РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ПРИЈЕДОР
СКУПШТИНА ГРАДА ПРИЈЕДОР

ПРИЈЕДЛОГ

На основу члана 66. Закона о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске („Службени
гласник Републике Српске“, број 71/12,52/14,114/17,131/20 и 28/21), члана 39 .став (2), тачка 25. Закона
о лакалној самоуправи („ Службени гласник Републике Српске“ , број 97/16, 36/19 и 61/21) и члана 39.
став (2), тачка 27. Статута града Приједора („ Службени гласник Града Приједор“, број 12/17) Скупштина
града Приједор на XIV сједници одржаној дана 03.12.2021. године, доноси

ОДЛУКУ
о прибављању неопозиве свеобухватне банкарске гаранције

I
Одобрава се Граду Приједор да прибави неопозиву свеобухватну банкарску гаранцију која обезбјеђује
износ од 573.000,00КМ са роком важења од дана издавања до 05.04.2023. године.
II
Неопозива свехобухватна гаранција издаје се по налогу Града Приједора, а у сврху обезбјеђења
плаћања дуга за ПДВ Града Приједора према Управи за индиректно опорезивање БиХ на основу
Рјешења Управе за индиректно опорезивање БиХ бр. 02/5-16- Up/I-PLR-89/21 од 27.10.2021. године.
III
Обавеза града Приједора према изабраној банци – издаваоцу гаранције је плаћање накнаде за обраду
гаранције и накнаде за коришћење гаранције, а која може укупно износити до 27.000 КМ
IV
Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеној гласнику Града Приједора“.

Број:01-022Приједор,
Датум:

/21

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА

/21
Мирсад Дуратовић

Образложење:

Након контроле обрачуна и уплaте обавеза за ПДВ Рјешењeм бр. 04/5-2/I-17-1-55-995-2/21
утврђен је разрез индиректних пореза обвезнику Град Приједор за период од 01.08.2016.
године до 31.07.2021. године у износу од 312.479 КМ (главни дуг).
Обзиром да нема расположивих буџетских средстава, Град се обратио Управи за индиректно
опорезивање БиХ у ком је тражено да се одобри одложено плаћање обавеза за ПДВ у 12
мјесечних рата.
Рјешењем Управе за индиректно опорезивање Бих бр.02/5-16-Up/I-PLR-89/21 од
27.10.2021.године Граду Приједор одобрено је плаћање дуга по основу ПДВ-а у 12 једнаких
мјесечних рата према отплатном плану наведеном у тачки 2. наведеног рјешења. Мјесечне
рате износе 38.196,79 КМ, што укупно износи 458.361,48 КМ. Прва рата доспјева 05.11.2021.
године, а последња рата доспјева 05.10.2022. године. Обвезник, а у овом случају Град
Приједор је дужан у року од петнаест (15) дана од дана пријама рјешења доставити Управи
за индиректно опорезивање БиХ гаранцију банке која ће покрити износ сразмјеран износу
главног дуга и обрачунатој камати плус 25% укупног износа, што укупно износи 573.000,00 КМ
са роком важења до 05.04.2023.године. Уколико се гаранција банке не достави у прописаном
року, рјешење о плаћању дуга у ратама се сматра укинутим.
Предлажемо да донесете Одлуку о прибављању неопозиве свеобухватне гаранције по налогу
Града Приједора, а у корист Управе за индиректно опортезивање БиХ.
У прилогу Вам достављамо Рјешењем Управе за индиректно опорезивање Бих бр.02/5-16Уп/И-ПЛР-89/21 од 27.10.2021.године.
РЕКАПИТУЛАЦИЈА
УКУПАН ИЗНОС ЗА КОЈИ СЕ ИЗДАЈЕ ГАРАНЦИЈА ЈЕ............................................... 573.000,00 КМ,
РОК ГАРАНЦИЈЕ ЈЕ ДО....................................................................................., 05.04.2023.ГОДИНЕ,
НАКНАДА ЗА ОБРАДУ ГАРАНЦИЈЕ И НАКНАДА ЗА КОРИШТЕЊЕ ГАРАНЦИЈЕ НАЈВИШЕ МОЖЕ
БИТИ У УКУПНОМ ИЗНОСУ ДО .......................................................................................27.000 КМ.

ОБРАЂИВАЧ:
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ

ПРИЈЕДЛОГ
На основу члана 39. став (2) тачка 21) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 50. став (1) Закона о службеницима и намјештеницима у
органима јединце локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16), члана 39.
став (2) тачка 23) Статута Града Приједора („Службени гласник Града Приједора“, број: 12/17), Скупштина
града Приједора је на __. сједници одржаној дана __.2021. године, донијела

РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу в.д. секретара Скупштине града Приједора

1. Жељко Шкондрић, дипломирани правник разрјешава се дужности в.д. секретара Скупштине
града Приједора.

2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику Града
Приједора”.
Образложење
Рјешењем Скупштине града Приједора, број: 01-111-293/21 од 7.10.2021. године именовано је
лице из тачке 1. овог Рјешења за в.д. секретара Скупштине града Приједора.
Скупштина града Приједора је донијела Одлуку о расписивању Јавног конкурса за избор и
именовање секретара Скупштине града Приједора, број: 01-022-43/21 („Службени гласник Града
Приједора“ број: 3/21). Јавни конкурс за избор и именовање секретара Скупштине града Приједора,
објављен је у дневним новинама Глас Српске дана 19.10.2021.године и 22.10.2021. године у
„Службеном гласнику Републике Српске“ број: 95/21 , а на исти се пријавио један кандидат који је
испуњавао опште и посебне услове. По истеку рока за пријаву, Комисија за спровођење поступка Јавног
конкурса за избор и именовање секретара Скупштине града Приједора је обавила све потребне радње
које се односе на провођење поступка именовања секретара Скупштине града Приједора по наведеном
јавном конкурсу, те након обављеног интервјуа са кандидатом који испуњава опште и посебне услове
конкурса, утврдила ранг листу кандидата за именовање секретара Скупштине града Приједора и
доставила Извјештај о проведеном конкурсу предсједнику Скупштине града Приједор.
Имајући у виду да су се стекли услови за именовање секретара Скупштине града Приједора
одлучено је као у диспозитиву.

Поука о правном лијеку: Против овог рјешења може се изјавити жалба Одбору за жалбе Града Приједора
у року од 15 дана од дана достављања рјешења.
Број: 01-111-__/20
Приједор,
Датум: __.2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мирсад Дуратовић

ПРИЈЕДЛОГ
На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број: 97/16), члана 50. став 1. и 2. и члана 52. став 1. и 2. Закона о
службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе („Службени
гласник Републике Српске“ број 97/16), члана 39. stav 2. tačka 23. Статута града Приједора
(„Службени гласник града Приједора “, број: 5/15) и члана 143. Пословника Скупштине града
Приједора-пречишћен текст („Службени гласник града Приједора“, број: 2/13), Скупштина
града Приједора је на __. сједници одржаној __.2021. године, донијела
Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању секретара Скупштине града Приједора
1. Жељко Шкондрић, дипломирани правник именује се за секретара Скупштине града
Приједора.
2. Мандат именованог лица из тачке 1. овог рјешења траје до краја мандата
Скупштине који га је изабрао.

сазива

3. Ово рјешење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
града Приједора “.
О б р а з л о ж е њ е
Поступак по Јавном конкурсу за избор и именовање секретара спровела је Комисија за
спровођење поступка Јавног конкурса за избор и именовање секретара Скупштине града
Приједора, коју је именовала Скупштина града Приједора Рјешењем број: 01-111-76/21 од
4.3.2021. године. Наведена Комисија је након проведене процедуре и утврђене Ранг листе за
избор кандидата, доставила приједлог предсједнику Скупштине града за именовање Жељка
Шкондрића за Секретара Скупштине града , а након тога и Комисији за избор и именовање
Скупштине града Приједора , као предлагачу рјешења о именовању секретара Скупштине града
Приједора .
Комисија за избор и именовање је на сједници одржаној __.2021. године, на основу
приједлога за именовање, који јој је достављен од Комисије за спровођење поступка Јавног
конкурса за избор и именовање секретара Скупштине града Приједора, утврдила приједлог
рјешења као у диспозитиву и предложила Скупштини града доношење истог.
Скупштина града Приједора на __. сједници одржаној __.2021. године донијела је
рјешење као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:
Ово рјешење је коначно и против њега се не може изјавити жалба, али се може
покренути управни спор подношењем тужбе код надлежног суда у року од 30 дана од дана
пријема овог рјешења.
Број: 01-111-__/21
Приједор,
Датум: __.2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мирсад Дуратовић

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ПРИЈЕДОР
СКУПШТИНА ГРАДА

ПРИЈЕДЛОГ

На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 55. Закона о
службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самуправе („Службени
гласник Републике Српске“, број: 97/16) и 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

РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу вршиоца дужности начелника Одјељења за општу управу
1. Јасминка Мурселовић разрјешава се дужности вршиоца дужности начелника
Одјељења за општу управу.
2. Ово рјешење ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Града
Приједор“.
Образложење
Рјешењем Скупштине Града Приједор, број: 01-111-299/21 од 7.10.2021. године
Јасминка Мурселовић именована је за вршиоца дужности начелника Одјељења за
општу управу до избора начелника Одјељења за општу управу, а најдуже у периоду до
90 дана, у складу са чланом 55. став 4. Закона о службеницима и намјештеницима у
органима јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске’’, број:
97/16).
Имајући у виду да је окончан поступак именовања начелника Одјељења за
општу управу, одлучено је као у диспозитиву.
Поука о правном лијеку:
Против овог рјешења именована има право жалбе Одбору за жалбе Града
Приједор у року од 15 дана од дана достављања рјешења.

Број: 01-111-

/21

Приједор,
Датум: __.__.2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ПРИЈЕДОР
СКУПШТИНА ГРАДА

ПРИЈЕДЛОГ

На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 55. Закона о службеницима
и намјештеницима у органима јединице локалне самуправе („Службени гласник
Републике Српске“, број: 97/16) и 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

РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу вршиоца дужности начелника Одјељења за финансије
1. Маја Кунић разрјешава се дужности вршиоца дужности начелника Одјељења за
финансије.
2. Ово рјешење ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Града
Приједор“.
Образложење
Рјешењем Скупштине Града Приједор, број: 01-111-301/21 од 7.10.2021. године,
Маја Кунић именована је за вршиоца дужности начелника Одјељења за финансије до
избора начелника Одјељења за финансије, а најдуже у периоду до 90 дана, у складу са
чланом 55. став 4. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице
локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске’’, број: 97/16).
Имајући у виду да је окончан поступак именовања начелника Одјељења за
финансије, одлучено је као у диспозитиву.
Поука о правном лијеку:
Против овог рјешења именована има право жалбе Одбору за жалбе Града
Приједор у року од 15 дана од дана достављања рјешења.

Број: 01-111-

/21

Приједор,
Датум: __.__.2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ПРИЈЕДОР
СКУПШТИНА ГРАДА

ПРИЈЕДЛОГ

На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 55. Закона о службеницима
и намјештеницима у органима јединице локалне самуправе („Службени гласник
Републике Српске“, број: 97/16) и 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

РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу вршиоца дужности начелника Одјељења за привреду и предузетништво
1. Раде Росић разрјешава се дужности вршиоца дужности начелника Одјељења за
привреду и предузетништво.
2. Ово рјешење ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Града
Приједор“.
Образложење
Рјешењем Скупштине Града Приједор, број: 01-111-303/21 од 7.10.2021. године
Раде Росић именован је за вршиоца дужности начелника Одјељења за привреду и
предузетништво до избора начелника Одјељења за привреду и предузетништво, а
најдуже у периоду до 90 дана, у складу са чланом 55. став 4. Закона о службеницима и
намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе („Службени гласник
Републике Српске’’, број: 97/16).
Имајући у виду да је окончан поступак именовања начелника Одјељења за
привреду и предузетништво, 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.

Број: 01-111-

/21

Приједор,
Датум: __.__.2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ПРИЈЕДОР
СКУПШТИНА ГРАДА

ПРИЈЕДЛОГ

На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 55. Закона о службеницима
и намјештеницима у органима јединице локалне самуправе („Службени гласник
Републике Српске“, број: 97/16) и 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

РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу вршиоца дужности начелника Одјељења за пољопривреду
и рурални развој
1. Данијел Егић разрјешава се дужности вршиоца дужности начелника Одјељења за
пољопривреду и рурални развој.
2. Ово рјешење ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Града
Приједор“.
Образложење
Рјешењем Скупштине Града Приједор, број: 01-111-305/21 од 7.10.2021. године
Данијел Егић именован је за вршиоца дужности начелника Одјељења за пољопривреду
и рурални развој до избора начелника Одјељења за пољопривреду и рурални развој, а
најдуже у периоду до 90 дана, у складу са чланом 55. став 4. Закона о службеницима и
намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе („Службени гласник
Републике Српске’’, број: 97/16).
Имајући у виду да је окончан поступак именовања начелника Одјељења за
пољопривреду и рурални развој, 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.

Број: 01-111-

/21

Приједор,
Датум: __.__.2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ПРИЈЕДОР
СКУПШТИНА ГРАДА

ПРИЈЕДЛОГ

На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 55. Закона о службеницима
и намјештеницима у органима јединице локалне самуправе („Службени гласник
Републике Српске“, број: 97/16) и 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

РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу вршиоца дужности начелника Одјељења за друштвене дјелатности
1. Моња Касаловић разрјешава се дужности вршиоца дужности начелника
Одјељења за друштвене дјелатности.
2. Ово рјешење ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Града
Приједор“.
Образложење
Рјешењем Скупштине Града Приједор, број: 01-111-307/21 од 7.10.2021. године
Моња Касаловић именована је за вршиоца дужности начелника Одјељења за друштвене
дјелатности до избора начелника Одјељења за друштвене дјелатности, а најдуже у
периоду до 90 дана, у складу са чланом 55. став 4. Закона о службеницима и
намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе („Службени гласник
Републике Српске’’, број: 97/16).
Имајући у виду да је окончан поступак именовања начелника Одјељења за
друштвене дјелатности, одлучено је као у диспозитиву.
Поука о правном лијеку:
Против овог рјешења именована има право жалбе Одбору за жалбе Града
Приједор у року од 15 дана од дана достављања рјешења.

Број: 01-111-

/21

Приједор,
Датум: __.__.2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ПРИЈЕДОР
СКУПШТИНА ГРАДА

ПРИЈЕДЛОГ

На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 55. Закона о службеницима
и намјештеницима у органима јединице локалне самуправе („Службени гласник
Републике Српске“, број: 97/16) и 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

РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу вршиоца дужности начелника Одјељења за просторно уређење
1. Данијел Зрнић разрјешава се дужности вршиоца дужности начелника Одјељења
за просторно уређење.
2. Ово рјешење ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Града
Приједор“.
Образложење
Рјешењем Скупштине Града Приједор, број: 01-111-309/21 од 7.10.2021. године
Данијел Зрнић именован је за вршиоца дужности начелника Одјељења за просторно
уређење до избора начелника Одјељења за просторно уређење, а најдуже у периоду до
90 дана, у складу са чланом 55. став 4. Закона о службеницима и намјештеницима у
органима јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске’’, број:
97/16).
Имајући у виду да је окончан поступак именовања начелника Одјељења за
просторно уређење, 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.

Број: 01-111-

/21

Приједор,
Датум: __.__.2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ПРИЈЕДОР
СКУПШТИНА ГРАДА

ПРИЈЕДЛОГ

На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 55. Закона о службеницима
и намјештеницима у органима јединице локалне самуправе („Службени гласник
Републике Српске“, број: 97/16) и 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

РЈЕШЕЊЕ
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.
2. Ово рјешење ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Града
Приједор“.
Образложење
Рјешењем Скупштине Града Приједор, број: 01-111-255/21 од 25.8.2021. године,
Драгослав Кабић именован је за вршиоца дужности начелника Одјељења за саобраћај,
комуналне послове и заштиту животне средине и имовинско-стамбене послове до избора
начелника Одјељења за саобраћај, комуналне послове и заштиту животне средине и
имовинско-стамбене послове, а најдуже у периоду до 90 дана, у складу са чланом 55. став
4. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе
(„Службени гласник Републике Српске’’, број: 97/16).
Имајући у виду да је окончан поступак именовања начелника Одјељења за
саобраћај, комуналне послове и заштиту животне средине и имовинско-стамбене
послове, 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.

Број: 01-111-

/21

Приједор,
Датум: __.__.2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ПРИЈЕДОР
СКУПШТИНА ГРАДА

ПРИЈЕДЛОГ

На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 50. став 1. и 2. Закона о
службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самуправе („Службени
гласник Републике Српске“, број: 97/16) и 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
РЈЕШЕЊЕ
о именовању начелника Одјељења за општу управу
1. Јасминка Мурселовић, дипломирани правник из Приједора именује се за
начелника Одјељења за општу управу.
2. Мандат начелника Одјељења из тачке 1. овог рјешења траје до краја мандата
сазива Скупштине Града који га је изабрао.
3. Ово рјешење ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Града
Приједор“.
Образложење
Дана 13. октобра 2021. године Градоначелник Приједора расписао је Јавни
конкурс за избор и именовање начелника одјељења, број: 02-120-190/21, а који је
објављен у дневном листу „Глас Српске“ од 16. и 17. октобра 2021. године, у „Службеном
гласнику Републике Српске“, број: 95/21 од 22. октобра 2021. године и на званичној
интернет страници Града Приједор дана 25. октобра 2021. године.
Комисија за спровођење поступка за избор и именовање начелника одјељења у
Градској управи Града Приједор, именована Рјешењем Градоначелника, број:
02-111-343/21 од 9. новембара 2021. године, након окончаног изборног поступка
сачинила је Листу за избор кандидата по редослиједу кандидата, те је исту листу са
записницима о предузетим радњама доставила Градоначелнику који је Скупштини
предложио да за начелника Одјељења за општу управу именује Јасминку Мурселовић,
дипломираног правника из Приједора, односно кандидата који је прворангирани на
наведеној листи.
На основу наведеног одлучено је као у диспозитиву.
Поука о правном лијеку: Ово рјешење је коначно и против њега се не може
изјавити жалба, али се може покренути управни спор подношењем тужбе код надлежног
суда у року од 30 дана од дана пријема овог рјешења.
Број: 01-111/21
Датум: __.__.2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ПРИЈЕДОР
СКУПШТИНА ГРАДА

ПРИЈЕДЛОГ

На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 50. став 1. и 2. Закона о
службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самуправе („Службени
гласник Републике Српске“, број: 97/16) и 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
РЈЕШЕЊЕ
о именовању начелника Одјељења за финансије
1. Маја Кунић, дипломирани економиста из Приједора именује се за начелника
Одјељења за финасије.
2. Мандат начелника Одјељења из тачке 1. овог рјешења траје до краја мандата
сазива Скупштине Града који га је изабрао.
3. Ово рјешење ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Града
Приједор“.
Образложење
Дана 13. октобра 2021. године Градоначелник Приједора расписао је Јавни
конкурс за избор и именовање начелника одјељења, број: 02-120-190/21, а који је
објављен у дневном листу „Глас Српске“ од 16. и 17. октобра 2021. године, у „Службеном
гласнику Републике Српске“, број: 95/21 од 22. октобра 2021. године и на званичној
интернет страници Града Приједор дана 25. октобра 2021. године.
Комисија за спровођење поступка за избор и именовање начелника одјељења у
Градској управи Града Приједор, именована Рјешењем Градоначелника, број:
02-111-343/21 од 9. новембара 2021. године, након окончаног изборног поступка
сачинила је Листу за избор кандидата по редослиједу кандидата, те је исту листу са
записницима о предузетим радњама доставила Градоначелнику који је Скупштини
предложио да за начелника Одјељења за финансије именује Мају Кунић, дипломираног
економисту из Приједора, односно кандидата који је прворангирани на наведеној листи.
На основу наведеног одлучено је као у диспозитиву.
Поука о правном лијеку: Ово рјешење је коначно и против њега се не може
изјавити жалба, али се може покренути управни спор подношењем тужбе код надлежног
суда у року од 30 дана од дана пријема овог рјешења.
Број: 01-111/21
Датум: __.__.2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ПРИЈЕДОР
СКУПШТИНА ГРАДА

ПРИЈЕДЛОГ

На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 50. став 1. и 2. Закона о
службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самуправе („Службени
гласник Републике Српске“, број: 97/16) и 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
РЈЕШЕЊЕ
о именовању начелника Одјељења за привреду и предузетништво
1. Раде Росић, дипломирани економиста из Приједора именује се за начелника
Одјељења за привреду и предузетништво.
2. Мандат начелника Одјељења из тачке 1. овог рјешења траје до краја мандата
сазива Скупштине Града који га је изабрао.
3. Ово рјешење ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Града
Приједор“.
Образложење
Дана 13. октобра 2021. године Градоначелник Приједора расписао је Јавни
конкурс за избор и именовање начелника одјељења, број: 02-120-190/21, а који је
објављен у дневном листу „Глас Српске“ од 16. и 17. октобра 2021. године, у „Службеном
гласнику Републике Српске“, број: 95/21 од 22. октобра 2021. године и на званичној
интернет страници Града Приједор дана 25. октобра 2021. године.
Комисија за спровођење поступка за избор и именовање начелника одјељења у
Градској управи Града Приједор, именована Рјешењем Градоначелника, број:
02-111-343/21 од 9. новембара 2021. године, након окончаног изборног поступка
сачинила је Листу за избор кандидата по редослиједу кандидата, те је исту листу са
записницима о предузетим радњама доставила Градоначелнику који је Скупштини
предложио да за начелника Одјељења за привреду и предузетништво именује Раду
Росића, дипломираног економисту из Приједора, односно кандидата који је
прворангирани на наведеној листи.
На основу наведеног одлучено је као у диспозитиву.
Поука о правном лијеку: Ово рјешење је коначно и против њега се не може
изјавити жалба, али се може покренути управни спор подношењем тужбе код надлежног
суда у року од 30 дана од дана пријема овог рјешења.
Број: 01-111/21
Датум: __.__.2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ПРИЈЕДОР
СКУПШТИНА ГРАДА

ПРИЈЕДЛОГ

На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 50. став 1. и 2. Закона о
службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самуправе („Службени
гласник Републике Српске“, број: 97/16) и 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
РЈЕШЕЊЕ
о именовању начелника Одјељења за пољопривреду и рурални развој
1. Данијел Егић, дипломирани инжењер пољопривреде из Приједора именује се за
начелника Одјељења за пољопривреду и рурални развој.
2. Мандат начелника Одјељења из тачке 1. овог рјешења траје до краја мандата
сазива Скупштине Града који га је изабрао.
3. Ово рјешење ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Града
Приједор“.
Образложење
Дана 13. октобра 2021. године Градоначелник Приједора расписао је Јавни
конкурс за избор и именовање начелника одјељења, број: 02-120-190/21, а који је
објављен у дневном листу „Глас Српске“ од 16. и 17. октобра 2021. године, у „Службеном
гласнику Републике Српске“, број: 95/21 од 22. октобра 2021. године и на званичној
интернет страници Града Приједор дана 25. октобра 2021. године.
Комисија за спровођење поступка за избор и именовање начелника одјељења у
Градској управи Града Приједор, именована Рјешењем Градоначелника, број:
02-111-343/21 од 9. новембара 2021. године, након окончаног изборног поступка
сачинила је Листу за избор кандидата по редослиједу кандидата, те је исту листу са
записницима о предузетим радњама доставила Градоначелнику који је Скупштини
предложио да за начелника Одјељења за пољопривреду и рурални развој именује
Данијела Егића, дипломираног инжењера пољопривреде из Приједора, односно
кандидата који је прворангирани на наведеној листи.
На основу наведеног одлучено је као у диспозитиву.
Поука о правном лијеку: Ово рјешење је коначно и против њега се не може
изјавити жалба, али се може покренути управни спор подношењем тужбе код надлежног
суда у року од 30 дана од дана пријема овог рјешења.
Број: 01-111/21
Датум: __.__.2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ПРИЈЕДОР
СКУПШТИНА ГРАДА

ПРИЈЕДЛОГ

На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 50. став 1. и 2. Закона о
службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самуправе („Службени
гласник Републике Српске“, број: 97/16) и 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
РЈЕШЕЊЕ
о именовању начелника Одјељења за друштвене дјелатности
1. Моња Касаловић, магистар међународних односа из Приједора именује се за
начелника Одјељења за друштвене дјелатности.
2. Мандат начелника Одјељења из тачке 1. овог рјешења траје до краја мандата
сазива Скупштине Града који га је изабрао.
3. Ово рјешење ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Града
Приједор“.
Образложење
Дана 13. октобра 2021. године Градоначелник Приједора расписао је Јавни
конкурс за избор и именовање начелника одјељења, број: 02-120-190/21, а који је
објављен у дневном листу „Глас Српске“ од 16. и 17. октобра 2021. године, у „Службеном
гласнику Републике Српске“, број: 95/21 од 22. октобра 2021. године и на званичној
интернет страници Града Приједор дана 25. октобра 2021. године.
Комисија за спровођење поступка за избор и именовање начелника одјељења у
Градској управи Града Приједор, именована Рјешењем Градоначелника, број:
02-111-343/21 од 9. новембара 2021. године, након окончаног изборног поступка
сачинила је Листу за избор кандидата по редослиједу кандидата, те је исту листу са
записницима о предузетим радњама доставила Градоначелнику који је Скупштини
предложио да за начелника Одјељења за друштвене дјелатности именује Моњу
Касаловић, магистара међународних односа из Приједора, односно кандидата који је
прворангирани на наведеној листи.
На основу наведеног одлучено је као у диспозитиву.
Поука о правном лијеку: Ово рјешење је коначно и против њега се не може
изјавити жалба, али се може покренути управни спор подношењем тужбе код надлежног
суда у року од 30 дана од дана пријема овог рјешења.
Број: 01-111/21
Датум: __.__.2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ПРИЈЕДОР
СКУПШТИНА ГРАДА

ПРИЈЕДЛОГ

На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 50. став 1. и 2. Закона о
службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самуправе („Службени
гласник Републике Српске“, број: 97/16) и 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
РЈЕШЕЊЕ
о именовању начелника Одјељења за просторно уређење
1. Данијел Зрнић, дипломирани инжењер архитектуре из Приједора именује се за
начелника Одјељења за просторно уређење.
2. Мандат начелника Одјељења из тачке 1. овог рјешења траје до краја мандата
сазива Скупштине Града који га је изабрао.
3. Ово рјешење ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Града
Приједор“.
Образложење
Дана 13. октобра 2021. године Градоначелник Приједора расписао је Јавни
конкурс за избор и именовање начелника одјељења, број: 02-120-190/21, а који је
објављен у дневном листу „Глас Српске“ од 16. и 17. октобра 2021. године, у „Службеном
гласнику Републике Српске“, број: 95/21 од 22. октобра 2021. године и на званичној
интернет страници Града Приједор дана 25. октобра 2021. године.
Комисија за спровођење поступка за избор и именовање начелника одјељења у
Градској управи Града Приједор, именована Рјешењем Градоначелника, број:
02-111-343/21 од 9. новембара 2021. године, након окончаног изборног поступка
сачинила је Листу за избор кандидата по редослиједу кандидата, те је исту листу са
записницима о предузетим радњама доставила Градоначелнику који је Скупштини
предложио да за начелника Одјељења за просторно уређење именује Данијела Зрнића,
дипломираног инжењер архитектуре из Приједора, односно кандидата који је
прворангирани на наведеној листи.
На основу наведеног одлучено је као у диспозитиву.
Поука о правном лијеку: Ово рјешење је коначно и против њега се не може
изјавити жалба, али се може покренути управни спор подношењем тужбе код надлежног
суда у року од 30 дана од дана пријема овог рјешења.
Број: 01-111/21
Датум: __.__.2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ПРИЈЕДОР
СКУПШТИНА ГРАДА

ПРИЈЕДЛОГ

На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 50. став 1. и 2. Закона о
службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самуправе („Службени
гласник Републике Српске“, број: 97/16) и 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
РЈЕШЕЊЕ
о именовању начелника Одјељења за саобраћај, комуналне послове
и заштиту животне средине и имовинско-стамбене послове
1. Драгослав Кабић, мастер грађевине из Приједора именује се за начелника
Одјељења за саобраћај, комуналне послове и заштиту животне средине и
имовинско-стамбене послове.
2. Мандат начелника Одјељења из тачке 1. овог рјешења траје до краја мандата
сазива Скупштине Града који га је изабрао.
3. Ово рјешење ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Града
Приједор“.
Образложење
Дана 13. октобра 2021. године Градоначелник Приједора расписао је Јавни
конкурс за избор и именовање начелника одјељења, број: 02-120-190/21, а који је
објављен у дневном листу „Глас Српске“ од 16. и 17. октобра 2021. године, у „Службеном
гласнику Републике Српске“, број: 95/21 од 22. октобра 2021. године и на званичној
интернет страници Града Приједор дана 25. октобра 2021. године.
Комисија за спровођење поступка за избор и именовање начелника одјељења у
Градској управи Града Приједор, именована Рјешењем Градоначелника, број:
02-111-343/21 од 9. новембара 2021. године, након окончаног изборног поступка
сачинила је Листу за избор кандидата по редослиједу кандидата, те је исту листу са
записницима о предузетим радњама доставила Градоначелнику који је Скупштини
предложио да за начелника Одјељења за саобраћај, комуналне послове и заштиту
животне средине и имовинско-стамбене послове именује Драгослава Кабића, мастера
грађевине из Приједора, односно кандидата који је прворангирани на наведеној листи.
На основу наведеног одлучено је као у диспозитиву.
Поука о правном лијеку: Ово рјешење је коначно и против њега се не може
изјавити жалба, али се може покренути управни спор подношењем тужбе код надлежног
суда у року од 30 дана од дана пријема овог рјешења.
Број: 01-111/21
Датум: __.__.2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ПРИЈЕДОР
СКУПШТИНА ГРАДА

ПРИЈЕДЛОГ

На основу члана 18. Закона о систему јавних служби (“Службени гласник
Републике Српске” број: 68/07, 109/12 и 44/16), члана 39. став 2. тачка 33. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21),
члана 39. став 2. тачка 35. Статута Града Приједор („Службени гласник Града Приједор“,
број: 12/17) и члана 143. Пословника Скупштине Града Приједор („Службени гласник
Града Приједор“, број: 2/18), Скупштина Града Приједор је на __. сједници, одржаној
__.__2021. године, донијела

РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу вршиоца дужности директора Јавне установе
„Центар за социјални рад“ Приједор
1. Милорад Радић, дипломирани економиста из Приједора, разрјешава се дужности
вршиоца дужности директора Јавне установе „Центар за социјални рад“ Приједор.
2. Ово рјешење ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Града
Приједор“.
Образложење
Рјешењем Скупштине Града Приједор, број: 01-111-257/21 од 25.8.2021. године,
Милорад Радић је именован за вршиоца дужности директора Јавне установе „Центар за
социјални рад“ Приједор на период до 90 дана.
Имајући у виду период који је протекао од дана именовања одлучено је као у
диспозитиву, а на приједлог Комисије за избор и именовање.
Поука о правном лијеку:
Против овог рјешења није дозвољена жалба, али се може покренути управни спор
подношењем тужбе Окружном суду у Приједору, у року од 30 дана од дана пријема овог
рјешења.

Број: 01-111-

/21

Приједор,
Датум: __.__.2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ПРИЈЕДОР
СКУПШТИНА ГРАДА

ПРИЈЕДЛОГ

На основу члана 18. Закона о систему јавних служби (“Службени гласник
Републике Српске” број: 68/07, 109/12 и 44/16), члана 39. став 2. тачка 33. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21),
члана 39. став 2. тачка 35. Статута Града Приједор („Службени гласник Града Приједор“,
број: 12/17) и члана 143. Пословника Скупштине Града Приједор („Службени гласник
Града Приједор“, број: 2/18), Скупштина Града Приједор је на __. сједници, одржаној
__.__2021. године, донијела
РЈЕШЕЊЕ
о именовању вршиоца дужности директора ЈУ „Центар за социјални рад“ Приједор
1. Милорад Радић, дипломирани економиста из Приједора, именује се за вршиоца
дужности директора ЈУ „Центар за социјални рад“ Приједор.
2. Послове из тачке 1. овог рјешења именовани ће обављати до избора директора, а
најдуже у периоду до 90 дана.
3. Ово рјешење ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Града
Приједор“.
Образложење
Чланом 18. Закона о систему јавних служби (“Службени гласник Републике
Српске” број: 68/07, 109/12 и 44/16) прописано је да директора установе именује и
разрјешава оснивач, на период од четири године и уз претходно спроведен поступак
јавне конкуренције.
Имајући у виду да је радно мјесто директора ЈУ „Центар за социјални рад
Приједор“ упражњено, те потребу обављања послова истог радног мјеста и прије
именовања директора на основу спроведеног поступка јавне конкуренције, одлучено је
као у диспозитиву.
Поука о правном лијеку:
Против овог рјешења није дозвољена жалба, али се може покренути управни спор
подношењем тужбе Окружном суду у Приједору, у року од 30 дана од дана пријема овог
рјешења.

Број: 01-111-

/21

Приједор,
Датум: __.__.2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ПРИЈЕДОР
СКУПШТИНА ГРАДА

ПРИЈЕДЛОГ

На основу члана 18. Закона о систему јавних служби (“Службени гласник
Републике Српске” број: 68/07, 109/12 и 44/16), члана 39. став 2. тачка 33. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21),
члана 39. став 2. тачка 35. Статута Града Приједор („Службени гласник Града Приједор“,
број: 12/17) и члана 143. Пословника Скупштине Града Приједор („Службени гласник
Града Приједор“, број: 2/18), Скупштина Града Приједор је на __. сједници, одржаној
__.__2021. године, донијела

РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу вршиоца дужности директора Агенције за економски развој Града
Приједора „Преда-ПД“ Приједор
1. Александар Дрљача, дипломирани економиста из Приједора, разрјешава се
дужности вршиоца дужности директора Агенције за економски развој Града
Приједора „Преда-ПД“ Приједор.
2. Ово рјешење ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Града
Приједор“.
Образложење
Рјешењем Скупштине Града Приједор, број: 01-111-259/21 од 25.8.2021. године,
Александар Дрљача је именован за вршиоца дужности директора Агенције за економски
развој Града Приједора „Преда-ПД“ Приједор на период до 90 дана.
Имајући у виду период који је протекао од дана именовања одлучено је као у
диспозитиву, а на приједлог Комисије за избор и именовање.
Поука о правном лијеку:
Против овог рјешења није дозвољена жалба, али се може покренути управни спор
подношењем тужбе Окружном суду у Приједору, у року од 30 дана од дана пријема овог
рјешења.

Број: 01-111-

/21

Приједор,
Датум: __.__.2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ПРИЈЕДОР
СКУПШТИНА ГРАДА

ПРИЈЕДЛОГ

На основу члана 18. Закона о систему јавних служби (“Службени гласник
Републике Српске” број: 68/07, 109/12 и 44/16), члана 39. став 2. тачка 33. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21),
члана 39. став 2. тачка 35. Статута Града Приједор („Службени гласник Града Приједор“,
број: 12/17) и члана 143. Пословника Скупштине Града Приједор („Службени гласник
Града Приједор“, број: 2/18), Скупштина Града Приједор је на __. сједници, одржаној
__.__2021. године, донијела
РЈЕШЕЊЕ
о именовању вршиоца дужности директора Агенције за економски развој Града
Приједора „Преда-ПД“ Приједор
1. Алексадар Дрљача, дипломирани економиста из Приједора, именује се за
вршиоца дужности директора Агенције за економски развој Града Приједора
„Преда-ПД“ Приједор.
2. Послове из тачке 1. овог рјешења именовани ће обављати до избора директора, а
најдуже у периоду до 90 дана.
3. Ово рјешење ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Града
Приједор“.
Образложење
Чланом 18. Закона о систему јавних служби (“Службени гласник Републике
Српске” број: 68/07, 109/12 и 44/16) прописано је да директора установе именује и
разрјешава оснивач, на период од четири године и уз претходно спроведен поступак
јавне конкуренције.
Имајући у виду да је радно мјесто директора Агенције за економски развој Града
Приједора „Преда-ПД“ Приједор упражњено, те потребу обављања послова истог радног
мјеста и прије именовања директора на основу спроведеног поступка јавне конкуренције,
одлучено је као у диспозитиву.
Поука о правном лијеку:
Против овог рјешења није дозвољена жалба, али се може покренути управни спор
подношењем тужбе Окружном суду у Приједору, у року од 30 дана од дана пријема овог
рјешења.
Број: 01-111-

/21

Приједор,
Датум: __.__.2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА

