




РЕПУБЛИКА СРПСКА                               ПРИЈЕДЛОГ 

ГРАД ПРИЈЕДОР 

СКУПШТИНА ГРАДА 

 

  

 

 

На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 55. став 3. тачка 1. Закона о 

службеницима и намјештеницима  у органима јединице локалне самуправе („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 97/16), члана 39. став 2. тачка 23. Статута Града 

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

је на __ сједници, одржаној __.__2021. године, донијела  

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу вршиоца дужности начелника Одјељења за саобраћај, комуналне послове 

и заштиту животне средине и имовинско-стамбене послове. 

 

1. Драгослав Кабић разрјешава се дужности вршиоца дужности начелника 

Одјељења за саобраћај, комуналне послове и заштиту животне средине и 

имовинско-стамбене послове, због истека периода на који је именован. 

 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Града 

Приједор“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Чланом 55. став 3. тачка 1. Закона о службеницима и намјештеницима у органима 

јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске’’, број: 97/16) 

прописано је да начелника одјељења или службе разрјешава дужности скупштина у 

случају истека времена на који је именован. 

Рјешењем Скупштине Града Приједор, број: 01-111-147/21 од 19.05.2021. године 

Драгослав Кабић је именован за вршиоца дужности начелника Одјељења за саобраћај, 

комуналне послове и заштиту животне средине и имовинско-стамбене послове на 

временски период до 90 дана.   

Имајући у виду да је наведени преиод истекао, одлучено је као у диспозитиву. 

Поука о правном лијеку: 

Против овог рјешења именовани има право жалбе Одбору за жалбе Града 

Приједор у року од 15 дана од дана достављања рјешења. 

  

                                                                                                  ПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор,                                                                         СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Датум: __.__.2021. године  

 



РЕПУБЛИКА СРПСКА                               ПРИЈЕДЛОГ 

ГРАД ПРИЈЕДОР 

СКУПШТИНА ГРАДА 

  

 

 

 

 

На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 55. став 4. и став 5. Закона о 

службеницима и намјештеницима  у органима јединице локалне самуправе („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 97/16), члана 39. став 2. тачка 23. Статута Града 

Приједор („Службени гласник Града Приједор“, број: 12/17), на приједлог 

Градоначелника, Скупштина Града Приједор је на __ сједници, одржаној __.__.2021. 

године, донијела  

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању в.д. начелника Одјељења за саобраћај, комуналне послове  

и заштиту животне средине и имовинско-стамбене послове 

 

1. Драгослав Кабић, мастер грађевине из Приједора именује се за вршиоца дужности 

начелника Одјељења за саобраћај, комуналне послове и заштиту животне средине 

и имовинско-стамбене послове. 

 

2. Послове из тачке 1. овог рјешења именовани ће обављати до избора начелника 

Одјељења за саобраћај, комуналне послове и заштиту животне средине и 

имовинско-стамбене послове, а најдуже у периоду до 90 дана. 

 

3. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана доношења, а објавиће се у 

„Службеном гласнику Града Приједор“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Чланом 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19) и чланом 39. став 2. тачка 23. Статута Града 

Приједор („Службени гласник Града Приједор“, број: 12/17) прописано је да скупштина 

именује и разрјешава начелника одјељења. 

Чланом 55. став 4. Закона о службеницима и намјештеницима у органима 

јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске’’, број: 97/16) 

прописано је да након престанка мандата начелнику одјељења или службе, скупштина 

на приједлог градоначелника, односно начелника општине до окончања поступка 

именовања начелника одјељења или службе, у складу са овим законом, именује вршиоца 

дужности начелника одјељења или службе, а најдуже за период до 90 дана.  

Имајући у виду да је в.д. начелнику Одјељења за саобраћај, комуналне послове и 

заштиту животне средине и имовинско-стамбене послове Градске управе Града Приједор 



истекао  мандат, Скупштина Града је на приједлог Градоначелника, а у складу са горе 

наведеним одредбама, одлучила као у диспозитиву. 

  

Поука о правном лијеку: 

Против овог рјешења именовани има право жалбе Одбору за жалбе Града 

Приједор у року од 15 дана од дана достављања рјешења. 

 

                                                                                           ПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор,                                                                         СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Датум: __.___.2021. године  

 



 

 

ПРИЈЕДЛОГ 

 

 

На основу члана 39. став (2) тачка 21) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

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

__________сједници одржаној дана _____2021.године , донијела  

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу  вршиоца дужности директора Јавне установе  

„Центар за социјални рад“ Приједор 

 

 

 

1. Милорад Радић, дипломирани економиста из Приједора разрјешава  се дужности  
вршиоца   директора Јавне установе „Центар за социјални рад“ Приједор. 
 
 
 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Града 
Приједорa“. 
 

Образложење 
 
 

Рјешењем Скупштине града Приједор, број: 01-111-149/21 од 19.5.2021. године именован је 
Милорад Радић из Приједора за вршиоца дужности директора Јавне установе „Центар за 
социјални рад“ Приједор на период до 90 дана. Обзиром да је наведени период истекао 
донешено је Рјешење као у диспозитиву. 
 
 
 
 

 
Број: 01-111-_____/21  ПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор,  СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Датум: ___.___.2021. године  Мирсад Дуратовић 

 



 

 

ПРИЈЕДЛОГ 

 

 

На основу члана 4. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике 

Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 41/03),члана 39. став (2) тачка 21) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19), 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 __________сједници одржаној дана _____2021.године , 

донијела  

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању  вршиоца дужности директора Јавне установе  

„Центар за социјални рад“ Приједор 

 

 

 

1. Милорад Радић дипломирани економиста, из Приједора именује се за вршиоца 
дужности директора Јавне установе „Центар за социјални рад“ Приједор,  на период до 
90 дана. 
 
 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном  објављивања у „Службеном гласнику Града 

Приједорa“. 

 

Образложење 
 

На упражњену позицију директора Јавне установе „Центар за социјални рад“ Приједор именује 
се Милорад Радић дипломирани економиста,  за вршиоца дужности директора као у 
диспозитиву овог рјешења. 

 
 
 
 
 

 
Број: 01-111-_____/21  ПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор,  СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Датум: ___.___.2021. године  Мирсад Дуратовић 

 



 

 

ПРИЈЕДЛОГ 

 

На основу члана 39. став (2) тачка 21) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19), 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 _______ сједници 

одржаној дана _______2021.године , донијела је 

 

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу вршиоца дужности директора Агенције за економски развој града 

Приједора „ПРЕДА-ПД“ 

 

 

 

1. Александар Дрљача, дипломирани економиста из Приједора, разрјешава се дужности 
вршиоца  директора Агенције за економски развој града Приједорa „ПРЕДА-ПД“. 

 
 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Града 
Приједорa“. 

 
 
 

Образложење 
 
 

Рјешењем Скупштине града Приједор, број: 01-111-151/21 од 19.5.2021. године именован је 
Александар Дрљача из Приједора за вршиоца дужности директора Агенције за економски развој 
града Приједорa „ПРЕДА-ПД“ на период до 90 дана. Обзиром да је наведени период истекао 
донешено је Рјешење као у диспозитиву. 
 
 
 
 
 

 
Број: 01-111-_____/21  ПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор,  СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Датум: __.___.2021. године  Мирсад Дуратовић 

 



 

 

ПРИЈЕДЛОГ 

 

На основу члана 39. став (2) тачка 21) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

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

__________сједници одржаној дана _____2021.године , донијела  

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању  вршиоца дужности директора Агенције за  

економски развој града Приједора „ПРЕДА-ПД“ 

 

 

1. Александар Дрљача, дипломирани економиста  из Приједора, именује се за вршиоца 
дужности директора Агенције за економски развој града Приједорa „ПРЕДА-ПД“ на 
период до 90 дана. 
 
 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном  објављивања у „Службеном гласнику Града 
Приједорa“. 
 

Образложење 
 
 

На упражњену позицију директора Агенције за економски развој града Приједорa „ПРЕДА-ПД“ 
именује се Александар Дрљача дипломирани економиста, за вршиоца дужности директора као 
у диспозитиву овог рјешења. 

 
 
 
 
 

 
Број: 01-111-_____/21      ПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор,  СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Датум: ___.___.2021. године                                 Мирсад Дуратовић 

 



      
 

ПРИЈЕДЛОГ 
 
На основу члана 157. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне 
самоуправе („Службени гласник Републике Српске", број: 97/16), и 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), Скупштина 
града на ............ сједници одржаној дана................ године,   донијела  је 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о престанку мандата предсједника Одбора за жалбе града Приједора 

 
 

1. Панић Пантелији престаје мандат у Обору за жалбе града Приједор. 
 

2. Ово Рјешење ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику града 
Приједор“. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
Рјешењем Скупштине града Приједор број: 01-111-206/18 од 01.08.2018 године Панић 
Пантелија је именован за предсједника Одбора за жалбе града Приједор на период од четири 
године. 
Дана 20.8.2021.године именовани је поднио захтјев за разрјешење на мјесто предсједника 
Одбора на жалбе града Приједор. 
Разлог подношења оставке на мјесто предсједника Одбора за жалбе је одлазак у старосну 
пензију. 
На основу изложеног, а на основу члану 157. Закона о службеницима и намјештеницима у 
органима јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске", број: 97/16), 
одлучено је као у диспозитиву рјешења. 
 
Поука о правном лијеку: 
Ово Рјешење је коначно у управном поступку, против истoг се не може изјавити жалба, али се 
може покренути управни спор тужбом код надлежног суда.  
 
 
 
Број: 01-111-_____/21  ПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор,  СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Датум: ___.___.2021. године  Мирсад Дуратовић 

 



































































































































































































 
 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 
....................  2021. године, донијела је 

 
П Р И Ј Е Д Л О Г 

 
                                                                                     Р Ј Е Ш Е Њ Е  
 

о именовању Савјета за израду  
Зонинг плана подручја посебне намјене „Тукови – Матарушко поље“ 

 
I 

 
Образује се Савјет за израду Зонинг плана подручја посебне намјене „Тукови – 

Матарушко поље“ 
 

II 
       У Савјет се именују: 

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

имовинско-стамбене послове 
4. Тања Ећим, Одјељење за саобраћај, комуналне послове и заштиту животне средине и 

имовинско-стамбене послове 
5. Горан Кецман, Одјељење за пољопривреду и рурални развој 
6. Драган Стаменић, „Водовод“ а.д. Приједор 
7. Ненад Грцић, Подручна канцеларија за подслив ријеке Уне - Приједор 
8. Митхета Мусић, Одсјек за мјесне заједнице 
9. Раде Шурлан, представник Канцеларије Тукови 
10. Амра Мујџић, представник Канцеларије Хамбарине 
11. Хамилић Садета, представник МЗ Хамбарине 
12. Црљенковић Мерима, представник МЗ Раковчани 
13. Карагић Сеад, представник МЗ Ризвановићи 
14. Кадирић Сутко, представник МЗ Бишћани 
15. ..................................., одборник 
16. ..................................., одборник 
17. ..................................., 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 

 
Ово Рјешење ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Града 

Приједора“. 
 
Број:  _______________                                                                                  ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                                                                                                                                                  ГРАДА  
Датум: _____________                                                                   

                                                                                                                       Мирсад Дуратовић 



ПРИЈЕДЛОГ 

                                                                                                                         ,                        
На основу члана 26. Закона о трговини („Службени гласник РС“ број: 105/19), члана 13. 

Закона о занатско - предузетничкој дјелатности („Службени гласник РС“,         број : 117/11, 121/12, 
67/13, 44/16 и 84/19),  члана 39. став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, 
број : 97/16 и 36/19), члана 39. став 2.  Статута града Приједора („Службени гласник града 
Приједора“, број: 12/17), те члана 137. Пословника Скупштине града Приједора („Службени 
гласник града Приједора“,  број: 2/18) Скупштина града Приједора је на -- сједници одржаној 
дана ------------- године донијела :  
 

О Д Л У К А 
          о измјени и допуни Одлуке о одређивању радног времена правним лицима и  

                            предузетницима  који обављају трговачку, занатску и услужну  дјелатност 
 на подручју града Приједора 

 
Члан 1. 

 
У Одлуци о одређивању радног времена правним лицима и предузетницима који 

обављају трговачку, занатску и услужну  дјелатност на подручју града Приједора („Службени 
гласник града Приједора“ број: 14/19) у члану 1. додаје се став (2) који гласи: 
 
„Радно вријеме тржница на мало, односно пијаца, одређује се пијачним редом, који доноси 
трговац који пружа услуге тржнице на мало, односно пијаце и на који сагласност даје надлежни 
орган локалне самоуправе.“ 

Члан 2. 
Члан 5. мијења се и гласи: 
 

„Изузетно од одредби члана 4. у времену од 00,00 до 24,00 часа, радним даном и 
недјељом могу да раде: 
 

- субјекти који обављају дјелатност производње и продаје хљеба, пецива, свјеже 
тјестенине и колача, с тим да је у времену од 00,00 до 06,00 часова дозвољена само 
шалтерска продаја, 

- апотеке, 
- бензинске пумпне станице и плинске пумпне станице и продавнице на бензинским 

пумпним и плинским станицама, 
- драгстори ( према члану 45. Закона о трговини „Службени гласник РС“ број: 105/19 ) 
- трговачке радње које се налазе у склопу станичних објеката.“ 

 
 

Члан 3. 
 

Члан 6. мијења се и гласи: 
 
„Нерадним даном, односно недјељом од 08,00 до 13,00 часова, могу да раде: 
 

 правна лица и предузетници који обављају трговинску, занатску и услужну дјелатност 
осим субјеката из члана 5. ове Одлуке, који раде у времену како је одређено тим 
чланом. 

 
 
 
 



ПРИЈЕДЛОГ 

                                                                                    Члан 4. 
Члан 7. се мијења и гласи: 
 

„На дан републичког празника који се не ради један дан, субјекти обухваћени овом 
Одлуком - не раде. Изузетно, могу да раде: 
 

- У времену од 0,00 до 24,00 часа – субјекти из члана 5. (субјекти који обављају 
дјелатност производње и продаје хљеба, пецива, свјеже тјестенине и колача, с тим да 
је у времену од 00,00 до 06,00 часова дозвољена само шалтерска продаја, апотеке, 
бензинске пумпне станице и продавнице на бензинским пумпним станицама, 
трговачке радње типа „драгстор“ и трговачке радње које се налазе у склопу станичних 
објеката). 

 
- У времену од 08,00 до 13,00 часова цвјећаре, продавнице погребне и припадајуће 

опреме. 
 
              За вријеме републичког празника који се не ради два дана, други дан, осим субјеката из 
претходног става могу да раде и субјекти побројани у члану 6. у времену како је одређено тим 
чланом. 
 У случају да други дан републичког празника пада у недељу и преноси се у складу са 
Законом о празницима РС, на понедељак, могу да раде све трговине из претходног става и то у 
времену како је назначено истим“. 
 

Члан 5. 
 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику Града 
Приједора. 
 
 
  
Број  : 01 ___________/21                                                                                           ПРЕДСЈЕДНИК 
            Приједор                                                                                                        СКУПШТИНЕ ГРАДА   
 
Датум :______________                                                                                          Мирсад Дуратовић       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЈЕДЛОГ 

 
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
 
 
А – ПРАВНИ ОСНОВ 
 
 Правни основ за доношење ове Одлуке налази се у члану 26. Закона о трговини 
(„Службени гласник РС“ број: 105/19) који прописује да Скупштина јединице локалне самоуправе 
утврђује радно вријеме, распоред дневног и седмичног радног времена продајних објеката, 
радно вријеме у дане државних празника и нерадних дана у којим је трговац дужан пословати, 
те радно вријеме за тржнице, сајмове, изложбе и друге повремене начине обављања трговине., 
и члану 82. Закона о трговини („Службени гласник РС“ број: 105/19) који прописује да трговац 
који врши услуге тржнице на мало, односно пијаце утврђује тржни, односно пијачни ред, којим 
се детаљније уређују правила за продају робе, врсту робе, начин излагања робе, одржавање 
просторија и опреме за обављање трговине на тржницама на мало.  Трговац који врши услуге 
тржнице на мало, односно пијаце и корисници услуга пијаце, односно тржнице на мало дужни 
су да се придржавају утврђеног тржног реда. На тржни ред сагласност даје градоначелник, 
односно начелник општине. У члану  13. Закона о занатско- предузетничкој дјелатности, 
(„Службени гласник РС“, број : 117/11, 121/12, 67/13, 44/16 и 84/19), којим је прописано да 
надлежни орган јединице локалне самоуправе својим актом одређује распоред почетка и 
завршетка радног времена за поједине дјелатности; члана 39. став 2.   Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“ број : 97/16 и 36/19), којим је прописано да Скупштина 
јединице локалне самоуправе има надлежност  да доноси одлуке и друге опште акте и даје 
њихово аутентично тумачење; члан 39. став 2. Статута града Приједора („Службени гласник града 
Приједора“, број : 12/17), којим је прописано да Скупштина града у оквиру свог дјелокруга 
доноси одлуке и друга општа акта и даје њихово аутентично значење и члан 137. Пословника 
Скупштине града („Службени гласник града Приједора  број: 2/18), којим је прописано да се 
Одлуке доносе као акт извршавања права и дужности Скупштине, као акт извршавања закона и 
као акт утврђивања организације и односа у Скупштини. 
 
Б – РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 
   
 Разлог за доношење измјене и допуне ове Одлуке је уређивање ове области у складу са 
захтјевима Одсјека за инспекцијске послове града Приједора и захтјевима привредника, а који 
се односи на  утврђивање радног времена недјељом и празницима за  предузетнике и правна 
лица која обављају трговачку, занатску и услужну  дјелатност на подручју Града Приједор, 
утврђивање тржног реда те утврђивањем надлежности у примјени ове Одлуке. Приједлог 
Одлуке о измјенама и допунама одлуке услиједио је након анализе коментара јавне расправе, 
примједби на нацрт Синдиката трговине, угоститељства, туризма и услужних дјелатности 
Републике Српске те консултација са осталим субјектима из области које ова Одлука уређује.           
( Прилог бр 1.) 
 
 
Ц – ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОПИСА 
 
 За спровођење ове Одлуке неће бити потребна додатна финансијска средства, а што је 
исказано у обрасцу ОФП – НЕ. 
 
ОБРАЂИВАЧ: ПРЕДЛАГАЧ: 
Одјељење за привреду и предузетништво ГРАДОНАЧЕЛНИК 
 Далибор Павловић 














































