






 

 
ПРИЈЕДЛОГ 

На основу члана 40.Статута града Приједор („Службени гласник Града Приједор“, број: 12/17) и 

члана 14. Пословника Скупштине Града Приједор („Службени гласник Града Приједор“, број: 

2/18 и 2/20), Скупштина Града Приједор је на __.сједници, одржаној ____. године, донијела  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о верификацији мандата одборнику у 

Скупштини града Приједора 
 

I 

Верификује се мандат одборнику Скупштине града Приједор, Миленко Вујковић СНСД – Савез 

независних социјал демократа умјесто одборника Слободана Јавора који је поднио оставку. 

 
II 

Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику Града 

Приједора". 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

Дана 24.12.2021 године одборник у Скупштини града Приједора Слободан Јавор, обратио се 

Централној изборној комисији захтјевом за утврђивање престанка мандата, односно поднио 

оставку из разлога – преузимање функције Градоначелника. 

Централна изборна комисија Босне и Херцеговине је сљедећем оборнику на листи Савеза 

независних социјал демократа, односно Миленку Вујковићу додјелила мандат одборника у 

Скупштини града Приједора. 

 

Број: 01-111-__/22  ПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор,  СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Датум: ____.2022. године              Мирсад Дуратовић  

 

 

 



РЕПУБЛИКА СРПСКА                                                                           ПРИЈЕДЛОГ 

ГРАД ПРИЈЕДОР 

СКУПШТИНА ГРАДА  ПРИЈЕДОРА 

 

 

 

 На основу одредаба члана 39. Статута Града Приједор («Службени гласник Града 

Приједор», број:12/17) , члана 137. Пословника Скупштине Града Приједор («Службени 

гласник Града Приједор», број: 2/18 и 2/20), члана 1. Закона о посебном поступку 

експропријације ради изградње ауто-пута Бања Лука - Приједор («Службени гласник 

Републике Српске», број: 61/21) и члана 68. Закона о експропријацији („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 112/16, 37/07, 66/08, 110/08, 79/15) Скупштина Града 

Приједора на сједници, одржаној______________ 2022. године,  д о н и ј е л а   ј е 

 

 

 

ОДЛУКУ 

о прихватању новчане накнаде за експроприсане непокретности 

 

 

I 

                                                                    

Одобрава се закључивање споразума о накнади за непокретности 

експроприсане правоснажним рјешењем Републичке управе за геодетске и имовинско 

правне послове Подручна јединица Приједор, број: 21.35/473-94/21 од 15.12.2021. 

године, ради изградње ауто-пута Бања Лука – Приједор за к.о.Доњи Гаревци, које су 

означене са: 

 

Према подацима катастарског операта земљишта, парцеле означене као: 

- к.ч. број: 2/1, Крчевина, њива 5. класе у површини од 1160 m2,  

- к.ч. број: 4/2, Крчевина, пашњак 3. класе у површини од 202 m2,  

- к.ч. број: 10/2, Крчевина, њива 5. класе у површини од 2718 m2,  

- к.ч. број: 13/2, Гајине, шума 1. класе у површини од 3806 m2,  

- к.ч. број: 13/7, Гајине, шума 1. класе у површини од 402 m2,  

- к.ч. број: 13/8, Гајине, шума 1. класе у површини од 12 m2,  

- к.ч. број: 14/2, Крчевина, њива 5. класе у површини од 2130 m2,  

- к.ч. број: 14/3, Крчевина, њива 5. класе у површини од 44 m2,  

- к.ч. број: 14/4, Крчевина, њива 5. класе у површини од 5985 m2,  

- к.ч. број: 14/5, Крчевина, њива 5. класе у површини од 787 m2,  

- к.ч. број: 36/2, Гајине, њива 5. класе у површини од 730 m2,  

- к.ч. број: 36/3, Крчевина, њива 5. класе у површини од 100 m2,  

      стварно правно власништво Града Приједор са дијелом 1/1. 

 

 

 

II 

 

    Прихвата се процјена вриједности експроприсаних непокретности, урађена по 

сталном судском вјештаку пољопривредне струке Вукојичић Млађену из Бијељине, која 

износи 5 КМ/m2 земљишта, што за укупну површину експрописаних непокретности 

износи 90.380,00 КМ. 



Прихвата се процјена вриједности експроприсаних непокретности шумско-

дрвних сортимената на парцелама означеним као к.ч.број: 13/2, 13/7 и 13/8, урађена по 

сталном судском вјештаку шумарске струке Милану Нежићу из Бијељне, у укупном 

износу од 1.654, 87 КМ. 

 

 

III 

 

 

 Даје се  сагласност  Градоначелнику Града  Приједор да,  у складу са одредбама 

члана 68 и 69. Закона о експропријацији („Службени гласник Републике Српске“, број: 

112/16, 37/07, 66/08, 110/08, 79/15), закључи споразум о накнади за експрописане 

непокретности у к.о. Доњи Гаревци, у износу од 92.034,87 КМ. 

 

IV 

 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном 

гласнику Града Приједора». 

 

 

Број:01-            /22                                                                                   ПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор                                                                                             СКУПШТИНЕ ГРАДА 

 

Датум,_________                                                                                   Мирсад Дуратовић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образложење 

 

Правни основ: 

 

Одредбом члана 39. Статута Града Приједора («Службени гласник Града 

Приједора», број: 12/17)  прописано је да је Скупштина Града представнички орган, 

орган одлучивања и креирања политике Града и да је надлежна да доноси одлуке о 

прибављању, управљању и располагању имовином Града.            

Одредбом члана 137. Пословника Скупштине Града Приједор („Службени 

гласник Града Приједор“, број: 2/18 и 2/20) прописано је да се одлука доноси као акт 

извршавања права и дужности Скупштине, као акт извршења закона и као акт 

утврђивања организације и односа у Скупштини.  

Одредбом члана 1. Закона о посебном поступку експропријације, ради изградње 

ауто-пута Бања Лука - Приједор („Службени гласник Републике Српске“, број: 61/21), 

прописано је да се истим уређује посебан поступак експропријације ради изградње ауто-

пута Бања Лука – Приједор, као пројекта од посебног значаја за Републику Српску, 

финансирање извођења геодетско-техничких радова за потребе посебног поступка 

експропријације и спровођење посебног поступка експропријације, као и друга питања 

од значаја за изградњу ауто-пута. 

Одредбама члана 68.  Закона о експропријацији („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 112/16, 37/07, 66/08, 110/08, 79/15), прописано је да је послије 

правоснажности рјешења о експроипријацији, орган управе дужан да без одгађања 

закаже и одржи усмену расправу за споразумно одређивање накнаде за експроприсану 

непокретност. Истим законом, чланом 69. прописано је да споразум о накнади за 

експроприсане непокретности мора садржавати облик и висину накнаде и рок у коме је 

корисник експропријације дужан да испуни обавезе у погледу накнаде, те да записник у 

који је унесен споразум о накнади има снагу извршне исправе. 

 

Разлози за доношење:  

 

 Рјешењем Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове, 

Подручна јединица Приједор број: 21.35/473-30/21 од 15.12.2021. године, усвојен је 

приједлог Правобранилаштва Републике Српске, Сједиште замјеника Приједор број: У-

830/21 од 01.11.2021. године, да се за потребе изградње ауто – пута Бања Лука - Приједор, 

у корист Републике Српске, потпуно експропришу непокретности  наведене у 

диспозитиву ове одлуке за к.о.Доњи Гаревци. 

Рјешењем је утврђено да је Град Приједор стварно правни власник предметних 

непокретности. 

У ставу 3. Рјешења, наведено је да ранијем власнику припада право на накнаду за 

експроприсане непокретности.  

Према налазу и мишљењу вјештака пољопривредне струке  Млађена Вукојичића 

из Бијељине, вријeдност експроприсаних непокретности утврђена је у износу од 5, 00 

КМ/m2, што укупно износи 80.795,00 КМ. 

Дописом Правобранилаштва Републике Српске, Сједиште замјеника Приједор 

број: Р-9/22 од 07.02.2022. године, предложено је да Град Приједор, односно Скупштина 

Града Приједор донесе одлуку о накнади,  за горе поменуте непокретности. 

Имајући у виду да је Рјешењем Републичке управе за геодетске и имовинско-

правне послове, Подручна јединица Приједор број: 21.35/473-111/21 од 15.12.2021. 

године, утврђено да је Град Приједор стварно правни власник експроприсаних 

непокретности, те да ранијем власнику припада право на накнаду, која је утврђена у 



налазу и мишљењу вјештака пољопривредне струке, као и усклађеност са законским 

прописима, предлаже се Скупштини Града доношење одлуке у предложеном тексту. 

 

 

 

Обрађивач:                                                                            

Одсјек за имовинске послове 

и евиденцију некретнина 

 

Шеф Одсјека 

Дијана Стојић, дипл.правник 

                                                                              Стручна служба Градоначелника 

 



РЕПУБЛИКА СРПСКА                                                                           ПРИЈЕДЛОГ 

ГРАД ПРИЈЕДОР 

СКУПШТИНА ГРАДА  ПРИЈЕДОРА 

 

 На основу одредаба члана 39. Статута Града Приједор («Службени гласник Града 

Приједор», број:12/17) , члана 137. Пословника Скупштине Града Приједор («Службени 

гласник Града Приједор», број: 2/18 и 2/20), члана 1. Закона о посебном поступку 

експропријације ради изградње ауто-пута Бања Лука - Приједор («Службени гласник 

Републике Српске», број: 61/21) и члана 68. Закона о експропријацији („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 112/16, 37/07, 66/08, 110/08, 79/15), Скупштина Града 

Приједора на сједници, одржаној______________ 2022. године,  д о н и ј е л а   ј е 

 

ОДЛУКУ 

о прихватању новчане накнаде за експроприсане непокретности 

 

I 

                                                                    

Одобрава се закључивање споразума о накнади за непокретности 

експроприсане правоснажним рјешењем Републичке управе за геодетске и имовинско 

правне послове Подручна јединица Приједор, број: 21.35/473-111/21 од 15.12.2021. 

године, ради изградње ауто-пута Бања Лука – Приједор за к.о. Козаруша, које су према 

подацима катастарског операта земљишта означене као: 

- к.ч. број: 3882/4, Калемови, њива 5. класе у површини од 189 m2,  

- к.ч. број: 3934/7, Пупавћево поље, њива 5. класе у површини од 472 m2,  

- к.ч. број: 3934/7, Пупавћево поље, њива 3. класе у површини од 3998 m2,  

- к.ч. број: 3934/9, Пупавћево поље, њива 3. класе у површини од 131 m2, 

      стварно правно власништво Града Приједор са дијелом 1/1.  

 

II 

 

    Прихвата се процјена вриједности експроприсаних непокретности, урађена по 

сталном судском вјештаку пољопривредне струке Вукојичић Млађену из Бијељине, која 

износи 5 КМ/m2 земљишта, што за укупну површину експрописаних непокретности 

износи 23.950,00 КМ. 

 

III 

 

 Даје се  сагласност  Градоначелнику Града  Приједор да,  у складу са одредбама 

члана 68 и 69. Закона о експропријацији („Службени гласник Републике Српске“, број: 

112/16, 37/07, 66/08, 110/08, 79/15), закључи споразум о накнади за експрописане 

непокретности у к.о. Козаруша, у износу од 23.950,00 КМ. 

 

IV 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном 

гласнику Града Приједора». 

 

 

Број:01-            /22                                                                                   ПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор                                                                                             СКУПШТИНЕ ГРАДА 

 

Датум,_________                                                                                   Мирсад Дуратовић 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Образложење 

 

Правни основ: 

 

Одредбом члана 39. Статута Града Приједора («Службени гласник Града 

Приједора», број: 12/17)  прописано је да је Скупштина Града представнички орган, 

орган одлучивања и креирања политике Града и да је надлежна да доноси одлуке о 

прибављању, управљању и располагању имовином Града.            

Одредбом члана 137. Пословника Скупштине Града Приједор („Службени 

гласник Града Приједор“, број: 2/18 и 2/20) прописано је да се одлука доноси као акт 

извршавања права и дужности Скупштине, као акт извршења закона и као акт 

утврђивања организације и односа у Скупштини.  

Одредбом члана 1. Закона о посебном поступку експропријације ради изградње 

ауто-пута Бања Лука - Приједор („Службени гласник Републике Српске“, број: 61/21), 

прописано је да се истим уређује посебан поступак експропријације ради изградње ауто-

пута Бања Лука – Приједор, као пројекат од посебног значаја за Републику Српску, 

финансирање извођења геодетско-техничких радова за потребе посебног поступка 

експропријације и спровођење посебног поступка експропријације, као и друга питања 

од значаја за изградњу ауто-пута. 

Одредбама члана 68.  Закона о експропријацији („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 112/16, 37/07, 66/08, 110/08, 79/15), прописано је да је послије 

правоснажности рјешења о експроипријацији, орган управе дужан да без одгађања 

закаже и одржи усмену расправу за споразумно одређивање накнаде за експроприсану 

непокретност. Истим законом, чланом 69. прописано је да споразум о накнади за 

експроприсане непокретности мора садржавати облик и висину накнаде и рок у коме је 

корисник експропријације дужан да испуни обавезе у погледу накнаде, те да записник у 

који је унесен споразум о накнади има снагу извршне исправе. 

 

 

Разлози за доношење:  

 

 Рјешењем Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове, 

Подручна јединица Приједор број: 21.35/473-111/21 од 15.12.2021. године, усвојен је 

приједлог Правобранилаштва Републике Српске, Сједиште замјеника Приједор број: У-

830/21 од 01.11.2021. године, да се за потребе изградње ауто – пута Бања Лука - Приједор, 

у корист Републике Српске, потпуно експропришу непокретности  наведене у 

диспозитиву ове одлуке за к.о. Козаруша. 

 Рјешењем је утврђено да је Град Приједор стварно правни власник предметних 

непокретности. 

У ставу 3. рјешења, наведено је да ранијем власнику припада право на накнаду за 

експроприсане непокретности.  

Према налазу и мишљењу вјештака пољопривредне струке  Млађена Вукојичића 

из Бијељине, вријeдност експроприсаних непокретности утврђена је у износу од 5, 00 

КМ/m2, што укупно износи 23.950,00 КМ. 

Дописом Правобранилаштва Републике Српске, Сједиште замјеника Приједор 

број: Р-9/22 од 07.02.2022. године, предложено је да Град Приједор, односно Скупштина 

Града Приједор донесе одлуку о накнади, за горе поменуте непокретности. 

Имајући у виду да је Рјешењем Републичке управе за геодетске и имовинско-

правне послове, Подручна јединица Приједор број: 21.35/473-111/21 од 15.12.2021. 

године, утврђено да је Град Приједор стварно правни власник експроприсаних 



непокретности, те да ранијем власнику припада право на накнаду, која је утврђена у 

налазу и мишљењу вјештака пољопривредне струке, као и усклађеност са законским 

прописима, предлаже се Скупштини Града доношење одлуке у предложеном тексту. 

 

 

Обрађивач:                                                                            

Одсјек за имовинске послове 

и евиденцију некретнина 

 

Шеф Одсјека 

Дијана Стојић, дипл.правник 

 

                                                                              Стручна служба Градоначелника 

 













































РЕПУБЛИКА СРПСКА                                                                           ПРИЈЕДЛОГ 

ГРАД ПРИЈЕДОР 

СКУПШТИНА ГРАДА  ПРИЈЕДОРА 

 

 

 На основу одредаба члана 39. Статута Града Приједор («Службени гласник Града 

Приједор», број:12/17) , члана 137. Пословника Скупштине Града Приједор («Службени 

гласник Града Приједор», број: 2/18 и 2/20), члана 1. Закона о посебном поступку 

експропријације ради изградње ауто-пута Бања Лука - Приједор («Службени гласник 

Републике Српске», број: 61/21) и члана 68. Закона о експропријацији („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 112/16, 37/07, 66/08, 110/08, 79/15) Скупштина Града 

Приједора на сједници, одржаној______________ 2022. године,  д о н и ј е л а   ј е 

 

 

ОДЛУКУ 

о прихватању новчане накнаде за експроприсане непокретности 

 

I 

                                                                    

Одобрава се закључивање споразума о накнади за непокретности 

експроприсане правоснажним рјешењем Републичке управе за геодетске и имовинско 

правне послове Подручна јединица Приједор, број: 21.35/473-30/21 од 15.12.2021. 

године, ради изградње ауто-пута Бања Лука – Приједор за к.о. Орловци, које су означене 

са: 

 

Према катастарском операту земљишта, парцеле означене као: 

- к.ч. број: 873/43, Ранч, њива 5. класе, површине 868 m2, а што одговара к.ч. број 

351/152 уписаној у З.К. улошку бр. 682 к.о. СП Орловци као власништво државне 

својине са дијелом 1/1, без терета, 

- к.ч. број: 873/44, Ранч, њива 5. класе, у површини од 865 m2,  

- к.ч. број: 873/63, Ранч, њива 5. класе, површине 763 m2, а што одговара к.ч. број 

351/163 уписаној у З.К. улошку бр. 682 к.о. СП Орловци као власништво државне 

својине са дијелом 1/1, без терета, 

- к.ч. број: 873/64, Ранч, њива 5. класе, у површини од 885 m2,  

- к.ч. број: 873/65, Ранч, њива 5. класе, површине 885 m2, а што одговара к.ч. број 

351/165 уписаној у З.К. улошку бр. 682 к.о. СП Орловци као власништво државне 

својине са дијелом 1/1, без терета, 

- к.ч. број: 873/66, Ранч, њива 5. класе, површине 798 m2, а што одговара к.ч. број 

351/166 уписаној у З.К. улошку бр. 682 к.о. СП Орловци као власништво државне 

својине са дијелом 1/1, без терета, 

- к.ч. број: 873/67, Ранч, њива 5. класе, површине 885 m2, а што одговара к.ч. број 

351/166 уписаној у З.К. улошку бр. 682 к.о. СП Орловци као власништво државне 

својине са дијелом 1/1, без терета, 

- к.ч. број: 873/68, Ранч, њива 5. класе, површине 679 m2, а што одговара к.ч. број 

351/168 уписаној у З.К. улошку бр. 682 к.о. СП Орловци као власништво државне 

својине са дијелом 1/1, без терета, 

- к.ч. број: 873/69, Ранч, њива 5. класе, површине 283 m2, а што одговара к.ч. број 

351/169 уписаној у З.К. улошку бр. 682 к.о. СП Орловци као власништво државне 

својине са дијелом 1/1, без терета, 

- к.ч. број: 873/76, Ранч, њива 5. класе, површине 437 m2, а што одговара к.ч. број 

351/176 уписаној у З.К. улошку бр. 682 к.о. СП Орловци као власништво државне 

својине са дијелом 1/1, без терета, 



- к.ч. број: 873/77, Ранч, њива 5. класе, површине 200 m2, а што одговара к.ч. број 

351/177 уписаној у З.К. улошку бр. 682 к.о. СП Орловци као власништво државне 

својине са дијелом 1/1, без терета, 

- к.ч. број: 873/114, Ранч, њива 5. класе, површине 26 m2, а што одговара к.ч. број 

351/155 уписаној у З.К. улошку бр. 682 к.о. СП Орловци као власништво државне 

својине са дијелом 1/1, без терета, 

- к.ч. број: 873/115, Ранч, њива 5. класе, површине 1 m2, а што одговара к.ч. број 

351/156 уписаној у З.К. улошку бр. 682 к.о. СП Орловци као власништво државне 

својине са дијелом 1/1, без терета, 

- к.ч. број: 873/118, Ранч, њива 5. класе, површине 102 m2, а што одговара к.ч. број 

351/178 уписаној у З.К. улошку бр. 682 к.о. СП Орловци као власништво државне 

својине са дијелом 1/1, без терета, 

- к.ч. број: 873/119, Ранч, њива 5. класе, површине 39 m2, а што одговара к.ч. број 

351/179 уписаној у З.К. улошку бр. 682 к.о. СП Орловци као власништво државне 

својине са дијелом 1/1, без терета, 

- к.ч. број: 873/120, Ранч, њива 5. класе, површине 372 m2, а што одговара к.ч. број 

351/180 уписаној у З.К. улошку бр. 682 к.о. СП Орловци као власништво државне 

својине са дијелом 1/1, без терета, 

- к.ч. број: 873/125, Ранч, њива 5. класе, површине 9 m2, а што одговара к.ч. број 

351/185 уписаној у З.К. улошку бр. 682 к.о. СП Орловци као власништво државне 

својине са дијелом 1/1, без терета, 

- к.ч. број: 873/126, Ранч, њива 5. класе, површине 233 m2, а што одговара к.ч. број 

351/186 уписаној у З.К. улошку бр. 682 к.о. СП Орловци као власништво државне 

својине са дијелом 1/1, без терета, 

- к.ч. број: 873/129, Ранч, њива 5. класе, површине 972 m2, а што одговара к.ч. број 

351/137 уписаној у З.К. улошку бр. 682 к.о. СП Орловци као власништво државне 

својине са дијелом 1/1, без терета, 

- к.ч. број: 873/131, Ранч, њива 5. класе, површине 18.560 m2, а што одговара к.ч. 

број 351/139 уписаној у З.К. улошку бр. 682 к.о. СП Орловци као власништво 

државне својине са дијелом 1/1, без терета, 

- к.ч. број: 873/132, Ранч, њива 5. класе, површине 1.057 m2, а што одговара к.ч. број 

351/140 уписаној у З.К. улошку бр. 682 к.о. СП Орловци као власништво државне 

својине са дијелом 1/1, без терета, 

- к.ч. број: 873/134, Ранч, њива 5. класе, површине 438 m2, а што одговара к.ч. број 

351/142 уписаној у З.К. улошку бр. 682 к.о. СП Орловци као власништво државне 

својине са дијелом 1/1, без терета, 

- к.ч. број: 873/135, Ранч, њива 5. класе, површине 568 m2, а што одговара к.ч. број 

351/143 уписаној у З.К. улошку бр. 682 к.о. СП Орловци као власништво државне 

својине са дијелом 1/1, без терета, 

- к.ч. број: 873/137, Ранч, њива 5. класе, површине 782 m2, а што одговара к.ч. број 

351/145 уписаној у З.К. улошку бр. 682 к.о. СП Орловци као власништво државне 

својине са дијелом 1/1, без терета, 

- к.ч. број: 1109/2, Пут, некатегорисани пут, површине 952 m2, а што одговара к.ч. 

број 509/9 уписаној у З.К. улошку бр. 13 к.о. СП Орловци као власништво државне 

својине са дијелом 1/1 и ''Пољопроизвод'' ДП Приједор са дијелом 1/1, без терета, 

- к.ч. број: 1128/13, Окућница, њива 5. класе, површине 949 m2, а што одговара к.ч. 

број 357/7 уписаној у З.К. улошку бр. 13 к.о. СП Орловци као власништво државне 

својине са дијелом 1/1 и ''Пољопроизвод'' ДП Приједор са дијелом 1/1, без терета, 

- к.ч. број: 1128/14, Окућница, њива 5. класе, површине 12.007 m2, а што одговара 

к.ч. број 357/1 уписаној у З.К. улошку бр. 13 к.о. СП Орловци као власништво 

државне својине са дијелом 1/1 и ''Пољопроизвод'' ДП Приједор са дијелом 1/1, 

без терета, 



- к.ч. број: 1158/9, Росуља, њива 5. класе, површине 19.516 m2, а што одговара к.ч. 

број 509/1 уписаној у З.К. улошку бр. 13 к.о. СП Орловци као власништво државне 

својине са дијелом 1/1 и ''Пољопроизвод'' ДП Приједор са дијелом 1/1, без терета, 

- к.ч. број: 1158/12, Росуља, њива 5. класе, површине 1.739 m2, а што одговара к.ч. 

број 509/2 уписаној у З.К. улошку бр. 13 к.о. СП Орловци као власништво државне 

својине са дијелом 1/1 и ''Пољопроизвод'' ДП Приједор са дијелом 1/1, без терета, 

- к.ч. број: 1158/14, Росуља, њива 5. класе, површине 1.466 m2,  

- к.ч. број: 1158/16, Росуља, њива 5. класе, површине 6.467 m2, а што одговара к.ч. 

број 351/202 уписаној у З.К. улошку бр. 682 к.о. СП Орловци као власништво 

државне својине са дијелом 1/1, без терета, 

- к.ч. број: 1158/18, Росуља, њива 5. класе, површине 51.018 m2, а што одговара к.ч. 

број 509/6 уписаној у З.К. улошку бр. 13 к.о. СП Орловци као власништво државне 

својине са дијелом 1/1 и ''Пољопроизвод'' ДП Приједор са дијелом 1/1, без терета, 

к.ч. 511 и к.ч. 512 уписаним у З.К. улошку бр. 682 к.о. СП Орловци као 

власништво државне својине са дијелом 1/1, без терета и к.ч. 513/1 уписаној у З.К. 

улошку бр. 775 к.о. СП Орловци као власништво државне својине са дијелом 1/1 

и Пољопривредно добро Саничани са дијелом 1/1, без терета, 

- к.ч. број: 1158/19, Росуља, њива 5. класе, површине 364 m2, а што одговара к.ч. 

број 509/5 уписаној у З.К. улошку бр. 13 к.о. СП Орловци као власништво државне 

својине са дијелом 1/1 и ''Пољопроизвод'' ДП Приједор са дијелом 1/1, без терета, 

      стварно правно власништво Града Приједор са дијелом 1/1. 

 

 

 

II 

 

    Прихвата се процјена вриједности експроприсаних непокретности, урађена по 

сталном судском вјештаку пољопривредне струке Вукојичић Млађену из Бијељине, која 

износи 5 КМ/m2 земљишта, што за укупну површину експрописаних непокретности 

износи 625.925,00 КМ. 

 

 

III 

 

 

 Даје се  сагласност  Градоначелнику Града  Приједор да,  у складу са одредбама 

члана 68 и 69. Закона о експропријацији („Службени гласник Републике Српске“, број: 

112/16, 37/07, 66/08, 110/08, 79/15), закључи споразум о накнади за експрописане 

непокретности у к.о. Орловци, у износу од 625.925,00 КМ. 

 

IV 

 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном 

гласнику Града Приједора». 

 

 

Број:01-            /22                                                                                   ПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор                                                                                             СКУПШТИНЕ ГРАДА 

 

Датум,_________                                                                                   Мирсад Дуратовић 

 



Образложење 

 

Правни основ: 

 

Одредбом члана 39. Статута Града Приједора («Службени гласник Града 

Приједора», број: 12/17)  прописано је да је Скупштина Града представнички орган, 

орган одлучивања и креирања политике Града и да је надлежна да доноси одлуке о 

прибављању, управљању и располагању имовином Града.            

Одредбом члана 137. Пословника Скупштине Града Приједор („Службени 

гласник Града Приједор“, број: 2/18 и 2/20) прописано је да се одлука доноси као акт 

извршавања права и дужности Скупштине, као акт извршења закона и као акт 

утврђивања организације и односа у Скупштини.  

Одредбом члана 1. Закона о посебном поступку експропријације, ради изградње 

ауто-пута Бања Лука - Приједор („Службени гласник Републике Српске“, број: 61/21), 

прописано је да се истим уређује посебан поступак експропријације ради изградње ауто-

пута Бања Лука – Приједор, као пројекта од посебног значаја за Републику Српску, 

финансирање извођења геодетско-техничких радова за потребе посебног поступка 

експропријације и спровођење посебног поступка експропријације, као и друга питања 

од значаја за изградњу ауто-пута. 

Одредбама члана 68.  Закона о експропријацији („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 112/16, 37/07, 66/08, 110/08, 79/15), прописано је да је послије 

правоснажности рјешења о експроипријацији, орган управе дужан да без одгађања 

закаже и одржи усмену расправу за споразумно одређивање накнаде за експроприсану 

непокретност. Истим законом, чланом 69. прописано је да споразум о накнади за 

експроприсане непокретности мора садржавати облик и висину накнаде и рок у коме је 

корисник експропријације дужан да испуни обавезе у погледу накнаде, те да записник у 

који је унесен споразум о накнади има снагу извршне исправе. 

 

Разлози за доношење:  

 

 Рјешењем Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове, 

Подручна јединица Приједор број: 21.35/473-30/21 од 15.12.2021. године, усвојен је 

приједлог Правобранилаштва Републике Српске, Сједиште замјеника Приједор број: У-

830/21 од 01.11.2021. године, да се за потребе изградње ауто – пута Бања Лука - Приједор, 

у корист Републике Српске, потпуно експропришу непокретности  наведене у 

диспозитиву Одлуке за к.о.Орловци. 

Рјешењем је утврђено да је Град Приједор стварно правно власник предметних 

непокретности. 

У ставу 3. Рјешења, наведено је да ранијем власнику припада право на накнаду за 

експроприсане непокретности.  

Према налазу и мишљењу вјештака пољопривредне струке  Млађена Вукојичића 

из Бијељине, вријeдност експроприсаних непокретности утврђена је у износу од 5, 00 

КМ/m2, што укупно износи 625.925,00 КМ. 

Дописом Правобранилаштва Републике Српске, Сједиште замјеника Приједор 

број: Р-9/22 од 07.02.2022. године, предложено је да Град Приједор, односно Скупштина 

Града Приједор донесе одлуку о накнади, за горе поменуте непокретности. 

Имајући у виду да је Рјешењем Републичке управе за геодетске и имовинско-

правне послове, Подручна јединица Приједор број: 21.35/473-111/21 од 15.12.2021. 

године, утврђено да је Град Приједор стварно правни власник експроприсаних 

непокретности, те да ранијем власнику припада право на накнаду, која је утврђена у 



налазу и мишљењу вјештака пољопривредне струке, као и усклађеност са законским 

прописима, предлаже се Скупштини Града доношење одлуке у предложеном тексту. 

 

 

Обрађивач:                                                                            

Одсјек за имовинске послове 

и евиденцију некретнина 

 

Шеф Одсјека 

Дијана Стојић, дипл.правник 

                                                                              Стручна служба Градоначелника 

 









 
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  __.2022. године 
донијела је   
    
    

П Р О Г Р А М   Р А Д А 
СКУПШТИНЕ ГРАДА ПРИЈЕДОРА ЗА 2022. 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 2022. 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 2022. 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. Такође морамо имати у виду чињеницу да Скупштина ради у 

отежаним условима и да ће наставити са таквим радом због пандемије ЦОВИД-19 те ће у том смислу да 

ради под таквим условима све док иста постоји.  

Посебну пажњу у овој години заслужују активности везане за припрему и провођење Општих 
избора предвиђених за октобар мјесец. 

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 2022.године 
 

1. Извјештај о раду Скупштине града Приједора за 2021. годину, 

Обрађивач: Одсјек за стручне и административне послове Скупштине града, 

Предлагач: Предсједник Скупштине. 
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2. Приједлог Програма рада Скупштине града Приједора за 2022. годину, 

Обрађивач: Одсјек за стручне и административне послове Скупштине града, 

Предлагач: Предсједник Скупштине 

 

3. План рада  Градоначелника и Градске управе Приједор за 2022.годину, 
Обрађивач: Кабинет Градоначелника, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

4. Извјештај о раду Градоначелника и Градске управе за 2021.годину, 
Обрађивач: Кабинет Градоначелника, 
Предлагач: Градоначелник. 

 
5. Приједлог Одлуке о висини вриједности непокретности на подручју града Приједора по зонама 

за 2022. годину, 

Обрађивач: Одјељење за просторно уређење, 
Предлагач: Градоначелник. 

 
6. Приједлог Одлуке о Програму уређења граађевинског земљишта за 2022.годину, 

Обрађивач: Одјељење за просторно уређење, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

7. Приједлог Одлуке о утврђивању основице за израчунавање висине ренте у 2022.години, 
Обрађивач: Одјељење за просторно уређење, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

8. Приједлог Одлуке о утврђивању просјечне цијене трошкова припремања градског грађевинског 
земљишта за 2022.годину,   

              Обрађивач: Одјељење за просторно уређење, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

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

              Обрађивач: Одјељење за просторно уређење, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

10. Приједлог Одлуке о висини трошкова уређења градског грађевинског земљишта за 2022.годину,  
Обрађивач: Одјељење за просторно уређење, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

11. Приједлог Одлуке о утврђивању просјечно остварене накнаде трошкова уређења градског 
грађевинског земљишта за 2022.годину, 
Обрађивач: Одјељење за просторно уређење, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

12. Приједлог Одлуке о приступању изради Стратешке процјене утицаја на животну средину 
Просторног плана града Приједор 2020-2022.година, 
Обрађивач: Одјељење за просторно уређење, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

13. Приједлог Одлуке о приступању изради  Регулационог плана  „Центар-Југ“ Блок 1, 
Обрађивач: Одјељење за просторно уређење, 
Предлагач: Градоначелник. 
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14. Приједлог Одлуке о доношењу Измјене дијела Регулационог плана рудника жељезне руде 
„Омарска“, 
Обрађивач: Одјељење за просторно уређење, 
Предлагач: Градоначелник. 

 
15. Приједлог Закључка о утврђивању Нацрта Регулационог плана спортског аеродрома „Урије“, 

Обрађивач: Одјељење за просторно уређење, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

16. Приједлог Програма заједничке комуналне потрошње за 2022.годину, 
Обрађивач: Одјељење за саобраћај, комуналне послове и заштиту животне   

                              средине и имовинско-стамбене послове, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

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

                      средине и имовинско-стамбене послове, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

18. Приједлог Програма коришћења прихода остварених по основу водних накнада за 2022.годину,  
              Обрађивач: Одјељење за саобраћај, комуналне послове и заштиту животне   

                      средине и имовинско-стамбене послове, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

19. Приједлог Програма коришћења прихода остварених по основу накнада за коришћење шума и 
шумског земљишта  за 2022.годину,  

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

 
20. Приједлог План редовног одржавања, реконструкције и изградње локалних путева, 

некатегорисаних путева и улица на подручју града Приједор за 2022.годину, 
Обрађивач: Одјељење за саобраћај, комуналне послове и заштиту животне   

                                      средине и имовинско-стамбене послове, 
Предлагач: Градоначелник. 

 
21. 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. 
 

22. Приједлог Одлуке о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање чланова школских 
одбора у основним и средњим школама града Приједора, испред јединице локалне 
самоуправе, 
Обрађивач: Одјељење за друштвене дјелатности, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

23. Програм мјера за спрјечавање и сузбијање, елиминацију и ерадикацију заразних болести на 
подручју града Приједора за 2022.годину, 
Обрађивач: Одјељење за друштвене дјелатности, 
Предлагач: Градоначелник. 
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24. Програм мјера систематске превентивне дезинсекције и дератизације на подручју града 
Приједора за 2022.годину, 
Обрађивач: Одјељење за друштвене дјелатности, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

25. Годишњи план систематске превентивне дезинсекције и дератизације на подручју града 
Приједора за 2022.годину, 
Обрађивач: Одјељење за друштвене дјелатности, 
Предлагач: Градоначелник. 

26. Приједлог Одлуке о издвајању средстава из буџета града Приједор за област предшколског 
васпитања и образовања за 2022.годину, 
Обрађивач: Одјељење за друштвене дјелатности, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

27. Приједлог Одлуке о економској цјени услуга предшколске установе ЈУ Дјечији вртић „Радост“ 
Приједор за 2022.годину, 
Обрађивач: Одјељење за друштвене дјелатности, 
Предлагач: Градоначелник. 

 
28. Информација о раду културно-умјетничких друштава и удружења из области аматеризма у 

култури за 2021.годину, 
Обрађивач: Одјељење за друштвене дјелатности, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

29. Информација о избору и реализацији пројеката невладиних организација у 2021.години, 
Обрађивач: Одјељење за друштвене дјелатности, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

30. Информација о избору и реализацији пројеката омладинског сектора Града Приједора у 
2021.години, 
Обрађивач: Одјељење за друштвене дјелатности, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

31. Приједлог Одлуке о уписним подручјима основних школа на подручју града Приједора, 
Обрађивач: Одјељење за друштвене дјелатности, 
Предлагач: Градоначелник.  
 

32. Информација  о броју уписа у матичне књиге рођених, вјенчаних  и умрлих на подручју града 
Приједора у 2021.години, 
Обрађивач: Одјељење за општу управу, 
Предлагач: Градоначелник. 

33. Информација о реализацији Програма кориштења средстава за подстицај у предузетништву, 
малим и средњим предузећима у 2021.години, 
Обрађивач : Одјељење за привреду и предузетништво, 
Предлагач : Градоначелник. 
 

34. Извјештај о раду Агенције за економски развој ПРЕДА- ПД Приједор за 2021.годину,  
Обрађивач: Агенција за  економски развој "ПРЕДА-ПД" Приједор, 
Предлагач: Градоначелник. 
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35.  Програм употребе средстава од боравишне таксе на подручју града Приједора за  2022.годину,  
Обрађивач : Туристичка организација Града Приједора и Одјељење за привреду и   
                       педузетништво, 
Предлагач : Градоначелник. 
 

36. 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. 
 

37. Информација о реализацији буџетских средстава за пољопривреду и рурални развој  у 2021. 
години, 
 Обрађивач : Одјељење за пољопривреду и рурални развој, 
 Предлагач : Градоначелник. 
 

38. Програм коришћења пољопривредног земљишта у својини Републике Српске за 2022.годину, 
Обрађивач : Одјељење за пољопривреду и рурални развој, 
 Предлагач : Градоначелник. 
 

39. Извјештај о реализацији Одлуке о увођењу субвенција за кориснике водних услуга на подручју 
града Приједор за 2021.годину, 
Обрађивач: Одсјек за стратешко планирање, управљањем пројектима и развојем, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

40. Извјештај о имплементацији Уговора о пружању јавних водних услуга на подручју града 
Приједор, 
Обрађивач: Одсјек за стратешко планирање, управљањем пројектима и развојем, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

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

 
42. Извјештај о проведеној финансијској ревизији Града Приједор за 2021. годину, 

Обрађивач: Одјељење за финансије, 
Предлагач: Градоначелник. 

 
43. 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. 

 
44. Приједлог Одлуке о оснивању Стручне службе Скупштине града Приједора, 

Обрађивач: Одсјек за стручне и административне послове Скупштине града, 

Предлагач: Предсједник Скупштине. 

 
45. Приједлог Одлуке о измјени Одлуке о одређивању висине накнаде за рад одборника у 

Скупштини града Приједора и чланова сталних радних тијела, 

Обрађивач: Одјељење за финанисје, 

Предлагач: Градоначелник. 
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II – Април – Јуни 2022.године 

 
1. Извјештај о извршењу буџета града Приједора за период јануар – децембар 2021.године, 

 Обрађивач: Одјељење за финансије, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

2. Приједлог Одлуке о доношењу Урбанистичког плана Козарац и контакт подручје 2019-
2039.година, 

               Обрађивач: Одјељење за просторно уређење, 
    Предлагач: Градоначелник. 
 

3. Прједлог Одлуке о измјени и допуни Одлуке о уређењу простора и грађевинском земљишту, 
               Обрађивач: Одјељење за просторно уређење, 
    Предлагач: Градоначелник. 
 

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

5. Приједлог Одлуке о доношењу Регулационог плана спортског аеродрома „Урије“, 
Обрађивач: Одјељење за просторно уређење, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

6. Приједлог Локалног плана управљања отпадом 2022-2027.година, 
Обрађивач: Одјељење за саобраћај, комуналне послове и заштиту животне   
                       средине и имовинско-стамбене послове, 
Предлагач: Градоначелник. 

7. Приједлог Одлуке о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање чланова управних 
одбора јавних установа чији је оснивач Град Приједор, 
Обрађивач: Одјељење за друштвене дјелатности,                              
Предлагач: Градоначелник. 
 

8. Извјештај о спровођењу Акционог плана превенције кривичних дијела почињених из мржње и 
предрасуда на подручју града Приједора за период 2017-2021.година за 2021.годину,     
Обрађивач: Одјељење за друштвене дјелатности,                              
Предлагач: Градоначелник. 
 

9. Информација о раду матичних јавних установа  из области културе за  2021.годину,  
ЈУ Народна библиотека „Ћирило и Методије“  
ЈУ Музеј Козаре Приједор 
Обрађивач:директори установа културе,                                                                                  
Предлагач: Градоначелник. 
 

10. Извјештај о раду  јавних установа  из области културе  у 2021.години,  
            ЈУ Позориште „Приједор“ Приједор 
            ЈУ Галерија „Сретен Стојановић“   Приједор, 
            ЈУ „Центар за приказивање филмова“  
            Обрађивач: директори установа културе,           
            Предлагач: Градоначелник. 

 
 



7 
 

11. Извјештај о раду здравствених и социјалних установа на подручју града Приједора у 
2021.години, 
ЈЗУ Дом здравља Приједор, 
ЈУ Градска апотека Приједор, 
ЈУ Центар за социјални рад Приједор, 
ГО Црвени крст Приједор, 
Обрађивач: директори јавних установа, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

12. Извјештај о раду ИПЦ „Козарски вјесник“Приједор за 2021.годину, 
     Обрађивач: директор ИПЦ „Козарски вјесник“ Приједор, 

            Предлагач: Градоначелник. 
 

13. Информација о раду и утрошку средстава спортских клубова у  2021.години, 
Обрађивач: Одјељење за друштвене дјелатности,                              
Предлагач: Градоначелник. 
 

14. Извјештај о раду ЈУ Спортска дворана „Младост“ Приједор за 2021.годину, 
 Обрађивач:  директор ЈУ СД  „Младост“ Приједор, 
 Предлагач: Градоначелник. 
 
 

15. Извјештај о раду Туристичке организације града Приједор за 2021.годину, 
Обрађивач: Туристичка организација града Приједора и Одјељење за привреду и     
                       предузетништво, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

16. Извјештај о пословању АД „Топлана“ Приједор, у 2021. години, 
Обрађивач : АД „Топлана“ Приједор и Одјељење за привреду и предузетништво,  
Предлагач : Градоначелник. 

 
17. Извјештај о пословању АД „Градска тржница“ Приједор, у 2021.години, 

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

 
18. Извјештај о пословању АД „Водовод“ Приједор, у 2021.години, 

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

 
19. Извјештај о пословању АД „Комуналне услуге“ Приједор у 2021.години, 

Обрађивач: АД „Комуналне услуге“ Приједор и Одјељење за привреду и предузерништво,  
Предлагач : Градоначелник. 
 

20. Извјештај о пословању „Аутотранспорт Приједор“ а.д. Приједор за  2021.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  2021.годину, 
Обрађивач: ЈУ „Завод за изградњу града“ Приједор и Одјељење за привреду и   
                       предузетништво,  
Предлагач: Градоначелник. 
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22. Извјештај о реализацији Плана капиталних инвестиција Града Приједор (2021.-2023.година) за 
2021.годину, 
Обрађивач: Одсјек за стратешко планирање, управљањем пројектима и развојем, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

23. Извјештај о реализацији Плана имплементације Интегралне стратегије развоја града Приједор 
(2014.-2024.година) за 2021.годину,  
Обрађивач: Одсјек за стратешко планирање, управљањем пројектима и развојем, 
Предлагач: Градоначелник. 

 
24. Приједлог Одлука о додјели награда и признања 

- Плакета града, 
- Повеља почасног грађанина, 
- Награда града, 

Обрађивач: Комисија за награде и признања, 
Предлагач: Градоначелник. 

 
25. Приједлог Плана управљања отпадом,  

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

 
III – Јули – Септембар 2022.године 

 
1. Извјештај о извршењу буџета Града Приједора за период јануар – јуни  2021.године, 

              Обрађивач: Одјељење за финансије, 
              Предлагач: Градоначелник. 
 

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

3. Приједлог Одлуке о доношењу Регулационог плана „Центар – Исток“ Блок 1, 
             Обрађивач: Одјељење за просторно уређење, 
             Предлагач: Градоначелник. 
 

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

5. Информација о пословању привредних субјеката града Приједора за  2021.годину, 
      Обрађивач:  Агенција „ПРЕДА-ПД“ Приједор и Одјељење за привреду и  предузетништво, 
      Предлагач: Градоначелник. 
 

IV – октобар – децембар 2022.године        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

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

2. Приједлог Одлуке о усвајању буџета града Приједора за  2023.годину, 
Обрађивач: Одјељење за финансије, 
Предлагач: Градоначелник. 
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3. Приједлог Одлуке о извршењу буџета града Приједора за 2023.годину, 

Обрађивач: Одјељење за финансије, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

4. Приједлог Одлуке о утврђивању пореске стопе за опорезивање непокретности на подручју града 
Приједор за 2023.годину, 
Обрађивач: Одјељење за финансије, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

5. Приједлог Одлуке о доношењу Регулационог плана „Центар – Југ“ Блок 1, 
Обрађивач: Одјељење за просторно уређење, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

6. Приједлог Одлуке о доношењу Просторног плана Града Приједор 2020.-2040.година,   
Обрађивач: Одјељење за просторно уређење, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

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

8. Приједлог Стратегије социјалног становања за град Приједор, 
Обрађивач: Одјељење за саобраћај, комуналне послове и заштиту животне                          
                       средине и имовинско-стамбене послове, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

9. Извјештај о раду ЈУ Дјечији вртић „Радост“ Приједор за школску  2021/22.годину, 
              Обрађивач: Одјељење за друштвене дјелатности и директор ЈУ Дјечији вртић                                   
                                  „Радост“ Приједор, 

Предлагач: Градоначелник. 
 

10. Приједлог Одлуке о избору приоритетних области за финансирање  пројеката, удружења и 
фондација за 2023.годину, 

              Обрађивач:Одјељење за друштвене дјелатности, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

11. Информација о школској 2021/2022.години са приједлогом мјера за побољшање васпитно-
образовног процеса, 
Обрађивач:Одјељење за друштвене дјелатности, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

12. Извјештај о стипендирању ученика и студената у школској/академској 2021/2022.години и 
награђивање најуспјешнијих ученика у основним и средњим школама, 
Обрађивач:Одјељење за друштвене дјелатности, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

13. Приједлог Одлуке о  мртвозорству на подручју града Приједора за 2023.годину, 
Обрађивач: Одјељење за друштвене дјелатности,  
Предлагач: Градоначелник. 
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14. Извјештај о реализацији Одлуке о допунским правима 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. 
 

15. Информација о раду Савјета мјесних заједница у 2021.години, 
Обрађивач: Одсјек за мјесне заједнице, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

16. План имплементације Интегралне стратегије развоја града Приједора (2014-2024) за период 
2022-2023.године, 
Обрађивач: Одсјек за стратешко планирање, управљањем пројектима и развојем, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

17. План капиталних инвестиција (ПКИ) за период 2022-2023.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 2022. 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 Одсјеку за стручне и  административне послове 
Скупштине 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. 

 
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-/22  ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор,  СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум:__.2022. године  Мирсад Дуратовић 

 













 

ПРИЈЕДЛОГ 

 

На основу члана 39. став 2. тачка 22., а у вези са чланом 53. став 1. и 2. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21) и члана 39. 
став 2. тачка 24. Статута града Приједор („Службени гласник Града Приједор”, број: 
12/17),     Скупштина Града Приједор на ___. сједници одржаној __________2022. године донијела 
је 

 
 

ОДЛУКУ  
О ОСНИВАЊУ СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА ПРИЈЕДОР 

 
Члан 1. 

Овом Одлуком оснива се Стручна служба Скупштине града Приједор (у даљем тексту 

Стручна служба Скупштине), као основна организациона јединица у оквиру Градске управе 
Града Приједора, за потребе Скупштине Града Приједора и њених радних тијела. 

 
Члан 2. 

Стручна служба Скупштине обавља стручне и административно-техничке послове за 
потребе сазивања и одржавања сједница Скупштине и радних тијела Скупштине. 

 
Стручна служба Скупштине припрема и организује сједнице Скупштине и њених радних 

тијела, даје стручна мишљења у раду Скупштине и њених радних тијела, припрема и утврђује 
нацрт Програма рада Скупштине и прати његово извршење, обезбјеђује и припрема 
документациони материјал и податке за Скупштину и радна тијела и врши друге послове у 
складу са законом, Статутом, пословником и актима Скупштине. 

 
Члан 3. 

Изузетно, Скупштина може посебном одлуком пренијети послове Стручне службе 
Скупштине на Градску управу. 

 
Секретар Скупштине руководи Стручном службом Скупштине и одговара за рад Стручне 

службе Скупштине. 
 

Секретар Скупштине за свој рад и рад Стручнe службе Скупштине одговара предсједнику 
Скупштине. 

 
Члан 4. 

Правилником о организацији и систематизацији радних мјеста у Градској управи Града 
Приједора обухваћена су и радна мјеста у Стручној служби Скупштине. 

 
Приједлог унутрашње организације радних мјеста у стручној служби Скупштине утврђује 

предсједник Скупштине у сарадњи са секретаром Скупштине и исти доставља Градоначелнику. 



  

Члан 5. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 

Града Приједора“. 

 
 
 
Број: ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Приједор, Мирсад Дуратовић 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
 

Чланом 39. став 22), Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник Републике Српске“, број 97/16, 
36/19 и 61/21),  дата је надлежност Скупштини да: „формира стручну службу за потребе 
скупштине и њених радних тијела”. 
 
Чланом 53. став 1) Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник Републике Српске“, број 97/16, 
36/19 и 61/21), такођер је прописано да: „Скупштина у јединици локалне самоуправе која према 
резултатима посљедњег пописа становништва има више од 30.000 становника може да формира 
стручну службу за потребе рада скупштине и радних тијела скупштине.“  
Истим чланом, само ставом (4) наведено је да: “Изузетно, скупштина може посебном одлуком 
пренијети послове стручне службе скупштине на градску, односно општинску управу.“ 
 
Чланом 39. став 2. тачка (24) Статута Града Приједор, Скупштина је овлаштена да оснује стручну 
службу за потребе Скупштине Града и њених радних тијела Приједор („Сл.гласник Града 
Приједор“, број 12/17). 
 
Скупштина Града до сада није имала Стручну службу већ је све административно-стручно-
техничке  послове за потребе Скупштине обављао Одјек за стручне и административне послове 
Скупштине Града у оквиру Стручне службе Градоначелника. Скупштина Града никада није ни 
донијела одлуку да послове стручне службе Скупштине преноси на општинску односно касније ни 
на градску управу. 
У циљу ефикаснијег и квалитетнијег рада потребно је да Скупштина формира своју Службу и тако 
унаприједи свој рад. 
С тиму вези предлажем да Скупштине, у складу са законским прописима, формира Стручну 
службу Скупштине Града. 



 
 

ПРИЈЕДЛОГ 

На основу одредбе члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“ број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 39. Статута Града Приједор („Службени гласник Града 
Приједор“, број: 12/17) и члана 137. Пословника Скупштине Града Приједор („Службени 
гласник Града Приједор“, број: 2/18 и 2/20), Скупштина Града Приједор је на  сједници, 
одржаној_____________ 2022. године,  донијела 
 
 

О Д Л У К У 

о висини накнада за рад одборника у Скупштини Града Приједора и чланова сталних радних 
тијела Скупштине Града 

 
 

Члан 1. 
Овом одлуком утврђује се висина накнаде за рад одборника у Скупштини Града 

Приједора у вези са вршењем одборничке функције. 
Ова одлука примјењује се и на чланове сталних радних тијела Скупштине Града 

Приједора. 
 

Члан 2. 
             Право на основу ове одлуке припада одборницима од дана конституисања Скупштине 
Града и траје све до разрјешења у складу са Законом и Статутом Града Приједора. 
                                
 

Члан 3. 
           Накнада за рад одборника Скупштине Града Приједора за 2022. годину утврђује се 
мјесечнo у нето износу од 712,00 КМ. 
 

Члан 4. 
            Накнада за рад чланова сталних радних тијела које образује Скупштина Града Приједора, 
а који нису одборници, утврђује се мјесечно у висини од 114,00 КМ. 
 

Члан 5. 
             Накнада из члана 2. ове одлуке неће се исплаћивати предсједнику и потпредсједнику 
Скупштине Града с обзиром да ту функцију обављају професионално, односно имају заснован 
радни однос у Скупштини Града Приједора. 
 
 

Члан 6. 
            Послове у вези исплате накнаде врши Одјељење за финансије Градске управе, по налогу 
секретара Скупштине Града, а на основу службене евиденције, најкасније до 5 – ог у мјесецу за 
претходни мјесец. 
           Висина одборничке накнаде утврђује се у висини до 50 % просјечне нето плате исплаћене 
у Градској управи за претходну годину, не укључујући плате функционера.  
          Накнада за рад чланова сталних радник тијела из реда одборника које образује 
Скупштина Града Приједор, утврђује се у висини до 30 % од утврђене накнаде за рад 
одборника. 
 
 



 
Члан 7. 

          Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о висини накнаде за рад 
одборника у Скупштини Града Приједора и чланова сталних радних тијела Скупштине број 01-
022-5/17 од 22.02.2017. године („Службени гласник Града Приједор“, број 1/17). 
 
                                                                           

Члан 8. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 

Града Приједор“. 
 
 

Број: 01-022-/22 ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: __.2022. године Мирсад Дуратовић 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Образложење 
 

 
            Правни основ: 
 

Правни основ за доношење ове одлуке  садржан је у одредбама члана 39. став 2 
алинеја 2) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16, 
69/19 и 61/21) и члана 39. став 2 тачка 2. Статута Града Приједор („Службени гласник Града 
Приједор“, број: 2/17), којима је прописано да је Скупштина града орган одлучивања и 
креирања политике града, те да су њене надлежности, између осталих – и доношење одлука и 
других општих аката и давање њихових аутентичних тумачења. Такође, одредбом члана 137. 
Пословника Скупштине Града Приједор („Службени гласник Града Приједор“, број: 2/18 и 2/20) 
прописано је да се одлука доноси као акт извршавања права и дужности Скупштине, као акт 
извршења закона и као акт утврђивања организације и односа у Скупштини. 

       У одредби члана 41. став 2. Закона о локалној самоуправи прописано је да одборник за 
вршење одборничке дужности може имати право на одборнички додатак. Одредбом члана 41. 
став 4. прописано је да се одлуком скупштине утврђује право на одборнички додатак, висина 
одборничког додатка, као и случајеви у којима одборнику не припада право на одборнички 
додатак. Одредбом члана 41 став 3 прописано је да се одборнички додатак утврђује у висини 
до 50% просјечне нето плате исплаћене у градској, односно општинској управи за претходну 
годину, не укључујући плате функционера, уколико одборник има право на одборнички 
додатак. 

       Исто тако, одредбом члана 51. став 3. Закона о локалној самоуправи прописано је да 
чланови радних тијела скупштине могу да имају право на накнаду у складу са одлуком 
скупштине као и члана 81. Пословника Скупштине Града Приједор („Службени гласник Града 
Приједор“, број: 2/18 и 2/20).  

 

            Разлози за доношење:  
 
Имајући у виду горе наведено и обавјештење Одјељења за финансије да је нето плата у 
Градској управи за 2021. годину, без плата функционера, износи 1.096,25 КМ, слиједи да 50% 
просјечне нето плате у градској управи без плата функционера износи 548,12 КМ. 
 
            С обзиром да је одредбом члана 51. став 3. Закона о локалној самоуправи прописано да 
чланови сталних радних тијела скупштине из реда одборника имају право на накнаду у складу 
са одлуком скупштине, Скупштина Града Приједора је донијела одлуку да се накнада 
члановима сталних радних тијела, на утврђени износ увећа за 30% што би укупно износило 
712,00 КМ. 
 
Скупштина града Приједор ради усклађивања са горе наведеним прописима и прописима из 
области финансија доноси Одлуку о висини накнада за рад одборника у Скупштини Града 
Приједора и чланова сталних радних тијела Скупштине Града за 2022. годину. 
 

Имајући у виду напријед наведено, предлаже се Скупштини Града доношење одлуке у 
датом тексту.  
 
 
 
                                                                                                                
 
 









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

 
                                                                                    ОДЛУКУ 

О измјенама и допунама Одлуке о именима улица и тргова 
 

I 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
II 
 

У члану 3. врше се допуне од тачке 398 до 472 и гласе: 
 
398) Улица Мире Цикоте почиње од раскрснице улица Вука Караџића, Проте Матије 

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

399) Трг Синтагма налази се на углу укрштања улица Вука Караџића и Милоша Обреновића, 
код истоименог споменика; 

400) Трг 9. јануар подразумијева простор кружног тока у којем се укрштају улице Академика 
Јована Рашковића, Видовданска, Петра Петровића Његоша и Краља Петра I Ослободиоца; 

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

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

403) Улица 18. октобра 1995. почиње из улице Српских великана, иде према истоку кроз 



насеље Крајина Целпак и завршава се у Алеји козарског одреда; 
404) Улица Бранка Миљковића почиње из улице18. октобра 1995., иде према сјеверозападу 

кроз насеље Крајина Целпак и завршава као слијепа улица, паралелна са улицом Милана Ракића; 
405) Улица Милана Ракића почиње из улице18. октобра 1995., иде према сјеверозападу кроз 

насеље Крајина Целпак и завршава као слијепа, паралелна са улицом Бранка Миљковића; 
406) Улица Маријана Поточњака почиње од раскрснице улица Алеје Козарског одреда и 18. 

октобра 1995. иде кроз зону Целпак и завршава у улици Добровољних давалаца крви; 
407) Улица Драгомира Каурина почиње из улице Маријана Поточњака, иде према југу кроз 

зону Целпак и завршава као слијепа; 
408) Улица Миленка-Мише Гашића почиње из улице Алеја козарског одреда, иде у правцу 

сјеверозапада, паралелна са улицом Илије Бурсаћа и завршава се као слијепа; 
409) Улица Добровољних давалаца крви почиње од Рудничке улице и иде у правцу 

југозапада границом насељених мијеста Приједор и Орловача и завршава у улици Махмута 
Бушатлије; 

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

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

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

413) Улица Османа Карабеговића почиње из улице Рахима Бајрамовића код потока Пухарска, 
заокреће према сјевероистоку, иде паралелно са улицом Рахима Бајрамовића и завршава се као 
слијепа; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

427) Улица Мајке Храбрости почиње од магистралног пута Приједор-Нови Град, изнад Пете 



улице, иде у правцу сјевероистока, према улици Анђе Кнежевић и завршава као слијепа, са 
претензијом да изађе у улицу Анђе Кнежевић; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

439) Улица Бранка Миљуша почиње као наставак улице Ивана Мажуранића, иде у правцу 
сјевероистока и на терену завршава као слијепа, али је планирана да се заврши у улици Скендера 
Куленовића према Регулационом плану подручја дијела насеља Урије и Чиркин поље 2. фаза; 

440) Улица Бранислава Радуловића почиње из Улице Бранка Миљуша иде управцу југоистока 
и завршава у Омладинском путу; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

453) Улица Надежде Петровић почиње из улице Браће Крнета иде у правцу сјевероистока 
паралелна је са улицом Ратка Симатовића Раће и завршава као слијепа, Урбанистичким планом 
(2012-2032) предвиђена је да се заврши у улици Милана Врховца; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

465) Улица Радоје Домановића почиње из улице Срђана Алексића, иде у правцу 
сјевероистока, те под правим углом скреће према југоистоку и иде до границе насељеног мјеста; 

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

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

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

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



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

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

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

 
 

III 
У  члану 4. мијењају се тачке 1, 1а, 5, 8, 9, 10, 11, 12 и исте гласе: 

 
1) Трг Штрајка љубијских рудара представља простор испред градског парка, робне куће, 

ресторана друштвене исхране и зграде РЖР Љубија; 
1а) Трг Кемала Колонића представља простор звани „Мали парк“; 
5) Улица Јована Стерије Поповића почиње из улице Тоне Перића (код старе зграде Поште) и 

иде у правцу југоистока  испред старе зграде Основне школе и излази у благом луку поново у 
улицу Тоне Перића; 

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

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

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

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

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

 
IV 

У члану 5. мијењају се тачке 2, 3, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 21, 24, 26, 27, 28 и 29 и исте гласе:  
 
2) Улица Фикрета Хоџића почиње од трга Босне и Херцеговине иде према југу и завршава се 

на магистралном путу М4; 
2а) Улица Трнопољска почиње од магистралног пута М4 као продужетак улице Фикрета 

Хоџића иде према Трнопољу и завршава на граници насељеног мјеста; 
3) Улица Алије Куленовића почиње од трга Босне и Херцеговине, иде у правцу сјеверозапада, 

пресијеца поток Стареница и продужава старим путем Приједор-Бања Лука и завршава се на 
граници насељених мијеста Козарца и Козарушр (код куће Сушић Шефика); 

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

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

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

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

12) Улица Козарачких ватрогасаца почиње из улице Маршала Тита иде у правцу југоистока 
према улици Сарајевској и завршава се као слијепа; 



13) Улица Мирзе Делибашића почиње из улице Маршала Тита (код куће Хоџић Хамдије) иде 
у правцу сјверозапада до Козарачке ријеке; 

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

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

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

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

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

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

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

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

V 
У члану 5. додају се тачке 30. и 31. и гласе:  
 
30) Босанска улица почиње из улице Маршала Тита код полицијске станице, иде у правцу 

југоистока између тзв.Салешових зграда и завршава код последње зграде у низу; 
31) Приједорска цеста подразумјева дио магистралног пута М4 који пролази кроз насељено 

мјесто Козарац, почиње од границе насељених мјеста Козаруша и Козарац и завршава на 
граници насељених мјеста Козарац и Камичани. 
 

VI 
У члану 6. мијењају се тачке 1, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 27, 28, 31 и исте гласе:  

 
1)Трг Слободе представља простор између жељезничке станице и улица Светог Саве, Војводе 

Синђелића и Цара Лазара; 

5) Улица Светогорска почиње из улице Светог Саве иде у правцу истока до извора „Бановац“ 

и завршава се као слијепа; 

6) Улица Владе Хајнешевића почиње од раскрснице уласка у насеље Омарска и пружајући се 

у благом луку  повија према југу и завршава код подвожњака на жељезничкој прузи; 

7)Улица Осте Бабића почиње из Карађорђеве улице иде у правцу сјеверозапада паралелно 

са жељезничком пругом и излази у улици Владе Хајнешевића; 

8)Улица Ђуре Јањића почиње од улице Владе Хајнешевића иде у правцу сјеверозапада до 

границе насеља; 

10)Улица Васкрсије Обрадовића почиње од раскрснице уласка у насеље Омарска иде у 

правцу сјевера и излази на магистрални пут Приједор-Бања Лука; 

12)Улица Арчибалда Рајса почиње од улице Српских бораца иде према југу паралелно са 

улицом Доситеја Обрадовића и излази на улицу Цара Душана; 

13) Мала улица почиње од улице Арчибалда Рајса иде у правцу истока и завршава се као 

слијепа (ранији назив: улица Личка); 

14)Улица Отаџбинска почиње из Мале улице иде паралелно са улицом Арчибалда Рајса и 

завршава се у улици Цара Душана; 



15) Улица Зорана Радмиловића почиње из улице Цара Душана иде у правцу сјевероистока  

паралелно са Отаџбинском улицом и завршава се као слијепа; 

16) Улица Миленка Мармата - Цаје – почиње из улице Војводе Синђелића паралелно са 

улицом Светог Саве иде у правцу сјевероистока и завршава се код улице Др Воје Милетића; 

18) Улица Др Воје Милетића почиње из Карађорђеве улице сјеверно од стадиона иде у 

правцу истока и завршава у улици Његошевој; 

20) Улица Драшка – Драже Анђића почиње из улице Српских бораца иде сјевероисточно до 

раскрснице Јокића; 

21) Руска улица почиње из улице Карађорђеве иде у правцу запада и излази у улици Владе 

Хајнешевића; 

27) Улица Душана Пушца почиње од жељезничке пруге у подножју улице Карађорђеве иде у 

правцу лука и завршава се као слијепа; 

28) Улица Манастира Гомионица почиње из улице Душана Пушца иде у правцу југоистока и 

завршава се код моста на ријеци Криваји; 

31) Улица Николаја Велимировића почиње из улице Васкрсије Обрадовића и завршава се у 

улици Драшка – Драже Анђића; 

 

VII 

 

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

 

32) Улица Пере Чолића почиње из улице Цара Душана иде у правцу сјевероистока 

паралелно са улицом Зорана Радмиловића и завршава у улици Српских бораца; 

33) Улица Спасовданска подразумјева дио магистралног пута М4 који пролази кроз 

насељено мјесто Омарска, почиње од границе насељених мјеста Ламовита и Омарска и 

завршава на граници насељених мјеста Омарска и Бистрица. 

VIII 

 

Послије члана 6. додаје се нови члан 7. који гласи: 

 

„Члан 7. 

У насељеном мјесту Нишевићи утврђује се име улице:  

Улица Обрада Радића почиње од пута Л08 Омарска-Нишевићи иде у правцу сјеверозапада и 

завршава се на путу Н33 Нишевићи-Средићи-Пискавица.“ 

 

IX 

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

 
 ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 

 
                                                                                                                               МИРСАД ДУРАТОВИЋ 

 
 

 



ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

 Правни основ: 

 

 Чланом 39. став (2) тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( „Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16 и 36/19) прописано је, између осталог, да Скупштина јединице локалне 
самоуправе доноси одлуке и друге опште акте. У Статуту Града Приједор („Службени гласник 
Града Приједор“, број: 12/17) у члану 39., 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: 

 

У циљу успоставе Адресног регистра надлежно Одјељење познавајући потребе на терену 

је предложило Комисији за одређивање и промјену имена улица и тргова географски описане 

улице које немају свој назив како би се исте у што краћем року именовале и како би грађани из 

тих улица могли добити тачне адресе.  

Такође, утврдивши да према Одлуци о критеријумима и поступку за одређивање и 

промјену имена улица и тргова на подручју Града Приједор не могу постојати двије или више 

улица односно тргова са истим називом Одјељење је формирало приједлоге дуплих улица и 

доставило их поменутој Комисији на именовање. 

У вези с тим, предлаже се усвајање Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о именима улица и 

тргова како би се створила могућност да грађани добију тачне адресе. Након што се усвоји 

Одлука о  измјенама и допунама Одлуке о именима улица и тргова, Одјељење ће дати Приједлог 

нове Одлуке о именима улица и тргова која ће обухватити све улице на територији Града чиме 

ће се ван снаге ставити све претходно донесене Одлуке.   

 

Образложење појединих тачака Одлуке: 

 

Тачком 1 наведене су измјене Одлуке о именима улица и тргова у насељеном мјесту градског 

карактера Приједор. 

Тачком 2 наведене су допуне Одлуке о именима улица и тргова у насељеном мјесту градског 

карактера Приједор. 

Тачком 3 наведене су измјене Одлуке о именима улица и тргова у насељеном мјесту Љубија. 

Тачком 4 наведене су измјене Одлуке о именима улица и тргова у насељеном мјесту Козарац. 

Тачком 5 наведене су допуне Одлуке о именима улица и тргова у насељеном мјесту Козарац. 

Тачком 6 наведене су измјене Одлуке о именима улица и тргова у насељеном мјесту Омарска. 

Тачком 7 наведене су допуне Одлуке о именима улица и тргова у насељеном мјесту Омарска. 

Тачком 8 наведена је допуна Одлуке о именима улица и тргова у насељеном мјесту Нишевићи. 

 

 Процјена финансијских средстава:  

 За спровођење ове одлуке нису потребна додатна финансијска средства из Буџета Града 

Приједор. 

 

 

                                                                                                                               НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА: 

                                                                                                                       Драгослав Кабић, дипл.инж.грађ. 



 

ПРИЈЕДЛОГ 

На основу члана 2.12 став (2), (3) и (5) Изборног закона БиХ ("Службени гласник БиХ", 

број: 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 

33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16 и 41/20), члана 8. Закона о министарским, владиним и 

другим именовањима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 41/03), 

члана 39. Статута Града Приједор („Службени гласник града Приједор“ број: 12/17) и члана 7,8 

и 9. Упутства о утврђивању квалификација, броју, именовању, обуци и разрјешењу чланова 

изборне комисије основне изборне јединице у Босни и Херцеговини ("Службени гласник БиХ", 

број: 67/21,73/21 И 1/22), Скупштина града Приједор , на          сједници одржаној         2022. 

године, донијела је 

О Д Л У К У 
о расписивању Јавног огласа за именовање 

3 (три) члана Градске изборне комисије Приједор 
 

I 
Овом одлуком одређује се објављивање  јавног огласа, поступак и критерији за именовање три 
(3) члана Градске изборне комисије Приједор.  

 

II 
Кандидати за члана Градске изборне комисије морају испуњавати опште и посебне услове 
предвиђене чланом 2.2, 2.3. и 2.14. Изборног закона БиХ и чланом 2, 3. и 4. Упутства о 
утврђивању квалификација, броју, именовању, обуци и разрјешењу чланова изборне комисије, 
основне изборне јединице у Босни и Херцеговини. 

 

III 
Мандат изабраним члановима Градске изборне комисије траје седам година и тече од дана 
давања сагласности Централне изборне комисије БиХ на Одлуку Скупштине Града Приједор о 
именовању три (3) члана Градске изборне комисије. 

 

IV 
Јавни оглас ће се објавити, у "Службеном гласнику Републике Српске" и у дневном листу "Глас 
Српске". Јавни оглас ће трајати осам дана од дана објављивања огласа.  

 

V 
Поступак по Јавном огласу провeшће Конкурсна комисија коју ће именовати Скупштина Града 
Приједор, а која ће по затварању јавног огласа поступати у складу са одредбама члана 9. и 10. 
Упутства из тачке II ове одлуке. 

 

VI 
Саставни дио ове одлуке је Јавни оглас за именовање 3 (три) члана Градске изборне комисије 
Приједор. 

VII 
Ова Одлука ступа на снагу даном  објављивања у Службеном гласнику града Приједор. 

 
 

Број: 01-022-     /22 ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум:           2022. године Мирсад Дуратовић 

 



ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

Скупштина града Приједор на својој 11. сједници одржаној 29.9.2021. године донијела Рјешење 

о именовању Градске изборне комисије Приједор у саставу: 

1. Жељко Шкондрић, предсједник, члан 

2. Нада Зорић, члан 

3. Адмира Кличић, члан 

4. Желимир Кос, члан 

5. Бранко Анђић, члан 

6. Алма Бектић, члан и  

7. Саша Бајрић, члан. 

 

Рјешење је донешено након спроведене процедуре по Јавном огласу за именовање седам (7) 

чланова Градске изборне комисије Приједор. Рјешење је достављено Центаралној изборној 

комисији Босне и Херцеговине ради добијања сагласности на именоване чланове. Централна 

изборна комисија Босне и Херцеговине Рјешењем, број: 01-07-1-497/21 од 13.1.2022. године 

дала сагласност на именовање: 

1. Жељко Шкондрић, предсједник, члан 

2. Нада Зорић, члан 

3. Бранко Анђић, члан и 

4. Алма Бектић, члан. 

 

Како нису добили сагласност  

1. Адмира Кличић 

2. Саша Бајрић и 

3. Желимир Кос  

 

предлаже се Скупштини да донесе Одлуку о поновном расписивању Јавног огласа за 

именовање три (3) члана Градске изборне комисије Приједор. 

Скупштина града приједора заузела је став по препоруци Централне изборне комисије БиХ из 

дописа број: 06-1-07-1-497/21 од 13.1.2022. године да се између кандидата који испуњавају 

услове, а који нису именовани од стране Скупштине изврши накнадна провјера ради 

евентуалног именовања. Имајући у виду препоруку, Скупштина је заузела став да је ионако 

потребно да се распише конкурс, односно донесе Одлука о расписивању Јавног огласа за 

именовање три (3) члана Градске изборне комисије Приједор сматрајући да и кандидати који 

нису добили прошли пут подршку могу поново да се кандидују. 

 

 



 

ПРИЈЕДЛОГ 

На основу члана 2.2. и 2.12. Изборног закона Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", 

број 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 

33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16 и 41/20), члана 7.,8.и 9. Упутства о утврђивању квалификација, 

броју, именовању, обуци и разрјешењу чланова изборне комисије основне изборне јединице у 

Босни и Херцеговини ("Службени гласник БиХ", број 67/21,73/21 и 1/22) и Одлуке Скупштине Града 

Приједор о објављивању Јавног огласа за именовање три (3) члана Градске  изборне комисије 

Приједор, број:        /22 од            .2022. године, Скупштина Града Приједор, објављује 

 

Ј А В Н И  О Г Л А С 

за именовање три (3) члана Градске изборне комисије Приједор 

 

Објављује се Јавни оглас за именовање три (3) члана Градске изборне комисије Приједор. 

 

 Услови које кандидат мора испуњавати: 

 

I-ОПШТИ УСЛОВИ:  

Кандидат за члана Градске изборне комисије треба испуњавати сљедеће опште услове:  

1. да је лице са правом гласа  

2. да је лице које посједује одговарајућу стручну спрему и искуство у провођењу избора 

 

II-ПОСЕБНИ УСЛОВИ:  

Поред општих услова, лице које је кандидат за члана Градске  изборне комисије, мора испуњавати 

сљедеће посебне услове: 

1. да има пребивалиште на подручју града Приједор (образац ПБА – 3) 
2. да има завршен факултет, односно VII/1 степен стручне спреме или завршен факултет Болоњског 

система студирања са најмање 180 ЕТЦС и  

3. да посједује искуство у провођењу избора. 

 

Под искуством у провођењу избора подразумијева се:  

- чланство у изборној комисији 

- чланство у бирачком одбору на изборима обухваћеним Изборним законом БиХ. 

 

Састав изборне комисије је мултиетичан, тако да одражава заступљеност конститутивних народа, 

укључујући и остале, у изборној јединици за коју се орган надлежан за провођење избора оснива, 

водећи рачуна о посљедњем попису становништва проведеном на државном нивоу. 

У саставу изборне комисије настојаће се осигурати заступљеност полова у складу са Законом о 

равноправности полова у Босни и Херцеговини,  

 

Члан изборне комисије може бити предсједник или судија редовног суда, секретар скупштине 

града, лица професионално запослена у општинским/градским органима управе и друга лица, ако 



испуњавају услове одређене чланом 2.2 Изборног закона БиХ, а немају сметњи из члана 2.3 

Изборног закона БиХ. 

 

У складу са чланом 2.3 Изборног закона БиХ, за члана Изборне комисије не може бити именовано 

лице: 

 1. које се не може кандидовати у смислу одредаба чланова 1.6, 1.7. и 1.7. а) Изборног закона БиХ; 

 2. које је члан највишег извршно-политичког органа политичке странке или коалиције (предсједник, 

потпредсједник, генерални секретар, секретар или члан извршног одбора или главног одбора);  

3. које је носилац изабраног мандата или члан извршног одбора органа власти, осим у случајевима 

предвиђеним чланом 2.12 став (4) Изборног закона БиХ; 

 4. које је кандидат за изборе за било који ниво власти;  

5. којем је изречена казна за радњу која представља тежу повреду изборних закона или прописа за 

коју је лично одговорно, у посљедње четири године, рачунајући од дана правоснажности одлуке. 

 

Члан Градске изборне комисије не може бити заступник, односно пуномоћник политичког субјекта, 

који учествује на изборима, нити лице које је правоснажном судском пресудом осуђено на казну 

затвора у трајању од шест мјесеци или дуже. 

 

Члан Градске изборне комисије не може бити лице која обавља извршну функцију, како је утврђено 

одредбом члана 1.8 став (6) Изборног закона БиХ нити лице које је актуелни кандидат или је био 

кандидат за било који ниво власти на посљедњим општим и/или посљедњим локалним изборима. 

 

III-ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:  

1. Пријава о учешћу на Јавном огласу, која садржи: 

 - контакт податке подносиоца пријаве  

- листу достављених докумената  

- својеручни потпис подносиоца пријаве 

 - документе који доказују испуњавање услова из Јавног гласа, односно документе из члана 13. став 

(1) тачка ц), д), е), ф), г) и х) Упутства 

2. Доказ о стручној спреми кандидата (овјерена диплома о стеченој стручној спреми)  

3. Доказ о изборном искуству 

 (потребно је да садржи податке о називу изборне комисије и мандатном периоду односно врсти и 

години избора и називу бирачког мјеста, у којем је кандидат био члан бирачког одбора, те податак 

да је кандидат био ангажован у раду бирачког одбора и обављао ову дужност) 

4. доказ о научном звању и/или положеном правосудном испиту и/или о носиоцу правосудне 

функције и/или присуство обукама у организацији Централне изборне комисије БиХ (уколико 

кандидат посједује наведено) 

 5. Образац ПБА-3 о пребивалишту кандидата (не старије од 3 мјесеца, од дана издавања од стране 

надлежног органа) 

6. Изјава о националном изјашњењу кандидата са посљедњег пописа становништва у Босни и 

Херцеговини, својеручно потписану и овјерену од стране надлежног органа 

 7. Изјава кандидата да није обухваћен одредбама члана 2.3. Изборног закона БиХ, својеручно 

потписану и овјерену од стране надлежног органа 



8. Изјава кандидата о непостојању сметњи  из тачке II овог Јавног огласа (члан 2.12 став (7) Изборног 

закона БиХ),односно да особа која је кандидат за члана Градске изборне комисије није заступник 

односно пуномоћник политичког субјекта, који учествује на изборима, нити лице које је 

правоснажном судском пресудом осуђено на казну затвора у трајању од шест мјесеци или дуже, 

својеручно потписану и овјерену од стране надлежног органа 
 

IV-ТРАЈАЊЕ МАНДАТА: Мандат члана Градске изборне комисије траје седам (7) година и тече од 

дана давања сагласности Централне изборне комисије БиХ на одлуку о именовању члана изборне 

комисије донесену од стране надлежног органа.  
 

V-РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ:  
Овај јавни оглас објавиће се  у "Службеном гласнику Републике Српске" и у дневном листу "Глас 
Српске".Обрасци Изјава могу се преузети на Инфо пулту Градске управе Града Приједор или на wеб 
страници Града Приједор. 
Рок за подношење пријаве на Јавни оглас је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа. 

Ако оглас не буде објављен истовремено, рок ће се рачунати од дана последњег објављивања. 
 

VI– ДОСТАВА ПРИЈАВЕ: Пријаве на Јавни оглас доставити препоручено поштом или на протокол 

Градске управе Приједор у затвореној коверти са назнаком:  

ПРИЈАВА НА ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ИМЕНОВАЊЕ ТРИ (3) ЧЛАНА ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ – НЕ 

ОТВАРАЈ", на сљедећу адресу: 

Градска управа Града Приједор, 

Скупштина Града Приједор,  

Комисија за избор и именовање (Конкурсна комисија) 

 Улица Трг Ослобођења број 1  

79 102 Приједор 
 

По затварању јавног огласа, Комисија за избор и именовање (Конкурсна комисија) извршиће 

класификацију кандидата на оне који испуњавају услове тражене јавним огласом  и на оне који не 

испуњавају услове јавног огласа. Комисија ће обавити интервју са лицима која испуњавају услове 

јавног огласа, након чега ће сачинити ранг листу са редосљедом кандидата према успјеху 

постигнутом на интервјуу. Конкурсна комисија подноси писани извјештај надлежном органу о 

проведеном поступку квалификације кандидата и приједлог ранг-листе. 

Скупштина Града Приједор ће, цијенећи положај кандидата на ранг- листи, извршити именовање и 
своје рјешење  доставити на сагласност Централној изборној комисији БиХ.  
 

НАПОМЕНА: -Листа питања за интервју са кандидатима без одговора на питања, објављена је на 

интернет страници Централне изборне комисије БиХ.  

-Кандидати који приступе интервјуу, дужни су Комисији дати на увид важећи идентификациони 

документ -Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.  

 
 

Број: 01-111-   /22  ПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор,  СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Датум:     2022. године  Мирсад Дуратовић 

 



 
ПРИЈЕДЛОГ 

На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 7.,8. и 9. Упутства о утврђивању квалификација, броја, 

именовању и разрјешењу и обуци чланова изборне комисије основне изборне јединице у Босни 

и Херцеговини („Службени гласник БиХ“, број: 29/18 и 36/19), члана 39. Статута Града Приједор 

(„Службени гласник Града Приједор“, број: 12/17) и члана 143. Пословника Скупштине Града 

Приједор („Службени гласник Града Приједор“, број: 2/18 и 2/20), Скупштина Града Приједор је 

на      сједници, одржаној   2022. године, донијела  

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању Комисије за спровођење поступка именовања 3 (три) члана  
Градске изборне комисије Приједор 

 

 

I – Именује се Комисија за спровођење поступка именовања 3 (три) члана Градске изборне 
комисије Приједор, у саставу: 
 

1. , предсједник 

2. , замјеник предсједника 

3. , члан  

4. , члан  

5. , члан 

 

 

II – Задатак Комисије из тачке I овог рјешења је да, у складу са расписаним Јавним огласом 

изврши класификацију кандидата. Са кандидатима који испуњавању услове Јавног огласа, 

Комисија ће обавити интервју у складу са Упутством о утврђивању квалификација, броја, 

именовању и разрјешењу и обуци чланова изборне комисије основне изборне јединице у Босни 

и Херцеговини, након чега ће сачинити ранг листу са редосљедом кандидата, према успјеху 

постигнутом на интервјуу и доставити је Скупштини града. 

 

III - Комисија има право на накнаду за свој рад у висини коју утврди Градоначелник својим 

Рјешењем. 

 

IV – Ово рјешење ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Града Приједор“. 

 

 

 

Број: 01-111-   /22  ПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор,  СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Датум:     2022. године  Мирсад Дуратовић 

 

 



ПРИЈЕДЛОГ 
 

На основу члана 39. став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 36. Закона о развоју малих и средњих 
предузећа („Службени гласник РС“, број: 50/13 и 84/19), члана 12. став 1. Закона о систему 
јавних служби („Службени гласник РС“, број: 68/07, 109/12, 44/16), члана 39. став 2. Статута 
Града Приједор („Службени гласник Града Приједор“, број: 12/17), Скупштина Града 
Приједор на сједници одржаној дана ___________ године, доноси 

 

О Д Л У К У                                                                                                                                                                          
о измјенама Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању Агенције за економски развој 

града Приједора „ПРЕДА-ПД“, Приједор 
 

Члан 1. 
Овом oдлуком врше се измјенe Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању Агенције 

за економски развој града Приједора „ПРЕДА-ПД“, Приједор („Службени гласник Града 
Приједор“, број: 11/11 и 9/13) (у даљем тексту Одлука) ради усклађивања са Законом о 
развоју малих и средњих предузећа („Службени гласник РС“, броj: 50/13 и 84/19). 

 
Члан 2. 

(1) Члан 4. мијења се и гласи: 
„Назив Агенције гласи: Развојна агенција града Приједора „ПРЕДА“, Приједор.                                                                                                                                                       
Скраћени назив гласи: Развојна агенција „ПРЕДА“. 

(2) У цијелом тексту Одлуке мијења се назив Агенције у одговарајућем падежу. 
 

Члан 3. 
Члан 5. мијења се и гласи: 
„Сједиште: Приједор, Алеја козарског одреда број 9.“ 
 

Члан 4. 
Члан 7. мијења се и гласи: 
„Агенција има печат и штамбиљ. 
Печат Aгенције је округлог облика, пречника 35 mm, у који је српским језиком 

ћириличним и латиничним писмом уписан текст Развојна агенција града Приједора 
“ПРЕДА”, Приједор. У средини печата је исписан латиничним писмом назив „ПРЕДА“. 
Штамбиљ Агенције је правоугаоног облика, димензија 60х30 mm и садржи текст Развојна 
агенција града Приједора „ПРЕДА”, Приједор.“ 

 
Члан 5. 

Члан 14. мијења се и гласи: 
„Органи Агенције су: 
- Управни одбор и  
- Дирeктор. 
Чланове управног одбора и директора именује и разрјешава Оснивач уз претходно 

спроведен поступак јавне конкуренције. 



Изузетно, Оснивач, до окончања поступка избора на поменуте позиције може поставити 
вршиоце дужности на период од 90 дана. 
Мандат чланова Управног одбора и Директора траје четири године, и по истеку мандата 
могу бити поново именовани. 
Директор и запослени у Агенцији не могу бити чланови Управног одбора. 
Послови из дјелокруга надлежности органа Агенције се одређују Статутом.“ 
 

Члан 6. 
Члан 15. мијења се и гласи: 
„Управни одбор има три члана. 

Управни одбор: 
1. Доноси статут Агенције, уз сагласност Оснивача, 
2. Доноси опште акте утврђене статутом, 
3. Одлучује о коришћењу средстава у складу са статутом, 
4. Доноси годишњи програм рада са финансијским планом уз сагласност Оснивача, 
5. Утврђује приједлог годишњег извјештаја о пословању и завршног рачуна, 
6. Подноси оснивачу извјештај о свом раду и  
7. Обавља и друге послове прописане законом и статутом.“ 

 
Члан 7. 

Члан 16. мијења се и гласи: 
„Директор Агенције обавља сљедеће послове: 
1. Представља и заступа Агенцију, 
2. Брине се о законитости и одговара за законитост рада, 
3. Доноси правилник о систематизацији радних мјеста, 
4. Организује и води послове Агенције, 
5. Предлаже акте које доноси управни одбор, 
6. Извршава одлуке управног одбора и предузима мјере за њихово спровођење, 
7. Припрема програм рада са финансијским планом и годишњи извјештај о 

пословању и  
8. Обавља друге послове утврђене законом и статутом.“ 

 
Члан 8. 

Агенција ће ускладити статут и друге опште акте са одредбама ове oдлуке у року од 
60 дана од дана ступања на снагу исте. 

 
Члан 9. 

Ова oдлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 
Града Приједор“. 
 
 
 
Број:                                                                                                                    ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор,                                                                                                     СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум:                                                                                                         Мирсад Дуратовић, с.р. 
                                                                                                



                                                                       ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
 Правни основ за доношење ове одлуке је садржан у одредбама члана 39. став 2. 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16, 36/19  и 

61/21), чијим одредбама је скупштинама јединица локалне самоуправе дато овлашћење 

да, поред осталог, оснивају привредна друштва, установе и предузећа комуналних и других 

дјелатности за обављање послова од интереса за јединице локалне самоуправе којима 

управља у складу са законом. Чланом 36. Закона о развоју малих и средњих предузећа 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 50/13 и 84/19) је, поред осталог, прописано 

да јединице локалне самоуправе у циљу развоја МСП могу основати развојне агенције 

којима се могу повјерити и друге активности, а у вези са развојем јединице локалне 

самоуправе. Одредбама члана 12. Закона о систему јавних служби  („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 68/07, 109/12 и 44/16) је прописано да оснивач установе доноси 

акт о оснивању, као и садржина тог акта, док су одредбма члана 39. став 2. Статута Града 

Приједор („Службени гласник града Приједор“, број: 12/17) прописане надлежности 

Скупштине Града за доношење одлуке из овог приједлога, а све сходно напријед 

наведеним одредбама Закона о локалној самоуправи. 

Пошто је Агенција за економски развој града Приједора „ПРЕДА-ПД“, Приједор у 

протеклом периоду свој рад, организацију и назив темељила на одредбама Закона о 

подстицању развоја малих и средњих предузећа – пречишћени текст („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 23/09), потребно је извршити одређене измјене ради 

усклађивања са Законом о развоју малих и средњих предузећа („Службени гласник РС“, 

број: 50/13 и 84/19).   

Овом одлуком врши се измјена Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању Агенције 

за економски развој града Приједора „ПРЕДА-ПД“, Приједор, гдје умјесто ријечи „Агенција 

за економски развоj града Приједора „ПРЕДА-ПД“, Приједор у цијелом тексту треба да стоје 

ријечи „Развојна агенција града Приједора „ПРЕДА“, Приједор“, ради усклађивања са 

чланом 36. став 1. Закона о развоју малих и средњих предузећа („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 50/13 и 84/19) који прописује да јединице локалне самоуправе у 

циљу промоције развоја МСП могу основати локалне развојне агенције. Због промјене 

назива Агенције у Одлуци су садржане и одговарајуће измјене које се односе на печат и 

штамбиљ, а све у складу са новим називом Агенције. Такође, ради усклађивања са законом 

Одлука садржи и измјене у погледу надлежности Управног одбора и директора Агенције. 

Због наведених измјена, након ступања на снагу Одлуке, Агенција ће бити обавезна 

извршити измјене Стаута и осталих општих аката.  

        Обрађивач: 
               Агенција за економски развој града Приједор 
                                                                                                      „ПРЕДА-ПД“ Приједор 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА  
ГРАД ПРИЈЕДОР 
СКУПШТИНА ГРАДА 
 

На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), а у вези са  одредбама члана 53. Закона о заштити 
становништва од заразних болести („Службени гласник Републике Српске", број: 90/17, 42/20 и 
98/20) и члана 39. Статута Града Приједор (''Службени гласник Града Приједор'', број: 12/17), 
Скупштина Града Приједор, на сједници одржаној дана _________________године, донијела је 
 
 

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ МЈЕРА 
за спречавање и сузбијање, елиминацију и ерадикацију 

заразних болести на подручју града Приједора за 2022. годину 
 
 

I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 
             Чланом 3. Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник 
Републике Српске", број: 90/17, 42/20 и 98/20) (у даљем тексту: Закон) прописана је обавеза 
планирања, предузимања и провођења мјера за спречавање и сузбијање, елиминацију и 
ерадикацију заразних болести у јединицама локалне самоуправе и њеним органима, 
здравственим и другим установама, предузећима и другим правним и физичким лицима. 
 

У спровођењу општих и посебних превентивних мјера за спречавање и сузбијање 
заразних болести становништва, Скупштина Града, преко својих органа, као и здравствене и 
друге установе, предузећа и друга правна и физичка лица, усмјериће активности нарочито на 
спровођењу општих, посебних, ванредних и осталих мјера заштите становништва од заразних 
болести. 

Стручно спровођење и давање смјерница за спровођење превентивних мјера заштите 
становништва од заразних болести, вршиће Институт за јавно здравство Републике Српске, Бања 
Лука и ЈЗУ „Дом здравља" Приједор, а контролу спровођења превентивних мјера заштите 
становништва од заразних болести, вршиће здравствена инспекција, инспекција за храну и 
ветеринарска инспекција. 
 
II - МЈЕРЕ ЗА СПРЕЧАВАЊЕ И СУЗБИЈАЊЕ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ 
 
Заштита становништва од заразних болести врши се спровођењем општих, посебних, ванредних 
и осталих мјера за спречавање и сузбијање заразних болести. 
 

1. Опште мјере за заштиту од заразних болести 
 

1) Обезбјеђивање санитарно техничких услова за одржавање личне и опште хигијене и 
уклањање отпадних материја у објектима у којима се обавља пословна дјелатност и у њиховој 
околини, средствима саобраћаја и свим мјестима јавног окупљања.  
 
 

Извршилац Учесник Рок 
Извор 

финансирања 
Примједба 

Правна лица-
Власници објекта 

Јавна предузећа и 
установе 

Први 
квартал 
2022. 
године 

Властита 
средства 
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2) Обезбјеђивање здравствено исправне воде намијењене за пиће. 
 

Извршилац Учесник Рок 
Извор 

финансирања 
Примједба 

„Водовод“а.д. 
Приједор 

Институт за јавно 
здравство, 
Хигијенско-
епидемиолошка 
служба ЈЗУ „Дом 
здравља" 
Приједор 

Континуирано 

Властита 
средства+ 
средства из 
Буџета Града 
Приједор 

Обим контроле 
ускладити са 
Правилником о 
здравственој 
исправности 
воде за пиће 

 
 
3) Обезбјеђивање микробиолошке исправности хране и предмета опште употребе, као и чистоће 
опреме, уређаја радне одјеће, радних површина и руку радника који раде у производњи и 
промету тих производа. 
 

Извршилац Учесник Рок 
Извор 

финансирања 
Примједба 

-Субјекти који се 
баве производњом, 
прерадом и 
прометом хране и 
предмета опште 
употребе, 
-Надлеже инспекције 

Институт за 
јавно здравство 

Континуирано 

- властита 
средства, 
-средства из 
Буџета Града 
Приједор 

За циљна 
испитивања у 
случају тровања 
средства се 
обезбјеђују из 
Буџета Града 
Приједор 

 
4) Спровођење дезинфекције, дезинсекције и дератизације на јавним површинама, насељеним 
мјестима, објектима за снабдијевање водом за пиће, објектима за производњу, прераду и 
промет хране и предмета опште употребе, те сировина за њихову производњу. 
 
4.1. Превентивна дезинфекција  

 
Спровођењем превентивне дезинфекције извршити уништавање, успоравање раста 
размножавања или уклањања већине микроорганизама на површинама, у просторијама, 
објектима и уређајима, прибору, те опреми, уз примјену физичких, хемијских  или биолошких 
метода.  
 

Извршилац Учесник Рок 
Извор 

финансирања 
Примједба 

Правно лице 
или 
предузетник-
обављање у 
складу са 
властитим 
планом 

Установа  
регистрована 
за ДДД 
послове 

Континуирано 

-Властита 
средства+ 
-Средства из 
Буџета Града 
Приједор 

За сузбијање 
микроорганизама могу 
се користити 
дезинфекциона 
средства која су 
прописно регистрована 
и допуштена за 
примјену од стране 
Министарства здравља 
у Републици Српској 
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4.2. Превентивна дезинсекција 
 
Спровођењем дезинсекције на еколошки прихватљив начин извршити сузбијање штетних 
инсеката  (комарци, жохари, мухе и др.) 
 
 

Извршилац Учесник Рок 
Извор 

финансирања 
Примједба 

Корисник објекта  
Установа  
регистрована за 
ДДД послове 

Према 
плану 
извршења 
ДДД 

Средства из 
Буџета Града 
Приједор, 
Корисници 
објеката 

Током спровођења 
дезинсекције 
предузети све 
неопходне мјере 
заштите пчела 

 
4.3. Превентивна дератизација 

 
Спровођењем дератизације  на еколошки прихватљив начин,  извршити  смањење популације 
штетних глодара испод прага штетности ради спречавања ширења заразних болести. 
 
 

Извршилац Учесник Рок 
Извор 

финансирања 
Примједба 

Установа  
регистрована за 
ДДД послове –
најповољнији 
извођач 

Градска 
управа 
Приједор  

Према плану ДДД- 
април/мај 2022.год и 
септембар/октобар 
2022. године 

Корисници 
услуга 
+Средства из 
Буџета Града 
Приједор 

Превентивна 
дератизација  
се врши у 
објектима из 
члана 8. 
тачка 4 
Закона 

 
5) Обезбиједити потребне  резерве лијекова, дезинфекционих средстава, заштитних и других 
медицинских средстава и опреме за употребу у случају избијања епидемија. 
 
 

Извршилац Учесник Рок 
Извор 

финансирања 
Примједба 

ЈЗУ Дом 
здравља 
Приједор 

Апотекарске 
установе 
Градска управа 
Приједор 

Континуирано 
Средства из 
Буџета Града 
Приједор 

Субјекат који 
обавља пословну 
дјелатност 
обезбјеђује 
средства за 
дезинфекцију у 
случају 
поглашења 
ванредног стања 

 
6) Извршити уклањање људских и животињских излучевина, лешева, органа и ткива, отпадних 
вода и других отпадних материја на начин и под условима који не угрожавају здравље 
становништва, изворишта воде за пиће и животну средину. 
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Извршилац Учесник Рок 
Извор 

финансирања 
Примједба 

„Комуналне услуге“ 
а.д. Приједор 

Субјекти који 
обављају 
пословну 
дјелатност која 
ствара отпадне 
материје 

Континуирано 

Властита 
средства+ 
Средства из 
Буџета Града 
Приједор 

Стручни надзор 
врши надлежна 
инспекција и 
Комунална 
полиција 

 
 

2. Посебне мјере за спречавање и сузбијање заразних болести су: 
 

1) Вршити континуирани епидемиолошки надзор, здравствено образовање и континуирано 
информисање запослених радника, пацијената и становништва о кретању заразних болести, 
карактеристикама појединих болести, мјерама заштите и тренутној епидемиолошкој ситуацији. 
 

Извршилац Учесник Рок 
Извор 

финансирања 
Примједба 

Хигијенско-
епидемиолошка 
служба ЈЗУ „Дом 
здравља" Приједор 

Субјекти који 
обављају 
пословну 
дјелатност  

Континуирано 

Властита средства+ 
Средства из Буџета 
Града Приједор 
Средства 
надлежних 
институција 

Стручни надзор 
врши Институт 
за јавно 
здравство 
Републике 
Српске 

 
2) Вршити стални санитарни надзор над лицима запосленим на одређеним пословима и посебну 
едукацију тих лица, ради спречавања преношења заразних болести. 
 

Извршилац Учесник Рок 
Извор 

финансирања 
Примједба 

Хигијенско-
епидемиолошка 
служба ЈЗУ „Дом 
здравља" 
Приједор 

Институт за јавно 
здравство 
Републике 
Српске, 
Надлежна 
инспекција 

Континуирано 

Средства 
субјеката која 
обављају 
пословну 
дјелатност + 
Средства из 
Буџета Града 
Приједор 

Под стални 
санитарни надзор 
се стављају лица 
која раде на 
пословима 
предвиђеним 
чланом 20. Закона 

 
3) Извршити посебну едукацију  лица  у складу са основним и проширеним програмом едукације  
(члан 23. Закона). 
 

Извршилац Учесник Рок 
Извор 

финансирања 
Примједба 

Хигијенско-
епидемиолошка 
служба ЈЗУ „Дом 
здравља" 
Приједор 

Институт за јавно 
здравство 
Републике 
Српске 

Континуирано  Послодавац 

Посебна 
едукација се 
организује за 
лица из члана 
323. тачка 2 
Закона  
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4) Спровести епидемиолошко истраживање на терену ради раног откривања извора и путева 
преношења заразних болести, откривање лица која су била изложена примарном извору заразе 
и у контакту са обољелим лицима као и здравствени надзор над тим лицима. 
 

Извршилац Учесник Рок 
Извор 

финансирања 
Примједба 

Хигијенско-
епидемиолошка 
служба ЈЗУ „Дом 
здравља" 
Приједор 

Институт за 
јавно здравство 
Републике 
Српске  

Континуирано 

Средства ЈЗУ 
Дома здравља + 
Средства из 
Буџета Града 
Приједор 

Епидемиолошко 
истраживање  
обавезно 
спровести у 
случајевима 
предвиђеним 
чланом 24. тачка 
3. Закона 

 
5) Поднијети захтјев за  лабораторијско испитивање и брзу дијагностику заразног обољења, те 
верификацију узрочника заразне болести у референтном центру за микробиолошка 
лабораторијска испитивања узрочника заразне болести. 
 

Извршилац Учесник Рок 
Извор 

финансирања 
Примједба 

Хигијенско-
епидемиолошка 
служба ЈЗУ „Дом 
здравља" 
Приједор 

Институт за јавно 
здравство 
Републике Српске 
и 
Референтне 
лабораторије 

У случају 
сумње на 
појаву 
заразне 
болести 

Средства ЈЗУ 
Дома 
здравља  
 

Референтна 
лабораторија о 
добијеним 
резултатима дужна је 
обавијестити субјекте 
у складу са чланом 25 
и 26. Закона 

 
6) Спровести одговарајуће припреме за спровођење мјера карантина у случају доношења 
наредбе о организовању и спровођење карантина од стране министра. 
 

Извршилац Учесник Рок 
Извор 

финансирања 
Примједба 

Хигијенско-
епидемиолошка 
служба ЈЗУ „Дом 
здравља" Приједор 
Градски штаб за 
вандредне 
ситуације 

Министарство 
здравља и социјалне 
заштите, 
Надлежна 
инспекција 
Институт за јавно 
здравство Републике 
Српске  
ЈЗУ Болница „Др 
Младен Стојановић“ 
Приједор 
Полицијска управа 
Приједор 

У случају 
сумње на 
појаву 
заразне 
болести 

Средства из 
Буџета 
Републике 
Српске 

Објекти за 
спровођење 
мјера карантина 
одређују се 
наредбом 
министра на 
приједлог 
Института 

 
7) Обезбиједити посебне услове за смјештај лица обољелог од заразне болести  у изолацији и 
њихово лијечење у здравственој установи, као и превоз санитетским возилом тих лица. 
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Извршилац Учесник Рок 
Извор 

финансирања 
Примједба 

ЈЗУ Болница „Др 
Младен Стојановић“ 
Приједор 

ЈЗУ Дом здравља 
Приједор 

По 
потреби и 
захтјеву 
доктора 
медицине 

Властита 
средства 
здравствених 
установа 
Средства из 
Буџета 
Републике 
Српске 

У санитетским 
возилима за 
превоз обавезно 
спровести 
дезинфекцију и 
дезинсекцију 
након сваког 
превоза 
обољелог лица 

 
8) Од стране ветеринарских установа на подручју града Приједора благовремено обавијестити 
надлежне здравствене установе о појави и кретању зооноза. 
 

Извршилац Учесник Рок 
Извор 

финансирања 
Примједба 

Ветеринарске 
амбуланте 

Институт за јавно 
здравство 
ЈЗУ Дом здравља 
Приједор 
Ветеринарски 
институт 

 

У случају 
појаве 

зооноза 

Властита 
средства 

ветеринарских 
амбуланти 

На подручју 
града Приједора 
у случају појаве 
зооноза 
формира се 
Комисија за 
спречавање и 
санацију 

 
 
9) Извршити прописану евиденцију, пријављивање, обавјештавање и достављање извјештаја 
Институту о заразним болестима. 
 

Извршилац Учесник Рок 
Извор 

финансирања 
Примједба 

Дом здравља 
Приједор 

Болница „Др 
Младен 

Стојановић“ 
Приједор 

Институт за јавно 
здравство 
Републике 

Српске 
 

Континуирано 

Властита 
средства 

здравствених 
установа 

ХЕС ЈЗУ Дома 
здравља 
Приједор 
доставља 
Институту  
пријаве о 
појављивању 
епидемије 
заразних болести 

 
10) Извршити имунизацију и хемопрофилаксу против заразних болести. 
 

Извршилац Учесник Рок 
Извор 

финансирања 
Примједба 

Хигијенско-
епидемиолошка 
служба ЈЗУ „Дом 
здравља" Приједор 
Педијатријска 
служба, 

Институт за јавно 
здравство 
Републике Српске  
 
 

Према 
посебном 
годишњем 
плану Дома 
здравља 

Средства 
Фонда 
здравствене 
заштите 

Имунизацију 
спровести у 
складу са 
Правилником о 
начину 
спровођења 
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Болница „Др 
Младен Стојановић“ 
Приједор 

Ускладити 
према 
календару 
имунизације 
за текућу 
годину 

имунизације 
против заразних 
болести. 

 
11) Вршити редовно  тестирање крви, ткива, ћелија, органа и другог хуманог материјала код 
добровољних давалаца крви. 
 
 

Извршилац Учесник Рок 
Извор 

финансирања 
Примједба 

Завод за 
трансфузиологију 
РС– Одјељење 
Приједор 

Болница „Др 
Младен 
Стојановић“ 
Приједор 

Континуирано  
Средства 
Завода за 
трансфузију 

Тестирање 
вршити у складу 
са  прописима 
који уређују 
трансфузијску 
дјелатност 

 
12) Спровести  организационе, техничке, дијагностичке, терапеутске, хигијенске и друге мјере за 
спречавање и сузбијање интрахоспиталних инфекција у здравственим установама. 
 
 

Извршилац Учесник Рок 
Извор 

финансирања 
Примједба 

Здравствене 
установе на 
подручју Града 
Приједор 

Институт за јавно 
здравство 
Републике 
Српске  
 
 

Према 
посебном 
годишњем 
плану здр. 
установе 
 

Властита 
средства 
здравствених 
установа 

Здравствене 
установе доносе 
посебан програм 
мјера за спрјечавање 
и сузбијање 
инфекција 

 
13) Спровести мјере за адекватно управљање медицинским отпадом. 
 
 

Извршилац Учесник Рок 
Извор 

финансирања 
Примједба 

Здравствене 
установе на 
подручју Града 
Приједор 

Институт за јавно 
здравство 
Републике Српске  
Фонд за заштиту 
животне средине 
и енергетску 
ефикасност РС 
 
 

Континуирано 
 

Властита 
средства 
здравствених 
установа 
Средства Града 
Приједор 
Екстерни извори 
финансирања 

Прикупљање, 
раздвајање и 
коначно одлагање 
медицинског 
отпада  вршити у 
складу са 
прописима који 
уређују 
управљање 
медицинском 
отпадом 

 
14) Спровести дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију у току и након завршетка заразне 
болести. 
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Извршилац Учесник Рок 
Извор 

финансирања 
Примједба 

Хигијенско-
епидемиолошка 
служба ЈЗУ „Дом 

здравља" Приједор 

Институт за јавно 
здравство 

Републике Српске 
Овлашћени 

извођач ДДД 
 

Након 
завршетка 

заразне 
болести 

 

Средства Дома 
здравља + 

Средства из 
Буџета града 

Приједора 

ДДД се спроводи 
на приједлог 
Института као 

резултат 
епидемиолошког 

надзора 

 
15) Вршити здравствени надзор над лицима која носе узрочнике одређених заразних болести и 
над путницима у међународном саобраћају који долазе из подручја зараженог или угроженог 
посебно опасном заразном болешћу, колером или маларијом. 
 

Извршилац Учесник Рок 
Извор 

финансирања 
Примједба 

Институт за јавно 
здравство Републике 
Српске 
 

Хигијенско-
епидемиолошка 
служба ЈЗУ „Дом 
здравља" 
Приједор 
Републички 
здравствени 
инспектор 

За период 
док су 
лица 
носиоци 
узрочника 
заразних 
болести  
 

Властита 
средства 
здравствених 
установа 

Надзор се врши 
у складу са 
Правилником 
који доноси 
министар 

 
 
16) Обезбиједити  безбједан транспорт инфективног биолошког материјала. 
 

Извршилац Учесник Рок 
Извор 

финансирања. 
Примједба 

Здравствене 
установе на 
подручју града 
Приједора 

Овлашћене 
фирме за 
транспорт, 
третман и 
складиштење 
медицинског 
отпада. 

Континуирано 
 

Властита 
средства 
здравствених 
установа 

 

 
 

3. Ванредне мјере за спречавање и сузбијање заразних болести 
 

Ванредне мјере за спречавање и сузбијање заразних болести спроводе се у ситуацији у којој 
долази до угрожавања безбједности и здравља људи, постојањем непосредне опасности за 
масовно преношење заразне болести, те масовног обољевања становништва на подручју града 
Приједора. Да би се спријечиле и сузбиле заразне болести на подручју града Приједора 
неопходно је предузети сљедеће мјере: 
 
1) У случају опасности масовног преношења заразне болести на подручју града Приједора  врши 
се ограничавање кретања у зараженом и угроженом подручју и стављање под здравствени 
надзор лица које је било у контакту са зараженим лицем. 
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Извршилац Учесник Рок Извор финансирања. Примједба 

Хигијенско-
епидемиолошка 
служба ЈЗУ „Дом 
здравља" Приједор 

Институт за јавно 
здравство 
Републике Српске  
Надлежна 
инспекција, 
Полицијска 
управа 

У случају 
појаве 
опасности 
 

Властита средства 
здравствених 
установа, 
Средства Града 
Приједор, 
Екстерни извори 
финансирања 

 

 
2) Извршити ограничење или забрану промета поједине или свих врста робе и средстава на 
критичном подручју. 
 

Извршилац Учесник Рок 
Извор 

финансирања 
Примједба 

Градски штаб за 
ванредне 
ситуације 
Приједор 

Институт за јавно здравство 
Републике Српске 
Ветеринарске станице 
Надлежна инспекција 
Полицијска управа Приједор 

У случају 
појаве 
опасности 
 

Буџет Града 
Приједор 

 

 
 
3) Донијети одлуку о престанку рада васпитно-образовних установа и забрану окупљања на 
јавним мјестима. 
 

Извршилац Учесник Рок 
Извор 

финансирања. 
Примједба 

Градски штаб за 
ванредне ситуације 
Приједор 

Министарство 
просвјете 
Институт за јавно 
здравство Републике 
Српске  

У случају 
потребе 

Буџет Града 
Приједор 

 

 
4) Доношење одлуке о обавезном ангажовању запослених у здравственим установама и других 
грађана на отклањању посљедица настале ситуације. 
 

Извршилац Учесник Рок 
Извор 

финансирања 
Примједба 

Градски штаб за 
ванредне ситуације 
Приједор 

Министарство просвјете, 
Министарство здравља и 
социјалне заштите,-
Институт за јавно 
здравство Републике 
Српске 
ЈЗУ Дом здравља 
Приједор  

У случају 
појаве 
опасности 
 

Буџет Града 
Приједор 

 

 
5) Извршити ванредну вакцинацију, односно хемопрофилаксу. 
 

Извршилац Учесник Рок Извор финансирања Примједба 

Хигијенско-
епидемиолошка 
служба ЈЗУ „Дом 
здравља" Приједор 

Институт за јавно 
здравство 
Републике Српске  
  

У случају 
појаве 
опасности 
 

Буџет Града 
Приједор 
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6) Донијети одлуку о изолацији обољелих у кућним условима или другом адаптираном објекту 
када због масовног обољевања није могућа изолација у здравственој установи. 
 

Извршилац Учесник Рок 
Извор 

финансирања 
Примједба 

Градски штаб за 
ванредне 
ситуације 
Приједор 

Министарство здравља и 
социјалне заштите 
Републике Српске            
ЈЗУ Дом здравља 
Приједор 

У случају 
појаве 
опасности 
 

Буџет Града 
Приједор 

 

  
7) Донијети одлуку о уступању и адаптацији других објеката и ангажовање потребних средстава 
и опреме за потребе здравствене службе. 
 

Извршилац Учесник Рок 
Извор 

финансирања. 
Примједба 

Градски штаб за 
ванредне 
ситуације 
Приједор 

Министарство здравља и 
социјалне заштите 
Републике Српске 
ЈЗУ Дом здравља 
Приједор 
Надлежна инспекција 

У случају 
појаве 
опасности 
 

Буџет Града 
Приједор 

 

  
8) Успостављање карантина и стављање у карантин лица које је било у контакту са лицем 
обољелим од посебно опасне заразне болести,  те у складу са препорукама и другим мјерама 
које природа болести налаже, односно мјерама које предложи Свјетска здравствена 
организација. 
 

Извршилац Учесник Рок 
Извор 

финансирања 
Примједба 

Градски штаб 
за ванредне 
ситуације 

Министарство за 
здравствену заштиту 
Институт за јавно 
здравство Републике 
Српске 
Надлежна инспекција 

У случају 
појаве 
опасности 
 

Буџет 
Републике 
Српске 

Објекти за 
спровођење 
мјера карантина 
одређују се 
наредбом 
министра на 
приједлог 
Института 

  
9) Вршити редовно и благовремено информисање јавности о актуелној епидемиолошкој 
ситуацији, постојећим ресурсима, мјерама које се предузимају и које треба да предузму грађани. 
 

Извршилац Учесник Рок 
Извор 

финансирања 
Примједба 

Градски штаб за 
ванредне ситуације 

Институт за јавно 
здравство 
Републике Српске 
Градска управа 
Приједор 

Континуирано 
Буџет Града 
Приједор 
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10) Успоставити  континуирану комуникацију и обавјештавање према прописаној структури 
ланца комуникације (ХЕС ЈЗУ Дом здравља, Институт за заштиту здравља, Министарство здравља 
и социјалне заштите Републике Српске и Влада Републике Српске). 
 

Извршилац Учесник Рок Извор финансирања Примједба 

Хигијенско-
епидемиолошка 
служба ЈЗУ „Дом 
здравља" Приједор 

Институт за јавно 
здравство Републике 
Српске 
Градска управа 
Приједор 

Континуирано 
Буџет Града 
Приједор 

 

 
11. Континуирано пратити стање на терену, извјештавати Републички Штаб за ванредне 
ситуације, МУП и  друге субјекте укључене у активности заштите здравља становништва. 
 

Извршилац Учесник Рок 
Извор 

финансирања 
Примједба 

Градски штаб за 
ванредне 
ситуације 
Приједор 

Институт за јавно 
здравство Републике 
Српске 
ЈЗУ Дом здравља 
Приједор  

Континуирано 
Буџет Града 
Приједор 

 

  
4.Остале мјере за спречавање и сузбијање заразних болести 
 
1) Сахрањивање, ексхумацију и превоз умрлих лица  вршити на начин који онемогућава ширење 
заразне болести. 
 

Извршилац Учесник Рок 
Извор 

финансирања 
Примједба 

„Комуналне 
услуге“а.д. 
Приједор 

Надлежна 
инспекција 

Континуирано 
Буџет Града 
Приједор 

Министар доноси 
Правилник о начину и 
условима сахрањивања 
и  ексхумацији умрлих 
лица 

 
2) Превоз умрлих лица вршити од стране  правних лица или предузетника регистрованих за 
обављање те дјелатности намјенским возилом. 
 

Извршилац Учесник Рок 
Извор 

финансирања 
Примједба 

Правна лица 
регистрована за превоз 
умрлих лица 

Надлежна 
инспекција 

Континуирано 
Буџет Града 
Приједор 

 

 
3) У случају смрти од посебно опасне заразне болести, опремање умрлог лица обављати у 
здравственој установи у којој је лице умрло. 
 

Извршилац Учесник Рок 
Извор 

финансирања 
Примједба 

Здравствене 
установе 

ЈЗУ „Дом здравља" 
Приједор и ЈЗУ 
Болница“ Др Младен 
Стојановић“ Приједор 

Континуирано 
Буџет Града 
Приједор 
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4) Ексхумацију  вршити уз рјешење-сагласност здравствено-санитарног инспектора. 
 

Извршилац Учесник Рок 
Извор 

финансирања 
Примједба 

Комуналне 
услуге“а.д. 
Приједор 

Надлежна 
инспекција 

Континуирано 
Подносилац 
захтјева за 
ексхумацију 

Министар доноси 
Правилник о начинима 
и условима 
сахрањивања и  
ексхумацији умрлих 
лица 

 
5) Сахрањивање умрлих лица  вршити само на мјестима одређеним за сахрањивање. 
 

Извршилац Учесник Рок 
Извор 

финансирања 
Примједба 

Комуналне 
услуге“а.д. 
Приједор 

Вјерске 
заједнице  

Континуирано 
Подносилац 
захтјева за 
сахрањивање 

Министар доноси 
Правилник о начинима 
и условима 
сахрањивања и  
ексхумацији умрлих 
лица 

 
 
III- СПРОВОЂЕЊЕ МЈЕРА 
 
Ради ефикасније стручне примјене прописаних и других мјера превентивне здравствене заштите 
становништва од заразних болести, здравствене службе морају: 
- бити оспособљене за рано отклањање извора заразе и путева преношења заразе, 
- вршити лабораторијско испитивање узрочника заразних болести, односно епидемија заразних 
  болести и 
- обезбиједити довољне резерве вакцина за болести које подлијежу обавезној имунизацији. 
 

О спровођењу овог програма стараће се здравствено-санитарна инспекција, инспекција за храну 
и ветеринарска инспекција у складу са својим надлежностима. 
 
IV - ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 
Овај програм ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Града 
Приједор". 
 
 
 
Број:                                                                                                                        ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 
  
Приједор, _______ 2022. године                                                                       Мирсад  Дуратовић, с.р. 
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О б р а з л о ж е њ е 
 
 
Правни основ и разлог за доношење Годишњег Програма мјера за спречавање и сузбијање, 
елиминацију и ерадикацију заразних болести на подручју града Приједора за 2022. годину 
садржан је у члану 39. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), којим је прописано да скупштина јединице 
локалне самоуправе доноси одлуке и друга општа акта о обављању функција, између осталог, и 
у области здравства. Такођер, одредбама члана 39. Статута  Града Приједор („Службени гласник 
града Приједор“, број: 12/17) прописана је надлежност Скупштине Града Приједор за  доношење 
аката из наведене области. 
У вези с наведеним, надлежност за доношење предложеног документа налази се у одредбама 
члана 53. Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник Републике 
Српске", број: 90/17, 42/20 и 98/20), којим је утврђено да: 
 
(1) Органи републичке управе доносе властите планове за ванредне ситуације у којима може 
доћи до масовног оболијевања становништва од заразне болести. 
 
(2) Скупштине јединица локалне самоуправе доносе властити Годишњи Програм мјера за 
спречавање и сузбијање, елиминацију и ерадикацију заразних болести на своме подручју, те 
обезбјеђују средства, одређују извршиоце, рокове извршења и врше надзор над спровођењем 
планираних мјера. 
 
 
У складу са напријед наведеним, Радна група, именована Рјешењем Градоначелника, број: 02-
111- 8/22 од 21. јануара 2022. године,  припремила је Приједлог Годишњег Програма мјера за 
спречавање и сузбијање, елиминацију и ерадикацију заразних болести на подручју града 
Приједора за 2022. годину и исти се доставља Скупштини Града Приједор на разматрање и 
усвајање. 
 
 
 
 
                                Обрађивач:                                                                                                    
 
за припрему и израду приједлога документа       
                                  
        _______________________________                                                         
            Драган Вученовић, предсједник                                                               
 
 
 
 
 Начелник Одјељења за друштвене дјелатности 
 
             _____________________________ 
                            Моња Касаловић 
 
 



 
 
 
 
 

ПРИЈЕДЛОГ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ГОДИШЊИ ПРОГРАМ МЈЕРА 
 

систематске превентивне дезинсекције и дератизације 
на подручју града Приједора за 2022. годину 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приједор, фебруар  2022. године 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА  
ГРАД ПРИЈЕДОР 
СКУПШТИНА ГРАДА 
 

На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16 ,36/19 и 61/21), члана 15. и 16. Закона о заштити становништва од заразних 
болести („Службени гласник Републике Српске", број: 90/17, 42/20 и 98/20) и члана 39. Статута 
Града Приједор (''Службени гласник Града Приједор'', број: 12/17), Скупштина Града Приједор, 
на сједници одржаној дана _________________године, донијела је  
 
 
 
 

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ МЈЕРА 
систематске превентивне дезинсекције и дератизације 

на подручју града Приједора за 2022. годину 
 

 
УВОД 
 
 
Годишњим Програмом мјера систематске превентивне дезинсекције и дератизације на подручју 
града Приједора за 2022. годину (у даљем тексту: Програм), уређује се провођење општих и 
превентивних мјера дезинсекције и дератизације на подручју града у циљу заштите 
становништва од заразних болести, као и начин и контрола провођења, подношење извјештаја 
након проведених превентивних мјера, те начин финансирања. 
 

1. СПРОВОЂЕЊЕ ПРЕВЕНТИВНЕ ДЕЗИНСЕКЦИЈЕ И ДЕРАТИЗАЦИЈЕ, КАО ОПШТЕ МЈЕРЕ 

ЗАШТИТЕ СТАНОВНИКА ОД ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ 

Опште ДДД мјере спроводе се на јавним површинама, насељеним мјестима, објектима за 

снабдијевање водом за пиће, објектима за производњу и промет хране и предмета опште 

употребе, те сировина за њихову производњу, односно средствима намијењеним за њихов 

превоз, објектима и просторијама за одлагање отпадних материја, објектима здравствених 

установа, објектима и средствима јавног саобраћаја, стамбеним објектима и двориштима, 

мјестима јавног окупљања и задржавања људи, и осталим објектима привредних друштава, 

других правних и физичких лица, у складу са Законом о заштити становништва од заразних 

болести. 

Власници површина, простора и објеката, односно одговорна лица задужена за управљање 

истим, омогућавају спровођење ДДД мјера. 

 Корисници ДДД заштите доносе властити план спровођења превентивне дезинфекције, 

дезинсекције и дератизације, као саставни дио Плана одржавања хигијене објекта, у складу са 

Законом. 

План спровођења превентивне дезинфекције, дезинсекције и дератизације садржи: 

1) списак хемикалија и биоцида којима ће се обрадити површина, простор или објекат,  

2) детаљно разрађен просторни распоред рада и рокови обављања ДДД мјера,  

3) начин обраде површина, простора или објекта примјеном једне или више ДДД мјера,  
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4) мјере опреза, заштиту особа, простора, објекта и животне средине и 

5) приједлог корективних мјера током спровођења ДДД мјера – допунска обрада или промјена 

мјере. 

Овлашћени извођач послова ДДД је здравствена установа или друго правно лице које има 

рјешење министра здравља и социјалне заштите о испуњавању прописаних услова за обављање 

дезинфекције, дезинсекције и дератизације, у складу са Законом. 

 

1.1. Превентивна дезинсекција  

Дезинсекција подразумијева систематско и планирано сузбијање инсеката и осталих 

чланконожаца или њихових развојних облика који преносе узрочнике заразних болести, 

изазивају алергијске реакције или имају токсично дјеловање. Дезинсекција се проводи 

примјеном физикалних, хемијских или биолошких метода и средстава која су еколошки 

најприхватљивија, на начин да се не доводи у опасност здравље људи и животиња. Најчешћи 

штетни инсекти које треба сузбијати ако се појаве, а све ради заштите становништва су: комарци 

све врсте, смеђи и црни жохари, разне врсте муха.  

Циљ сузбијања комараца и њихових развојних облика јесте спречавање појаве и ширења 

заразних болести и смањење кожних проблема и алергијских промјена насталих убодом 

комарца и секундарних инфекција због оштећења коже. 

 Епидемиолошки значај: Инсекти су преносиоци многих заразних болести као нпр. маларије, 

вирусних инфекција, жуте грознице и др. 

Обавезна превентивна дезинсекција обавља се у сљедећим роковима:  

а) сваких 90 (деведесет) дана у: 

-  објектима за производњу, складиштење и промет животних намирница и сировина за 
њихову производњу (клаонице, мљекаре, продавнице меса и производа животињског 
поријекла, различити производни погони, угоститељски и остали објекти прехране, кухиње, 
трговачки објекти и тржни центри, и сл.),  
- објектима за јавно водоснабдијевање, 

- тржним центрима, тржницама, рибарницама,  

- објектима намијењеним за смјештај већег броја људи (хотели и други туристички објекти, 

студентски и ђачки домови, прихватилишта, социјалне установе и др.), 

- објектима образовних установа (вртићи, основне, средње, више и високе школе и др.), 

- свим здравственим објектима (домови здравља, амбуланте, ординације, болнице, клинички 

центри и др.), 

- објектима јавног превоза путника (аеродроми, жељезничке и аутобуске станице, и др.), 

-  објектима и мјестима за јавна окупљања и гдје је фреквентност људи повећана (позоришта, 

кино сале, објекти МУП-а, затвори, банке, шалтер сале и др.), 

- депонији  отпада. 
 

 б) сваких 180 (сто осамдесет) дана: 
 

- у канализационим системима, колекторима, шахтовима и енергетским каналима топловодних, 

електричних, телефонских и других инсталација,  

- у свим другим објектима у којима се обавља друштвена, привредна или јавна дјелатност. 

 Провођење превентивне дезинсекције обавеза је власника или корисника објеката и простора.  
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1.2. Превентивна дератизација  

Дератизација је скуп различитих мјера које се предузимају с циљем смањења популације 

штетних глодара испод прага штетности, заустављања размножавања и потпуног уништења 

популације штетних глодара који су природни резервоари и преносиоци узрочника заразних 

болести. 

Епидемиолошки значај: Осим што су глодари (мишеви) узрочници великих економских штета, 

који уништавају имовину и залихе хране они су и резервоари преносиоци читавог низа заразних 

болести човјека као што су: куга, вирусна хеморагијска грозница с бубрежним синдромом, 

лептоспироза, туларемија, токсоплазмоза, лишманијаза, салмонелоза и трихинелоза. 

Обавезна превентивна дератизација обавља се најмање два пута у току године и обухвата:  

а) објекте васпитно образовних установа (вртићи, основне, средње, више и високе школе и др.);  

б) све здравствене објекте (домови здравља, амбуланте, ординације, болнице, клинички центри 

и др.);  

в) објекте намијењене за смјештај већег броја људи (хотели и други туристички објекти, 

студентски и ђачки домови, прихватилишта, социјалне установе и др.);  

г) објекте и мјеста за јавна окупљања и гдје је фреквентност људи повећана (позоришта, кино 

сале, објекти МУП-а, затвори, банке, шалтер сале и др.);  

д) објекте јавног превоза путника (аеродроми, жељезничке и аутобуске станице и др.);  

ђ) објекте за јавно водоснабдијевање; 

е) тржне центре , тржнице, рибарнице;  

ж) шахтове и енергетске канале гасних, телефонских, електричних и топловодних и других 

инсталација;  

з) градску депонију и остале просторе гдје се депонује смеће;  

и) заједничке просторе стамбених и стамбено-пословних зграда у свим облицима својине;  

ј) спортске и рекреационе просторе;  

к) пословне, складишне, продајне и производне просторе правних лица;  

л) индивидуалне, занатске, угоститељске и др. радње;  
 

Провођење превентивне дератизације обавеза је власника или корисника објеката и простора. 

 

2. ОБАВЕЗНА  ДЕЗИНСЕКЦИЈА И ДЕРАТИЗАЦИЈА КАО ПОСЕБНА МЈЕРА 
 

Обавезна дезинсекција и дератизација као посебна  мјера подразумијева механичке, 

физикалне, биолошке или хемијске мјере.  Обавезна дезинсекција и дератизација као засебне 

мјере проводе се на површинама, у просторима или објектима који подлијежу санитарном 

надзору, а подузимају се у ванредним  ситуацијама:  

-  ако постоји повећан ризик преношења заразних болести које преносе штетни инсекти  и штетни 

глодари темељем епидемиолошких индикација, 

 -  ако популација штетних инсеката  и штетних глодара пређе праг штетности,  

-  ако се одреди штета на залихама хране настала дјеловањем штетних инсеката  и штетних 

глодара, 

 -  ако су у санитарном надзору уочене неправилности у одржавању објеката које погодују 

развоју штетних инсеката и штетних глодара, 

 - током елементарних непогода, 

 - током масовних скупова, спортских и осталих манифестација.  
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2.1. Обавезне противепидемијске мјере дезинсекције и дератизације 

 Противепидемијска дезинсекција и дератизација  проводи се као засебна мјера с циљем брзог 

и ефикасног  заустављања и спречавања ширења заразних болести које преносе или узрокују  

штетни инсекти  и штетни глодари.  

Током провођења мјера обавезне превентивне  дезинсекције и дератизације за сваку врсту и у 

сваком поступку извођач је обавезан: 

а) направити преглед површина и простора,  
б) одредити врсту узрочника штете и одредити мјере с којима ће се смањити, зауставити раст и   
размножавање или потпуно уклањање присутности штетних инсеката и штетних  глодара, 
в) утврдити „критичне тачке“ и  хранилишта,  
г) написати препоруке за едукацију (написати и подијелити упуте и инструктивне летке), 
д) урадити План спровођења мјера обавезне превентивне, дезинсекције и  дератизације   
који мора да садржи: 
  
-  опис мјере која се проводи, 
-  детаљно разрађен просторни распоред рада и рокове обављања мјера, 
-  начин обраде површина,  простора или објеката примјеном једне или више мјера, 
-  мјере опреза,  заштиту особа,  простора, објеката и околине, 
-  попис улица,  објеката или простора на којима се мјера проводи, 
-  вријеме почетка и завршетка, 
-  начин обавјештавања грађана,  здравствене службе,  санитарне инспекције и других, 
-  попис радника у екипама, 
-  средства и опрема која ће се користити, те опис технолошке примјене и 
-  проведене мјере заштите животне средине. 
 

3. ВРЕМЕНСКИ ОКВИР ИЗВОЂЕЊА ДЕЗИНСЕКЦИЈЕ И ДЕРАТИЗАЦИЈЕ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА 

ПРИЈЕДОРА 

 Дератизација и дезинсекција на подручју града Приједора одвијаће се у двије оперативне фазе 

рада: прољетној и јесењој, што је усклађено са биолошким циклусом и миграционим особинама 

глодара, односно размножавањем штетних инсеката, а што гарантује најбоље ефекте 

уништавања истих. Временски термини одређених фаза рада у Плану дератизације су одређени, 

а извођачи су обавезни да их поштују. 

а) ПРВА (ПРОЉЕТНА) ФАЗА дератизације  ће се проводити у временском интервалу:  

     - од 01. 04. до 30. 05. текуће године, 

б) ДРУГА (ЈЕСЕЊА) ФАЗА дератизације  ће се проводити  у временском интервалу: 

    - од 01. 10. до 30. 11. текуће године.  

У случају повећаног рамножавања штетних глодара и инсеката или по налогу здравственог 

инспектора, дератизација и дезинсекција се могу обављати и више пута у току године.  

4. УСЛОВИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ДЕЗИНСЕКЦИЈЕ И ДЕРАТИЗАЦИЈЕ  

Извршилац систематске дезинсекције и дератизације је најповољнији извођач у складу са 

Законом о јавним набавкама, а могу је обављати здравствене установе и друга правна лица која 

испуњавају услове у погледу стручног кадра, опреме и средстава, тј. задовољавају прописане 

норме у складу са Законом о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник 

Републике Српске", број: 90/17, 42/20 и 98/20) и Правилником о условима и поступку за 

утврђивање испуњености услова за обављање послова дезинсекције, дезинфекције и 

дератизације ради спрјечавања и сузбијања заразних болести („Службени гласник Републике 
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Српске", број: 47/10 и 68/11). Извођач је дужан најкасније у року од 10 дана доставити Извјештај 

о проведеној дезинсекцији и дератизацији.  

 

4.1. Мјере заштите и опреза 

Прије почетка обављања  дезинсекције и дератизације у објектима у којима се налазе 
намирнице треба заштитити намирнице од могућег онечишћења, као и примијенити препарате 
који не остављају мирисе на прехрамбеним производима. 
  При обављању дератизације у просторима у којима се обавља производња или промет 
животних намирница треба отровне меке поставити у засебно заштићеним, затвореним и 
означеним кутијама уз вођење евиденције о шеми постављања, да се намирнице заштите од 
случајног или намјерног онечишћења.  

 Ако се дератизација обавља у објектима у којима се налазе расуте животне намирнице, 
треба сакупити остатке мека након проведбе поступка дератизације.  
 Дератизацијска средства треба постављати у затворене кутије или везане на жицу 
(канализацијски системи, ријечне и морске обале, насипи) или постављене по шеми, недоступне 
домаћим животињама, те их сакупити и нешкодљиво уништити. 
 
Упутства за заштиту морају да садрже :  

-  опште мјере предострожности и безбједности; 
-  потребне мјере за заштиту грађана; 
-  опште мјере за заштиту домаћих животиња. 
 
 
4.2. Обавјештавање грађана 

Градска управа Града Приједор и извођач дезинсекције и дератизације прије почетка провођења 

планираних и програмираних превентивних мјера, дужни су обавијестити грађане, привредна 

друштва, установе, предузетнике и друга правна лица о времену и начину извођења, са свим 

потребним упутствима за заштиту, а путем средстава јавног информисања, и то пет дана прије 

почетка извођења дезинсекције и дератизације. 

 

5. ФИНАНСИРАЊЕ ДЕЗИНСЕКЦИЈЕ И ДЕРАТИЗАЦИЈЕ 
 

ДДД као посебну мјеру, на приједлог Института, спроводи надлежна здравствена установа или 
овлашћени извођач послова ДДД, у складу са Законом. 
 
ДДД из става 1. спроводи се ради сузбијања настале заразне болести, ако природа болести 
налаже спровођење таквих мјера, у складу са Законом, и као резултат:  
1) епидемиолошког надзора у току и након завршетка болести,  
2) надзора здравственог инспектора. 
 
ДДД мјере, као посебне мјере, планирају се годишњим Програмом мјера за спречавање и 
сузбијање, елиминацију и ерадикацију заразних болести за подручје Републике Српске. 
 
 Дезинфекција, као посебна мјера, спроводи се на излучевинама, личним и другим предметима, 
превозним средствима и просторијама у којима је боравило лице обољело од заразне болести, 
редовно у току болести и након завршетка болести, на трошак корисника објекта или власника 
превозног средства у којем се обавља дезинфекција, у складу са Законом.  
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Дезинсекција, као посебна мјера, спроводи се на лицима, предмету, опреми, простору, јавној 
површини, превозном средству на којем се налазе инсекти који су преносници заразних болести, 
на трошак корисника објекта, органа који управља јавном површином или власника превозног 
средства, гдје се обавља дезинсекција.  
 
Дератизација, као посебна мјера, спроводи се на свим мјестима на којима постоји могућност 
задржавања и размножавања глодара који преносе узрочнике заразних болести, на трошак 
корисника објекта, органа који управља јавном површином или власника превозног средства, 
гдје се обавља дератизација, у складу са Законом.  
 
Површине, простори и објекти у којима је спроведена ДДД као посебна мјера, могу се поновно 
употребљавати, након што здравствена установа или овлашћени извођач који је спровео ДДД 
као посебну мјеру изда потврде о спроведеној ДДД, у складу са Законом. 
 
 

6. НАДЗОР НАД ИЗВОЂЕЊЕМ ДЕЗИНСЕКЦИЈЕ И ДЕРАТИЗАЦИЈЕ 
 
Надзор над извођењем дезинсекције и дератизације врши здравствена инспекција, здравствени 
инспектор је овлашћен да: 
- нареди провођење дезинфекције, дезинсекције и дератизације, 
- има право забранити или обуставити вршење радова - уколико утврди да нису предузете мјере 
заштите људи и домаћих животиња, или да средствима којима се врши дезинсекција и 
дератизација не рукују стручни радници, или да наведене послове врши неовлаштено лице или 
установа, или да се извођачи не придржавају прописаних услова дезинсекције и дератизације и 
уговорних обавеза, као и обавеза које проистичу из овог програма. 
 
Институт за јавно здравство врши стручни надзор над извођењем дезинсекције и дератизације, 
као општим и посебним мјерама за спречавање и сузбијање даљег ширења заразних болести. 
 

7. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Овај програм ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Града 

Приједор". 

 

 

Број:                                                                                                             ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ  

Приједор, _______ 2022. године                                                            Мирсад  Дуратовић, с. р. 
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О б р а з л о ж е њ е 

 

Правни основ и разлог за доношење Годишњег Програма мјера систематске превентивне 

дезинсекције и дератизације на подручју града Приједора за 2022. годину, садржан је у члану 

15. став 5. и  Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник Републике 

Српске", број: 90/17, 42/20 и 98/20),  којима је је утврђено да јединица локалне самоуправе 

организује: 

1) спровођење систематске превентивне дезинсекције и дератизације за своје подручје, 

2) врши избор извођача у текућој години за наредну годину и 

3) финансира трошкове спровођења систематске превентивне дезинсекције и дератизације на 

јавним мјестима. 

Систематска превентивна дератизација обавља се у складу са биологијом циљаних штеточина и 

њиховим активностима, у два термина, као прољећна и јесења. 

Чланом 16. став 1. Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник 

Републике Српске", број: 90/17, 42/20 и 98/20), утврђено је да је Скупштина јединице локалне 

самоуправе дужна да изради Годишњи Програм мјера систематске превентивне дезинсекције и 

дератизације и Годишњи План систематске превентивне дезинсекције и дератизације за своје 

подручје, који су усклађени са властитим Годишњим Програмом мјера за спречавање и 

сузбијање, елиминацију и ерадикацију заразних болести на подручју јединице локалне 

самопураве. 

Такође, чланом 7. тачке 5. и 6. Правилника о начину обављања дезинфекције, дезинсекције и 

дератизације („Службени гласник Републике Српске", број: 118/18) предвиђено је да се 

дезинсекција, као посебна мјера, спроводи на лицима, предмету, опреми, простору, јавној 

површини, превозном средству на којем се налазе инсекти који су преносници заразних болести, 

на трошак корисника објекта, органа који управља јавном површином или власника превозног 

средства, гдје се обавља дезинсекција. Дератизација, као посебна мјера, спроводи се на свим 

мјестима на којима постоји могућност задржавања и размножавања глодара који преносе 

узрочнике заразних болести, на трошак корисника објекта, органа који управља јавном 

површином или власника превозног средства, гдје се обавља дератизација, у складу са Законом. 

У складу са напријед наведеним, припремљен је приједлог Годишњег Програма мјера 

систематске превентивне дезинсекције и дератизације на подручју града Приједора за 2022. 

годину и исти се доставља Скупштини Града Приједор на разматрање и усвајање. 

 
                                        Обрађивач:                                                                                                    
 
Радна група за припрему и израду приједлога документа     
                                    
                  _______________________________                                                         
                     Драган Вученовић, предсједник                                                               
 
 

Начелник Одјељења за друштвене дјелатности 
 
           _____________________________ 
                          Моња Касаловић 



 
 
  

 
ПРИЈЕДЛОГ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Г О Д И Ш Њ И  П Л А Н 
 

систематске превентивне дезинсекције и дератизације 
на подручју града Приједора за 2022. годину 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Приједор, фебруар 2022. године 
  



РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ГРАД ПРИЈЕДОР 
СКУПШТИНА ГРАДА 
 
На основу члана  39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 
97/16, 36/19 и 61/21), одредаба члана  15. и 16. Закона о заштити становништва од заразних 
болести („Службени гласник Републике Српске", број: 90/17, 42/20 и 98/20) и члана 39. Статута 
Града Приједор (''Службени гласник Града Приједор'', број: 12/17), Скупштина Града Приједор, 
на сједници одржаној дана ___________________године, донијела је 
 
 
 

ГО Д И Ш Њ И  П Л А Н 
систематске превентивне дезинсекције и дератизације 

на подручју града Приједора за 2022. годину 
 
 

 
 

I - ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
Овом планом, уређује се провођење општих и превентивних мјера дезинсекције и дератизације 
на подручју града Приједора да би се заштитило становништво од заразних болести, као и начин 
и контрола провођења, подношење извјештаја након проведених превентивних мјера, те начин 
финансирања. 
 

Члан 2. 
(1) Дезинсекција и дератизација се проводи ради спрјечавања и сузбијања патогених 
микроорганизама, штетних инсеката и штетних глодара, чије је планирано, организовано, 
правовремено и систематско сузбијање мјерама, дезинсекције и дератизације од јавно - 
здравственог значаја за Град Приједор. 
(2) Дезинсекција и дератизација се проводи у складу са Годишњим Програмом мјера 
систематске превентивне дезинсекције и дератизације на подручју града Приједора који је 
саставни дио овог плана и Годишњим Планом систематске превентивне дезинсекције и 
дератизације на подручју града Приједора. 
 
 

Члан 3. 
Извршилац  дезинсекције и дератизације је најповољнији извођач у складу са Законом о јавним 
набавкама, а могу је обављати здравствене установе и друга правна лица која испуњавају 
прописане услове у погледу стручног кадра, опреме и средстава. 
 

Члан 4. 
(1) Обавезно спровођење дезинсекције и дератизације обухвата: 
Објекте за снабдијевање водом за пиће, јавне површине у насељеним мјестима, објекте за 
производњу и промет хране и предмете опште употребе, те сировине за њихову производњу, 
односно средства намијењена за њихов превоз, објекте и просторије за одлагање отпадних 
материја, објекте здравствених установа, објекте и средства јавног саобраћаја, стамбене објекте 
и дворишта, мјеста јавног окупљања и задржавања људи и остале објекте привредних друштава, 
других правних и физичких лица. 



(2) Превентивна дератизација на подручју града Приједора врши се најмање два пута годишње, 
у свим објектима и просторима из члана 4. став 1. ове одлуке, и то као прољећна и јесења, 
односно у случају повећане појаве штетних мишоловних глодара или по налогу здравственог 
инспектора, и више пута у току године. 
(3) Превентивна дезинсекција обавља се минимално два пута годишње, а у случају повећаног 
размножавања штетних инсеката или по налогу здравственог инспектора, и више пута у току 
године. 
 

Члан 5. 
Дезинсекција и дератизација се могу вршити само средствима чији је промет дозвољен на 
подручју Републике Српске, а која имају токсиколошку оцјену и оцјену ефикасности за наведене 
сврхе. 
 

Члан 6. 
(1) Овлашћени извођач дезинсекције и дератизације - прије почетка провођења планираних и 
програмираних превентивних мјера, дужан је обавијестити грађане, привредна друштва, 
установе, предузетнике и друга правна лица о времену и начину извођења, са свим потребним 
упутствима за заштиту, а путем средстава јавног информисања, и то пет дана прије почетка 
извођења дезинсекције и дератизације. 
 
(2) Упутства за заштиту морају садржавати: 
- опште мјере предострожности и сигурности; 
- потребне мјере за заштиту грађана; 
- опште мјере за заштиту домаћих животиња; 
- поступак припреме терена за извођење дезинсекције и дератизације. 
 
(3) Извођач дезинсекције и дератизације дужан је - по сваком проведеном поступку, издати 
потврду на лицу мјеста. 
 
(4) Извођач је дужан најкасније у року од 10 дана доставити Извјештај о проведеној дезинсекцији 
и дератизацији Градској управи Приједор. 
 
 
 
II - ФИНАНСИРАЊЕ ДЕЗИНСЕКЦИЈЕ И ДЕРАТИЗАЦИЈЕ  
 

Члан 7. 
ДДД као посебну мјеру, на приједлог Института, спроводи надлежна здравствена установа или 
овлашћени извођач послова ДДД, у складу са Законом. 
 
ДДД из става 1. спроводи се ради сузбијања настале заразне болести, ако природа болести 
налаже спровођење таквих мјера, у складу са Законом, и као резултат:  
1) епидемиолошког надзора у току и након завршетка болести,  
2) надзора здравственог инспектора. 
 
ДДД мјере, као посебне мјере, планирају се годишњим Програмом мјера за спречавање и 
сузбијање, елиминацију и ерадикацију заразних болести за подручје Републике Српске. 
 
 Дезинфекција, као посебна мјера, спроводи се на излучевинама, личним и другим предметима, 
превозним средствима и просторијама у којима је боравило лице обољело од заразне болести, 
редовно у току болести и након завршетка болести, на трошак корисника објекта или власника 
превозног средства у којем се обавља дезинфекција, у складу са Законом.  



 
Дезинсекција, као посебна мјера, спроводи се на лицима, предмету, опреми, простору, јавној 
површини, превозном средству на којем се налазе инсекти који су преносници заразних болести, 
на трошак корисника објекта, органа који управља јавном површином или власника превозног 
средства, гдје се обавља дезинсекција.  
 
Дератизација, као посебна мјера, спроводи се на свим мјестима на којима постоји могућност 
задржавања и размножавања глодара који преносе узрочнике заразних болести, на трошак 
корисника објекта, органа који управља јавном површином или власника превозног средства, 
гдје се обавља дератизација, у складу са Законом.  
 
Површине, простори и објекти у којима је спроведена ДДД као посебна мјера, могу се поновно 
употребљавати, након што здравствена установа или овлашћени извођач који је спровео ДДД 
као посебну мјеру изда потврде о спроведеној ДДД, у складу са Законом. 

 
 

Члан 8. 
Сви обвезници дезинсекције и дератизације, и друга лица, су дужни да извођачима омогуће 
приступ у све објекте и површине којима управљају и да дају потребна обавјештења, те пруже 
помоћ приликом извођења радова. 
 
 
III - НАДЗОР 
 

Члан 9. 
(1) Надзор над извођењем дезинсекције и дератизације врши здравствена инспекција. 
 
(2) Здравствени инспектор је овлашћен да: 
 
1) нареди провођење дезинфекције, дезинсекције и дератизације, 
2) има право забранити или обуставити вршење радова - уколико утврди да нису предузете 
мјере заштите људи и домаћих животиња, или да средствима којима се врши дезинсекција и 
дератизација не рукују стручни радници, или да наведене послове врши неовлаштено лице 
установа, или да се извођачи не придржавају прописаних услова дезинсекције и дератизације и 
уговорних обавеза, као и обавеза које проистичу из ове одлуке. 
 
(3) Институт за јавно здравство врши стручни надзор над извођењем дезинсекције и 
дератизације, као општим и посебним мјерама за спрјечавање и сузбијање даљег ширења 
заразних болести. 
 
 
IV - КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 10. 
(1) Новчаном казном од 1.000,00 КМ до 10.000,00 КМ казниће се за прекршај здравствена 
установа ако поступи супротно одредбама члану 3. 
 
(2) Новчаном казном од 200,00 КМ до 2.000,00 КМ казниће се за прекршај из става 1. овог члана 
одговорно лице у здравственој установи. 
 
 
 



Члан 11. 
(1) Новчаном казном од 2.000,00 КМ до 10.000,00 КМ казниће се за прекршај правно лице или 
предузетник који обавља пословну дјелатност ако: 
1) поступи супротно одредбама члана 4. 
2) поступи супротно одредбама члана 5. 
3) поступи супротно одредбама члана 6. 
 
(2) Новчаном казном од 1.000,00 КМ до 3.000,00 КМ казниће се за прекршај из става 1. овог члана 
одговорно лице у правном лицу. 
 
(3) За прекршаје из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном од 1.000,00 КМ 
до 3.000,00 КМ. 
 
 
V -ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  
 

Члан 12. 
Овај план ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Града 
Приједор". 
 
 
Број:                                                                                                                     ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Приједор, _______ 2022. године     
                                                                                                                                  Мирсад  Дуратовић,с.р.                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 
Правни основ и разлози за доношење Годишњег Плана систематске превентивне дезинсекције 
и дератизације на подручју града Приједора за 2022. годину, садржани су у: 
 
- члану 15. ставу 5. и 6. Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник 
Републике Српске", број: 90/17, 42/20 и 98/20) којима је утврђено да јединица локалне 
самоуправе организује: 
 
1) спровођење систематске превентивне дезинсекције и дератизације за своје подручје, 
2) врши избор извођача у текућој години за наредну годину и 
3) финансира трошкове спровођења систематске превентивне дезинсекције и дератизације на 
јавним мјестима. 
Систематска превентивна дератизација обавља се у складу са биологијом циљаних штеточина и 
њиховим активностима, у два термина, као прољећна и јесења. 
 
Одредбама  члана 16. став 1. утврђено  је да је скупштина јединице локалне самоуправе дужна 
да изради Годишњи Програм мјера систематске превентивне дезинсекције и дератизације и 
Годишњи План систематске превентивне дезинсекције и дератизације за своје подручје, који су 
усклађени са властитим Годишњим Програмом мјера за спрјечавање и сузбијање, елиминацију 
и ерадикацију заразних болести на подручју јединице локалне самопураве. 
 
Такође, чланом 7. тачке 5. и 6. Правилника о начину обављања дезинфекције, дезинсекције и 
дератизације („Службени гласник Републике Српске", број: 118/18) предвиђено је да се 
дезинсекција, као посебна мјера, спроводи на лицима, предмету, опреми, простору, јавној 
површини, превозном средству на којем се налазе инсекти који су преносници заразних болести, 
на трошак корисника објекта, органа који управља јавном површином или власника превозног 
средства, гдје се обавља дезинсекција. Дератизација, као посебна мјера, спроводи се на свим 
мјестима на којима постоји могућност задржавања и размножавања глодара који преносе 
узрочнике заразних болести, на трошак корисника објекта, органа који управља јавном 
површином или власника превозног средства, гдје се обавља дератизација, у складу са Законом. 
 
У складу са напријед наведеним, припремљен је приједлог Годишњег Плана систематске 
превентивне дезинсекције и дератизације на подручју града Приједора за 2022. годину и исти се 
доставља Скупштини Града Приједор на разматрање и усвајање. 
 
 
                                         Обрађивач:                                                                                                    
 
Радна група за припрему и израду приједлога документа         
                                
                   _______________________________                                                         
                       Драган Вученовић, предсједник                                                               
 
 Начелник Одјељења за друштвене дјелатности 
 
             _____________________________ 
                           Моња Касаловић 



 

                                                                                                                                          ПРИЈЕДЛОГ 

 

          

 

 

 

 

  

О Д Л У К А 

о издвајању средстава из буџета Града Приједор за област предшколског васпитања и 

образовања за 2022. годину 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         Приједор, фебруар 2022. године 

 



                                                                                                   
 
РЕПУБЛИКА СРПСКА                                    
ГРАД ПРИЈЕДОР 
СКУПШТИНА ГРАДА ПРИЈЕДОРА 
 
 
             На основу члана 39. став 2. тачка 9. и члана 82. став 2. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“ број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 95. став 1. Закона о 
предшколском васпитању и  образовању („Службени гласник Републике Српске“, број: 79/15 и 
63/20) и члана 39. став 2. тачка 2. Статута  Града Приједор („Службени гласник Града Приједор“ 
број: 12/17), Скупштина Града Приједор  на    сједници, одржаној               године, донијела је 
сљедећу 
 
 
 

О  Д  Л  У  К  У 
о издвајању средстава из буџета Града Приједор за област предшколског васпитања и 

образовања за 2022. годину 
 
 
 
I 

 
             Овом одлуком утврђује се проценат издвајања средстава из буџета Града за област 
предшколског васпитања и образовања од укупног буџета Града Приједор у 2022. години.                                          
 
 

II 
 

             Буџетом Града Приједор за 2022. годину („Службени гласник Града Приједор“, број: 
22/21 од 30.12.2021. године), предвиђена су средства за ЈУ Дјечији вртић „Радост“ у износу од 
2.301.600 КМ, што у проценту износи 3,77% од укупног буџета Града. 

 
III 

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

 
 
 
 
 
                                                                                              ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШИНЕ ГРАДА ПРИЈЕДОР 
Број:                                                                                      
Датум:                                                                                                      Мирсад Дуратовић, ср. 

 
 
 

  
 

 



 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 

 Правни основ за доношење Одлуке о издвајању средстава из буџета Града Приједор 
за област предшколског васпитања и образовања за 2022. годину садржан је у у члану 39. став 
2. тачка 9. и члану 82. став 2. Закона о локалној самоуправи(„Службени гласник Републике 
Српске“ брoj: 97/16, 36/19 и 61/21), члану 95. став1. Закона о предшколском васпитању и 
образовању („Службени гласник Републике Српске“, број: 79/15 и 63/20), као и члану 39. став 2. 
тачка 2. Статута Града Приједор („Службени гласник Града Приједор“ брoj: 12/17“) којим је 
прописано да је Скупштина Града орган одлучивања који доноси одлуке и друга општа акта.  
 
 
            Разлог за доношење одлуке: 
 
            Чланом 95. став 1. Закона о предшколском васпитању и образовању предвиђено је да 
оснивач јавне предшколске установе доноси одлуку у којој мјери и проценту ће издвајати 
средства за област предшколског васпитања и образовања од укупног буџета јединице локалне 
самоуправе.            
            
             У складу с тим, буџетом Града Приједор за 2022. годину предвиђено је издвајање од 
2.301.600 КМ, што у проценту износи  3,77% од укупног буџета Града. 

         
         На основу  наведеног, предлаже се Скупштини Града доношење одлуке у предложеном 
тексту. 

  

 
 

 
                                Обрађивач: 
  
           Одјељење за друштвене дјелатности 
 
 Начелник Oдјељења за друштвене дјелатности 
 
                     __________________ 
   
                        Моња Касаловић 
                       
 



 

                                                                                                                                          ПРИЈЕДЛОГ 

 

          

 

 

 

 

  

О Д Л У К А 

о економској цијени услуге предшколске установе ЈУ Дјечији вртић „Радост“ Приједор за 

2022. годину 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         Приједор, фебруар 2022. године 



                                                                                                   
 
РЕПУБЛИКА СРПСКА                                    
ГРАД ПРИЈЕДОР 
СКУПШТИНА ГРАДА ПРИЈЕДОРА 
 
 
             На основу члана 39. став 2. тачка 9. и члана 82. став 2. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“ број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 95. став 2., 3., 4. и 5. 
Закона о предшколском васпитању и  образовању („Службени гласник Републике Српске“, број: 
79/15 и 63/20), члана 39. став 2. тачка 2. Статута  Града Приједор („Службени гласник Града 
Приједор“ број: 12/17), а на приједлог Управног одбора предшколске установе ЈУ Дјечији вртић 
„Радост“ Приједор, Скупштина Града Приједор  на    сједници, одржаној               године, 
донијела је сљедећу 
 
 

О  Д  Л  У  К  У 
о економској цијени услуге предшколске установе ЈУ Дјечији вртић „Радост“ Приједор за 2022. 

годину  
 

 
I 

 
             Овом одлуком утврђује се економска цијена услуге за боравак дјетета у ЈУ Дјечији вртић 
„Радост“ Приједор за 2022. годину, која на мјесечном нивоу износи 450,30 КМ. 
                                                    
 

II 
 
              Критеријуми којим се утврђује економска цијена услуге у предшколској установи 
одређени су на основу структуре програма по времену трајања, аналитичке структуре стварних 
трошкова услуге у предшколској установи и броја уписане дјеце.  
 
 

III 
 
              Економска цијена услуге на годишњем нивоу утврђује се за календарску годину. 
 
 

IV 
 
              Град Приједор учествује у финансирању са 300,30 КМ односно 66,69% економске 
цијене, а корисници услуга учествују са  150,00 КМ, односно 33,31% од утврђене цијене. 
                                                         

V 
 
             Ова Одлука ступа на снагу  осмог дана од дана објављивања у  „Службеном гласнику  
Града Приједор“. 
 
 
Број:                                                                                     ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШИНЕ ГРАДА ПРИЈЕДОР 
Датум:                                                                                                       
                                                                                                               Мирсад Дуратовић, ср. 

 



 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 

 Правни основ за доношење Одлуке о економској цијени услуге предшколске установе 
садржан је у члану 39. став 2. тачка 9. и члану 82. став 2. Закона о локалној 
самоуправи(„Службени гласник Републике Српске“ брoj: 97/16, 36/19 и 61/21), члану 95. став 2., 
3., 4. и 5. Закона о предшколском васпитању и образовању („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 79/15 и 63/20),  као и члану 39. став 2. тачка 2. Статута Града Приједор 
(„Службени гласник Града Приједор“ брoj: 12/17“) којим је прописано да је Скупштина Града 
орган одлучивања који доноси одлуке и друга општа акта.  
 
 
            Разлог за доношење одлуке: 
 
            Чланом 95. став 2. Закона о предшколском васпитању и образовању („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 79/15 и 63/20), предвиђено је да се одлука о економској цијени услуге 
доноси на приједлог Управног одбора предшколске установе. 
 
             У складу с тим, Управни одбор је на сједници одржаној 28.01.2022. године усвојио 
приједлог да економска цијена услуга предшколске установе ЈУ Дјечији вртић „Радост“ 
Приједор за 2022. годину износи 450,30 КМ, од чега 66,69% финансира Град а 33,31% 
финансира родитељ, односно корисник услуга.  

 
         На основу  наведеног предлаже се Скупштини Града доношење одлуке у предложеном 
тексту. 

  

 
 

 
                                   Обрађивач: 
  
             Одјељење за друштвене дјелатности 
 
  Начелник Oдјељења за друштвене дјелатности 
 
                        __________________ 
   
                           Моња Касаловић 
                       
 



 
 

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. став 2. тачка 23. Статута Града Приједор 
(„Службени гласник Града Приједор“, број: 12/17) и члана 48. Пословника Скупштине Града 
Приједор („Службени гласник Града Приједор“, број: 2/18 и 2/20), Скупштина Града Приједор је 
на __. сједници, одржаној ___. године, донијела  
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о измјени Рјешења о именовању мандатно-имунитетска комисије, број: 01-111-33/21 

 
 

Члан 1. 
У члану 1. Рјешења о именовању мандатно-имунитетска комисије умјесто Миленка 

Ђаковића именује се одборник Драган Ромчевић.  
У осталом дијелу Рјешење остаје непромјењено. 

 
Члан 2.  

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

 

 

 

 
Број: 01-111-__/22  ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор,  СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: __.2022. 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. став 2. тачка 23. Статута Града Приједор 
(„Службени гласник Града Приједор“, број: 12/17) и члана 48. Пословника Скупштине Града 
Приједор („Службени гласник Града Приједор“, број: 2/18 и 2/20), Скупштина Града Приједор је 
на __. сједници, одржаној ___. године, донијела  
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о измјени Рјешења о именовању Комисије за награде и признања, број: 01-111-42/21 

 
 

Члан 1. 
У члану 1. Рјешења о именовању Комисије за награде и признања умјесто Слободана 

Јавора именује се одборник Миленко Вујковић.  
У осталом дијелу Рјешење остаје непромјењено. 

 
Члан 2.  

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

 

 

 

 
Број: 01-111-__/22  ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор,  СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: __.2022. 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. став 2. тачка 23. Статута Града Приједор 
(„Службени гласник Града Приједор“, број: 12/17) и члана 48. Пословника Скупштине Града 
Приједор („Службени гласник Града Приједор“, број: 2/18 и 2/20), Скупштина Града Приједор је 
на __. сједници, одржаној ___. године, донијела  
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о измјени Рјешења о именовању Комисије за буџет и финансије, број: 01-111-45/21 

 
 

Члан 1. 
У члану 1. Рјешења о именовању Комисије за буџет и финансије умјесто Миленка 

Ђаковића именује се одборник Драган Ромчевић.  
У осталом дијелу Рјешење остаје непромјењено. 

 
Члан 2.  

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

 

 

 

 
Број: 01-111-__/22  ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор,  СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: __.2022. 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. став 2. тачка 23. Статута Града Приједор 
(„Службени гласник Града Приједор“, број: 12/17) и члана 48. Пословника Скупштине Града 
Приједор („Службени гласник Града Приједор“, број: 2/18 и 2/20), Скупштина Града Приједор је 
на __. сједници, одржаној ___. године, донијела  
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о измјени Рјешења о именовању Савјета за културу, број: 01-111-52/21 

 
 

Члан 1. 
У члану 1. Рјешења о именовању Савјета за културу умјесто Добријевић Сњежане именује 

се Шобот Срђан.  
У осталом дијелу Рјешење остаје непромјењено. 

 
Члан 2.  

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

 

 

 

 
Број: 01-111-__/22  ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор,  СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: __.2022. 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. став 2. тачка 23. Статута Града Приједор 
(„Службени гласник Града Приједор“, број: 12/17) и члана 48. Пословника Скупштине Града 
Приједор („Службени гласник Града Приједор“, број: 2/18 и 2/20), Скупштина Града Приједор је 
на __. сједници, одржаној ___. године, донијела  
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о измјени Рјешења о именовању Комисије за младе, број: 01-111-75/21 

 
 

Члан 1. 
У члану 1. Рјешења о именовању Савјета за културу умјесто Саше Бурсаћа именује се 

одборник Миленко Вујковић.  
У осталом дијелу Рјешење остаје непромјењено. 

 
Члан 2.  

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

 
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 
Како је одборник Саша Бурсаћ именован у Комисију за награде и признања, Савез независних 
социјал демократа - СНСД је предложио да се на упражњено мјесто Саше Бурсаћа у Комисију за 
младе именује Миленко Вујковић, одборник који је као слиједећи на листи добио одборнички 
мандат након поднешене оставке Слободана Јавора, те је донешено Рјешење као у диспозитиву. 
 
 

Број: 01-111-__/22  ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор,  СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: __.2022. године  Мирсад Дуратовић 

 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИНФОРМАЦИЈА 
о реализацији Програма кориштења средстава за подстицај у предузетништву,  

малим и средњим предузећима у 2021. години 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приједор, фебруар 2022. године 
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 УВОД 
 

У протеклим годинама, по узору на најбоље регионалне и европске праксе, на подручју 
града Приједора креиран је низ инструмената подршке развоју предузетништва и 
конкурентности малих и средњих предузећа, у које се убрајају и обезбјеђење и реализација 
подстицајних средстава. 

 
Средства се реализују кроз програме који су усмјерени на подстицање развоја 

предузетништва и производних дјелатности, отварање нових радних мјеста, запошљавање 
младих високообразованих кадрова и жена предузетница, стандардизацију пословних и 
производних процеса. 

 
Реализована подстицајна средства су као пројекти уграђени у Интегралну стратегију 

развоја града Приједора за период 2014-2024. годинe. 
 
Буџетом града Приједора за 2021. годину, планирана су средства за развојне пројекте и 

подстицај запошљавању кроз Правилник коришћења буџетских средстава у области привреде 
за 2021. годину и Правилник о условима и начину додјеле подстицајних средстава за јачање 
конкурентности МСП у 2021. години. 

 
Правилници прописују намјену подстицајних средстава, услове за остваривање права на 

додјелу подстицајних средстава, критеријуме за додјелу подстицајних средстава и 
активности/процедуре за провођење Правилника. 
 

Општи циљ Правилника је подстицање цјелокупног развоја града Приједора, унапређење 
пословног амбијента, развој економске активности и предузетништва, повећање 
продуктивности и јачање конкурентности малих и средњих предузећа, што је предуслов за 
побољшање животног стандарда грађана Града Приједора. 

 
Специфични циљеви Правилника су подршка у области привреде и то за: 

 Покретање пословања, са посебним освртом на на развој женског предузетништва; 

 Запошљавање нових радника; 

 Запошљавање младих високообразованих кадрова до 30 година старости; 

 Развој и стандардизација система управљања 
 

Испуњавање циљева Правилника у 2021. години подразумијева: 

 Повећање броја регистрованих пословних субјеката, са нагласком на развој женског 
предузетништва; 

 Побољшање структуре пословних субјеката у корист производних и прерађивачких 
дјелатности и занатских радњи; 

 Повећање броја запослених радника; 

 Повећање броја запослених са високом стручном спремом и 
       _      Повећање броја пословних субјеката који имају уведене стандарде. 

 
Циљне групе су: 

 Незапослена лица која оснивају привредна друштва или региструју предузетничку 
дјелатност; 

 Привредна друштва, правна лица и предузетници који обављају производну, занатску, 
услужну, образовну, здравствену и пољопривредну дјелатност на подручју града 
Приједора, а која запошљавају незапослена лица; 
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 Привредна друштва, правна лица и предузетници који запошљавају лица са високом 
стручном спремом и 

 Пословни субјекти који су завршили поступак сертфикације или ресертификације. 
 
Финансирање реализације Правилника, планирано је Буџетом града Приједора за 2021. 

годину, у оквиру потрошачке јединице Одјељења за привреду и пољопривреду, на ставкама: 
 

- 188 – Средства за развој привредних субјеката (подршка предузетништву-женском 
предузетништву и самозапошљавању и подстицање новог запошљавања) 

- 193 – Пројекат Подршка увођењу стандарда квалитета (Сертификација)   
- 181 - Учешће Града у подршци привредним субјектима за набавку машина, опреме 

          или/ и алата  
 
 
 а Ребалансом Буџета Града Приједора су додатно повећане на следеће износе који су 

били обухваћени Правилницима: 
 

- 188 – Средства за развој привредних субјеката (подршка предузетништву-женском 
предузетништву и самозапошљавању и подстицање новог запошљавања) ...300.000 КМ; 

- 193 – Пројекат Подршка увођењу стандарда квалитета (Сертификација)  ..........9.000  КМ;  
- 181 - Учешће Града у подршци привредним субјектима за набавку машина, опреме 

          или/ и алата....................................................................................................166.710 КМ.  

Укупно планирана средства за реализацију Правилника, за 2021. годину износила су  
475.710 КМ. 

Правилницима је планирана додјела подстицајних средства кроз следеће мјере: 
 
1. Подстицај за самозапошљавање незапослених лица  женско предузетништво; 
2. Подстицај послодавцима за запошљавање младих високообразованих кадрова до 30 

година старости и за запошљавање нових радника; 
3. Подстицај за подршку увођења стандарда  (сертификација); 
4.    Подстицај за јачање конкурентности МСП. 

 
У складу са усвојеним Правилницима, објављени су : 
- Јавни позив за подношење пријава за реализацију Правилника коришћења буџетских 

средстава у области привреде у 2021. години, број: 02-40-5091/21 од 08.07.2021. године и 
- Јавни позив за додјелу подстицајних средстава за јачање конкурентности МСП,               

број: 02-40-5088/21 од 08.07.2021. године. 
 
Пријаве за остварење подстицајних средстава, на прописаним обрасцима са неопходном 

документацијом, подносиле су се у шалтер сали Градске управе. Рок за подношење пријава по 
наведеним мјерама је био 30.09.2021. године. 

 
Испуњеност услова, по свакој појединачној пријави, утврђивале су и записником 

констатовале Комисије именоване од стране градоначелника.  
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Мјера I – Подстицај за самозапошљавање незапослених лица 
                   и женско предузетништво  

 
 Подстицај самозапошљавању незапослених лица и развоју женског предузетништва у 
2021. години, имао је за циљ да пружи подршку лицима која су у периоду од 01.10.2020. до 
30.09.2021. године по први пут регистровали привредно друштво, правно лице или 
предузетничку дјелатност, а која обављају производну, занатску, услужну, образовну или 
пољопривредну дјелатност на подручју града Приједора, у складу са критеријумима који су 
дефинисани Правилником.  

 Подстицајна средства се додјељују бесповратно и подразумијевају субвенционирање 
годишњих трошкова пословања. Самозапослено лице регистровану дјелатност може обављати 
једино као основно занимање. 

Максималан износ подстицајних средства по пријави, зависно од врсте дјелатности износи: 

 до 3.000.00 КМ за услужне и остале дјелатности и 

 до 5.000,00 КМ за производне дјелатности и прерађивачку индустрију, пољопривредну 
дјелатност, грађевинарство и информационо-комуникационе технологије. 
По Јавном позиву за додјелу подстицајних средстава за самозапошљавање незапослених 

лица  пристигле су 53 пријаве.  
 
На основу увида у приложену документацију и теренским обиласцима, утврђена је 

комплетна испуњеност услова за реализацију подстицајних средстава код 45 подносилаца 
пријава.   

Од 45 подносилаца који испуњавају услове за додјелу подстицајних средстава, једна 
странка је одустала од захтјева, што је документовано овјереном писменом изјавом. 

 
Укупно исплаћена средства из Буџета Града Приједора за самозапошљавање 

незапослених лица износе 136.000 КМ. 
 
По Јавном позиву за додјелу подстицајних средстава за развој женског предузетништва  

је пристигло 7 пријава.  
На основу увида у приложену документацију и теренским обиласцима, утврђена је 

комплетна документација и  испуњеност услова за реализацију подстицајних средстава код свих 
7 подносилаца пријава.   

 
Укупно исплаћена средства из Буџета Града Приједора за развој женског предузетништва  

износи 21.000 КМ. 
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Мјера II – Подстицај  послодавцима за запошљавање младих високообразованих 
                   кадрова до 30 година старости и за запошљавање нових радника  
  
Подстицај послодавцима за запошљавање младих високообразованих кадрова до 30 

 година старости и запошљавање нових радника имао је за циљ да пружи подршку самосталним 
предузетницима и привредним друштвима који обављају производну, занатску услужну, 
образовну, здравствену и пољопривредну дјелатност на подручју града Приједора, који су у 
периоду од 01.10.2020. године до 30.09.2021. године запослили једног или више радника, за које 
плаћају доприносе и који су у року поднијели пријаву.   

 
Подстицајна средства, зависно од стручне спреме предвиђене за тражено радно мјесто 

новозапослених радника, износе: 

А) за пројекат „Подстицај послодавцима за запошљавање младих високообразованих  
                              кадрова до 30 година старости“:    
 

- до 2.500 КМ -  по једном запосленом раднику од ВШС до Др. 
 

      Б) за пројекат „Подстицај послодавцима за запошљавање нових радника“: 

- до 1.500 КМ -  по једном запосленом раднику од НК до ССС спремом,  
- до 2.500 КМ -  по једном запосленом раднику од ВШС до Др. 
 

 По Јавном позиву за додјелу подстицајних средстава за запошљавање нових радника 
пристигло је укупно 78 пријава. На основу увида у приложену документацију, утврђено је да 61 
пријава, за запошљавање 107 радника, задовољава административно формалне услове 
предвиђене Правилником. 
 Од 61-ог подносиоца, који испуњавају услове за додјелу подстицајних средстава, једна 
странка је одустала од захтјева, што је документовано овјереном писменом изјавом. 
 

Укупно исплаћена средства из Буџета Града Приједора за подстицај запошљавању нових 
радника износе 116.000  КМ за запошљавање 106 радника. 

По Јавном позиву за додјелу подстицајних средстава за запошљавање младих 
високообразованих кадрова до 30 година старости пристигло је укупно 3 пријаве, за 
запошљавање  4 радника. На основу увида у приложену документацију, утврђено је да све 3 
пријаве, за запошљавање 4 радника, задовољавају административно формалне услове 
предвиђене Правилником. 

 
Укупно исплаћена средства по овом основу износе 8.000 КМ. 
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Мјера III – Подстицај за подршку увођењу стандарда (сертификација)           
                   
По Јавном позиву за додјелу подстицајних средстава за „Подстицај за подршку увођења 

стандарда (сертификација)“ пристигле су 3 пријаве, од чега су 2 задовољиле административно 
формалне услове.  

 
Укупно исплаћена средства из Буџета Града Приједора за „Подстицај за подршку 

увођења стандарда квалитета (сертификација)“ износе 4.256,40 КМ. 
 

 Додјела подстицајних средстава за јачање конкурентности МСП 
 

Додјела подстицајних средстава за јачање конкурентности МСП, има за циљ повећање 
продуктивности и јачање конкурентности малих и средњих предузећа, гдје се кроз увођење 
нових технологија и технолошких процеса повећава број запослених код привредних субјеката,  
и пружа подршка пословним субјектима на подручју града Приједора. 

Подстицајна средства се одобравају за набавку нових машина, опреме и/или алата за 
потребе производних процеса, чиме се јача конкурентност МСП и креирају нова радна мјеста. 
Додјела подстицајних средстава се реализује из средстава Града Приједора.  

Подстицајна средства се додјељују као бесповратна средства за суфинансирање-
финансирање набавке, по принципу рефундације средстава. 

 
Максимална средства за ову намјену не могу бити већа од 15.000 КМ, за набављену опрему, 

машине и алате. Подносилац пријаве је у обавези да обезбједи учешће у висини од минимално 
40% набавне вриједности набављене опреме, машина и алата. 

 
По Јавном позиву за додјелу подстицајних средстава за јачање конкурентности МСП је 

пристигло укупно 19 пријава.  
На основу увида у приложену документацију и теренским обиласцима, утврђено је да 11 

пословних субјеката испуњава услове за додјелу средстава.   
Укупно исплаћена средства из Буџета Града Приједора за реализацију овог пројекта 

 (Додјела подстицајних средстава за јачање конкурентности МСП)  износе 145.695,73 КМ. 
 

Табела 1 – Рекапитулација утрошених средстава за реализацију Програма подстицаја 
                     по мјерама  

Р.бр. НАЗИВ МЈЕРЕ 

Укупна висина 
исплаћених 

подстицајних 
средстава (КМ) 

1 Подстицај за самозапошљавање незапослених лица и 
женско предузетништво  

157.000 

2 Подстицај за запошљавање нових радника  и младих 
високообразованих кадрова  до 30 година старости 

124.000 

3 Подстицај за подршку увођењу стандарда (сертификација, 
односно ресертификација стандарда) 

4.256,40 

4. Подстицај за запошљавање кроз јачање конурентности МСП 145.695,73 

УКУПНО (КМ) 430.952,13 

 
Подршка привредним субјектима захваћеним пандемијом вируса COVID-19 је била 

планирана Буџетом Града Приједора за 2021. годину у износу од 200.000,00 КМ, а према 

доспјелим захтјевима реализована су средства и исплаћено је привреди са ове ставке износ од 

90.975,00 КМ. 

Укупна износ подстицаја и субвенција привреди у 2021. години је био 521.927,13 КМ. 
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ЗАКЉУЧАК 
 

У информацији су анализиране и презентоване мјере подршке предвиђене 
реализацијом Правилника коришћења буџетских средстава у области привреде за 2021. годину 
и Правилника о условима и начину додјеле подстицајних стрдстава за јачање конкурентности 
МСП у 2021. години. Кроз Правилнике су реализоване следеће мјере: 

 
1. Подстицај за самозапошљавање и женско предузетништво;  
2. Подстицај послодавцима запошљавање младих високообразованих кадрова до 30 

година старости и за запошљавање нових радника; 
3. Подстицај за подршку увођењу стандарда (сертификација); 
4. Додјела подстицајних средстава за јачање конкурентности МСП. 

 
Оправданост реализованих мјера се огледа у смањењу броја незапослених, повећању 

запослених, затим у повећању броја регистрованих пословних субјеката и субјеката који имају 
уведене стандарде, те висине остварених прихода. 
 

Наведене активности указују на позитиван став Градске управе Приједор да се 
максимално проводе планиране подстицајне мјере и постижу постављени циљеви – 
регистрација нових пословних субјеката и запошљавање нових радника на подручју града 
Приједора. 
 

Градска управа Приједор, путем подстицаја за развој предузетништва и производних 
дјелатности, настоји побољшати и унаприједити тренутну привредну ситуацију у корист 
производног сектора.  

 
Кроз дијалог са представницима привредних субјеката и анализом досадашњих учинака 

мјера планирано је креирати најбоље рјешење за сваку од мјера обухваћену Правилником и 
тиме реализовати све претпоставке партнерског односа којег Градска управа жели да гради са 
привредницима на обострано задовољство. 
 
 
 
                           Обрађивач                                                                                                        ПРЕДЛАГАЧ 
                                                                                                                                                    ГРАДОНАЧЕЛНИК                               
Одјељење за привреду и предузетништво                                                                       Слободан Јавор 
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УВОДНИ ДИО 

              Одбор за жалбе града Приједора је посебно тијело градске управе града Приједора које одлучује 

у другом степену о жалбама учесника јавног конкурса у поступку запошљавања  у градску упаву, о 

жалбама које се односе на статусна питања о службеницима и намјештеницима у органима једнице 

локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“ број: 97/16). 

             Под статусним питањима службеника подразумијева се заснивање радног односа, премјештај, 

оцјењивање, распоређивање, дисциплинска одговорност и престанак радног односа. 

Одбор за жалбе града Приједора именован је Рјешењем Скупштине града Приједора 01.08.2018. 

године  на период од четири године. 

Приликом именовања Одбор за жалбе  је имао предсједника и два члана у саставу: 

1. Пантелија Панић – предсједник, 

2. Лазар Гајић – члан, 

3. Живана Бабић – члан,  а послије Живана Бабић и Огњен Хрњак. 

У 2021. години  чланови Одбора за жалбе били су до 26.08., Пантелија Панић и Живана Бабић, а 

од 04.10.2021. године,  Живана Бабић и Огњен Хрњак. 

              Предсједник и чланови Одбора за жалбе немају сатус запослених у градској управи Приједор, али 

сагласно Одлуци о висини накнаде за свој рад, Предсједник и чланови одбора имају право на мјесечну 

новчану накнаду у висини од по 150,00 КМ у нето износу. 

            НАДЛЕЖНОСТ 

Надлежности Одбора за жалбе утврђене  Законом о службеницима и намјештрницима у органима 

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

       - одлучује о жалбама службеника, техничких и помоћних радника у другом степену на рјешења  којим 

се одлучује  о њиховим правима и дужностима, 

      - одлучује о жалбама кандидата који су учествовали на јавном конкурсу за запослење у Градској управи 

града Приједор, 

      - доноси Пословник о свом раду. 

Одбор одлуке доноси већином гласова од укупног броја чланова одбора.   

Одлуке Одбора за жалбе су коначне, а могу се преиспитивати од надлежног суда који се може покренути 

у року од 30 дана од дана достављања одлуке. 

            ЦИЉ 

Циљ овог извјештаја је да се одборници Скупштине града Приједор упознају са радом Одбора за жалбе 

града Приједор у предходној години. 

      АКТИВНОСТИ ОДБОРА ЗА ЖАЛБЕ 

  У  току 2021. године Одбор за жалбе града Приједор разматрао је укупно 16 жалби. 
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Жалбе су разматране у законом прописаном року од 30 дана од дана подношења. 

Поступци по жалбама су се водили по правилима општег управног поступка. Жалбе подносиоца са 
комплетним  списима  предмета и прилозима благовремено су достављане Одбору за жабе путем 
Стручне службе Градоначелника. Одлуке о жалбама су доношене писмено у форми рјешења. 
 
Предмети у 2021. години:           
 
У предмету број: 01-127-15/21 од 20.04.2021. године, Одбор за жалбе града Приједор је рјешавао по 
жалби Бојана Торбице, намјештеника Градске управе града Приједор, заступаног по пуномоћнику 
адвокату Милораду Малићу из Приједора,  против Рјешења Градоначелника града Приједора којим је 
распоређен на радни мјесто ватрогасац-вођа групе у Територијалној ватрогасној јединици Приједор. 
Одбор је извршио увид у комплетн предмет жалитеља и утврдио да је жалба допуштена, благовремена и 
изјављена од овлаштеног лица. Даље је утвђено да жалитељ не испуњава услове предвиђене 
Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Територијалној ватрогасној 
јединици Приједор за радно мјесто замјеник командира Територијалне ватрогасне јединице Приједор,  
на која је био распоређен до доношења предметног рјешења градоначелника. Цијењећи све чињенице и 
доказе као и наводе истакнуте у жалби а на основу увида у комплету документавију Одбор за жалбе је 
утврдио да је Бојан Торбица, намјештеник градске управе, Рјешењем Градоначелника распоређен на  
радно мјесто ватрогасац-вођа групе у Територијалној ватрогасној јединици Приједор у складу са Законом 
и  Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Територијалној 
ватрогасној јединици Приједор. Стога је Одбор за жалбе донио Рјешење којим одбио жалбу жалитеља 
као неосновану и потврдио потврдио Рјешење Градоначелника града Приједор и овај предмет окончао. 
          
 У предмету број: 01-127-16/21 од 10.05.2021. године Одбор за жалбе града Приједор рјешавао је по 
жалби Небојше Миљуша, радника у Градској управи Приједор, заступаног по пуномоћнику адвокату 
Милораду Малићу, изјављену против Рјешења Градоначелника града Приједора којим је распоређен на 
радно мјесто-замјеник командира у Терторијалној ватрогасној јединици Приједор. Након извршеног 
увида у приложену документацију те имајући увиду потребу попуњавања поменутог радног мјеста и  
чињеницу да именовани испуњава све услове предвиђене Правилником о унутрашњој организацији и 
систематизацији радних мјаста а у складу са чланом 172. став 1. Закона о раду којим је прописано да 
радник може да буде распоређен на свко радно мјесто које одговара његовој стручној спреми и искуству 
стеченом радом,  Одбор за жалбе је утврдио да је жалба жалитеља неоснована па је својим Рјешењем 
потврдио Рјешење Градоначелника града Приједор о распоређивању жаљитеља на радно мјесто-
замјеник командира у Територијалној ватрогасној јединици Приједор и овај предмет окончао.  
        
 
 Одлучујући по жалбама  у предметима: 
 број: 01-136-45/21 од 02.06.2021. године  Мариа Радиновића,  
 број: 01-134-46/21 од 02.06.2021. године Нике Тадића, 
 број: 01-134-47/21 од 02.06.2021. године  Предрага Ђукановића, 
 број: 01-134-48/ од 02.06.2021. године Мирослава Торбице, 
 број: 01-134-49/21 од 02.06.2021. године Влајка Трбића, 
 број:01-134-50/21 од 02.06.2021. године Драгана Карлице, 
 број: 01-134-51/21 од 02.06.2021. године Раденка Торбице, 
 број: 01-134/52 од 02.06.2021. године Бранка Јањића и 
 број: 01-134/53 од 02.06.2021. године Зорана Павића, 
заступаним по пуномоћнику Мили Балтић адвокату из Бања Луке, изјављеним против Рјешења 
Градоначелника града Приједор којима су одбијени њихови приговори за остваривање права  на 
јубиларну награду за 20 година непрекидног рада у Градској управи Приједор, Одбор за жалбе је на 
основу члана 135. и 154. Закона о раду, члана 20. став 4 тачка 1 . Посебног колективног уговораза 
запослене у области локалне самоуправе и члана 16. став 4, тачка 1. Колективног уговора за запослене у 
Градској управи града Приједор је одбио жалбе поменутих лица као неосноване те окончао ове предмете. 
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У предмету број: 01-120146/21 од 24.08.02021. године Одбор за жалбе града Приједор рјешвао је по 
жалби Срђана Ступара из Приједора изјављеној против Рјешења Градоначелника града Приједора којим 
је Александар Граховац, дипломирани политолог примљен у радни однос на неодређено вријеме на 
радно мјесто-Самостални стручни сарадник за спорт и физичку културу у Градској управи града Приједор  
у Одјељењу за друштвену дјелатност. Након што је, од стране одбора за жалбе, утврђено да је жалба 
допуштена, благовремена и изјављена од стране овлаштеног лица, утврђено је и да Александар Граховац 
испуњава све услове предвиђене расписаним јавним конкурса за радно мјесто самостални стручни 
сарадник за спорт и физичку културу ( наиме јавним конкурсом и Правилником о систематизацији радних 
мјеста није предвиђено да је за обављање послова-самостални стручни сарадник за спорт и физичку 
културу потребно радно искуство на одређеним пословима, само радно искуство на пословима високе 
стручне спреме о чему је приложио ваљано увјерење). Жалба Срђана Ступара је одбијена као неоснована. 
Рјешење одбора за жалбе у овом предмету је коначно, а Срђан Ступар је поднио тужбу надлежном суду 
којом побија поменути акт а на коју је одбор за жалбе благовремено дао одговор. Пресуда по тужби још 
није донесена. 
      

 У предмету број 01-120-2037/21  од  08.11.2021. године Одбор за жалбе града Приједор рјешавао је по 

жалби Небојше Миљуша на Рјешење Градске управе о пријему у радни однос,  Радована Мартића,  на 

радно мјесто „старјешина Територијалне ватрогасне – спасилачке јединице Приједор“. Након што је 

Одбор за жалбе утврдио да је жалба допуштена, благовремена и изјављена од овлаштеног лица, цијенио 

је све чињенице, доказе и наводе истакнуте у жалби  на основу увида у комплету документавију и  утврдио  

да је првостепени орган правилно спровео поступак и да је донесено рјешење правилно и на закону 

основано, те да наводи жалиоца немају доказну тежину да оспоре ожалбено рјешење. Одбор за жалбе је 

жалбу Небојше Миљуша одбио као неосновану и потврдио првостепено рјешење. Рјешење одбора за 

жалбе у овом предмету је коначно. 

У предмету број: 01-120-239/21 од 14.11.2021. године Одбор за жалбе града Приједор је рјешавао по 

жалби Младена Жабића из Приједора изјављену на Закључак Комисије за спровођење поступка за 

попуњавање упражњених радних мјеста у Градској управи, којим је одбачена његова пријава поднесена 

на Јавни конкурс за попуњавање упражњеног радног мјеста-  рецепционар. Рјешавајући предметну жалбу 

Одбор за жалбе  извршио је увид у комплетни предметни спис и утврдио да је жалба допуштена, 

благовремена и изјављена од овлаштеног лица. Уз пријаву на конкурс жалитељ је поред осталог 

приложио диплому Управно -дактилографдке школе у Приједору из које је видљиво да је завршио трeћи 

степен стручне спреме и стекао занимање дактилограф. Дакле ничим није доказао да успуњава посебне 

услове наведене јавним конкурсом. Наиме именовани није завршио средњу школу у четверогодишњем 

трајању те нема радно искусто у траженом степену образовања као је предвиђено Правилником о 

унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Градској управи Града Приједор и Јавним 

конкурсом. Стога је Одбор за жалбе одбио жалбу Младена Жабића као неосновану и окончао поступак у 

овом предмету. 

 У предмету број: 01-127-261/21 од 14.12.2021. године Одбор за жалбе града Приједор рјешавао је по 

жалби  Александра Јефтића изјављеној на Рјешење Градске управе о трајном премјештају на радно мјесто 

– и на Рјешење о плати. Рјешавајући предметну жалбу, Одбор за жалбе, извршио је увид у жалбу са 

прилозима и комплетан спис предмета и утврдио да је жалба допуштена, благовремена и изјављена од 

овлашћеног лица.  Одбор за жалбе је имајући у виду члан 123. и 127. Закона о службеницима и 

намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе утврдио да је првостепени орган могао својим 

рјешењем изрећи дисциплинску мјеру након спроведеног дисциплинског поступка, што у овом предмету 

није случај. Приликом доношења ожалбених рјешења, односно рјешења о трајном премјештају 

службеника, као и рјешење о плати, жалиоцу као службенику није било омогућено да изложи своју 

одбрану. Није одржана усмена расправа на којој би службенику било омогућено да износи чињенице. 
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Стога је Одбор за жалбе  усвојио жалбу Александра Јефтића, ожалбена рјешења поништио, те  предмет 

вратио првостепеном органу  на поновни поступак. 

У предмету број: 01-120-208/21 од  14.12.2021. године Одбор за жалбе рјешавао је по жалби Жељка 

Пачариза  из Приједора изјављену на Закључак Градске управе о пријави именованог на Јавни конкурс за 

попуњавање упражњених радних мјеста у Градској управи Града Приједор. Рјешавајући предметну 

жалбу, Одбор за жалбе  извршио је увид у жалбу и комплетан спис предмета и утврдио да је жалба 

неблаговремена.  Жалилац у жалби наводи да је ожалбени Закључак добио 26.11.2021. године. Међутим, 

увидом у повратницу недвосмислено се види да је иста од стране жалиоца потписана 25.11.2021. године. 

Чиме је жалилац неспорно потврдио да је ожалбени Закључак запримио наведеног дана. Ожалбеним 

Закључком, остављен је рок од три дана од дана пријема, за улагање жалбе Одбору за жалбе Града 

Приједор, против предметног Закључка. Одбор за жалбе је увидом у спис предмета утврдио и 

констатовао да је жалба уложена 30.11.2021. године, дакле након протека рока који је прописан за 

улагање жалбе против Закључка. Жалба Жељка Пачариза изјављена на Закључак Градске управе о 

пријави именованог именованог на Јавни конкурс за попуњавање упражњених радних мјеста у Градској 

управи Града Приједор одбачена је као неблаговремена, а првостепени Закључак се потврђен, те је 

предмет у овој правној ствари окончан. 

У извјештајном периоду рада Одбора за жалбе, вођени с у записници, који садрже основне податке о 
сједницама: ток сједнице, датум одржавања, податке о присутним  члановима  Одбора, дневни ред, 
дискусије  и одлуке Одбора. 
 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

 
На основу наведеног може се закључити да је Одбор за жалбе града Приједор у току 2021. године у 
цјелости испунио своју законом  прописану улогу, да је предмете разматрао и доносио у законском року 
те исте достављао Стручној служби Градоначелника. 
 
 

                                                                                                                                          

                                                                                                                 Чланови Одбора за жалбе: 

 

                                                                                                                                Хрњак Огњен 

                                                                                                                              ______________  

                                                                                                                               Бабић Живана 

                                                                                                                              ______________ 

 


