
Радуловића и завршава као слијепа; 

447) Улица Манастирска почиње из 
Омладинског пута, између кућних бројева 60 и 62, 
иде у правцу истока, те послије 150 m скреће на југ 
под оштрим углом и завршава као слијепа; 

448) Улица Јосифа Панчића почиње из улице 
Митра Стојановића, иде у правцу сјеверозапада и 
завршава се у улици Раде Гњатовића; 

449) Улица Филипа Вишњића почиње из улице 
Јосифа Панчића и иде јужно у облику потковице и 
завршава у улици Јосифа Панчића; 

450) Улица Војводе Петра Бојовића почиње из 
улице Милана Врховца и иде пема југозападу, 
потом заокреће према југоистоку и под правим 
углом се завршава у улици Ратка Симатовића Раће; 

451) Улица Саве Шумановића почиње из улице 
Ратка Симатовића Раће у близини магистралног 
пута иде у правцу сјеверозапада  и завршсава се као 
слијепа; 

452) Улица Матице Српске подразумијева дио 
магистралног пута М4 Приједор - Бања Лука који се 
налази унутар насељеног мјеста Приједор, односно 
почиње од границе насељених мијеста Приједор и 
Чиркин Поље код Омладинског пута и иде према 
западу, те заокреће према сјеверозападу  и иде уз 
жељезничку пругу Приједор - Нови Град и завршава 
се на граници насељених мијеста Приједор и 
Брезичани; 

453) Улица Надежде Петровић почиње из улице 
Браће Крнета иде у правцу сјевероистока 
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паралелна је са улицом Ратка Симатовића Раће и 
завршава као слијепа; 

454) Улица Миље Марин почиње од раскрснице 
улица Јосифа Панчића и Филипа Вишњића, иде у 
правцу сјевероистока паралелно са улицом Јосифа 
Маринковића и завршава у Змај Јовиној улици; 

455) Улица Даре Бановић почиње од 
раскрснице улица Славка Родића и Дурмиторске, 
иде у правцу сјевероистока и завршава се као 
слијепа; 

456) Улица Живка Срдића почиње на 
раскрсници са улицом Славка Родића (код мјесне 
заједнице), иде у правцу сјевероистока дуж 
границе насељеног мјеста и престаје на тромеђи 
насељених мијеста Приједор, Велико Паланчиште и 
Горња Пухарска; 

457) Улица Стевана Сремца почиње од 
раскрснице са улицама Које Медића и Рашке, иде у 
правцу југоистока и завршава као слијепа; 

458) Улица Дечанска почиње из Подгрмечке 
улице, изнад Метохијске, иде у правцу запада и 
завршава као слијепа; 

459) Улица Уроша Предића почиње из улице 
Васе Алексића, иде у правцу сјеверозапада и 
завршава на крај насеља; 

460) Улица Стара бањалучка почиње из 
Козарске улице, од границе насељених мијеста 
Доњи Орловци и Чиркин Поље, иде у правцу 
југоистока и излази на магистрални пут Приједор-
Бања Лука; 

461) Улица Школска почиње од магистралног 
пута Приједор - Бања Лука, иде у правцу југа 
пролазећи поред основне школе и завршава у 
Орловачкој улици; 

462) Улица Тимарска почиње од магистралног 
пута Приједор-Бања Лука код к.ч.бр. 1283 К.О. 
Доњи Орловци, иде у правцу сјевероистока испод 
Калатске улице и завршава у улици Старој 
бањалучкој; 

463) Улица Крагујевачка почиње од 
магистралног пута Приједор-Бања Лука код 
„Јањића пумпе“, иде у правцу југозапада, улази у 
раскрсницу са улицом 17. кључке бригаде, те 
наставља југозападно приближавајући се граници 
насељеног мјеста и завршава на раскрсници са 
улицом Бране Прокопића; 

464) Улица Срђана Алексића почиње као 
наставак улице Бране Прокопића, иде у правцу 
југоистока, те у виду благог лука пролази поред 
гробља и завршава на граници насељеног мјеста; 

465) Улица Радоје Домановића почиње из 
улице Срђана Алексића, иде у правцу 

сјевероистока, те под правим углом скреће према 
југоистоку и иде до границе насељеног мјеста; 

466) Улица Косовке дјевојке почиње из улице 
Срђана Алексића, иде у правцу југа те послије 600 m 
заокреће у правцу запада и иде све до жељезничке 
пруге Приједор-Бања Лука; 

467) Улица Стражиловска почиње из улице 
Бране Прокопића, паралелно са улицом Васе 
Алексића, иде у правцу југоистока те послије 130 m 
скреће под правим углом на југозапад и завршава 
се као слијепа; 

468) Улица 21. новембра почиње од улице 
Стара бањалучка, односно границе насељених 
мијеста Горњи Орловци и Доњи Орловци, протеже 
се према сјеверу кроз Горње Орловце све до 
границе насељених мијеста Горњи Орловци и Мало 
Паланчиште; 

469) Улица Маслиновачка почиње од улице 
Стара бањалучка, односно границе насељених 
мијеста Горњи Орловци и Доњи Орловци, протеже 
се према сјеверу кроз Горње Орловце, и завршава 
на граници насељених мијеста Горњи Орловци и 
Мало Паланчиште и из ње у виду лука полази улица 
Корчаничка; 

470) Улица Корчаничка почиње из 
Маслиновачке улице, протежући се у виду лука 
према сјевероистоку и завршава се као слијепа; 

471) Улица 7. jануара почиње од улице Стара 
Бњалучка, односно од границе насељених мијеста 
Горњи Орловци и Доњи Орловци и то као наставак 
улице Тимарске, иде према сјевероистоку, пролази 
поред гробља и завршава на граници насељеноих 
мијеста Горњи Орловци и Божићи; 

472) Улица Козарских хероја почиње од 
магистралног пута Приједор – Бања Лука, односно 
границе насељених мијеста Горњи Орловци и Доњи 
Орловци и иде према сјевероистоку, пролазећи 
кроз шуму и завршава на граници насељених 
мијеста Горњи Орловци и Божићи. 

 
 

III 
У  члану 4. мијењају се тачке 1, 1а, 5, 8, 9, 10, 11, 

12 и исте гласе: 
 

1) Трг Штрајка љубијских рудара представља 
простор испред градског парка, робне куће, 
ресторана друштвене исхране и зграде РЖР Љубија; 

1а) Трг Кемала Колонића представља простор 
звани „Мали парк“; 

5) Улица Јована Стерије Поповића почиње из 
улице Тоне Перића (код старе зграде Поште) и иде 
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у правцу југоистока  испред старе зграде Основне 
школе и излази у благом луку поново у улицу Тоне 
Перића; 

8) Улица Наде Гргић почиње од трга Кемала 
Колонића иде у правцу запада, пресијеца улицу 
Ивице Антуновића и жељезничку пругу и завршава 
се код раскршћа са „жунским путем“; 

9) Улица Тоне Викића почиње из улице 
Абдулаха Курузовића – Дуле (код куће Захировић 
Хамеда) и иде у правцу истока према зв. Мјесту 
Градина и завршава се на раскршћу пута за Љескар 
и улице Славка Хавића; 

10) Улица Славка Хавића почиње од раскршћа 
са улицом Тоне Викића и пута за Љескаре на 
Градини и иде у правцу југозапада до границе са 
Доњом Љубијом код мјеста „Шишин храст; 

11) Улица 23. маја 1928. почиње од улице 
Славка Јатића на раскрсници са улицом Јасмина 
Ћордића иде у правцу југа и завршава се као 
слијепа; 

12) Улица Саве Ковачевића почиње из улице 
Смаје Церића, иде у правцу сјевера и завршава се 
као слијепа код жељезничке станице. 

 
IV 

У члану 5. мијењају се тачке 2, 3, 6, 8, 9, 10, 12, 
13, 16, 17, 21, 24, 26, 27, 28 и 29 и исте гласе:  

 
2) Улица Фикрета Хоџића почиње од трга Босне 

и Херцеговине иде према југу и завршава се на 
граници насељеног мјеста; 

3) Улица Алије Куленовића почиње од трга 
Босне и Херцеговине, иде у правцу сјеверозапада, 
пресијеца поток Стареница и продужава старим 
путем Приједор-Бања Лука и завршава се на 
граници насељених мијеста Козарца и Козаруше 
(код куће Сушић Шефика); 

6) Улица Вехида Гунића почиње из улице 
Маршала Тита (код качаре) иде у правцу истока 
затим повија према југоистоку и излази у 
Планинарску улицу (код куће Кљунић Атифа; 

8) Улица Тузланска почиње из улице Емина 
Заимовића иде у првацу сјевера и излази на 
Планинарску улицу, дужине 280 m; 

9) Улица Кулина Бана почиње из улице Стари 
град у правцу сјевероистока иде паралелно са 
улицом Тузланском и излази на улицу Планинaрску; 

10) Улица Јусуфа Пашића почиње од раскрснице 
улица Емина Заимовића и Тузланске иде у правцу 
југа и излази у улицу Партизанску; 

12) Улица Козарачких ватрогасаца почиње из 
улице Маршала Тита иде у правцу југоистока према 

улици Сарајевској и завршава се као слијепа; 
13) Улица Мирзе Делибашића почиње из улице 

Маршала Тита (код куће Хоџић Хамдије) иде у 
правцу сјверозапада до Козарачке ријеке; 

16) Улица Џемала Биједића почиње од моста 
(код откупне станице) иде поред Козарачке ријеке 
и у луку излази на Извиђачку улицу; 

17) Улица Зуке Џумхура  почиње из улице Раде 
Кондића иде у правцу сјевера преко моста (поред 
РО Козарка) и излази на улицу Џемала Биједића; 

21) Улица Сулејмана Махмуљина почиње из 
улице Алије Куленовића иде у правцу 
сјеверозапада  тзв. Бешлагићем путем  и завршава 
се на раскршћу насељених мјеста Козарац – 
Козаруша – Дера; 

24) Улица Чаршијска почиње из улице Маршала 
Тита, иде у правцу сјевера и завршава се код моста 
на  Козарачкој  ријеци; 

26) Улица Сухи брод почиње из улице 
Трнопољска иде у правцу сјеверозапада, пресијеца 
Козарачку ријеку и завршава се као слијепа; 

27) Улица Мака Диздара почиње из улице Алије 
Куленовића иде у правцу југозапада и завршава као 
слијепа; 

28) Улица Козарачких капетана почиње из 
улице Ахмета Мелкића пресијеца улицу Кемала 
Кључанина и излази на улицу Емина Заимовића; 

29) Трг Босне и Херцеговине представља 
простор између школе, здравствене станице и 
раскрснице улица Алије Куленовића и Маршала 
Тита. 
 

V 
У члану 5. додају се тачке 30. и 31. и гласе:  
 
30) Босанска улица почиње из улице Маршала 

Тита код полицијске станице, иде у правцу 
југоистока између тзв.Салешових зграда и завршава 
код последње зграде у низу; 

31) Приједорска цеста подразумјева дио 
магистралног пута М4 који пролази кроз насељено 
мјесто Козарац, почиње од границе насељених 
мјеста Козаруша и Козарац и завршава на граници 
насељених мјеста Козарац и Камичани. 
 

VI 
У члану 6. мијењају се тачке 1, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 

13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 27, 28, 31 и исте гласе:  
1) Трг Слободе представља простор између 

жељезничке станице и улица Светог Саве, Војводе 

Синђелића и Цара Лазара; 
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5) Улица Светогорска почиње из улице Светог 

Саве иде у правцу истока до извора „Бановац“ и 

завршава се као слијепа; 

6) Улица Владе Хајнешевића почиње од 

раскрснице уласка у насеље Омарска и пружајући 

се у благом луку  повија према југу и завршава код 

подвожњака на жељезничкој прузи; 

7)Улица Осте Бабића почиње из Карађорђеве 

улице иде у правцу сјеверозапада паралелно са 

жељезничком пругом и излази у улици Владе 

Хајнешевића; 

8)Улица Ђуре Јањића почиње од улице Владе 

Хајнешевића иде у правцу сјеверозапада до 

границе насеља; 

10)Улица Васкрсије Обрадовића почиње од 

раскрснице уласка у насеље Омарска иде у правцу 

сјевера и излази на магистрални пут Приједор-Бања 

Лука; 

12)Улица Арчибалда Рајса почиње од улице 

Српских бораца иде према југу паралелно са 

улицом Доситеја Обрадовића и излази на улицу 

Цара Душана; 

13) Мала улица почиње од улице Арчибалда 

Рајса иде у правцу истока и завршава се као слијепа; 

14)Улица Отаџбинска почиње из Мале улице 

иде паралелно са улицом Арчибалда Рајса и 

завршава се у улици Цара Душана; 

15) Улица Зорана Радмиловића почиње из 

улице Цара Душана иде у правцу сјевероистока  

паралелно са Отаџбинском улицом и завршава се 

као слијепа; 

16) Улица Миленка Мармата - Цаје почиње из 

улице Војводе Синђелића паралелно са улицом 

Светог Саве иде у правцу сјевероистока и завршава 

се код улице Др Воје Милетића; 

18) Улица Др Воје Милетића почиње из 

Карађорђеве улице сјеверно од стадиона иде у 

правцу истока и завршава у улици Његошевој; 

20) Улица Драшка – Драже Анђића почиње из 

улице Српских бораца иде сјевероисточно до 

раскрснице Јокића; 

21) Руска улица почиње из улице Карађорђеве 

иде у правцу запада и излази у улици Владе 

Хајнешевића; 

27) Улица Душана Пушца почиње од 

жељезничке пруге у подножју улице Карађорђеве 

иде у правцу лука и завршава се као слијепа; 

28) Улица Манастира Гомионица почиње из 

улице Душана Пушца иде у правцу југоистока и 

завршава се код моста на ријеци Криваји; 

31) Улица Николаја Велимировића почиње из 

улице Васкрсије Обрадовића и завршава се у улици 

Драшка – Драже Анђића; 

 

VII 

У члану 6. додају се тачке 32 и 33 и гласе: 

 

32) Улица Пере Чолића почиње из улице Цара 

Душана иде у правцу сјевероистока паралелно са 

улицом Зорана Радмиловића и завршава у улици 

Српских бораца; 

33) Улица Спасовданска подразумјева дио 

магистралног пута М4 који пролази кроз насељено 

мјесто Омарска, почиње од границе насељених 

мјеста Ламовита и Омарска и завршава на граници 

насељених мијеста Омарска и Бистрица. 

 

VIII 

Послије члана 6. додаје се нови члан 7. који 

гласи: 

„Члан 7. 

У насељеном мјесту Нишевићи утврђује се име 

улице:  

Улица Обрада Радића почиње од пута Л08 

Омарска-Нишевићи иде у правцу сјеверозапада и 

завршава се на путу Н33 Нишевићи-Средићи-

Пискавица.“ 

 
IX 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику Града 
Приједор“. 
 

Број: 01-022-176/22 ПОТПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Датум: 2.12.2022. године Игор Кнегињић, с.р. 

 

242. 

                 На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16, 36/19 и 61/21), члана 39. 

Статута Града Приједора („Службени гласник Града 

Приједора“, број 12/17) и члана 142. Пословника 

Скупштине града Приједора („Службени гласник 
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Града Приједора“, број 2/18 и 2/20), Скупштина 

Града Приједора је на 24. редовној сједници 

одржаној дана 02.12.2022. године, донијела 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

1. Обавезује се Одјељење за саобраћај, 
комуналне послове и заштиту животне 
средине и имовинско-стамбене послове да у 
року од 6 мјесеци изврши обиљежавање улица 
у складу са усвојеном Одлуком. 
 

2. Овај Закључак ступа на снагу даном 
објављивања у „Службеном гласнику Града 
Приједора“. 

 

Број: 01-022-177/22 ПОТПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Датум: 2.12.2022. године Игор Кнегињић, с.р. 
 

                                                                                                                                    
243. 
                 На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16, 36/19 и 61/21), члана 39. 

Статута Града Приједора („Службени гласник Града 

Приједора“, број 12/17) и члана 142. Пословника 

Скупштине града Приједора („Службени гласник 

Града Приједора“, број 2/18 и 2/20), Скупштина 

Града Приједора је на 24. редовној сједници 

одржаној дана 02.12.2022. године, донијела 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

1. Обавезује се Одјељење за саобраћај, 
комуналне послове и заштиту животне 
средине и имовинско-стамбене послове да 
најмање једном у двије године формира 
Комисију за одређивање и промјену имена 
улица и тргова на подручју града Приједора 
ради рјешавања захтјева грађана за 
именовање улица као и именовање улица које 
су настале као посљедица развоја Града.  
 

2. Овај Закључак ступа на снагу даном 
објављивања у „Службеном гласнику Града 
Приједора“. 

 

Број: 01-022-178/22 ПОТПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Датум: 2.12.2022. године Игор Кнегињић, с.р. 

244. 

                 На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16, 36/19 и 61/21), члана 39. 

Статута Града Приједора („Службени гласник Града 

Приједора“, број 12/17) и члана 142. Пословника 

Скупштине града Приједора („Службени гласник 

Града Приједора“, број 2/18 и 2/20), Скупштина 

Града Приједора је на 24. редовној сједници 

одржаној дана 02.12.2022. године, донијела 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

1. Обавезује се Одјељење за саобраћај, 
комуналне послове и заштиту животне 
средине и имовинско-стамбене послове да 
уважавајући пречишћени текст Одлуке о 
називу улица и тргова на подручју града 
Приједора као и све досадашње измјене и 
допуне тих Одлука изради једнинствену 
Одлуку о називима истих уважавајући правне 
норме и нову технику израде аката и у року од 
6 мјесеци достави Скупштини Града на 
усвајање. 
 

2. Овај Закључак ступа на снагу даном 
објављивања у „Службеном гласнику Града 
Приједора“. 

 

Број: 01-022-179/22 ПОТПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Датум: 2.12.2022. године Игор Кнегињић, с.р. 

 

                                                                                                                                        

245. 

 На основу члана 43. став 1. Закона о уређењу 

простора и грађењу  (Сл. гласник Републике Српске 

бр.40/13, 106/15, 3/16 и 84/19) и члана 39. Статута 

Града Приједора (Сл.гласник Града Приједора, 

бр.12/17), Скупштина Града Приједора је на 24. 

редовној сједници одржаној дана 02.12.2022. 

године, донијела 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању Савјета за израду Измјене дијела 
Измјене и допуне Регулационог плана централне 
зоне Приједора са споменичким комплексом – I 

Фаза, Радни назив Регулациони план „Центар – Југ“ 
Блок 2 
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I 

Образује се Савјет за израду Измјене дијела 
Измјене и допуне Регулационог плана централне 
зоне Приједора са споменичким комплексом – I 

Фаза, Радни назив Регулациони план „Центар – Југ“ 
Блок 2 

 
II 

       У Савјет се именују: 

1. Мирјана Секулић, мастер инж.арх. 
2. Бошко Стојанчић, дипл.инж.грађ. 
3. Игор Мандић, дипл.инж.саоб. 
4. Жељко Вуковић, Одсјек за мјесне заједнице 
5. Драган Ромчевић, одборник 
6. Миљана Кос, одборник 
7. Миленко Вујковић, одборник 

 
III 

Задатак Савјета дефинисан је чланом 43. 

став 2. Закона о уређењу простора и грађењу  

(„Службени  гласник“ РС бр. 40/13, 106/15, 3/16 и 

84/19). 

IV 

Савјет за израду Плана именује се за период 

до усвајања Плана 

V 

 Техничке услове за рад Савјета за израду 

Плана обезбједиће Одјељење за просторно 

уређење Градске управе Града Приједора, као 

носилац припреме Плана. 

 

VI 

Ово Рјешење ступа на снагу даном 

објављивања у „Службеном гласнику Града 

Приједора“. 

 

Број: 01-111-237/22 ПОТПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Датум: 2.12.2022. године Игор Кнегињић, с.р. 

 

246. 

 На основу члана 43. став 1. Закона о уређењу 

простора и грађењу  (Сл. гласник Републике Српске 

бр.40/13, 106/15, 3/16 и 84/19) и члана 39. Статута 

Града Приједора (Сл.гласник Града Приједора, 

бр.12/17), Скупштина Града Приједора је на 24. 

редовној сједници одржаној дана 02.12.2022. 

године, донијела 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању Савјета за израду Измјене дијела 
Регулационог плана насеља „Пећани“ – Секција 1 и 

Секција 2 
 

I 

Образује се Савјет за израду Измјене дијела 
Регулационог плана насеља „Пећани“ – Секција 1 и 

Секција 2 
 

II 

       У Савјет се именују: 

8. Васиљ Стојановић, дипл.инж.арх. 
9. Горан Матановић, дипл.инж.грађ. 
10. Тања Ећим, дипл.инж.шумарства 
11. Раде Шурлан, Одсјек за мјесне заједнице 
12. Драган Ромчевић, одборник 
13. Миљана Кос, одборник 
14. Миленко Вујковић, одборник 

 
III 

Задатак Савјета дефинисан је чланом 43. 

став 2. Закона о уређењу простора и грађењу  

(„Службени  гласник“ РС бр. 40/13, 106/15, 3/16 и 

84/19). 

IV 

Савјет за израду Плана именује се за период 

до усвајања Плана 

V 

 Техничке услове за рад Савјета за израду 

Плана обезбједиће Одјељење за просторно 

уређење Градске управе Града Приједора, као 

носилац припреме Плана. 

VI 

Ово Рјешење ступа на снагу даном 

објављивања у „Службеном гласнику Града 

Приједора“. 

 

Број: 01-111-238/22 ПОТПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Датум: 2.12.2022. године Игор Кнегињић, с.р. 
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247. 

                 На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16, 36/19 и 61/21), члана 39. 

Статута Града Приједора („Службени гласник Града 

Приједора“, број 12/17) и члана 142. Пословника 

Скупштине града Приједора („Службени гласник 

Града Приједора“, број 2/18 и 2/20) разматрајући 

Извјештај о реализацији Одлуке о допунским 

правима бораца, ратних војних инвалида, 

породица погинулих и умрлих ратних војних 

инвалида одбрамбено- отаџбинског рата 

Републике Српске  („Службени гласник Града 

Приједор“, број:9/21), Скупштина Града Приједора 

је на 24. редовној сједници одржаној дана 

02.12.2022. године, донијела 

 

ЗАКЉУЧАК 

о усвајању Извјештаја о реализацији Одлуке о 

допунским правима бораца, ратних војних 

инвалида, породица погинулих и умрлих ратних 

војних инвалида одбрамбено- отаџбинског рата 

Републике Српске  („Службени гласник Града 

Приједор“, број:9/21) 

 

 

1. Усваја се Извјештај о реализацији Одлуке о 

допунским правима бораца, ратних војних 

инвалида, породица погинулих и умрлих 

ратних војних инвалида одбрамбено- 

отаџбинског рата Републике Српске  

(„Службени гласник Града Приједор“, 

број:9/21).  

 

2. Овај Закључак ступа на снагу даном 

објављивања у „Службеном гласнику Града 

Приједора“. 

 

Број: 01-022-180/22 ПОТПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Датум: 2.12.2022. године Игор Кнегињић, с.р. 

 

                                                                                                                                         

248. 

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

локалној самоуправи ("Сл.гласник Републике 

Српске", број 97/16 и 36/19), члана 24. и 39. став 2. 

тачка 9. Статута града Приједора ("Сл. гласник Града 

Приједора", број 12/17) и члана 145. Пословника 

Скупштине града Приједора ("Сл. гласник Града 

Приједора", број 2/18 и 2/20), Скупштина Града 

Приједора је на 24. редовној сједници одржаној 

дана 02.12.2022. године, донијела 

Р Е З О Л У Ц И Ј У 

ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПИТАЊА О ПРАВИМА БОРАЦА, 

 РАТНИХ ВОЈНИХ ИНВАЛИДА И ПОРОДИЦА 

ПОГИНУЛИХ БОРАЦА  И УМРЛИХ РАТНИХ ВОЈНИХ 

ИНВАЛИДА И БОРАЦА  ОДБРАМБЕНО-

ОТАЏБИНСКОГ РАТА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

 

           Разматрајући приједлог и доносећи Одлуку о 

допунским правима бораца, ратних војних 

инвалида и породица погинулих бораца и умрлих 

ратних војних инвалида одбрамбено-отаџбинског 

рата Републике Српске, Скупштина града Приједора 

је закључила да положај корисника права из 

борачко-инвалидске заштите је сложен и тежак и да 

ова локална заједница улаже максималне напоре 

за његово побољшање али нема надлежност као ни 

материјалне могућности да се исти побољша и 

унаприједи колико је потребно. 

          Полазећи од чињенице да су погинули борци, 

ратни војни инвалиди и борци Одбрамбено-

отаџбинског рата заједно са народом Републике 

Српске: 

         - најзаслужнији за стварање Републике Српске 

и слободу на њеној територији 

         - да велики број бораца, ратних војних 

инвалида и породице погинулих бораца у 

послијератном времену се није прилагодио 

ситуацији, неки оправдано и услед нарушеног 

менталног здравља као последице ратних траума;  

          - да су остали без запослења или се нису 

успјели запослити услед приватизације државних 

предузећа каква је била, транзиције друштва, 

евентуалне недовољне бриге друштвене заједнице 

или другог и 

          - да у сваком случају заслужују захвалност, 

веће поштовање и пажњу друштвене заједнице која 
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поред моралног се мора огледати и у побољшању 

њихова материјалног положаја. 

          С обзиром на наведено, Скупштина града 

Приједора упућује приједлог да се на сједници 

Скупштине Републике Српске покрене питање 

статуса и материјалног положаја бораца, ратних 

војних инвалида и породица погинулих бораца и 

умрлих ратних војних инвалида и бораца са 

конкретним приједлозима како слиједи: 

1. Да се повећају новчана примања свих корисника 

из борачко-инвалидске заштите; 

О б р а з л о ж е њ е 

         Неспорна је чињеница да наведена примања 

последњих година у стварности нису пратила 

кретање малопродајних цијена и трошкова живота 

корисника, а годишње усклађивање наведених 

примања као обавезе по закону, објективно није 

пратило повећање трошкова живота. 

Одлуку о утврђивању основице за обрачун 

мјесечних примања да доноси Влада два пута 

годишње и то на шестомјесечном и годишњем 

нивоу. 

2. Да се посебна пажња и брига усмјери на 

запошљавање дјеце погинулих бораца; 

О б р а з л о ж е њ е 

          Чињеница је да дјеца погинулих бораца су 

поднијела највећу жртву за стварање Републике 

Српске и њихов губитак родитеља се никако не 

може надокнадити. Са наведеним, а упркос 

досадашњим мјерама на њиховом запошљавању, 

цијени се одређен  број наведене дјеце је и даље 

незапослен па се предлаже још већа и посебна 

брига и пажња у рјешавању овог питања.У 

наредном периоду(од  најдаље годину дана изнаћи 

могућност понуде запослења дјеце погинулих 

бораца или самозапошљавања којима до сада то 

није  било  понуђено а у складу са њиховом 

стручном спремом) 

 

3. Да се незапосленим борцима  од(1- 7кат.)призна 

право на мјесечни борачки додатак и прије 

навршене 60 године живота без обзира на 

социјални статус 

О б р а з л о ж е њ е 

         Наведено предлажемо јер сматрамо да се 

незапослени борци данас налазе у најтежој 

ситуацији, а због чињенице да су већином обољели 

и у годинама живота у којима је тешко могуће 

очекивати њихово запослење. Са овим је потребно 

истаћи и чињеницу да према евиденцијама 

надлежног органа за борачко-инвалидску заштиту, 

сваке године умре велики број бораца који и не 

дочекају 60 година старости да би наведено право 

могли остварити, може се говорити о седамдесет 

до осамдесет бораца на подручју Приједора.. 

Борци који су рођени 1974,1975 и 1976  су 

неправилно запостављени и изузети од  мјесечног  

додатка због тога што су касније били ангажовани у 

борбеним дејствима.(Борци 6 и 7 кат.) То фактички 

значило би  да се укида мјесечно новчано примање 

и уводи мјесечни борачки додатак у Закон о 

правима бораца (без обзира на социјално 

стање,само да  једини услов буде борац који је 

незапослен)  

4. Да се и борцима 6. и 7. категорије призна право 

на мјесечни борачки додатак; 

О б р а з л о ж е њ е 

         Цијенимо да позитивним законским 

прописима је неправично одређено да борци 6. и 7. 

категорије не остварују право на мјесечни борачки 

додатак као борци до 5. категорије са навршених 60 

година старости. Даље се цијени и да нема 

оправдања да ово право не остварује лице које је у 

рату провело испод осамнаест мјесеци од тога неки 

све у зони борбених дејстава, јер сматрамо да је ово 

релативно велики временски период а да исто лице 

нема право да по овом основу оствари материјално 

примање..За незапослене  борце преко 60година,а 

који имају смао новчану надохнаду у висини 

мјесечног борачког додатка израдити социјлну 

карту и по категоријама увести увећано мјесечно 

примање са  борачким додатком. Сматрамо да 

једино мјесечно   примање од 40-100км.ни близу не 

може задовољити потребе  ових категорија који 

немају никаква друга примања, а велики број их је 

оболио и потребна су им додатна средства за 

лијечење. 

5. Да се право на мјесечно новчано примање 

призна и члановима породица умрлих бораца; 



1071                                                            „СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК“                                         Број: 21/22 

 

 
 

О б р а з л о ж е њ е 

        Ступањем на снагу закона из пензијско-

инвалидског осигурања почетком 2012.године, 

износ пензионог примања је значајно умањен како 

корисницима инвалидске или старосне тако и 

корисницима породичне пензије. Исто умањење је 

извршено на начин да није прописана гарантована 

пензија за учеснике рата као и одузимањем из 

основа за обрачун пензиног примања посебног 

пензионог стажа оствареног учешћем у рату. Са 

наведеним корисници пензионог примања кроз 

остварени износ пензије не остварују никакво 

материјално примање по основу учешћа у рату. 

Корисницима инвалидске и старосне пензије ово 

умањење је на неки начин компензовано 

признавањем права на мјесечни борачки додатак, 

а корисницима породичне пензије иза умрлих 

бораца ово право није признато, па се предлаже да 

се и овим лицима исто право призна. Сматрамо да 

се треба цијенити чињеница да иза умрлог борца је 

евентуално остала супруга која више година је истог 

спремала и испраћала на ратиште не знајући да ли 

ће се вратити жив или мртав. Потребно је цијенити 

и случајеве када је иза умрлог борца остало 

малољетно дијете. Износ предложеног права не би 

био једнак износу који би остваривао умрли борац, 

али би се одредио у проценту од овог износа како 

се одређује и примање породичне пензије. 

6. Да се припадницима Војске и Министарства 

унутрашњих послова Републике Српска Крајина са 

пребивалиштем на подручју Републике Српске, 

односно БиХ, призна статус и права као и 

припадницима Војске и Министарства унутрашњих 

послова Републике Српске; 

О б р а з л о ж е њ е 

         Сматра се да позитивним законским 

прописима је неправично ријешен положај 

припадника Војске и Министарства унутрашњих 

послова Републике Српска Крајина који су послије 

рата остали и живе на подручју Републике Српске, 

односно Босне и Херцеговине, а у односу на 

припаднике Војске и Министарства унутрашњих 

послова Републике Српске. Кад се ово каже има се 

у виду да до доношења Дејтонског споразума и 

настанка Босне и Херцеговине ове оружане снаге су 

заједно чиниле јединство у одбрани бивше 

Југославије и у истој останка Републике Српске и 

Републике Српске Крајине. Законом на снази није 

прописано да се призна учешће у рату послије 

19.05.1992.године, припадницима Војске и 

Минисарства унутрашњих послова Републике 

Српска Крајина,  а који послије завршетка рата су 

остали и живе на подручју Републике Српске, 

односно БиХ. Исто тако није прописано да се 

признају ни права по основу ране, повреде или 

погибије у случају да су се десила на подручју 

Републике Српске Крајине односно изван подручја 

БиХ. Са изнесеним, мишљења смо да је учињена 

велика неправда овим грађаним Републике Српске 

и БиХ, па са овим приједлогом иста се неправда 

покушава исправити. 

 

Број: 01-022-181/22 ПОТПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Датум: 2.12.2022. године Игор Кнегињић, с.р. 

 

249. 

На основу члана 59. Закона о 
пољопривредном земљишту („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 93/06, 86/07, 14/10, 05/12, 
58/19 и 119/21), члана 21. Правилника о поступку 
давања у закуп пољопривредног земљишта у 
својини Републике Српске и Измјена и допуна 
Правилника о поступку давања у закуп 
пољопривредног земљишта у својини Републике 
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 47/12,  
65/15, 45/16 и 115/18) ), члана 39. став 2. алинеја 2. 
Закона о локалној самоупави („Службени гласник 
Републике Српске“, број 97/16, 36/19 и 61/21), и 
Сагласности Министарства пољопривреде, 
шумарства и водопривреде РС, број: 12.03.5-330-
2951-2/22 од 23.11. 2022. године, Скупштина Града 
Приједора је на 24. редовној сједници одржаној 
дана 02.12.2022. године, донијела 

 
О Д Л У К У   

о  измјени  одлуке о избору најповољнијег 
понуђача и додјели у закуп пољопривредног 

земљишта у својини Републике Српске, на подручју 
града Приједора 

 
Члан 1. 

Овoм одлуком врши се измјена Одлуке о 
избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп 
пољопривредног земљишта у својини Републике 
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Српске, на подручју града Приједора број: 01-022-
96-16/18, од 18.04.2018. године. 

  
Члан 2. 

Члан 2. мјења се и гласи: 
 

На име Фарма „БРАЋА ПАРАТУШИЋ“ с.п. 
Паратушић Суад из Трнопоља, Приједор (у даљем 
тексту: закупац) додјељује се у закуп 
пољопривредно земљиште у својини Републике 
Српске означено као: 

- к.ч. бр. 1083, њива 5 класе, површине 11.163 
м², КО Кевљани, ПЛ бр. 39, 

- к.ч. бр. 1084, њива 6 класе, површине 18.545 
м², КО Кевљани, ПЛ бр. 39, 

- к.ч. бр. 3116, њива 6 класе, површине 
218.340 м², КО Ламовита, ПЛ бр. 70, 

- к.ч. бр. 5169/1, њива 3 класе, површине 
25.016 м², КО Камичани, ПЛ бр. 235, 

- к.ч. бр. 5172, воћњак 4 класе, површине 
1.383 м², КО Камичани, ПЛ бр. 235, 

- к.ч. бр. 17, њива 4 класе, површине 6.774 м², 
КО Трнопоље, ПЛ бр. 244, 

- к.ч. бр. 21/1, њива 3 класе, површине 15.051 
м², КО Трнопоље, ПЛ бр. 244, 

- к.ч. бр. 21/1, њива 4 класе, површине 19.551 
м², КО Трнопоље, ПЛ бр. 244, 

- к.ч. бр. 21/1, њива 5 класе, површине 71.061 
м², КО Трнопоље, ПЛ бр. 244, 

- к.ч. бр. 21/1, њива 5 класе, површине 14.864 
м², КО Трнопоље, ПЛ бр. 244 и 

- к.ч. бр. 135, њива 5 класе, површине  4.346 
м², КО Трнопоље, ПЛ бр. 244. 
 
Укупна површина земљишта, додјељеног у 

закуп, износи 406.094 м², односно 40,6094 хектара. 
Наведено пољопривредно земљиште 

додјељује се у закуп ради обављања сточарске 
производње на период од 12 година, рачунајући од 
дана закључивања уговора о закупу. 
 

Члан 3. 
 Члан 3. мјења се и гласи: 
 

За коришћење пољопривредног земљишта 
из тачке 2. ове одлуке, закупац се обавезује на 
уредно плаћање годишње закупнине, у износу од 
2.882,82 КМ.  

Годишња закупнина се уплаћује 30 дана 
унапријед, за наредну годину. 
 

 

Члан 4. 
Члан 4. мјења се и гласи: 

 
На основу ове одлуке и на њу добијене 

сагласности Министарства пољопривреде, 
шумарства и водопривреде Републике Српске, 
градоначелник града Приједора и закупац ће 
закључити Анекс 1. Уговора о закупу 
пољопривредног земљишта у својини Републике 
Српске, којим ће се ближе утврдити права и обавезе 
између уговорних страна. Уговор о закупу 
пољопривредног земљишта престаје испуњавањем 
било које од претпоставки из чл. 63. и 64. Закона о 
пољопривредном земљишту.  

 
Члан 5. 

Остале одредбе Одлуке о избору 
најповољнијег понуђача и додјели у закуп 
пољопривредног земљишта у својини Републике 
Српске, на подручју града Приједора број: 01-022-
96-16/18, од 18.04.2018. године остају 
неизмјењене. 

 
Члан 6. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у “Службеном гласнику града 
Приједора”.  

 
 

Број: 01-022-182/22 ПОТПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Датум: 2.12.2022. године Игор Кнегињић, с.р. 

 

250. 
На основу члана 59. Закона о 

пољопривредном земљишту („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 93/06, 86/07, 14/10, 05/12, 
58/19 и 119/21), члана 21. Правилника о поступку 
давања у закуп пољопривредног земљишта у 
својини Републике Српске и Измјена и допуна 
Правилника о поступку давања у закуп 
пољопривредног земљишта у својини Републике 
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 47/12,  
65/15, 45/16 и 115/18) ), члана 39. став 2. алинеја 2. 
Закона о локалној самоупави („Службени гласник 
Републике Српске“, број 97/16, 36/19 и 61/21), и 
Сагласности Министарства пољопривреде, 
шумарства и водопривреде РС, број: 12.03.5-330-
2951-3/22 од  23.11.2022. године, Скупштина Града 
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Приједора је на 24. редовној сједници одржаној 
дана 02.12.2022. године, донијела 
 

О Д Л У К У   
о  измјени  одлуке о избору најповољнијег 

понуђача и додјели у закуп пољопривредног 
земљишта у својини Републике Српске, на подручју 

града Приједора 
 

Члан 1. 
Овoм одлуком врши се измјена Одлуке о 

избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп 
пољопривредног земљишта у својини Републике 
Српске, на подручју града Приједора број: 01-022-
96-9/18, од 18.04.2018. године. 

  
Члан 2. 

Члан 2. мјења се и гласи: 
 

На име Фарма "Карајица", с.п. Карајица 
Наташа, из Доњих Гареваца, Приједор (у даљем 
тексту: закупац), додјељује се у закуп 
пољопривредно земљиште у својини Републике 
Српске, означено као:  

- к.ч. бр. 10/1, њива 5 класе, површине 
20.127 м², КО Доњи Гаревци, ПЛ бр. 53,  

- к.ч. бр. 10/5, њива 5 класе, површине 
2.309 м², КО Доњи Гаревци, ПЛ бр. 53, 

- к.ч. бр. 14/1, њива 5 класе, површине 
14.603 м², КО Доњи Гаревци, ПЛ бр. 53,  

- к.ч. бр. 69, њива 5 класе, површине 13.865 
м², КО Доњи Гаревци, ПЛ бр. 53,  

- к.ч. бр. 70, њива 5 класе, површине 2.991 
м², КО Доњи Гаревци, ПЛ бр. 53,  

- к.ч. бр. 86, њива 6 класе, површине 6.534 
м², КО Доњи Гаревци, ПЛ бр. 53,  

- к.ч. бр. 139, њива 2 класе, површине 
20.415 м², КО Доњи Гаревци, ПЛ бр. 53,  

- к.ч. бр. 319, њива 5 класе, површине 
10.195 м², КО Доњи Гаревци, ПЛ бр. 53,  

- к.ч. бр. 352, њива 3 класе, површине 2.321 
м², КО Доњи Гаревци, ПЛ бр. 53,  

- к.ч. бр. 607/1, њива 5 класе, површине 
2.662 м², КО Доњи Гаревци, ПЛ бр. 53,  

- к.ч. бр. 653/1, њива 5 класе, површине 
10.996 м², КО Доњи Гаревци, ПЛ бр. 53 и  

- к.ч. бр. 3116, њива 5 класе, површине 
73.310 м², КО Ламовита, ПЛ бр. 70.  
 

Укупна површина земљишта, додјељеног у 
закуп, износи 182.328 м², односно 18,2328 хектара.  

Наведено пољопривредно земљиште 
додјељује се у закуп ради обављања сточарске 
производње на период од 12 година, рачунајући од 
дана закључивања Уговора о закупу. 
 

Члан 3. 
 Члан 3. мјења се и гласи: 

За коришћење пољопривредног земљишта 
из тачке 2. ове одлуке, закупац се обавезује на 
уредно плаћање годишње закупнине, у износу од 
1.511,443 КМ.  

Годишња закупнина се уплаћује 30 дана 
унапријед, за наредну годину. 

 
Члан 4. 

Члан 4. мјења се и гласи: 
 

На основу ове одлуке и на њу добијене 
сагласности Министарства пољопривреде, 
шумарства и водопривреде Републике Српске, 
градоначелник града Приједора и закупац ће 
закључити Анекс 1. Уговора о закупу 
пољопривредног земљишта у својини Републике 
Српске, којим ће се ближе утврдити права и обавезе 
између уговорних страна. Уговор о закупу 
пољопривредног земљишта престаје испуњавањем 
било које од претпоставки из чл. 63. и 64. Закона о 
пољопривредном земљишту.  

 
Члан 5. 

Остале одредбе Одлуке о избору 
најповољнијег понуђача и додјели у закуп 
пољопривредног земљишта у својини Републике 
Српске, на подручју града Приједора број: 01-022-
96-9/18, од 18.04.2018. године остају неизмјењене. 

 
Члан 6. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у “Службеном гласнику града 
Приједора”.  

 
Број: 01-022-183/22 ПОТПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Датум: 2.12.2022. године Игор Кнегињић, с.р. 

 

251.      
На основу члана 59. Закона о 

пољопривредном земљишту („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 93/06, 86/07, 14/10, 05/12, 
58/19 и 119/21), члана 21. Правилника о поступку 
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давања у закуп пољопривредног земљишта у 
својини Републике Српске и Измјена и допуна 
Правилника о поступку давања у закуп 
пољопривредног земљишта у својини Републике 
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 47/12,  
65/15, 45/16 и 115/18) ), члана 39. став 2. алинеја 2. 
Закона о локалној самоупави („Службени гласник 
Републике Српске“, број 97/16, 36/19 и 61/21), и 
Сагласности Министарства пољопривреде, 
шумарства и водопривреде РС, број: 12.03.5-330-
2951-4/22 од  23.11.2022. године, Скупштина Града 
Приједора је на 24. редовној сједници одржаној 
дана 02.12.2022. године, донијела 

 
О Д Л У К У   

о  измјени  одлуке о избору најповољнијег 
понуђача и додјели у закуп пољопривредног 

земљишта у својини Републике Српске, на подручју 
града Приједора 

 
Члан 1. 

Овoм одлуком врши се измјена Одлуке о 
избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп 
пољопривредног земљишта у својини Републике 
Српске, на подручју града Приједора број: 01-022-
96-19/18, од 18.04.2018. године. 

  
Члан 2. 

Члан 2. мјења се и гласи: 
 

На име Лазић Драшко из Бистрице, 
Приједор (у даљем тексту: закупац) додјељује се у 
закуп пољопривредно земљиште у својини 
Републике Српске означено као: 

- к.ч. бр. 4505/3, њива 5 класе, површине 
7.770 м², КО Бистрица, ПЛ бр. 33, 

- к.ч. бр. 4507, њива 5 класе, површине 
11.136 м², КО Бистрица, ПЛ бр. 33, 

- к.ч. бр. 4508, њива 5 класе, површине 2.956 
м², КО Бистрица, ПЛ бр. 33.  

- к.ч. бр. 4509, ливада 4 класе, површине 
6.391 м², КО Бистрица, ПЛ бр. 33, 

- к.ч. бр. 4510, њива 5 класе, површине 6.011 
м², КО Бистрица, ПЛ бр. 33, 

- к.ч. бр. 4511/1, њива 5 класе, површине 
26.472 м², КО Бистрица, ПЛ бр. 33 и  

- к.ч. бр. 4531, њива 5 класе, површине 
10.294 м², КО Бистрица, ПЛ бр. 33. 
 
Укупна површина земљишта, додјељеног у 

закуп, износи 71.030 м², односно 7,103 хектара. 

Наведено пољопривредно земљиште 
додјељује се у закуп ради обављања ратарске 
производње на период од 12 година, рачунајући од 
дана закључивања Уговора о закупу. 

 
Члан 3. 

 Члан 3. мјења се и гласи: 
 

За коришћење пољопривредног земљишта 
из тачке 2. ове одлуке, закупац се обавезује на 
уредно плаћање годишње закупнине, у износу од 
574,66 КМ.  

Годишња закупнина се уплаћује 30 дана 
унапријед, за наредну годину. 
 

Члан 4. 
Члан 4. мјења се и гласи: 

 
На основу ове одлуке и на њу добијене 

сагласности Министарства пољопривреде, 
шумарства и водопривреде Републике Српске, 
градоначелник града Приједора и закупац ће 
закључити Анекс 1. Уговора о закупу 
пољопривредног земљишта у својини Републике 
Српске, којим ће се ближе утврдити права и обавезе 
између уговорних страна. Уговор о закупу 
пољопривредног земљишта престаје испуњавањем 
било које од претпоставки из чл. 63. и 64. Закона о 
пољопривредном земљишту.  

 
Члан 5. 

Остале одредбе Одлуке о избору 
најповољнијег понуђача и додјели у закуп 
пољопривредног земљишта у својини Републике 
Српске, на подручју града Приједора број: 01-022-
96-19/18, од 18.04.2018. године остају 
неизмјењене. 
 

Члан 6. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у “Службеном гласнику града 
Приједора”.  

 
 

Број: 01-022-184/22 ПОТПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Датум: 2.12.2022. године Игор Кнегињић, с.р. 

 
252. 

На основу члана 59. Закона о 
пољопривредном земљишту („Службени гласник 
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Републике Српске“, бр. 93/06, 86/07, 14/10, 05/12, 
58/19 и 119/21), члана 21. Правилника о поступку 
давања у закуп пољопривредног земљишта у 
својини Републике Српске и Измјена и допуна 
Правилника о поступку давања у закуп 
пољопривредног земљишта у својини Републике 
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 47/12,  
65/15, 45/16 и 115/18) ), члана 39. став 2. алинеја 2. 
Закона о локалној самоупави („Службени гласник 
Републике Српске“, број 97/16, 36/19 и 61/21), и 
Сагласности Министарства пољопривреде, 
шумарства и водопривреде РС, број: 12.03.5-330-
2951-5/22 од  23.11.2022. године, Скупштина Града 
Приједора је на 24. редовној сједници одржаној 
дана 02.12.2022. године, донијела 

 
О Д Л У К У   

о  измјени  одлуке о избору најповољнијег 
понуђача и додјели у закуп пољопривредног 

земљишта у својини Републике Српске, на подручју 
града Приједора 

 
Члан 1. 

Овoм одлуком врши се измјена Одлуке о 
избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп 
пољопривредног земљишта у својини Републике 
Српске, на подручју града Приједора број: 01-022-
96-15/18, од 18.04.2018. године. 

  
Члан 2. 

Члан 2. мјења се и гласи: 
 

На име Лазић Радоје из Бистрице, Приједор 
(у даљем тексту: закупац) додјељује се у закуп 
пољопривредно земљиште у својини Републике 
Српске означено као: 

- к.ч. бр. 4512/1, њива 5 класе, површине 
2.069 м², КО Бистрица, ПЛ бр. 33,  

- к.ч. бр. 4513/1, њива 5 класе, површине 
1.098 м², КО Бистрица, ПЛ бр. 33 и  

- к.ч. бр. 4514/1, њива 5 класе, површине 
3.742 м², КО Бистрица, ПЛ бр. 33.  

 
Укупна површина земљишта, додјељеног у 

закуп, износи 6.909 м², односно 0,69 хектара. 
Наведено пољопривредно земљиште 

додјељује се у закуп ради обављања ратарске 
производње на период од 12 година, рачунајући од 
дана закључивања Уговора о закупу. 

 
 

Члан 3. 
 Члан 3. мјења се и гласи: 
 

За коришћење пољопривредног земљишта 
из тачке 2. ове одлуке, закупац се обавезује на 
уредно плаћање годишње закупнине, у износу од 
55,27 КМ.  

Годишња закупнина се уплаћује 30 дана 
унапријед, за наредну годину. 
 

Члан 4. 
Члан 4. мјења се и гласи: 

 
На основу ове одлуке и на њу добијене 

сагласности Министарства пољопривреде, 
шумарства и водопривреде Републике Српске, 
градоначелник града Приједора и закупац ће 
закључити Анекс 1. Уговора о закупу 
пољопривредног земљишта у својини Републике 
Српске, којим ће се ближе утврдити права и обавезе 
између уговорних страна. Уговор о закупу 
пољопривредног земљишта престаје испуњавањем 
било које од претпоставки из чл. 63. и 64. Закона о 
пољопривредном земљишту.  

 
Члан 5. 

Остале одредбе Одлуке о избору 
најповољнијег понуђача и додјели у закуп 
пољопривредног земљишта у својини Републике 
Српске, на подручју града Приједора број: 01-022-
96-15/18, од 18.04.2018. године остају 
неизмјењене. 

 
 

Члан 6. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у “Службеном гласнику града 
Приједора”.  
 
 

Број: 01-022-185/22 ПОТПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Датум: 2.12.2022. године Игор Кнегињић, с.р. 

 
 
253.    

На основу члана 59. Закона о 
пољопривредном земљишту („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 93/06, 86/07, 14/10, 05/12, 
58/19 и 119/21), члана 21. Правилника о поступку 
давања у закуп пољопривредног земљишта у 
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својини Републике Српске и Измјена и допуна 
Правилника о поступку давања у закуп 
пољопривредног земљишта у својини Републике 
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 47/12,  
65/15, 45/16 и 115/18) ), члана 39. став 2. алинеја 2. 
Закона о локалној самоупави („Службени гласник 
Републике Српске“, број 97/16, 36/19 и 61/21), и 
Сагласности Министарства пољопривреде, 
шумарства и водопривреде РС, број: 12.03.5-330-
2951-6/22 од  23.11. 2022. године, Скупштина Града 
Приједора је на 24. редовној сједници одржаној 
дана 02.12.2022. године, донијела 

 
О Д Л У К У  

о  измјени  одлуке о избору најповољнијег 
понуђача и додјели у закуп пољопривредног 

земљишта у својини Републике Српске, на подручју 
града Приједора 

 
Члан 1. 

Овoм одлуком врши се измјена Одлуке о 
избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп 
пољопривредног земљишта у својини Републике 
Српске, на подручју града Приједора број: 01-022-
96-21/18, од 18.04.2018. године. 

  
Члан 2. 

Члан 2. мјења се и гласи: 
 

На име Велаула Душан из Петровог Гаја, 
Приједор (у даљем тексту: закупац) додјељује се у 
закуп пољопривредно земљиште у својини 
Републике Српске означено као: 

- кч број 5188, њива 5 класе, површине од 
31.359 м², КО Камичани, ПЛ број 235, 

- кч број 5572/1, њива 3 класе, површине 
од 26.611 м², КО Камичани, ПЛ број 235 
и 

- кч број 5572/1, њива 4 класе, површине 
од 6.931 м², КО Камичани, ПЛ број 235. 
 

Укупна површина земљишта, додјељеног у 
закуп, износи 64.901 м², односно 6,4901 хектара. 

Наведено пољопривредно земљиште 
додјељује се у закуп ради обављања сточарске 
производње на период од 12 година, рачунајући од 
дана закључивања уговора о закупу. 
 

Члан 3. 
 Члан 3. мјења се и гласи: 
 

За коришћење пољопривредног земљишта 
из тачке 2. ове одлуке, закупац се обавезује на 
уредно плаћање годишње закупнине, у износу од 
597,359 КМ.  

Годишња закупнина се уплаћује 30 дана 
унапријед, за наредну годину. 
 

Члан 4. 
Члан 4. мјења се и гласи: 

 
На основу ове одлуке и на њу добијене 

сагласности Министарства пољопривреде, 
шумарства и водопривреде Републике Српске, 
градоначелник града Приједора и закупац ће 
закључити Анекс 1. Уговора о закупу 
пољопривредног земљишта у својини Републике 
Српске, којим ће се ближе утврдити права и обавезе 
између уговорних страна. Уговор о закупу 
пољопривредног земљишта престаје испуњавањем 
било које од претпоставки из чл. 63. и 64. Закона о 
пољопривредном земљишту.  

 
Члан 5. 

Остале одредбе Одлуке о избору 
најповољнијег понуђача и додјели у закуп 
пољопривредног земљишта у својини Републике 
Српске, на подручју града Приједора број: 01-022-
96-21/18, од 18.04.2018. године остају 
неизмјењене. 
 

Члан 6. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у “Службеном гласнику града 
Приједора”.  

 
 

Број: 01-022-186/22 ПОТПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Датум: 2.12.2022. године Игор Кнегињић, с.р. 

 

254. 

                 На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16, 36/19 и 61/21), члана 39. 

Статута Града Приједора („Службени гласник Града 

Приједора“, број 12/17) и члана 142. Пословника 

Скупштине града Приједора („Службени гласник 

Града Приједора“, број 2/18 и 2/20) разматрајући 

Информација о пословању привредних субјеката 

града Приједора за 2021.годину, Скупштина Града 
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Приједора је на 24. редовној сједници одржаној 

дана 02.12.2022. године, донијела 

 

ЗАКЉУЧАК 

о усвајању Информацијe о пословању привредних 

субјеката града Приједора за 2021.годину 

 

 

1. Усваја се Информација о пословању 

привредних субјеката града Приједора за 

2021.годину.  

 

 
2. Овај Закључак ступа на снагу даном 

објављивања у „Службеном гласнику Града 

Приједора“. 

 

Број: 01-022-187/22 ПОТПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Датум: 2.12.2022. године Игор Кнегињић, с.р. 

 

РЕФЕРАТИ ИЗ ИМОВИНСКО - ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ                                                                                                                                         

 

255. 

 На основу одредаба члана 39. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

39. Статута Града Приједор („Службени гласник 

Града Приједор“, број 12/17), члана 137. 

Пословника Скупштине Града Приједор („Службени 

гласник Града Приједор“, број 2/18 и 2/20) и члана 

137. Закона о стварним правима („Службени 

гласник Републике Српске“, број 124/08, 58/09, 

95/11, 60/15 и 107/19), Скупштина Града Приједора 

је на 24. редовној сједници одржаној дана 

02.12.2022. године, донијела 

ОДЛУКУ 

о преносу права посједа без накнаде 

 

I 

Одобрава се пренос права посједа, 
предложен од стране Чобановић Николе Дрине из 
Приједора, путем ЈУ Центар за социјални рад 
Приједор, на некретнинама означеним као:  

 - к.п. број 350, Подкућница, кућа, у 
површини од 21 m2 и двориште, у површини од 344 

m2 и к.п. број 351/1, Подкућница, њива, у површини 
од 1713 m2, уписане у посједовни лист број 477/4 
К.О. Цикоте, као посјед Чобановић Николе Дрине са 
дијелом 1/1. 
 

II 

Даје се сагласност Градоначелнику Града 
Приједор да у циљу регулисања међусобних права 
и обавеза уговорних страна закључи уговор са 
Чобановић Николе Дрином из Приједора, о преносу 
права посједа на некретнинама из тачке 1. ове 
одлуке, без накнаде. 
 

III 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику Града 
Приједор“. 
 

Број: 01-022-188/22 ПОТПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Датум: 2.12.2022. године Игор Кнегињић, с.р. 

 

АКТИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

110.                                                                                             
На основу члана 60. став (1) тачка 1) Закона о 
музејској дјелатности („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 112/21) и члана 17. Закона 
о систему јавних служби („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 68/07, 109/12 и 44/16),  
Управни одбор Јавне установе «Матични музеј 
Козаре Приједор» у Приједору на 32. сједници 
одржаној 14.11.2022.     године, доноси  

С Т А Т У Т 
ЈАВНЕ УСТАНОВЕ «МАТИЧНИ МУЗЕЈ КОЗАРЕ 

ПРИЈЕДОР» У ПРИЈЕДОРУ 
 
 

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1.  
 Овим статутом уређују се послови Јавне 

установе «Матични музеј Козаре Приједор» у 
Приједору (у даљем тексту: Музеј) као матичне 
музејске установе, организација и начин рада, 
управљање и руковођење, финансирање и надзор,  
као и друга питања од значаја за обављање 
музејске дјелатности установе. 
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Члан 2. 
(1) Музеј обавља дјелатност заштите 

музејске грађе и нематеријалног културног 
насљеђа, која подразумијева стручни и научни рад 
на истраживању, прикупљању, евидентирању, 
документацијској обради, заштити, конзервацији, 
рестаурацији, чувању, излагању, презентацији и 
дигитализацији цивилизацијских и културних 
материјалних, нематеријалних и природних добара 
у физичком и дигиталном облику, с циљем 
остваривања културних, образовних и научних 
потреба и доприноса развоја друштва. 

(2) Музеј своју дјелатност спроводи у складу 
са законом, међународно прихваћеним 
документима и професионалним стандардима и 
ратификованим међународним конвенцијама. 

 
Члан 3. 

(1) Оснивач Музеја је Град Приједор.  
(2) Музеј је јавна установа која има својство 

правног лица, које стиче уписом у регистар код 
надлежног суда. 

(3)  Музеј за обавезе преузете у правном 
промету одговара свом својом имовином. 

(4) Оснивач одговара за обавезе Музеја у 
правном промету до висине оснивачког улога. 
II НАЗИВ И СЈЕДИШТЕ МУЗЕЈА 
 

Члан 4. 
(1) Назив Музеја гласи: Јавна установа 

«Матични музеј Козаре Приједор» у Приједору.    
(2) Скраћени назив гласи: Музеј Козаре 

Приједор. 
 

Члан 5. 
Сједиште Музеја је у Приједору, ул. Николе 

Пашића бр. 11. 
 

III ДЈЕЛАТНОСТ МУЗЕЈА 
Члан 6. 

(1) Подручје матичне дјелатности Музејa 
обухвата град/општине: Приједор, Нови Град, 
Козарска Дубица, Костајница, Оштра Лука и Крупа 
на Уни.  

(2) Према својој дјелатности Музеј је 
комплексног типа. 

(3) Према надлежности Музеј је матична 
музејска установа, на основу рјешења министра 
којим је утврђен статус матичности. 

 
 
 

Члан 7. 
(1) Музеј је правно лице које обавља 

музејску дјелатност заштите музејске грађе и 
нематеријалног културног насљеђа од општег 
интереса за Републику Српску, која подразумијева 
стручни и научни рад на истраживању, 
прикупљању, евидентирању, документацијској 
обради, заштити, конзервацији, рестаурацији, 
чувању, излагању, презентацији и дигитализацији 
цивилизацијиских и културних материјалних, 
нематеријалних и природних добара у физичком и 
дигиталном облику, с циљем остваривања 
културних, образовних и научних потреба и 
доприноса развоју друштва. 

(2) Музеј представља и заступа Директор. 
 

Члан 8.  
 (1) Музеј има свој заштитни знак који се 

налази на печату и меморандуму. Знак је 
представљен са два једнака троугла постављена 
тако да у међусобном односу у позитиву и негативу 
образују слова «М» и «К». 

 (2) Музеј има печат који користи у вршењу 
послова из свог дјелокруга рада.  

Печат Музејa је кружног облика, промјера 
28 mm. У садржај печата се исписује скраћени назив 
установе у концентричном кругу око стилизованог 
знака, на ћириличном и латиничном писму.  

 (3) Печат се израђује у 3 примјерка и сваки 
примјерак се нумерише припадајућим бројем, 
испод стилизованог знака у средини: 

1 – директор, 
2 – правни послови, 
3 – рачуноводствени послови. 
(4) Садржина текста, облик печата, број 

печата, њихова употреба, чување и уништавање 
уређују се актима Музеja, у складу са законом. 

 
IV ОРГАНИЗАЦИЈА И НАЧИН РАДА МУЗЕЈА 

 
Члан 9. 

(1) Организационе јединице у Музеју 
оснивају се као основне организационе јединице и 
посебне организационе јединице. 

(2) Основне организационе јединице у 
Музеју су:  

1. Одјељење заједничких послова које 
обухвата: 

- опште, правне, кадровске и административне 
послове, 

- књиговодствено-рачуноводствене послове, 
- архивске послове и, 
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- помоћно-техничке послове. 
2. Одјељење основне музејске дјелатности које 

обухвата четири музејске збирке са припадајућим 
пословима и радним задацима: 

- историјска збирка, 
- умјетничка збирка, 
- археолошка збирка и 
- етнолошка збирка  
3. Одјељење стручне музејске дјелатности које 

обухвата: 
- послове заштите музејске грађе. 
(3) У саставу Музеја, као посебне 

организационе јединице, налази се музејска 
спомен-кућа која је аутентичан амбијент 
градитељског насљеђа који се односи на одређени 
историјски период, догађаје или личност: 

- ''Спомен-кућа породице Стојановић'' 
Приједор  

 
V ОБАВЉАЊЕ МУЗЕЈСКЕ ДЈЕЛАТНОСТИ 

 
Члан 10. 

Дјелатност Музејa обухвата: 
 91.02 Дјелатност музеја 

/основна(претежна) дјелатност 
Музеј је правно лице које обавља музејску 

дјелатност у сврху проучавања, образовања и 
доступности јавности материјалног и 
нематеријалног насљеђа човјечанства које чува, а у 
служби је друштва и његовог културног и 
друштвеног развоја. 

Обављање музејске дјелатности обухвата: 
1) откривање, прибављање, 

документовање и обраду музејске грађе, 
2) истрживање, проучавање и вредновање 

музејске грађе и елемената нематеријалног 
културног насљеђа и музејске документације, 

3)  утврђивање покретних културних добара 
– музејских предмета и регистровање елемената 
нематеријалног културног насљеђа, 

4) утврђивање добара под претходном 
заштитом и вођење евиденције о добрима под 
претходном заштитом, 

5) чување, одржавање и коришћење 
музејске грађе и музејске документације, 

6) предлагање, утврђивање, спровођење и 
праћење спровођења мјера заштите музејске грађе 
и елемената нематеријалног културног насљеђа, 

7) коришћење музејске грађе и 
регистрованих елемената нематеријалног 
културног насљеђа ради промовисања кроз 

излагање, публикације, предавања, едукативно-
просвјетни рад и друге начине, 

8) вођење прописане документације о 
музејској грађи, збиркама, музејским активностима 
и регистрованим елементима културног насљеђа, 

9) организацију и реализацију сталне 
поставке и повремених изложби, 

10) организацију и реализацију умјетничких 
и културних догађаја у оквиру дјелокруга рада, 

11) припрему, публиковање и продају 
музејских издања и пратећих садржаја у вези са 
дјелатношћу, 

12) спровођење дигитализације музејске 
грађе, музејске документације и регистрованих 
елемената нематеријалног културног насљеђа, 

13) пружање стручне помоћи власницима и 
држаоцима музејске грађе, 

14) пружање подршке и стручне помоћи за 
очување нематеријалног културног насљеђа кроз 
сарадњу са заједницама који га баштине, 

15) ревизију музејске грађе и достављање 
извјештаја оснивачу, 

16) процјену културно-умјетничке, 
историјске и научне вриједности музејске грађе за 
потребе евидентирања и осигурања, 

17) организацију и реализацију израде и 
продаје сувенира и других промотивних материјала 
и 

18) друге послове, у складу са законом, 
статутом и општим актима. 

Матична музејска дјелатност 
подразумијева обављање сљедећих послова: 

1) стручно-савјетодавну помоћ музејским 
установама матичног подручја, 

2) унапређење стручног рада у музејским 
установама, 

3) усклађивање рада и развоја музејских 
установа, 

4) стручни надзор над радом музејских 
установа, 

5) унапређење и развој музејске 
дјелатности, 

6) едукацију музејских стручњака, 
7) презентацију и организовање стручног 

рада, уз примјену националних и међународних 
стандарда, с циљем унапређења и развоја музејске 
дјелатности, 

8) сарадњу са централном музејском 
установом, 

9) издавање мјера техничке заштите према 
врсти музејске грађе и 
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10) друге активности значајне за 
унапређење и развој музејске дјелатности. 

11) сарадња са Народном библиотеком 
''Ћирило и Методије'' Приједор,  

12) поред издавачке дјелатности ЈУ 
Матични Музеј Козаре радит ће остале активности 
и манифестације које се тичу промоције ликова и 
дијела свих књижевника и умјетника са подручја 
матичне дјелатности музеја или оних за које се 
укаже потреба или интересовање (брошуре, 
изложбе, експонати и стара издања дјела), а све са 
циљем подизања свијести грађана о њиховом 
значају и самим тим промоцији културе у Граду 
Приједору. 

91.03 Рад историјских мјеста 
Музејска спомен-кућа је аутентичан 

амбијент градитељског насљеђа који се односи на 
одређену историјски период, догађаје или 
личности. 

58.11 Издавање књига   
Издавање књига обухвата дјелатности 

издавања књига у штампаном, електронском (ЦД, 
електронска приказивања итд.) или аудио облику 
или на Интернету, брошура, летака и сличних 
публикација. 

Члан 11. 
(1) Музеј је основан као јавна установа. 
(2)Музеј има функцију матичног музеја, као 

организовани облик стручног дјеловања унутар 
мреже музејских установа у Републици Српској. 

(3) Музеј обавља музејску дјелатност 
самостално, у складу са законом. 

 
VI РУКОВОЂЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ  

Члан 12. 
  Органи руковођења и управљања  Музејa 

су директор и Управни одбор. 
 

Члан 13.  
 (1) Директора, након спроведеног поступка 

јавне конкуренције, именује министар просвјете и 
културе Републике Српске. 

(2) Директор се бира на мандатни период 
од четири године и може бити поново биран, уз 
претходно спроведен поступак јавне конкуренције.      

(3) Конкурс за избор директора расписује се 
најмања два мјесца прије истека мандата.  

 (4) За директора ЈУ Музеј Козаре Приједор, 
Приједор може бити именовано лице које има 
завршен први циклус студија и остварених 240 ECTS 
бодова или еквивалент одговарајућег 
високошколског образовања, друштвеног или 

хуманистичког смјера и најмање три године радног 
искуства у траженом степену образовања. 

 
Члан 14. 

(1) Директор руководи Музејом, 
представља и заступа Музеј и одговоран је за 
законитост његовоог рада. 

(2) Директор Музеја: 
     1) одговоран је за материјално-

финансијско пословање, 
     2) предлаже план и програм рада, 
     3) предлаже управном одбору опште 

акте, 
     4) извршава одлуке управног одбора, 
     5) доноси акт о  организацији и 

систематизацији радних мјеста, уз претходну 
сагласност Министарства; 

     6) одлучује о заснивању и престанку 
радног односа радника, као и о њиховом 
распоређивању, 

     7) одлучује о појединачним правима, 
обавезама и одговорностима радника на раду и у 
вези са радом, 

     8) покреће дисциплински поступак и 
изриче дисциплинске мјере радницима у 
првостепеном поступку, 

     9) обавља и друге послове утврђене 
законом и овим статутом. 

 
Члан 15. 

(1) Управни одбор је орган управљања 
Музејом. 

(2) Управни одбор има три члана, који се 
именује на четири године. 

(3) Чланове управног одбора Музеја, након 
спроведеног поступка јавне конкуренције, именује 
министар просвјете и културе Републике Српске. 

(4) Услови за избор члана Управног одбора 
су: завршен први циклус студијског програма 
друштвеног, хуманистичког или природњачког 
смјера и најмање три године радног искуства у 
траженом степену образовања. 

(5) Висина накнаде за рад управног одбора 
Музеја прописује се одлуком оснивача. 

 
Члан 16. 

(1) Управни одбор врши сљедеће послове: 
     1) доноси статут Музеја уз сагласност 

оснивача, 
     2) на приједлог директора, доноси опште 

акте, 
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     3) усваја годишњи програм рада и 
финансијски план, те прати његово извршење, 

     4) доноси правилнике о коришћењу 
финансијских средстава, у складу са законом, 

     5) усваја годишњи извјештај о пословању 
и годишњи обрачун, 

     6) рјешава приговоре на одлуке 
директора, 

     7) даје директору мишљење и приједлоге 
о питањима од интереса за рад  Музеја,   

     8) разматра и друга питања утврђена 
законом. 

 
VII ФИНАНСИРАЊЕ  

Члан 17. 
Средства за финансирање музејске 

дјелатности Музеја обезбјеђују се из: 
     1) буџета, 
     2) донација, 
     3) спонзорства, 
     4) поклона, 
     5) властитих прихода, 
     6) међународних фондова и 
     7) других извора, у складу са законом. 

 
Члан 18. 

(1) Финансијска средства за рад Музеја 
обезбјеђују се из буџета Републике, из буџета Града 
Приједор и из других извора, у складу са законом. 

(2) Из буџета Републике обезбјеђују се 
средства за:  

     1) бруто плате запослених и друга 
примања на основу радног односа, утврђена 
општим и појединачним колективним уговорима,  

     2) дио програмских активности и 
     3) рад матичне службе. 
(3) Из буџета Града Приједор обезбјеђују се 

средства за: 
     1) дио програмских активности, 
     2) материјалне трошкове, 
     3) одржавање и инвестиције, 
     4) осигурање музејске грађе и 

документације у оквиру музејских установа и 
збирки у саставу, као и простора у којем су 
смјештени, код осигуравајућих друштава за ризике 
и у обиму у којем је сагласан оснивач и 

     5) откуп музејских експоната и музејске 
грађе. 

(4) Остали трошкови финансирају се из 
властитих прихода и других извора, у складу са 
законом. 

 

VIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 19. 
(1) Овај Статут ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у ''Службеном гласнику Града 
Приједор''.  

(2) Ступањем на снагу овог статута престаје 
да важи Статут Јавне установе Матични музеј 
Козаре Приједор у Приједор, ''Службени гласник 
Града Приједора'', број:12/22               

 
 

Број: 167-04/22 в.д. ПРЕДСЈЕДНИКА 
Приједор,  УПРАВНОГ ОДБОРА 
14.11.2022.године Свјетлана Вучен, дипл. правник, с.р. 

 
                                                                           
 111. 

На основу члана 41. Закона о развоју малих 
и средњих предузећа („Службени гласник РС“, број: 
50/13, 56/13 и 84/19), члана 16. Одлуке о 
усклађивању Одлуке о оснивању Развојне агенције 
града Приједора „ПРЕДА“, Приједор („Службени 
гласник Града Приједор“, број: 11/11, 9/13 и 1/22) и 
члана 25. Статута Развојне агенције града 
Приједора „ПРЕДА“, Приједор („Службени гласник 
Града Приједор“, број: 7/22), директор Развојне 
агенције града Приједора „ПРЕДА“, Приједор, 
доноси 

 
 

ПРАВИЛНИК О ИЗМЈЕНАМА ПРАВИЛНИКА О 
УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И 

СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЈЕСТА У РАЗВОЈНОЈ 
АГЕНЦИЈИ ГРАДА ПРИЈЕДОРА „ПРЕДА“, ПРИЈЕДОР 

 
Члан 1. 

У Правилнику о унутрашњој организацији и 
систематизацији радних мјеста у Развојној агенцији 
града Приједора „ПРЕДА“, Приједор („Службени 
гласник Града Приједор број: 18/22), у члану 10. код 
радног мјеста „кућни мајстор“, ријечи: „школска 
спрема: ССС у четворогодишњем трајању, 
техничког смјера“ замјењују се ријечима: „школска 
спрема: ССС у трогодишњем трајању, техничког 
смјера“. 

 
Члан 2. 

У члану 20. код радног мјеста „сарадник на 
пројекту“, ријечи: „школска спрема: 180 ECTS 
бодова или еквивалент, друштвеног или техничког 
смјера“ замјењују се ријечима: „школска спрема: 
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виша стручна спрема или 180 ECTS бодова или 
еквивалент, друштвеног или техничког смјера“. 

 
Члан 3. 

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

Број: ИН 224/22 В.Д. директора 
Датум: 22.11.2022. године Александар Дрљача, с.р. 

 
                                                                                                                                                                                                                                                     
  112.                                                                                                                            

На основу члана 82. став 3. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

члана 43. Закона о буџетском систему Републике 

Српске („Службени гласник Републике Српске“, 

број: 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16)  и члана 89. 

Статута Града Приједор („Службени гласник Града 

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

Приједор, доноси  

 

ПРАВИЛНИК 

о поступку додјеле средстава даровања 

(донације), помоћи покровитељства/спонзорства 

која се исплаћују из буџета Града Приједор 

 

Члан 1. 

Овим правилником уређује се поступак 

додјеле средстава, која се планирају у буџету Града 

Приједор, на потрошачкој јединици 

Градоначелника - економски код 415200 Грантови у 

земљи, а све у сврху даровања (донација), помоћи 

и покровитељства/спонзорства. 

 

Члан 2. 

Средствима из члана 1. овог правилника 

располаже се у складу са усвојеним буџетом и 

одлуком о извршењу буџета за сваку годину. 

 

Члан 3. 

(1) Градоначелник може додјелити 

средства, за хуманитарне акције, културне, 

образовне, научне, здравствене, спортске, вјерске, 

социјалне и друге општекорисне или оправдане 

намјене. 

(2) Средства се додјељују правним 

лицима – фондацијама, удружењима и другим 

организацијама, чија основна сврха није стицање 

добити, јединицама локалне самоуправе или 

другим јединицама власти, као и физичким лицима 

– појединцима, у земљи и иностранству. 

(3) Основни критеријуми за додјелу 

средстава су друштвена одговорност, квалитетни и 

оригинални пројекти, побољшање положаја и 

функционисања фондација и удружења од јавног 

интереса или друштвене заједнице у цјелини, 

подршка појединцима од значаја за промоцију 

корисних, друштвених активности (спорт, наука, 

умјетност и сл.) или помоћ појединцима у стању 

социјалне потребе или природне и друге несреће. 

(4) Средства из члана 1. овог 

правилника могу се додјељивати, у току једне 

буџетске године, једном физичком лицу 

максимално до износа од 1.000,00 КМ, а једном 

правном лицу максимално до износа од 5.000,00 

КМ. 

(5) Изузетно од претходног става овог 

члана, у посебним оправданим случајевима, 

средства се могу додјељивати и у већем износу. 

Члан 4. 

(1) За додјелу средстава, у складу са 

овим правилником, подноси се захтјев 

Градоначелнику. 

(2) Захтјев обавезно садржи: податке о 

подносиоцу захтјева, (име и презиме/назив, 

адреса/сједиште, ЈМБ/ЈИБ, контакт телефон), број 

текућег/жиро рачуна, намјену тражења 

донације/помоћи/покровитељства/спонзорства, 

висину потребних средстава, кратко образложење, 

евентуалне доказе, потпис/потпис и печат 

одговорног лица. 

(3) У случају финансирања пројекта, уз 

захтјев се доставља и основна пројектна 

докуметација, која обавезно садржи укупан износ 

средстава потребних за реализацију пројекта, те 

висину тражених средстава од Града Приједор. 

(4) Ако је захтјев поднесен у току 

трајања јавних позива, на које се подносилац може 

пријавити по истом основу, подносилац се упућује 

на јавни позив. 

(5) Предност у додјели средстава, у 

складу са овим правилником, имају подносиоци 
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захтјева којима нису била додјељена средства из 

буџета Града Приједор у другом поступку у текућој 

години. 

(6) Уколико захтјев није одобрен, 

подносиоцу се доставља обавјештење. 

 

Члан 5.  

(1) Одлуку о додјели средстава из члана 

1. овог правилника доноси Градоначелник. 

(2) У случају додјеле средстава за 

покровитељства/спонзорства, права и обавезе 

између корисника средстава и Града Приједор,  

регулушу се уговором о поровитељству/ 

спонзорству. 

(3) У случају покровитељства 

/спонзорства, корисник средстава је дужан 

истакнути визуелни назив и индентитет Града 

Приједор, током реализације пројекта, односно 

манифестације. 

 

Члан 6. 

(1) Корисник средстава добијена/ 

одобрена средства користи намјенски у складу са 

одлуком, односно уговором из члана 5. овог 

правилника. 

(2) Правна лица/подносиоци захтјева су 

обавезни да Кабинету градоначелника поднесу 

писани, односно финансијски извјештај о 

намјенском трошењу средстава са релевантним 

доказима. 

(3) Рок за подношење извјештаја је 90 

дана од дана додјеле средстава или 30 дана од 

дана реализације пројекта или одржаног догађаја, 

а најкасније до 31. јануара наредне године, за 

претходну годину. 

(4) У случају ненамјенског трошења 

средстава, корисник је дужан да врати додјељена 

средства. 

Члан 7. 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у "Службеном гласнику Града 

Приједор". 

 

Број: 02-052-31/22    Градоначелник 
Датум, 18. 10. 2022. године Слободан Јавор, с.р. 

 

 

113. 

           На основу члана 82. тачка 3.  Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број: 

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

Приједор (“Службени гласник Града Приједора” 

број: 12/17) и члана 22. Правилника о додјели 

стипендија Града Приједор ученицима средњих 

школа и студентима првог циклуса студија на 

високошколским установама(„Службени гласник 

Града Приједор“, број: 18/21 и 19/21), 

Градоначелник Града Приједор  доноси 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању Комисије за додјелу стипендија 

Града Приједор ученицима  

средњих школа и студентима првог циклуса 

студија на високошколским установама за 

школску/академску 2022/23. годину 

 

1. Именује се Комисија за додјелу стипендија Града 

Приједор ученицима средњих школа и студентима 

првог циклуса студија на високошколским 

установама за школску/академску 2022/23. годину 

(у даљем тексту: Комисија), у сљедећем саставу: 

- Дијана Остојић – предсједник, 

- Драган Вученовић - члан, 

- Бојан Штрбац – члан. 

 

 2. Задатак Комисије је да, у складу са Правилником 

о додјели стипендија Града Приједор ученицима 

средњих школа и студентима првог циклуса студија 

на високошколским установама („Службени 

гласник Града Приједор“, број: 18/21 и 19/21), 

проведе поступак за додјелу стипендија Града 

Приједор по Јавном конкурсу за додјелу стипендија 

Града Приједор ученицима средњих школа за 

школску 2022/23. годину и по Јавном конкурсу за 

додјелу стипендија Града Приједор студентима 

првог циклуса студија на високошколским 

установама за академску 2022/2023. годину.  
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 3.  Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града 

Приједор“.   

 

Број: 02-111-217/22 ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум: 14. 11. 2022. године Слободан Јавор, с.р. 

 

114.                                                                                                                

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 6. 

Правилника о субвенцији трошкова ђачког превоза 

(„Службени гласник Града Приједор“, број: 14/22), 

Градоначелник Града Приједор  доноси 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању Комисије за разматрање пријава по 

јавном позиву за субвенцију трошкова ђачког 
превоза

 
I - Именује се Комисија за разматрање 

пријава по јавном позиву за субвенцију трошкова 

ђачког превоза ( у даљем тексту: Комисија) у 

сљедећем саставу: 

    
1. Дијана Остојић - предсједник Комисије, 
2. Гордана Стојановић - члан, 
3. Александра Кос – члан 

 
II - Задатак Комисије је да у складу са 

Правилником о субвенцији ђачког превоза проведе 

поступак за додјелу субвенције по Јавном позиву за 

субвенцију трошкова ђачког превоза за ученике 

средњих школа, у оквиру посебних категорија, са 

подручја града Приједора. 

III - Ово Рјешење ступа на снагу даном 

доношења и биће објављено у „Службеном  

гласнику Града Приједор“. 

 

Број: 02-111-184/22 ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Датум, 4. 10. 2022. године Слободан Јавор, с.р. 
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С А Д Р Ж А Ј 
Број акта                                                                                                                                                                           Страна 

229.  Рјешење о престанку мандата предсједнику Скупштине града Приједора 1045. 
230.  Закључак о усвајању Нацрта буџета Града Приједора за 2023.годину 1045. 
231.  Одлука о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање директора јавних 

установа чији је оснивач Град Приједор 
1046. 

232.  Одлука о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање директора Развојне 
Агенције града Приједора „ПРЕДА“ Приједор 

1050. 

233.  Одлука о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање два члана управног 
одбора у ЈУ Галерија „Сретен Стојановић“ Приједор 

1053. 

234.  Рјешење о именовању Комисије за спровођење поступка за избор и именовање чланова 
управних одбора и директора јавних установа чији је оснивач Град Приједор 

1056. 

235.  Одлука о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање предсједника и чланова 
Одбора за жалбе Града Приједор 

1056. 

236.  Рјешење о именовању Комисије за избор и именовање предсједника и чланова одбора 
за жалбе Града Приједор 

1059. 

237.  Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности директора ЈЗУ „Дом здравља“ Приједор 1059. 
238.  Рјешења о именовању вршиоца дужности директора ЈЗУ „Дом здравља“ Приједор 1060. 
239.  Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности директора ЈУ „Центар за приказивање 

филмова“ Приједор 
1060. 

240.  Рјешење о именовању  вршиоца дужности директора ЈУ „Центар за приказивање 
филмова“ Приједор 

1061. 

241.  Одлука о измјени и допуни Одлуке о именима улица и тргова 1061. 
242.  Закључак, број: 01-022-177/22 1067. 
243.  Закључак, број: 01-022-178/22 1067. 
244.  Закључак, број: 01-022/179/22 1067. 
245.  Рјешење о именовању Савјета за израду Измјене дијела Измјене и допуне Регулационог 

плана централне зоне Приједора са споменичким комплексом – И Фаза, Радни назив 
Регулациони план „Центар – Југ“ Блок 2 

1067. 

246.  Рјешење о именовању Савјета за израду Измјене дијела Регулационог плана насеља 
„Пећани“ – Секција 1 и Секција 2 

1068. 

247.  Закључак о усвајању Извјештаја о реализацији Одлуке о допунским правима бораца, 
ратних војних инвалида, породица погинулих и умрлих ратних војних инвалида 
одбрамбено- отаџбинског рата Републике Српске  („Службени гласник Града Приједор“, 
број:9/21) 

1069. 

248.  Резолуција за рјешавање питања о правима бораца, ратних војних инвалида, породица 
погинулих бораца и умрлих ратних војних инвалида и бораца одбрамбено-отаџбинског 
рата Републике Српске 

1069. 

249.  Одлука о измјени одлуке о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп 
пољопривредног земљишта у својини Републике Српске, на подручју града Приједора 
на име Фарма „Браћа Паратушић“ с.п. Паратушић Суад 

1071. 

250.  Одлука о измјени одлуке о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп 
пољопривредног земљишта у својини Републике Српске, на подручју града Приједора 
на име Фарма „Карајица“ с.п. Карајица Наташа 

1072. 

251.  Одлука о измјени одлуке о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп 
пољопривредног земљишта у својини Републике Српске, на подручју града Приједора 
на име Лазић Драшко 

1073. 

252.  Одлука о измјени одлуке о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп 
пољопривредног земљишта у својини Републике Српске, на подручју града Приједора 
на име Лазић Радоја 

1074. 
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253.  Одлука о измјени одлуке о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп 
пољопривредног земљишта у својини Републике Српске, на подручју града Приједора 
на име Велаула Душан 

1075. 

254.  Закључак о усвајању Информације о пословању привредних субјеката града Приједора 
за 2021.годину 

1076. 

 РЕФЕРАТИ ИЗ ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ОБЛАСТИ  
255.  Одлука о преносу права посједа без накнаде, Чобановић Дрина 1077. 

   
 АКТИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА  

110.  Статут Јавне установе „Матични музеј Козаре Приједор“ у Приједору 1077. 
111.  Правилник о измјенама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији 

радних мјеста у Развојној агенцији града Приједор „ПРЕДА“ Приједор 
1081. 

112.  Правилник о поступку додјеле средстава даровања (донације), помоћи 
покровитељства/спонзорства која се исплаћују из буџета Града Приједор 

1082. 

113.  Рјешење о именовању Комисије за додјелу стипендија Града Приједор ученицима 
средњих школа и студентима првог циклуса студија на високошколским установама за 
школску/академску 2022/23. годину  

1083. 

114.  Рјешење о именовању Комисије за разматрање пријава по јавном позиву за 
субвенцију трошкова ђачког превоза 

1084. 

 

 

 

-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 
 
 

 

 

http://www.prijedorgrad.org/

