




 
ПРИЈЕДЛОГ 

 
На основу члана 39. Статута Града Приједора („Службени гласник Града Приједора“, број: 12/17) и 

чланова 133.,134.,135.,136. и 137. Пословника Скупштине града Приједора („Службени  гласник Града 
Приједора“ број:  2/18 и 2/20) Скупштина Града Приједора на ___. сједници одржаној дана  ____. године 
донијела је 
    
    

П Р О Г Р А М   Р А Д А 
СКУПШТИНЕ ГРАДА ПРИЈЕДОРА ЗА 2023. ГОДИНУ 

 
I   У В О Д 
 

Програмом рада утврђује се садржај послова и задатака Скупштине Града Приједора, начин и 
рокови њиховог извршавања као и носиоци тих активности.  
 

Програм рада Скупштине Града Приједора за 2023. годину садржи активности Скупштине које 
произилазе из Устава, Закона, Статута Града и других прописа, утврђене политике, економског развоја и 
усвојене Стратегије Града, као и друге послове и задатке у рјешавању питања од интереса за грађане.  
 

У припреми за израду Програма рада прибављени су приједлози и мишљења Градоначелника 
Града Приједора и политичких партија и странака које партиципирају у Скупштини Града, те јавних 
установа и организација. 
  

Скупштина Града Приједора ће у 2023. години, своје активности усмјерити у складу са овим 
Програмом рада који обухвата најактуелнија питања друштвено економског развоја која су од интереса за 
грађане, предузећа, установе и друге облике организовања живота и рада у Граду Приједору. 

Током цијеле године Скупштина ће водити активности у стварању услова за бољи рад многих 
установа, предузећа, спортских клубова и културно умјетничких друштава, те удружења грађана.  

У овој години истиче мандат појединим управним и надзорим одборима у Јавним установама и 

предузећима чији је оснивач град Приједор те ће се морати расписивати конкурси и вршити нова 

именовања. Исто тако потребно је да се распишу и одрже избори за савјете мјесних заједница у складу са 

Изборним законом Републике Српске.  

Скупштина ће разматрати и друга питања која нису предвиђена овим Програмом, за која током 
године покрену иницијативу грађани, политичке странке и партије и други легитимни субјекти, а у складу 
са Законом, Статутом Града и Пословником Скупштине Града.  
 

Како је Програм сачињен по тромјесечјима, у том смислу је и потребно пратити његово извршење.
  
I – Јануар – Март 2023.године 
 

1. Приједлог Програма рада Скупштине града Приједора за 2023. годину, 

Обрађивач: Одсјек за стручне и административне послове Скупштине града, 

Предлагач: Предсједник Скупштине 

 
2. План рада  Градоначелника и Градске управе Приједор за 2023.годину, 

Обрађивач: Кабинет Градоначелника, 
Предлагач: Градоначелник. 
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3. Извјештај о раду Градоначелника и Градске управе за 2022.годину, 
Обрађивач: Кабинет Градоначелника, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

4. Приједлог Одлуке и висини вриједности непокретности на подручју града Приједора по зонама 
за 2023.годину, 
Обрађивач: Одјељење за финансије, 
Предлагач: Градоначелник. 

 
5. Приједлог Одлуке о утврђивању пореске стопе за опорезивање непокретности на подручју 

Града Приједора за 2023, 
Обрађивач: Одјељење за финансије, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

6. Приједлог Правилника о евиденцији непокретности, 
Обрађивач: Одјељење за финансије, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

7. Одлука о управљању, располагању и стицању грађевинског земљишта,  
Обрађивач: Одјељење за финансије, 
Предлагач: Градоначелник. 

 
8. Одлука о управљању , располагању и стицању непокретности, 

Обрађивач: Одјељење за финансије, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

9. Одлука о отпису потраживања и обавеза,  
Обрађивач: Одјељење за финансије, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

10. Приједлог Одлуке о Програму уређења грађевинског земљишта за 2023.годину, 
Обрађивач: Одјељење за просторно уређење, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

11. Приједлог Одлуке о утврђивању основице за израчунавање висине ренте у 2023.години, 
Обрађивач: Одјељење за просторно уређење, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

12. Приједлог Одлуке о утврђивању просјечне цијене трошкова припремања градског грађевинског 
земљишта за 2023.годину,   

              Обрађивач: Одјељење за просторно уређење, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

13. Приједлог Одлуке о утврђивању просјечних јединичних цијена радова комуналне и друге јавне 
инфраструктуре и уређења јавних површина,   

              Обрађивач: Одјељење за просторно уређење, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

14. Приједлог Одлуке о висини трошкова уређења градског грађевинског земљишта за 2023.годину,  
Обрађивач: Одјељење за просторно уређење, 
Предлагач: Градоначелник. 
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15. Приједлог Одлуке о утврђивању просјечно остварене накнаде трошкова уређења градског 
грађевинског земљишта за 2023.годину, 
Обрађивач: Одјељење за просторно уређење, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

16. Приједлог Одлуке о доношењу Измјене дијела Регулационог плана рудника жељезне руде 
„Омарска“, 
Обрађивач: Одјељење за просторно уређење, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

17. Приједлог Одлуке о доношењу  Регулационог плана  „Центар“, 
Обрађивач: Одјељење за просторно уређење, 
Предлагач: Градоначелник. 

 
18. Приједлог Одлуке о доношењу Измјене дијела Регулационог плана централне зоне Приједора 

са споменичким комплексом  - I Фаза, Радни назив „Центар-Југ“ Блок 2, 
Обрађивач: Одјељење за просторно уређење, 
Предлагач: Градоначелник. 

 
19. Приједлог Приједлог Одлуке о доношењу Измјене дијела Регулационог плана“Пећани“ Секција 

1 и Секција 2,  
Обрађивач: Одјељење за просторно уређење, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

20. Информација  о броју уписа у матичне књиге рођених, вјенчаних  и умрлих на подручју града 
Приједора у 2022.години, 
Обрађивач: Одјељење за општу управу, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

21. Информација о реализацији Програма кориштења средстава за подстицај у предузетништву, 
малим и средњим предузећима у 2022.години, 
Обрађивач : Одјељење за привреду и предузетништво, 
Предлагач : Градоначелник. 
 

22. Извјештај о раду Развојне Агенције града Приједора „ПРЕДА“, Приједор за 2022.годину,  
Обрађивач: Развојна Агенција града Приједора „ПРЕДА“, Приједор, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

23.  Програм употребе средстава од боравишне таксе на подручју града Приједора за  2023.годину,  
Обрађивач : Туристичка организација Града Приједора и Одјељење за привреду и   
                       педузетништво, 
Предлагач : Градоначелник. 
 

24. Извјештај о реализацији Програма употребе средстава од боравишне таксе  на подручју града 
Приједора за 2021.годину, 
Обрађивач : Туристичка организација Града Приједора и Одјељење за привреду и         
                       предузетништво, 
Предлагач : Градоначелник. 
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25. Програм мјера за спрјечавање и сузбијање, елиминацију и ерадикацију заразних болести на 
подручју града Приједора за 2023.годину, 
Обрађивач: Одјељење за образовање, здравство, социјалну заштиту и пронаталитетну и 
демографску политику, 
Предлагач: Градоначелник. 

 
26. Програм мјера систематске превентивне дезинсекције и дератизације на подручју града 

Приједора за 2023.годину, 
Обрађивач: Одјељење за образовање, здравство, социјалну заштиту и пронаталитетну и 
демографску политику, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

27. Годишњи план систематске превентивне дезинсекције и дератизације на подручју града 
Приједора за 2023.годину, 
Обрађивач: Одјељење за образовање, здравство, социјалну заштиту и пронаталитетну и 
демографску политику, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

28. Приједлог Одлуке о издвајању средстава из буџета града Приједор за област предшколског 
васпитања и образовања за 2023.годину, 
Обрађивач: Одјељење за образовање, здравство, социјалну заштиту и пронаталитетну и 
демографску политику, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

29. Приједлог Одлуке о економској цјени услуга предшколске установе ЈУ Дјечији вртић „Радост“ 
Приједор за 2023.годину, 
Обрађивач: Одјељење за образовање, здравство, социјалну заштиту и пронаталитетну и 
демографску политику, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

30. Приједлог Одлуке о уписним подручјима основних школа на подручју града Приједора, 
Обрађивач: Одјељење за образовање, здравство, социјалну заштиту и пронаталитетну и 
демографску политику, 
Предлагач: Градоначелник.  
 

31. Информација о реализацији буџетских средстава за пољопривреду и рурални развој  у 2022. 
години, 
 Обрађивач : Одјељење за пољопривреду и рурални развој, 
 Предлагач : Градоначелник. 
 

32. Приједлог Одлуке о расписивању Јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у 
својини Републике Српске, на подручју града Приједора, путем прибављања писаних понуда, 
Обрађивач : Одјељење за пољопривреду и рурални развој, 
 Предлагач : Градоначелник. 

 
33. Информација о избору и реализацији пројеката невладиних организација у 2022.години, 

Обрађивач: Одјељење за културу, међунродну сарадњу, спорт и невладине организације, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

34. Информација о раду културно-умјетничких друштава и удружења из области аматеризма у 
култури за 2022.годину, 
Обрађивач: Одјељење за културу, међунродну сарадњу, спорт и невладине организације, 
Предлагач: Градоначелник. 
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35. Информација о избору и реализацији пројеката омладинског сектора Града Приједора у 

2022.години, 
Обрађивач: Одјељење за културу, међунродну сарадњу, спорт и невладине организације, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

36. Извјештај о реализацији Одлуке о увођењу субвенција за кориснике водних услуга на подручју 
града Приједор за 2022.годину, 
Обрађивач: Одсјек за стратешко планирање, управљањем пројектима и развојем, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

37. Извјештај о имплементацији Интегралне стратегије развоја града Приједор за 2023.годину, 
Обрађивач: Одсјек за стратешко планирање, управљањем пројектима и развојем, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

38. Ревидирани план капиталних инвестиција за 2023.годину, 
Обрађивач: Одсјек за стратешко планирање, управљањем пројектима и развојем, 
Предлагач: Градоначелник. 

 
 

II – Април – Јуни 2023.године 
 

1. Извјештај о извршењу буџета града Приједора за период јануар – децембар 2022.године, 
 Обрађивач: Одјељење за финансије, 

Предлагач: Градоначелник. 

 
2. Нацрт Одлуке  о усвајању I Ребаланса буџета Града Приједора за 2023. годину, 

Обрађивач: Одјељење за финансије, 
Предлагач: Градоначелник. 

 
3. Приједлог  Одлуке о о усвајању I Ребаланса  буџета Града Приједора за 2023. годину, 

Обрађивач: Одјељење за финансије, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

4. Oдлуке о извршењу I Ребаланса  буџета Града Приједора за 2023. годину 
Обрађивач: Одјељење за финансије, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

5. Приједлог Одлуке о доношењу Просторног плана града Приједор 2020.-2040.година 
Обрађивач: Одјељење за просторно уређење, 

  Предлагач: Градоначелник. 
 

6. Приједлог Одлуке о доношењу Урбанистичког плана Козарац и контакт подручја 2019-
2039.година, 

              Обрађивач: Одјељење за просторно уређење, 
    Предлагач: Градоначелник. 
 

7. Прједлог Одлуке о доношењу Регулационог плана дијела градског подручја Приједор               
између дијелова улица Српских великана и Алеје козарског одреда – Радни назив „Крајина-
Целпак Б-1“, 
Обрађивач: Одјељење за просторно уређење, 

    Предлагач: Градоначелник. 
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8. Приједлог Одлуке о доношењу Регулационог плана „Центар - Југ“ блок 1,  
Обрађивач: Одјељење за просторно уређење, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

9. Приједлог Одлуке о доношењу Регулационог плана „Центар -  Сјевер“ Блок 1 
Обрађивач: Одјељење за просторно уређење, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

10. Приједлог Одлуке о именима улица и тргова,  
              Обрађивач: Одјељење за саобраћај, комуналне послове и заштиту животне   

                      средине и имовинско-стамбене послове, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

11. Приједлог Програма коришћења прихода остварених по основу водних накнада за 2023.годину,  
              Обрађивач: Одјељење за саобраћај, комуналне послове и заштиту животне   

                      средине и имовинско-стамбене послове, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

12. Приједлог Програма коришћења прихода остварених по основу накнада за коришћење шума и 
шумског земљишта  за 2023.годину,  

       Обрађивач: Одјељење за саобраћај, комуналне послове и заштиту животне   
                                     средине и имовинско-стамбене послове, 
 Предлагач: Градоначелник. 
 

13. Приједлог План редовног одржавања, реконструкције и изградње локалних путева, 
некатегорисаних путева и улица на подручју града Приједор за 2023.годину, 
Обрађивач: Одјељење за саобраћај, комуналне послове и заштиту животне   

                                      средине и имовинско-стамбене послове, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

14. Приједлог Одлуке о безбједности саобраћаја на путевима Града Приједор, 
 Обрађивач: Одјељење за саобраћај, комуналне послове и заштиту животне   

                                      средине и имовинско-стамбене послове, 
 Предлагач: Градоначелник. 

 
15. Извјештај о раду Туристичке организације града Приједор за 2022.годину, 

Обрађивач: Туристичка организација града Приједора и Одјељење за привреду и     
                       предузетништво, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

16. Извјештај о пословању АД „Топлана“ Приједор, у 2022. години, 
Обрађивач : АД „Топлана“ Приједор и Одјељење за привреду и предузетништво,  
Предлагач : Градоначелник. 

 
17. Извјештај о пословању АД „Градска тржница“ Приједор, у 2022.години, 

Обрађивач: АД „Градска тржница“ Приједор и Одјељење за привреду и предузетништво,  
Предлагач : Градоначелник. 

 
18. Извјештај о пословању АД „Водовод“ Приједор, у 2022.години, 

Обрађивач : АД „Водовод“ Приједор и Одјељење за привреду и предузетништво,  
Предлагач : Градоначелник. 
 

 



7 
 

19. Извјештај о пословању АД „Комуналне услуге“ Приједор у 2022.години, 
Обрађивач: АД „Комуналне услуге“ Приједор и Одјељење за привреду и предузерништво,  
Предлагач : Градоначелник. 
 

20. Извјештај о пословању „Аутотранспорт Приједор“ а.д. Приједор за  2022.годину  
Обрађивач: „Аутотранспорт Приједор“ а.д. Приједор и Одјељење за привреду и  
                       предузетништво,   
Предлагач: Градоначелник. 
 

21. Извјештај о пословању ЈУ „Завод за изградњу града“ Приједор за  2022.годину, 
Обрађивач: ЈУ „Завод за изградњу града“ Приједор и Одјељење за привреду и   
                       предузетништво,  
Предлагач: Градоначелник. 
 

22. Извјештај о раду здравствених и социјалних установа на подручју града Приједора у 
2022.години, 
ЈЗУ Дом здравља Приједор, 
ЈУ Градска апотека Приједор, 
ЈУ Центар за социјални рад Приједор, 
ГО Црвени крст Приједор, 
Обрађивач: Јавна установа и Одјељење за образовање, здравство и социјалну заштиту и 
пронаталитену демографску политику, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

23. Извјештај о спровођењу Акционог плана превенције кривичних дијела почињених из мржње и 
предрасуда на подручју града Приједора за период 2022-2026.година за 2022.годину,     
Обрађивач: Одјељење за културу, међунродну сарадњу, спорт и невладине организације, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

24. Информација о раду матичних јавних установа  из области културе за  2022.годину,  
ЈУ Народна библиотека „Ћирило и Методије“  
ЈУ Музеј Козаре Приједор 
Обрађивач: Јавна установа и Одјељење за културу, међународну сарадњу, спорт и невладине 
организације,                                                                                  
Предлагач: Градоначелник. 
 

25. Извјештај о раду  јавних установа  из области културе  у 2022.години,  
            ЈУ Позориште „Приједор“ Приједор 
            ЈУ Галерија „Сретен Стојановић“   Приједор, 
            ЈУ „Центар за приказивање филмова“  

Обрађивач: Јавна установа и Одјељење за културу, међународну сарадњу, спорт и невладине 
организације, 

            Предлагач: Градоначелник. 
 

26. Извјештај о раду ИПЦ „Козарски вјесник“Приједор за 2022.годину, 
     Обрађивач: ИПЦ „Козарски вјесник“ Приједор, 

Предлагач: Градоначелник и Одјељење за образовање, здравство и социјалну заштиту и 
пронаталитену демографску политику. 
 

27. Извјештај о раду ЈУ Спортска дворана „Младост“ Приједор за 2022.годину, 
 Обрађивач:  ЈУ СД  „Младост“ Приједор, 
 Предлагач: Градоначелник и Одјељење за образовање, здравство и социјалну заштиту и 
пронаталитену демографску политику. 
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28. Извјештај о реализацији Плана капиталних инвестиција Града Приједор (2021.-2023.година) за 
2022.годину, 

Обрађивач: Одсјек за стратешко планирање, управљањем пројектима и развојем, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

29. Извјештај о реализацији Плана имплементације Интегралне стратегије развоја града Приједор 
(2014.-2024.година) за 2022.годину,  
Обрађивач: Одсјек за стратешко планирање, управљањем пројектима и развојем, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

30. Приједлог Одлуке о расписивању избора за чланове Савјета мјесних заједница града Приједора,  
Обрађивач: Одсјек за мјесне заједнице, 
Предлагач: Градоначелник. 

 
III – Јули – Септембар 2023.године 

 
1. Извјештај о извршењу буџета Града Приједора за период јануар – јуни  2023.године, 

              Обрађивач: Одјељење за финансије, 
              Предлагач: Градоначелник. 
 

2. Приједлог Одлуке о доношењу Измјене дијела Регулационог плана централне зоне Приједора са 
споменичким комплексом I Фаза, Радни назив „Центар“ Блок 2, 
Обрађивач: Одјељење за просторно уређење, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

3. Приједлог Одлуке о доношењу Регулационог плана „Центар – Сјевер“ Блок 2, 
             Обрађивач: Одјељење за просторно уређење, 
             Предлагач: Градоначелник. 
 

4. Информација о пословању привредних субјеката града Приједора за  2022.годину, 
      Обрађивач:  Агенција „ПРЕДА-ПД“ Приједор и Одјељење за привреду и  предузетништво, 
      Предлагач: Градоначелник. 
 

5. Приједлог Одлуке о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп пољопривредног 
земљишта у својини Републике, 
Обрађивач : Одјељење за пољопривреду и рурални развој, 

       Предлагач : Градоначелник. 
 

6. Информација о раду и утрошку средстава спортских клубова у  2022.години, 
             Обрађивач: Одјељење за културу, међунродну сарадњу, спорт и невладине организације,                              
             Предлагач: Градоначелник. 
 
IV – октобар – децембар 2023.године        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Нацрт Одлуке  о усвајању II Ребаланса буџета Града Приједора за 2023. годину, 
Обрађивач: Одјељење за финансије, 
Предлагач: Градоначелник. 

 
2. Приједлог  Одлуке о усвајању   II Ребаланса буџета Града Приједора за 2023. годину, 

Обрађивач: Одјељење за финансије, 
Предлагач: Градоначелник. 
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3. Приједлог Oдлуке о извршењу II Ребаланса буџета Града Приједора за 2023. годину 
Обрађивач: Одјељење за финансије, 
Предлагач: Градоначелник.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 
4. Нацрт Одлуке о  усвајању буџета града Приједора за  2024.годину, 

Обрађивач: Одјељење за финансије, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

5. Приједлог Одлуке о усвајању буџета града Приједора за  2024.годину, 
Обрађивач: Одјељење за финансије, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

6. Приједлог Одлуке о извршењу буџета града Приједора за 2024.годину, 
Обрађивач: Одјељење за финансије, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

7. Приједлог Одлуке о доношењу Зонинг плана подручја посебне намјене „Тукови – Матарушко 
поље“, 
Обрађивач: Одјељење за просторно уређење, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

8. Приједлог Одлуке о држању и заштити домаћих животиња и кућних љубимаца на подручју 
Града Приједор,  
Обрађивач: Одјељење за саобраћај, комуналне послове и заштиту животне                             
                        средине и имовинско-стамбене послове, 
Предлагач: Градоначелник. 

 
9. Приједлог Програма заједничке комуналне потрошње за 2024.годину, 

Обрађивач: Одјељење за саобраћај, комуналне послове и заштиту животне   
                              средине и имовинско-стамбене послове, 

Предлагач: Градоначелник. 
 

10. Извјештај о раду ЈУ Дјечији вртић „Радост“ Приједор за школску  2022/23.годину, 
              Обрађивач: ЈУ Дјечији вртић „Радост“ Приједор, 

Предлагач: Градоначелник и Одјељење за образовање, здравство и социјалну заштиту и 
пронаталитену демографску политику. 
 

11. Информација о школској 2022/2023.години са приједлогом мјера за побољшање васпитно-
образовног процеса, 
Обрађивач: Одјељење за образовање, здравство, социјалну заштиту и пронаталитетну и 
демографску политику, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

12. Извјештај о стипендирању ученика и студената у школској/академској 2022/2023.години и 
награђивање најуспјешнијих ученика у основним и средњим школама, 
Обрађивач: Одјељење за образовање, здравство, социјалну заштиту и пронаталитетну и 
демографску политику, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

13. Приједлог Одлуке о  мртвозорству на подручју града Приједора за 2024.годину, 
Обрађивач: Одјељење за образовање, здравство, социјалну заштиту и пронаталитетну и 
демографску политику, 
Предлагач: Градоначелник. 
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14. Информација о реализованим пронаталитетним и демографским мјерама са приједлогом мјера 
за побољшање пронаталитетне политике, 
Обрађивач: Одјељење за образовање, здравство, социјалну заштиту и пронаталитетну и 
демографску политику, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

15. 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), 
Обрађивач: Одјељење за борачко-инвалидску заштиту, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

16. Информација о раду Савјета мјесних заједница, 
Обрађивач: Одсјек за мјесне заједнице, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

17. Приједлог Одлуке о усвајању Стратегије развоја Града Приједора за  период 2024-2030.годину, 
Обрађивач: Одсјек за стратешко планирање, управљањем пројектима и развојем, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

18. План капиталних инвестиција (ПКИ) за период 2024-2026.година, 
Обрађивач: Одсјек за стратешко планирање, управљањем пројектима и развојем, 
Предлагач: Градоначелник. 

 
III  ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ СКУПШТИНЕ ГРАДА 
 
 Скупштина Града Приједора ће за планирани период, односно у 2023. години, на основу захтјева 
одборника, политичких партија и странака,  те других субјеката који креирају политику локалне заједнице 
покренути питања и по потреби одржати тематске сједнице Скупштине Града из области гдје  је Град 
надлежан да их уређује и дјелује у складу са Законом. 
       У току календарске године, Полицијска управа Приједор поднијеће  информацију о безбједносној 
ситуацији на подручју Града Приједора. 
 
IV   МЈЕРЕ ЗА ИЗВРШЕЊЕ ПРОГРАМА           
 
 Обавеза свих носилаца активности и задатака при реализацији овог Програма, а у циљу 
ефикаснијих припрема сједница Скупштина: 
 

 да материјали буду стручно обрађени у складу са Законом и другим општим актима, те 
припремљени у довољном броју примјерака, са јасно назначеним и образложеним разлозима и 
циљевима, писани језички и граматички јасним ријечима, уз појашњење свих стручних израза,  

 

 да материјале претходно доставе на разматрање  овлаштеном предлагачу, а након тога, у случају 
да то буде потребно, са извршеним исправкама, измјенама и допунама, најкасније 10 дана прије 
одржавања сједнице, доставе материјале Стручној служби Скупштине Града ради благовремене 
доставе и дистрибуције материјала за засједање Скупштине Града како би Скупштина могла 
одржавати сједнице према Програму, 

 

 да материјале разматрају радна тијела Скупштине Града из своје надлежности, те мишљења о 
истим доставе Скупштини. 
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Овај Програм ће се објавити у „Службеном гласнику града Приједора“ и доставити свим носиоцима 
активности и задатака, као и свим другим субјектима заинтерсованим за његово праћење и реализацију. 

 
 

Број: 01-022-__/23  ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор,  СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: _____. године  Игор Кнегињић 

 













 

 

 

                                                                                                                           

ПРИЈЕДЛОГ 

 

 

 

 

 

О Д Л У К А 
О УТВРЂИВАЊУ ПОРЕСКЕ СТОПЕ ЗА ОПОРЕЗИВАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ НА ПОДРУЧЈУ 

ГРАДА ПРИЈЕДОР ЗА 2023. ГОДИНУ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                    Приједор, јануар 2023. године  
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На основу члана 8. Закона о порезу на непокретности („Службени гласник Републике 
Српске“ број: 91/15), члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“ број: 97/16 и 36/19), одредаба члана 39. Статута Града Приједора (“Службени гласник 
Града Приједора”, број: 12/17) и члана 135. став 1 Пословника Скупштине Града Приједора 
(„Службени гласник Града Приједора“, број: 2/18), Скупштина Града Приједора на __ сједници, 
одржаној __.__.2023. године, донијела је  

 
О Д Л У К У 

о утврђивању пореске стопе за опорезивање непокретности на подручју 
Града Приједор за 2023. годину 

 
I 

 
Овом одлуком одређује се пореска стопа за опорезивање непокретности које се налазе на 
подручју Града Приједор. 
 

II 
 
Непокретностима, у складу са Законом и овом одлуком, сматра се земљиште са свим оним што 
је трајно спојено са њим, или што је изграђено на површини земљишта, изнад или испод 
земљишта. 
 

III 
 
Пореска стопа за опорезивање непокретности утврђује се у висини од 0,18%. 
 

IV 
 
Пореска стопа за опорезивање непокретности у којима се непосредно обавља производна 
дјелатност утврђује се у висини од 0,10 %. 
 

V 
 
Овако одређена стопа примјењиваће се на процијењену вриједност непокретности. 
 

VI 
 
У случају обављања дефицитарне дјелатности обвезник може бити ослобођен обавезе 
плаћања пореза, о чему посебну одлуку доноси Скупштина Града. 
 

VII 
 

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

Приједора“. 

 

Број: 01-022-     /23  ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор  СКУПШТИНЕ ГРАДА: 
__.__.2023. године   
   

 



 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Чланом 8. Закона о порезу на непокретности („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 91/15) прописано је да скупштине општина и градова утврђују пореску стопу, најдаље до 
31. јануара за текућу годину, која се примјењује за опорезивање непокретности на њиховој 
територији .  

 
Одредбама истог члана прописано је да се порез на непокретност плаћа по стопи до 

0,20%. Пореска стопа за непокретности у којима се непосредно обавља производна дјелатност 
износи до 0,10%.  

 
Пореску основицу за обрачун пореза на непокретност представља процијењена тржишна 

вриједност непокретности. За сваку пореску годину, процијењена тржишна вриједност 
непокретности, која представља основицу за обрачун пореза, је њена вриједност на дан 31. 
децембар претходне године.  

 
 Како Град Приједор има законску обавезу да усвоји Одлуку о утврђивању пореске стопе 
за опорезивање непокретности на подручју Града Приједора за 2023. годину и како приходи по 
овом основу припадају 100% Граду Приједору, предлажемо Скупштини Града Приједора да 
усвоји ову Одлуку у предложеном тексту. 
 

 

 

ОБРАЂИВАЧ: ПРЕДЛАГАЧ: 
  

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ ГРАДОНАЧЕЛНИК: 
ГРАДА ПРИЈЕДОРА Слободан Јавор 

 



      ПРИЈЕДЛОГ 

 

На основу чл. 59. и 82. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике 

Српске”, бр. 97/16, 36/19 и 61/21) и члана __ Статута Града Приједор (“Службени гласник 

Града  Приједор”, бр. __) (у даљем тексту: “Град”), Скупштина Града, на____ сједници 

одржаној _________  доноси сљедећи: 

 

 

 

ПРАВИЛНИК 

О ЕВИДЕНЦИЈИ НЕПОКРЕТНОСТИ 

 

 

 

 

И   ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

 

Правилником о евиденцији непокретности (у даљем тексту: “Правилник”) уређују се 

успостављање и управљање евиденције непокретности Града Приједор, подаци који се 

уписују и начин уписивања података у евиденцију непокретности Града , састав и задужења 

радног тима и његових чланова и друга питања од значаја за евиденцију непокретности 

Града  (у даљем тексту: “Евиденција”).   

 

Ријечи које се користе у овом Правилнику, а које имају родно значење, односе се једнако на 

женски и мушки род. 

 

Члан 2. 

 

Евиденција се састоји од пописа сљедећих непокретности Града (у даљем тексту: 

“Непокретности”): 

1) непокретности чији је власник, сувласник или заједнички власник Град Приједор; 

2) непокретности на којима је на терет или у корист Града  засновано ограничено стварно 

право (залог, стварна и лична служност, реални терет, право грађења), краткорочни 

или дугорочни закуп или најам, ако нису обухваћене тачком 1); 

3) непокретности које Граду  стварају приход или расход, ако нису обухваћене тачкама 

1) и 2). 

 

Члан 3. 

 

Непокретности су систематизоване по областима и састоје се од сљедећих подевиденција (у 

даљем тексту: „Портфељи“): 

- грађевинско земљиште; 

- пословне  зграде које су предмет издавања 

         пословни простори (посебни делови зграде) који су предмет издавања   

-        службене зграде  

-        службени простори (као посебни делови зграде) 

- стамбене зграде 



-        станови; 

- гараже; 

- складишта; 

- јавне површине (паркинг, парк, зелене површине, дјечија игралишта, изворишта, и 

др.); 

- комунална инфраструктура (објекти водовода и канализације, линијски 

инфрастуктурни објекти: водовод, канализација, топловод, јавна расвјета,мостови, и 

др.); 

-        улице, сеоски и некатегорисани путеви  

- гробља и вјерски објекти 

- спортски објекти (спортски терени и стадиони, јавни базени, спортски центри, и др.); 

- културна добра и споменицикултуре којим управља град; 

- објекти и посебни делови зграда које користе јавне установе; 

- објекти и пословне просторије које користе привредна друштва у власништву или 

претежном власништву Града. 

 

Члан 4. 

 

Евиденција се води у електронском облику. 

 

Члан 5. 

 

Евиденција није јавни регистар. 

 

Подаци из Евиденције могу се јавно објављивати само на званичној wеб страници Града.  

 

Члан 6. 

 

Евиденцију успоставља и истом управља Одјељење за финансије. 

 

 

ИИ    ЕВИДЕНЦИЈА НЕПОКРЕТНОСТИ 

 

Члан 7. 

 

Подаци о непокретностима уписују се по портфељима. 

Комерцијалне непокретности који су предмет издавања у закуп  воде се у посебном 

портфељу под називом Комерцијалне непокретности.   

За сваку непокретност која је предмет евиденције формира се посебан досије у који се 

смјештају документи који се тичу непокретности (правни основ стицања, исправе о правном 

статусу објеката и др.) 

 

Члан 8. 

 

У Евиденцију се уписују сљедећи подаци: 

а) за грађевинско земљиште  

- катастарски и земљишнокњижни подаци;(катастарска честица,  катастарска 

општина, лист непокретнсоти)  

-        локација или адреса,  

- површина земљишнокњижне честице; 

- култура земљишнокњижне честице; 



- врста власништва (искључиво власништво, сувласништво, заједничко власништво или 

изванкњижно власништво) 

       удио у власништву (у случајусувласништва или заједничког власништва, други 

сувласници или заједнички власници у случају сувласништва или заједничког 

власништва); 

- титулар власништва 

- подаци о ограниченом стварном праву (залог, земљишни дуг, стварна или лична 

служност, реални терет, право грађења) или краткорочном или дугорочном закупу и 

најму); 

- вриједност непокретности, ако је исказана; 

-        намјена (јавно или остало) 

-        правни основ стицања 

-        подаци о национализацији 

- други значајни подаци о непокретностима.    

б) за објекте и посебне дијелове објеката:  

-    катастарски и земљишнокњижни подаци (кат. честица, број зграде, катастарска општина, 

спратност) 

-        адреса, 

- површина под објектом односно површина посебног дијела објекта; 

-        правни статус објекта 

-        правни основ стицања 

-     подаци о посебним дијеловима објекта и имаоцима права на посебним дијеловима 

објекта (за објекте) и подаци о посебним дијеловима објекта (број, спратност и др.) 

- врста власништва (искључиво власништво, сувласништво, заједничко власништво или 

изванкњижно власништво, удио у власништву у случају сувласништва или 

заједничког власништва, други сувласници или заједнички власници у случају 

сувласништва или заједничког власништва); 

- титулар власништва; 

- подаци о ограниченом стварном праву (залог, и сл.); 

- намјена  

-        подаци о кориснику, 

-        подаци о национализацији, 

- вриједност непокретности, ако је исказана   

-   подаци о фактичком стању објекта (у употреби је, оштећен, руиниран односно 

девастиран)      

- други значајни подаци о непокретностима.    

в) за линијску комуналну инфрастуктуру, улице, сеоске и некатегорисане путеве, јавну 

расвету и др. 

-   катастарски и земљишнокњижни подаци (кат. честица, , катастарска општина, подаци из 

катастра водова) 

-        адреса, 

- дужина; 

-        правни статус  

-        правни основ стицања 

- врста власништва (искључиво власништво, сувласништво, заједничко власништво или 

изванкњижно власништво, удио у власништву у случају сувласништва или 

заједничког власништва, други сувласници или заједнички власници у случају 

сувласништва или заједничког власништва); 

- титулар власништва; 

- подаци о ограниченом стварном праву (залог, и сл.); 

- намјена  



-        подаци о кориснику односно управљачу 

- вриједност непокретности, ако је исказана     

-  подаци о фактичком стању непокретности (у употреби/девастиран, нужна реконструкција 

и сл)    

- други значајни подаци о непокретностима.    

 

 

Члан 9. 

 

Вриједности непокретности и други економско-финансијски показатељи који се односе на 

непокретности евидентирају се у Одјељењу за финансије. 

 

2. Уписивање података у Евиденцију 

 

 

Члан 10. 

 

Податке у Евиденцију уписују чланови радног тима именовани одлуком Градоначелника (у 

даљем тексту: “Радни тим”). 

Радни тим је у обавези да прикупи све податке о непокретностима које су предмет 

евиденције, да прибави исправе о правима на непокретностима, правном статусу објеката и 

праву коришћења односно праву управљања, да прибави остале податке неопходне за 

вођење евиднеције и да формира досије за сваку непокрентости који се трајно чува.  

 

Члан 11. 

Сви кориснци односно носиоци права управљања непокретности у власништву Града, 

запослени у стручним службама градске управе који располажу потребним подацима и 

исправама о непокретностима, у обавези су да податке и исправе у вези непокретности које 

су предмет уноса у Евиденцију доставе у року од 30 дана од дана пријема захтева Радног 

тима за достављање података.  

 

Члан 12. 

 

Евиденција, о непокретностима,која се води у складу са овим Правилником је основ за 

сравњење непокретности са имовином која је евидентирана у главној, односно помоћним 

књигама основних средстава коју/е води Одјељење за финансије. 

 

Члан Радног тима из Одјељења за финансије дужан је, најмање једном годишње, на датум 

пописа имовине 31. децембар претходне године), да сравни евиденцију имовине из главне, 

односно помоћних књига основних средстава са подацима о непокретностима о којима се 

води Евиденција. 

 

3. Радни тим 

 

Члан 13. 

 

За потребе уписивања података у Евиденцију и праћења промјена односно уписивање 

података о промјенама у погледу евидентираних непокретности ,Градоначелник  доноси 

одлуку којом се именује Радни тим, у року од 30 дана од датума ступања на снагу овог 

Правилника. 

 



Радни тим чине представници организационих јединица који обављају послове везане за 

непокретности. 

 

Одлуком из став 1 овог члана  именује се вођа Радног тима. 

 

Члан 14. 

 

Сваки члан Радног тима задужен је за уписивање података у Евиденцију, односно праћење 

промјена које су везане за податке из Евиденције за области, односно портфеље за који је 

задужен, које је  у опису његовог радног мјеста или које одреди вођа Радног тима. 

 

Уписивање података који се тичу стварног или облигационог права на непокретнности врши 

се на основу копија докумената којима се у погледу статуса непокретности производе 

стварноправна или облигационоправна дејства (уговор о продаји, поклону или замјени 

Непокретности или о заснивању ограниченог стварног права на Непокретностима, уговор о 

закупу или најму Непокретности, пресуда или рјешење надлежног суда или управног 

органа, одлука Скупштине Града , одлука Градоначелника и сл.).   

 

Члан 15. 

 

Чланови Радног тима дужни су да потпуно и тачно уписују све податке који се тичу 

непокретности и портфеља за који су задужени.  

Сваки члан Радног тима дужан је да прати промјене које се односе на податке о 

непокретностима из портфеља за који је задужен и да све промјене упише у Евиденцију. 

 

Сваки члан Радног тима дужан је да вођи Радног тима доставља мјесечни извјештај о раду 

на уписивању података у Евиденцију путем емаила, у којем ће истовремено обавијестити 

вођу Радног тима о проблемима који се појаве у раду. 

 

Вођа Радног тима дужан је да Градоначелнику  путем емаила доставља тромјесечни 

извјештај о раду. 

 

Члан 16. 

 

Поступање чланова Радног тима противно одредбама члана 13. и 14. овог Правилника 

представља лакшу повреду радне обавезе. 

У случају да корисници односно управљачи непокретности у власништву Града као и 

запослени у стручним службама градске управе не достављају Радном тиму потребне 

податке и исправе у року утврђеном у члану 11. овог Правилника, вођа Радног тима дужан 

је да у свој тромесечни извјештај Градончаелнику унесе и информацију о томе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ИИИ ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 17. 

 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од датума објављивања у “Службеном гласнику 

Града  Приједор”, а почет ће се примјењивати након стављања у употребу одговарајућег 

софтвера. 

 

 

Број: _________ 

Датум: _________________ .2023. 

                                                                                                                       ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                                                           СКУПШТИНЕ ГРАДА 

 

                                                                                                            _________________________________ 



 

 ПРИЈЕДЛОГ 
    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 18. 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),  Скупштина града Приједора на __. сједници, одржаној ___. године, 
донијела је сљедећу 
 

О Д Л У К У 
о расписивању Јавног конкурса за избор и  именовање директора ЈУ Позориште  „ Приједор“ у 

Приједору  
                                                                         

Члан 1. 
I - Расписује се Јавни конкурс за избор и именовање директора ЈУ Позориште  „ Приједор“ у 
Приједору. 
                              
II - Опис послова 

Директор обавља сљедеће послове: 
- руководи Позориштем, 
- представља и заступа Позориште и одговоран је за законитост рада Позоришта, 
- доноси правилник којим се уређује унутрашња организација и систематизација  

радних мјеста у Позоришту,  
- одлучује о заснивању и престанку радног односа запослених у Позоришту, као и о 

њиховом распоређивању, 
- брине о правима и обавезама запослених, 
- одлучује о ангажману драмских умјетника – спољних сарадника по уговору, 
- поставља и разрјешава умјетничког руководиоца умјетничке организационе 

јединице, као и друге руководиоце сектора и служби, 
- обавља и друге послове утврђене Законом о позоришној дјелатности и овим 

статутом. 
- Директор за свој рад одговара Управном одбору и Оснивачу. 

 
III – Мандат 
         

Мандат директора траје 4 (четири) године. 

 Именовано лице по истеку мандата има могућност поновног именовања. 
                                 
 
IV - Општи услови за  избор и именовање кандидата су: 
 
             - да су старији од 18 година, 
             -.да  су држављани Републике Српске, односно Босне и Херцеговине, 
             - 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 за кривично дјело које их чини неподобним за вршење функције 
директора јавне установе, 
             -  да се против њих не води кривични поступак, 
              -да се на кандидате  не односи члан IX тачка 1. Устава БиХ 
              -да се не налазе у сукобу интереса у складу са Законом о министарским, владиним и 
другим именовањима Републике Српске.  
 
             
VI - Посебни услови и критеријуми за кандидате су: 

- Завршен први циклус студија у трајању од четири године и остварених 240 ECTS 
бодова или еквивалент из области хуманистичких, односно друштвених наука,  

- најмање пет година радног искуства у струци, 
- предложен програм рада и показатеље у остваривању резултата рада у области 

позоришног и културног стваралаштва, менаџменту и финасијском пословању. 
 
 
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 документација 
 
 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 (уколико лице буде изабрано да обавља 

функцију директора), 
- 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, 
- пријава и кратка биографија, 
- потврда о најмање  (пет) 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. 
Увјерење о држављанству, увјерење о општој здравственој способности, 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, овјерену од надлежног органа, изјава да се на њих не 



односи члан IX тачка 1. Устава БиХ, овјерену код надлежног органа и изјава о не постојању 
сукоба интереса, овјерену од стране надлежног органа, 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 ЈУ Позориште „Приједор“ у 
Приједору, 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-/22 ПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Датум: .2022. године Игор Кнегињић 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ПРИЈЕДЛОГ 
    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 18. 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), члана 137. Пословника Скупштине града Приједора-пречишћен текст 
(„Службени гласник града Приједора“ број: 2/18) и Одлуке о расписивању Јавног конкурса за 
избор и  именовање директора Јавних установа чији је оснивач Град Приједор  број: ____од 
____. године („Службени гласник града Приједора“ број:___),  Скупштина града Приједора, 
расписује 
 

Ј А В Н И  К О Н К У Р С 
за избор и  именовање директора ЈУ Позориште  „ Приједор“ у Приједору  

 
        
I - Расписује се Јавни конкурс за избор и именовање директора ЈУ Позориште  „ Приједор“ у 
Приједору. 
                              
II - Опис послова 

Директор обавља сљедеће послове: 
- руководи Позориштем, 
- представља и заступа Позориште и одговоран је за законитост рада Позоришта, 
- доноси правилник којим се уређује унутрашња организација и систематизација  

радних мјеста у Позоришту,  
- одлучује о заснивању и престанку радног односа запослених у Позоришту, као и о 

њиховом распоређивању, 
- брине о правима и обавезама запослених, 
- одлучује о ангажману драмских умјетника – спољних сарадника по уговору, 
- поставља и разрјешава умјетничког руководиоца умјетничке организационе 

јединице, као и друге руководиоце сектора и служби, 
- обавља и друге послове утврђене Законом о позоришној дјелатности и овим 

статутом. 
- Директор за свој рад одговара Управном одбору и Оснивачу. 

 
III – Мандат 
         

Мандат директора траје 4 (четири) године. 

 Именовано лице по истеку мандата има могућност поновног именовања. 
                                 
 
IV - Општи услови за  избор и именовање кандидата су: 
 
             - да су старији од 18 година, 
             -.да  су држављани Републике Српске, односно Босне и Херцеговине, 
             - 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 за кривично дјело које их чини неподобним за вршење функције 
директора јавне установе, 
             -  да се против њих не води кривични поступак, 
              -да се на кандидате  не односи члан IX тачка 1. Устава БиХ 
              -да се не налазе у сукобу интереса у складу са Законом о министарским, владиним и 
другим именовањима Републике Српске.  
 
             
VI - Посебни услови и критеријуми за кандидате су: 

- Завршен први циклус студија у трајању од четири године и остварених 240 ECTS 
бодова или еквивалент из области хуманистичких, односно друштвених наука,  

- најмање пет година радног искуства у струци, 
- предложен програм рада и показатеље у остваривању резултата рада у области 

позоришног и културног стваралаштва, менаџменту и финасијском пословању. 
 
 
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 документација 
 
 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 (уколико лице буде изабрано да обавља 

функцију директора), 
- 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, 
- пријава и кратка биографија, 
- потврда о најмање  (пет) 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. 
Увјерење о држављанству, увјерење о општој здравственој способности, 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, овјерену од надлежног органа, изјава да се на њих не 
односи члан IX тачка 1. Устава БиХ, овјерену код надлежног органа и изјава о не постојању 
сукоба интереса, овјерену од стране надлежног органа, 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 ЈУ Позориште „Приједор“ у 
Приједору, 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-/22 ПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Датум: .2022. године Игор Кнегињић 

 
 
 
 
 
 



 
 ПРИЈЕДЛОГ 

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    редовној сједници одржаној дана               . године, донијела 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању Комисије за спровођење поступка за избор и именовање директора ЈУ 
Позориште  „ Приједор“ у Приједору 

 
 

I – Именује се Комисија за спровођење поступка за избор и именовање директора ЈУ Позориште  
„ Приједор“ у Приједору, 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           /22 ПОТПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Датум:        .2022. године Игор Кнегињић 

 

Достављено: 

1. Именованим 

2. Градоначелник 

3. Стручна служба Градоначелника 

4. Досије 

5. а/а. 

 

 



 
 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  Приједор  на ..... редовној сједници одржаној дана ....................  2023. 
године, донијела је 

 
П Р И Ј Е Д Л О Г 

 
 
                                                                                     Р Ј Е Ш Е Њ Е  
 

о именовању Савјета за израду Регулационог плана „Центар – Сјевер“ Блок 2 
 

 
I 

 
Образује се Савјет за израду Регулационог плана „Центар – Сјевер“ Блок 2 

 
II 
 

       У Савјет се именују: 
 

1. Васиљ Стојановић, дипл.инж.арх. 
2. Бранко Шврака, Одјељење за саобраћај, комуналне послове и заштиту животне средине и 

имовинско-стамбене послове 
3. Милијана Мармат, Одјељење за саобраћај, комуналне послове и заштиту животне средине 

и имовинско-стамбене послове 
4. Жељко Вуковић, Одсјек за мјесне заједнице 
5. ..................................., одборник 
6. ..................................., одборник 
7. ..................................., 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:  _______________                                                                                  ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                                                                                                                                                  ГРАДА  
Датум: _____________                                                                                                                  
                                                                                                                                         Игор Кнегињић 



 
 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  Приједор  на ..... редовној сједници одржаној дана ....................  2023. 
године, донијела је 

 

П Р И Ј Е Д Л О Г 
 

                                                                                     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“ Блок 2 
 

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“ 

Блок 2 
 

II 
 

       У Савјет се именују: 
 

1. Милица Краљ, дипл.инж.арх. 
2. Бошко Стојанчић, Одјељење за саобраћај, комуналне послове и заштиту животне средине 

и имовинско-стамбене послове 
3. Игор Мандић, Одјељење за саобраћај, комуналне послове и заштиту животне средине и 

имовинско-стамбене послове 
4. Жељко Вуковић, Одсјек за мјесне заједнице 
5. ..................................., одборник 
6. ..................................., 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:  _______________                                                                                  ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                                                                                                                                                  ГРАДА  
Датум: _____________                                                                                                                  
                                                                                                                                         Игор Кнегињић 
















