
 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О Д Л У К А 

критеријумима и поступку за одређивање и промјену 

имена улица и тргова на подручју града Приједор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приједор, новембар 2017. године 



    

На основу члана 39. став 2. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 97/16) и члана 40. Статута Града Приједор („Службени 

гласник Града Приједор", број: 5/15), а у вези члана 16. Закона о Граду Приједор 

(„Службени гласник Републие Српске“, број: 70/12), Скупштина Града Приједор је на 

12. сједници одржаној дана 22.11.2017. године, д о н и ј е л а  

 

 

О Д Л У К У 

о критеријумима и поступку за одређивање и 

промјену имена улица и тргова на подручју 

Града Приједор 

 

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Овом се одлуком утврђују критеријуми и поступак за одређивање и промјену имена 

улица и тргова на подручју Града Приједор. 

 

Члан 2. 

Улица, у смислу ове одлуке је дио пута у насељеном мјесту са тротоаром и ивичњаком 

поред које се најмање са једне стране налазе редови кућа или групе зграда. 

Трг, у смислу ове одлуке је отворени простор окружен зградама, који се по правилу 

налази у градској зони. 

 

Члан 3. 

Улица и трг морају имати име. На подручју Града Приједор, не могу бити двије или 

више улица односно тргова с истим именом. 

Улица односно трг може се налазити само унутар подручја насеља. 

 

Члан 4. 

Име улице и трга одређује Скупштина Града Приједор, на приједлог Комисије за 

одређивање и промјену имена улица и тргова на подручју Града Приједор. 

Улица и трг могу имати име по географским и другим појмовима, датумима везаним за 

историјске догађаје, те по именима особа које су дале значајан допринос у историји, те 

културном, друштвеном или научном развоју. 

 

II  КОМИСИЈА ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ И ПРОМЈЕНУ ИМЕНА УЛИЦА И ТРГОВА 

 

Члан 5. 

Комисија за одређивање и промјену имена улица и тргова (у даљем тексту: Комисија) је 

радно тијело Скупштине Града. Комисија се састоји од најмање 7, а не више од 15 

чланова, рачунајући предсједника и потпредсједника. 

Предсједник Комисије одговоран је за свој рад и рад Комисије Скупштини Града 

Приједор и Градоначелнику Града Приједор. Приликом предлагања и именовања 

чланова Комисије, треба настојати да исти задовољавају највише стручне, моралне и 

људске квалитете који су потребни за обављање ових послова.  

Комисију именује Скупштина Града на приједлог Градоначелника. 

 



 

 

Члан 6. 

Писане приједлоге за именовање и промјену назива улица и тргова, датуме, односно 

имена особа, Комисији могу поднијети: 

- удружења грађана, 

- групе грађана, путем савјета мјесних заједница, 

- савјети мјесних заједница, 

- савјети и представници националних мањина, 

- политичке странке и вјерске заједнице, 

- установе и друга правна лица, 

- одборници Скупштине Града и 

- Градоначелник. 

 

Приједлог за измјену, односно именовање улица и тргова, може дати и сама Комисија.  

Ако се за име улице односно трга предлаже географски појам потребно је образложити 

његову локацију у простору. 

Ако се за име улице односно трга прелаже име особе, потребно је приложити 

биографију која мора садржавати основне податке о особи и значају њеног доприноса 

због којег се подноси приједлог. 

На основу приједлога из става 1. овог члана као и на основу властите иницијативе 

Комисија може уврстити појмове, датуме, односно имена особа за које Комисија оцјени 

да су ваљано образложени и аргументовани, те за које је достављено довољно података. 

 

Члан 7. 

При разматрању приједлога из члана 6. ове одлуке Комисија оцјењује квалитет 

предложеног рјешења и његову садржину. Квалитет предложеног рјешења приликом 

предлагања имена особе изражава се у њеном лику и дјелу, те њеном утицају на 

прошлост, садашњост и будућност грађана и Града Приједор. 

 

III  КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ИМЕНА УЛИЦА И ТРГОВА 

 

Члан 8. 

На основу указаних потреба Комисија утврђује приједлоге за именовање улица и 

тргова. 

Приликом утврђивање приједлога Комисија се руководи следећим критеријумима: 

1. да се уваже изворна рјешења, односно стари називи улица и тргова из времена кад су 

изграђени као и називи који су се удомаћили и постали дио свијести грађана, уз 

могућност појединачне промјене на иницијативу предлагача из члана 6. ове одлуке, 

2. да називи улица могу ићи и у комбинацији бројева (пета, тринаеста и сл.), 

3. да се у одређивању назива улица користе општи и географски појмови, 

4. да имена тргова и улица могу носити имена значајних личности из домена науке и 

културе, здравства, просвете, спорта и лица која су допринијела развоју града, те 

међународно значајних личности, градова и држава, 

5. да се изузетно, за значајан допринос развоју и угледу града, називима улица и тргова 

могу давати имена живих, 

6. да се могу узимати имена личности, датуми и појмови везани за антифашистичку 

борбу и из историје народа Републике Српске и БиХ, 

7. да се води рачуна и о заступљености националних мањина у Приједору, 

8. да се води рачуна о националној заступљености свих народа, 



9. да се могу давати имена улицама и у већим центрима мјесних заједница. 

 

 

IV  ПОСТУПАК ИМЕНОВАЊА УЛИЦА 

 

Члан 9. 

Приједлог за одређивање и промјену имена улица и тргова могу поднијети предлагачи 

из члана 6. ове одлуке. Предлагачи из члана 6. ове одлуке, подносе приједлог у писаном 

облику Комисији, који треба да садржи: 

1. приједлог за одређивање улице, односно трга у складу са чланом 6. став 3. и 4. ове 

одлуке, те 

2. текстуални опис са основним подацима о локацији и изгледу улице или трга. 

На захтјев Комисије, подносилац приједлога дужан је доставити додатну 

документацију. Приједлози који не буду поднесени у складу са одредбама овог члана 

неће се узети у разматрање. 

 

Члан 10. 

На основу приједлога Комисије, састављеног у складу са одредбама ове одлуке, 

Скупштина Града доноси Одлуку о одређивању или промјени имена улица односно 

трга на подручју Града Приједор. 

 

 

V  ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 11. 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о критеријима и поступку за 

одређивање и промјену имена улица и тргова на подручју општине Приједор 

(„Службени гласник Општине Приједор“, број: 7/09). 

 

Члан 12. 

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

Града Приједор". 
 

 

 

Број: 01-022-131/17              ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 22.11.2017.године                  СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                Сеад Јакуповић 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

 Правни основ: 

 Чланом 39. став (2) тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( „Службени гласник 

Републике Српске“, број: 97/16) прописано је, између осталог, да Скупштина јединице 

локалне самоуправе доноси одлуке и друге опште акте. У Статуту Града Приједор 

(„Службени гласник Града Приједор“, број: 5/15) у члану 40., између осталог, стоји да 

је Скупштина града представничко тијело грађана Града и орган одлучивања и 

креирања политике Града, који у оквиру свог дјелокруга, доноси одлуке и друга општа 

акта. 

  

 Разлози за доношење: 

 Град Приједор добио је статус града доношењем Закона о граду Приједор 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 70/12), гдје у члану 16. стоји да је 

Скупштина Града Приједор дужна да донесе Статут Града Приједор и усклади друга 

општа акта са одредбама овог закона у року од 60 дана од дана конституисања органа 

Града Приједор. С тим у вези, предлаже се измјена Одлуке о критеријима и поступку за 

одређивање и промјену имена улица и тргова на подручју општине Приједор како би се 

иста ускладила са промјенама насталим ступањем на снагу Закона о  Граду Приједор.  

 

 Процјена финансијских средстава:  

 За спровођење ове одлуке нису потребна додатна финансијска средства из 

Буџета Града Приједор. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


