
















































































































































































  

Na osnovu člana 39. i člana 82. stav 2. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik 
Republike Srpske, broj 97/16, 36/19 i 61/21") i člana 39. Statuta grada Prijedora ("Službeni 
glasnik Grada Prijedora", broj: 12/17) i člana 142. Poslovnika Skupštine Grada Prijedora 
("Službeni glasnik Grada Prijedora", broj 2/18 i 2/20), Skupština Grada Prijedor na svojoj 
sjednici održanoj dana __.__.2022.godine, donosi 
                                                                                                                                                   PRIJEDLOG 

 

 

ODLUKU 
o usvajanju Politike otvorenih podataka Grada Prijedora 

 
 

Tačka 1. 

Skupština Grada Prijedor usvaja  Politiku otvorenih podataka Grada Prijedora.  
Sastavni dio ove Odluke je dokument „Politika otvorenih podataka Grada Prijedora“. 
 

Tačka 2. 

Zadužuje se gradonačelnik da u skladu sa dokumentom „Politika otvorenih podataka Grada 
Prijedora“  formira Radnu grupu za uspostavu i vođenje Portala otvorenih podataka. 
 

Tačka 3. 

Zadatak Radne grupe je da u roku od 6 mjeseci, od dana stupanja ovog zaključka na snagu, 
uspostavi Portal otvorenih podataka. 
 

Tačka 4. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana objavljivanja u "Službenom glasniku Grada Prijedor".  

 

 

 

                                                                                                                                              PREDSJEDNIK 
                                                                                                                                            Skupštine grada 
 
                                                                                                                                           Mirsad Duratović 

Broj: .. - .....- ../22  
Prijedor,  __.__.2022. godine  
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Obrazloženje: 

U cilju poboljšanja pružanje usluga građanima i privrednim subjektima, poboljšanja koordinacije 

i efikasnost između odjeljenja unutar Gradske uprave Grada Prijedora i ostalih partnerskih 

organizacija te povećanja prilika za građanski angažman i ekonomski razvoj u gradu Prijedoru, 

Skupština Grada uvodi Portal otvorenih podataka. 

Portal će biti uspostavljen u skladu sa odredbama dokumenta „„Politika otvorenih podataka 

Grada Prijedora“. 

     





















      
 

ПРИЈЕДЛОГ 
 
 
 
 
На основу члана 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, 37/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16 и 41/20),  члна 39. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник Републике Српске", бр. 97/16 и 36/19), члана 10. Упутства о 
утврђивању квалификација, броју, обуци и разрјешењу чланова изборне комисије основне 
изборне јединице у БиХ („Службени Гласник Босне и Херцеговине“ број 67/21, 73/21 и 13/22  ) 
и члана 39. Статута Града Приједора („Службени гласник града Приједора", број: 12/17), 
Скупштина града на ............ сједници одржаној дана................ године,   донијела  је 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању 3 (три) члана Градске изборне комисије Приједор 

 
Члан 1. 

Именују се 3 (три) члана Градске изборне комисије Приједор на мандатни период од 
седам година (7) у саставу: 
 

1. Адмира Кличић 
2. Саша Бајрић 
3. Желимир Кос 

 
Члан 2. 

Ово Рјешење ступа на снагу даном давања сагласности од стране Централне изборне 

комисије Босне и Херцеговине, а објавиће се у „Службеном гласнику града Приједора“. 

 

Образложење 

Скупштина града Приједора је донијела Одлуку број: 01-022-12/22 дана 16.2.2022. 
године о расписивању  Јавног огласа за именовање 3 (три)  члана Градске изборне комисије  
Приједор, на мандатни период од седам (7) година.  Јавни оглас је објављен у "Гласу Српске" 
дана 24.2.2022. године и  "Службеном гласнику Републике Српске", број: 19, дана 04.3.2022. 
године, а на исти се пријавило 5 кандидата од којих су сви кандидати испуњавали опште и 
посебне услове. По истеку рока за пријаву, Комисија за спровођење поступка именовања 
чланова Градске изборне комисије Приједор именована од стране Скупштине града Приједор  
Рјешенјем број: 01-111-18/22 дана 16.2.2022. године  је обавила све потребне радње  које се 
односе на провођење поступка именовања 3 (три)  члана Градске изборне комисије  Приједор 
по наведеном јавном огласу, те након обављеног интервјуа са 5 кандидата који испуњавају 
опште и посебне услове огласа, утврдила ранг  листу кандидата. Обзиром да су приликом 
бодовања  три кандидата  остварила исти број бодова и то по 11 бодова, Комисија је става да 
кандидат Саша Бајрић има предност по основу националног изјашњавања као припадник 
хрватског народа, а у циљу  мултиетичног састава Градске изборне Комисије, тако да Градска 
изборна комисија одражава заступљеност конститутивних народа. Када се ради о преостала 
два кандидата Комисија је заузела став да кандидат Желимир Кос има предност, јер је показао 
већи успјех на заказаном интервјуу у односу на кандидата Лазара Гајића, као и  да је 
неопходно да у саставу Градске изборне Комисије у циљу ефикаснијег рада и функционисања 
буде и члан који је економске струке, у којем случају је то Желимир Кос, а нарочито имајући у 
виду да су међу именованим кандидатима Градске изборне Комисије три члана дипломирани  



 
 
правници. Комисија за избор и именовања је на основу сачињене ранг  листе предложила 
Скупштини града  да именује 3  (три) члана  Градске изборне комисије Приједор. 

На основу горе изложеног ријешено је као у диспозитиву. 
 

Поука о правном лијеку: 

Ово Рјешење је коначно у управном поступку и против њега се не може изјавити  
жалба, али се може покренути управни спор подношењем тужбе  код надлежног суда  у року 
од 30 дана од дана пријема овог Рјешења. 
 
Број: 01-111-___/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 Предрага Пуђе 

именује се одборник Милорад Радић.  
У осталом дијелу Рјешење остаје непромјењено. 

 
Члан 2.  

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

 
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 
Имајући у виду да је Предрагу Пуђи престао мандат одборника на основу поднешене оставке, а 
исти је био члан Комисије за буџет и финансије, Одсјек за стручне и административне послове 
Скупштине града тражио је од Уједнињене Српске - УС да му достави приједлог одборника који 
ће бити именован у Комисију за буџет и финансије умјесто њега. Уједињена Српска - УС  је својим 
дописом обавјестио Скупштину да умјесто Предрага Пуђе именује Милорада Радића, те је 
донешено Рјешење као у диспозитиву. 

 

 

 
Број: 01-111-__/22  ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор,  СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: __.2022. године  Мирсад Дуратовић 

 

 
 



































































 
 На основу члана 43. став 1. Закона о уређењу простора и грађењу  (Сл. гласник Републике 

Српске бр.40/13, 106/15, 3/16 и 84/19) и члана 39. Статута Града Приједора (Сл.гласник Града 
Приједора, бр.12/17), Скупштина  Града  Приједор  на ..... редовној сједници одржаној дана 
....................  2022. године, донијела је 

 
П Р И Ј Е Д Л О Г 

 
 
                                                                                     Р Ј Е Ш Е Њ Е  
 

о именовању Савјета за израду е Регулационог плана централне зоне Приједора са 
споменичким комплексом - II Фаза, Радни назив – Регулациони план „Центар – Исток“ Блок 2 

 
 

 
 

I 
 

Образује се Савјет за израду Измјене дијела Допуне Регулационог плана централне 
зоне Приједора са споменичким комплексом - II Фаза, Радни назив – Регулациони план „Центар 
– Исток“ Блок 2 

 
 

II 
 

       У Савјет се именују: 
 
1. Младен Чорокало дипл.инж.арх. 
2. Лајић Славен, дипл.инж.грађ. 
3. Шврака Бранко, Одјељење за саобраћај, комуналне послове и заштиту животне средине и 

имовинско-стамбене послове 
4. Бјељац Драгана, Одсјек за мјесне заједнице 
5. ..................................., одборник 
6. ..................................., одборник 
7. ..................................., одборник 

 
 

 
III 
 

Задатак Савјета дефинисан је чланом 43. став 2. Закона о уређењу простора и грађењу  
(„Службени  гласник“ РС бр. 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19). 

 
 

IV 

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

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

                                                                                                                       Мирсад Дуратовић 

























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

Српске“, број: 97/16 и 36/19),члана 39. Статута  Града Приједор („Службени гласник града 

Приједора“, број: 12/17) и члана 43. Пословника Скупштине града Приједора („Службени  

гласник Града Приједора“ 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 за избор и именовање чланова управних 
одбора јавних установа чији је оснивач Град Приједор 

 
 

 

 

I – Именује се Комисија за спровођење поступка за избор и именовање чланова управних 
одбора јавних установа чији је оснивач Град Приједор, у саставу: 
 

1. Мирсад Дуратовић, предсједник 

2. Жарко Татић, члан 

3. Душко Милетић, члан  

4. Бојана Деркућа Бевандић,члан  

5. Драган Маленчић,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, 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 

 

 























































































РЕПУБЛИКА СРПСКА                               ПРИЈЕДЛОГ 

ГРАД ПРИЈЕДОР 

СКУПШТИНА ГРАДА 

 

  

 

 

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

гласник Републике Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 55. став 3. тачка 1. Закона 

о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самуправе („Службени 

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

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

је на __. сједници, одржаној __.__2022. године, донијела  

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу вршиоца дужности начелника Одјељења за борачко-инвалидску заштиту 

 

1. Ранко Колар разрјешава се дужности вршиоца дужности начелника Одјељења за 

борачко-инвалидску заштиту, због истека периода на који је именован. 

 

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

Приједор“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

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

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

прописано је да начелника одјељења или службе разрјешава дужности скупштина у 

случају истека времена на који је именован. 

Рјешењем Скупштине Града Приједор, број: 01-111-411/21 од 29.12.2021. године 

Ранко Колар је именован за вршиоца дужности начелника Одјељења за борачко-

инвалидску заштиту на временски период до 90 дана.   

Имајући у виду да наведени период истиче, одлучено је као у диспозитиву. 

Поука о правном лијеку: 

Против овог рјешења именовани има право жалбе Одбору за жалбе Града 

Приједор у року од 15 дана од дана достављања рјешења. 

  

Број: 01-111-       /22                                                                  ПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор,                                                                         СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Датум: __.__.2022. године  

 



РЕПУБЛИКА СРПСКА                               ПРИЈЕДЛОГ 

ГРАД ПРИЈЕДОР 

СКУПШТИНА ГРАДА 

  

 

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

гласник Републике Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 55. став 4. и став 5. Закона 

о службеницима и намјештеницима  у органима јединице локалне самуправе („Службени 

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

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

је на __ сједници, одржаној __.__.2022. године, донијела  

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању в.д. начелника Одјељења за борачко-инвалидску заштиту 

 

1. Ранко Колар, дипломирани економиста из Приједора именује се за вршиоца 

дужности начелника Одјељења за борачко-инвалидску заштиту. 

 

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

Одјељења за борачко-инвалидску заштиту, а најдуже у периоду до 90 дана. 

 

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

Приједор“. 

О б р а з л о ж е њ е 

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

Републике Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21) и чланом 39. став 2. тачка 23. Статута 

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

скупштина именује и разрјешава начелника одјељења. 

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

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

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

на приједлог градоначелника, односно начелника општине до окончања поступка 

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

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

Имајући у виду да је вршиоцу дужности начелника Одјељења за борачко-

инвалидску заштиту Градске управе Града Приједор истекао мандат, Скупштина Града 

је на приједлог Градоначелника, а у складу са горе наведеним одредбама, одлучила као 

у диспозитиву. 

  

Поука о правном лијеку: 

Против овог рјешења именовани има право жалбе Одбору за жалбе Града 

Приједор у року од 15 дана од дана достављања рјешења. 

 

Број: 01-111-       /22                                                                  ПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор,                                                                         СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Датум: __.___.2022. године  



РЕПУБЛИКА СРПСКА                               ПРИЈЕДЛОГ 

ГРАД ПРИЈЕДОР 

СКУПШТИНА ГРАДА 

 

 

На основу члана 18. Закона о систему јавних служби (“Службени гласник 

Републике Српске” број: 68/07, 109/12 и 44/16), члана 39. став 2. тачка 33. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), 

члана 39. став 2. тачка 35. Статута Града Приједор („Службени гласник Града Приједор“, 

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

Града Приједор“, број: 2/18), Скупштина Града Приједор је на __. сједници, одржаној 

__.__2022. године, донијела  

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу вршиоца дужности директора Јавне установе  

„Центар за социјални рад“ Приједор 

 

1. Милорад Радић, дипломирани економиста из Приједора, разрјешава се дужности 

вршиоца дужности директора Јавне установе „Центар за социјални рад“ Приједор. 

 

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

Приједор“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Рјешењем Скупштине Града Приједор, број: 01-111-386/21 од 3.12.2021. године, 

Милорад Радић је именован за вршиоца дужности  директора Јавне установе „Центар за 

социјални рад“ Приједор на период до 90 дана. 

Имајући у виду период који је протекао од дана именовања одлучено је као у 

диспозитиву, а на приједлог Комисије за избор и именовање.  

 

Поука о правном лијеку: 

 Против овог рјешења није дозвољена жалба, али се може покренути управни спор 

подношењем тужбе Окружном суду у Приједору, у року од 30 дана од дана пријема овог 

рјешења. 

 

 

Број: 01-111-       /22                                                                  ПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор,                                                                         СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Датум: __.__.2022. године  

 



РЕПУБЛИКА СРПСКА                               ПРИЈЕДЛОГ 

ГРАД ПРИЈЕДОР 

СКУПШТИНА ГРАДА 

 

 

На основу члана 18. Закона о систему јавних служби (“Службени гласник 

Републике Српске” број: 68/07, 109/12 и 44/16), члана 39. став 2. тачка 33. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), 

члана 39. став 2. тачка 35. Статута Града Приједор („Службени гласник Града Приједор“, 

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

Града Приједор“, број: 2/18), Скупштина Града Приједор је на __. сједници, одржаној 

__.__2022. године, донијела  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању вршиоца дужности директора ЈУ „Центар за социјални рад“ Приједор 

 

1. Милорад Радић, дипломирани економиста из Приједора, именује се за вршиоца 

дужности директора ЈУ „Центар за социјални рад“ Приједор. 

 

2. Послове из тачке 1. овог рјешења именовани ће обављати до избора директора, а 

најдуже у периоду до 90 дана. 

 

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

Приједор“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Чланом 18. Закона о систему јавних служби (“Службени гласник Републике 

Српске” број: 68/07, 109/12 и 44/16) прописано је да директора установе именује и 

разрјешава оснивач, на период од четири године и уз претходно спроведен поступак 

јавне конкуренције. 

Имајући у виду да је радно мјесто директора ЈУ „Центар за социјални рад 

Приједор“ упражњено, те потребу обављања послова истог радног мјеста и прије 

именовања директора на основу спроведеног поступка јавне конкуренције, одлучено је 

као у диспозитиву. 

 

Поука о правном лијеку: 

 Против овог рјешења није дозвољена жалба, али се може покренути управни спор 

подношењем тужбе Окружном суду у Приједору, у року од 30 дана од дана пријема овог 

рјешења. 

 

 

Број: 01-111-       /22                                                                  ПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор,                                                                         СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Датум: __.__.2022. године  



РЕПУБЛИКА СРПСКА                               ПРИЈЕДЛОГ 

ГРАД ПРИЈЕДОР 

СКУПШТИНА ГРАДА 

 

 

На основу члана 18. Закона о систему јавних служби (“Службени гласник 

Републике Српске” број: 68/07, 109/12 и 44/16), члана 39. став 2. тачка 33. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), 

члана 39. став 2. тачка 35. Статута Града Приједор („Службени гласник Града Приједор“, 

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

Града Приједор“, број: 2/18), Скупштина Града Приједор је на __. сједници, одржаној 

__.__2022. године, донијела  

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу вршиоца дужности директора Туристичке организације Града Приједор 

 

1. Лејла Муслимовић, магистар економије у туризму и хотелијерству из Приједора, 

разрјешава се дужности вршиоца дужности директора Туристичке организације 

Града Приједор. 

 

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

Приједор“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Рјешењем Скупштине Града Приједор, број: 01-111-323/21 од 7.10.2021. године, 

Лејла Муслимовић именована је за вршиоца дужности директора Туристичке 

организације Града Приједор. 

Имајући у виду период који је протекао од дана именовања одлучено је као у 

диспозитиву, а на приједлог Комисије за избор и именовање.  

 

Поука о правном лијеку: 

 Против овог рјешења није дозвољена жалба, али се може покренути управни спор 

подношењем тужбе Окружном суду у Приједору, у року од 30 дана од дана пријема овог 

рјешења. 

 

 

Број: 01-111-       /22                                                                  ПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор,                                                                         СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Датум: __.__.2022. године  

 



РЕПУБЛИКА СРПСКА                               ПРИЈЕДЛОГ 

ГРАД ПРИЈЕДОР 

СКУПШТИНА ГРАДА 

 

 

На основу члана 18. Закона о систему јавних служби (“Службени гласник 

Републике Српске” број: 68/07, 109/12 и 44/16), члана 39. став 2. тачка 33. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), 

члана 39. став 2. тачка 35. Статута Града Приједор („Службени гласник Града Приједор“, 

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

Града Приједор“, број: 2/18), Скупштина Града Приједор је на __. сједници, одржаној 

__.__2022. године, донијела  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању вршиоца дужности директора Туристичке организације Града Приједор 

 

1. Лејла Муслимовић, магистар економије у туризму и хотелијерству из Приједора, 

именује се за вршиоца дужности директора Туристичке организације Града 

Приједор 

 

2. Послове из тачке 1. овог рјешења именована ће обављати до избора директора, а 

најдуже у периоду до 90 дана. 

 

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

Приједор“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Чланом 18. Закона о систему јавних служби (“Службени гласник Републике 

Српске” број: 68/07, 109/12 и 44/16) прописано је да директора установе именује и 

разрјешава оснивач, на период од четири године и уз претходно спроведен поступак 

јавне конкуренције. 

Имајући у виду да је радно мјесто директора Туристичке организације Града 

Приједор упражњено, те потребу обављања послова истог радног мјеста и прије 

именовања директора на основу спроведеног поступка јавне конкуренције, одлучено је 

као у диспозитиву. 

 

Поука о правном лијеку: 

 Против овог рјешења није дозвољена жалба, али се може покренути управни спор 

подношењем тужбе Окружном суду у Приједору, у року од 30 дана од дана пријема овог 

рјешења. 

 

Број: 01-111-       /22                                                                  ПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор,                                                                         СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Датум: __.__.2022. године  



РЕПУБЛИКА СРПСКА                               ПРИЈЕДЛОГ 

ГРАД ПРИЈЕДОР 

СКУПШТИНА ГРАДА 

 

 

На основу члана 18. Закона о систему јавних служби (“Службени гласник 

Републике Српске” број: 68/07, 109/12 и 44/16), члана 39. став 2. тачка 33. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), 

члана 39. став 2. тачка 35. Статута Града Приједор („Службени гласник Града Приједор“, 

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

Града Приједор“, број: 2/18), Скупштина Града Приједор је на __. сједници, одржаној 

__.__2022. године, донијела  

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу вршиоца дужности директора ЈЗУ „Градска апотека“ Приједор 

 

1. Жељко Шормаз, магистар економије из Приједора, разрјешава се дужности 

вршиоца дужности директора ЈЗУ „Градска апотека“  Приједор. 

 

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

Приједор“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Рјешењем Скупштине Града Приједор, број: 01-111-335/21 од 27.10.2021. године, 

Жељко Шормаз именован је за вршиоца дужности директора ЈЗУ „Градска апотека“ 

Приједор. 

Имајући у виду период који је протекао од дана именовања одлучено је као у 

диспозитиву, а на приједлог Комисије за избор и именовање.  

 

Поука о правном лијеку: 

 Против овог рјешења није дозвољена жалба, али се може покренути управни спор 

подношењем тужбе Окружном суду у Приједору, у року од 30 дана од дана пријема овог 

рјешења. 

 

 

Број: 01-111-       /22                                                                  ПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор,                                                                         СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Датум: __.__.2022. године  

 



РЕПУБЛИКА СРПСКА                               ПРИЈЕДЛОГ 

ГРАД ПРИЈЕДОР 

СКУПШТИНА ГРАДА 

 

 

На основу члана 18. Закона о систему јавних служби (“Службени гласник 

Републике Српске” број: 68/07, 109/12 и 44/16), члана 39. став 2. тачка 33. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), 

члана 39. став 2. тачка 35. Статута Града Приједор („Службени гласник Града Приједор“, 

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

Града Приједор“, број: 2/18), Скупштина Града Приједор је на __. сједници, одржаној 

__.__2022. године, донијела  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању вршиоца дужности директора ЈЗУ „Градска апотека“ Приједор 

 

1. Жељко Шормаз, магистар економије из Приједора, именује се за вршиоца 

дужности директора ЈЗУ „Градска апотека“ Приједор. 

 

2. Послове из тачке 1. овог рјешења именовани ће обављати до избора директора, а 

најдуже у периоду до 90 дана. 

 

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

Приједор“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Чланом 18. Закона о систему јавних служби (“Службени гласник Републике 

Српске” број: 68/07, 109/12 и 44/16) прописано је да директора установе именује и 

разрјешава оснивач, на период од четири године и уз претходно спроведен поступак 

јавне конкуренције. 

Имајући у виду да је радно мјесто директора ЈЗУ „Градска апотека“ Приједор  

упражњено, те потребу обављања послова истог радног мјеста и прије именовања 

директора на основу спроведеног поступка јавне конкуренције, одлучено је као у 

диспозитиву.  

 

Поука о правном лијеку: 

 Против овог рјешења није дозвољена жалба, али се може покренути управни спор 

подношењем тужбе Окружном суду у Приједору, у року од 30 дана од дана пријема овог 

рјешења. 

 

Број: 01-111-       /22                                                                  ПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор,                                                                         СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Датум: __.__.2022. године  



РЕПУБЛИКА СРПСКА                               ПРИЈЕДЛОГ 

ГРАД ПРИЈЕДОР 

СКУПШТИНА ГРАДА 

 

 

На основу члана 18. Закона о систему јавних служби (“Службени гласник 

Републике Српске” број: 68/07, 109/12 и 44/16), члана 39. став 2. тачка 33. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), 

члана 39. став 2. тачка 35. Статута Града Приједор („Службени гласник Града Приједор“, 

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

Града Приједор“, број: 2/18), Скупштина Града Приједор је на __. сједници, одржаној 

__.__2022. године, донијела  

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу вршиоца дужности директора ЈУ Дјечији вртић „Радост“ Приједор 

 

1. Татјана Брдар, дипломирани правник из Приједора, разрјешава се дужности 

вршиоца дужности директора ЈУ Дјечији вртић „Радост“ Приједор. 

 

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

Приједор“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Рјешењем Скупштине Града Приједор, број: 01-111-409/21 од 29.12.2021. године, 

Татјана Брдар именована је за вршиоца дужности директора ЈУ Дјечији вртић „Радост“ 

Приједор. 

Имајући у виду период који је протекао од дана именовања одлучено је као у 

диспозитиву, а на приједлог Комисије за избор и именовање.  

 

Поука о правном лијеку: 

 Против овог рјешења није дозвољена жалба, али се може покренути управни спор 

подношењем тужбе Окружном суду у Приједору, у року од 30 дана од дана пријема овог 

рјешења. 

 

 

Број: 01-111-       /22                                                                  ПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор,                                                                         СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Датум: __.__.2022. године  

 



РЕПУБЛИКА СРПСКА                               ПРИЈЕДЛОГ 

ГРАД ПРИЈЕДОР 

СКУПШТИНА ГРАДА 

 

 

На основу члана 18. Закона о систему јавних служби (“Службени гласник 

Републике Српске” број: 68/07, 109/12 и 44/16), члана 39. став 2. тачка 33. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), 

члана 39. став 2. тачка 35. Статута Града Приједор („Службени гласник Града Приједор“, 

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

Града Приједор“, број: 2/18), Скупштина Града Приједор је на __. сједници, одржаној 

__.__2022. године, донијела  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању вршиоца дужности директора ЈУ Дјечији вртић „Радост“ Приједор 

 

1. Татјана Брдар, дипломирани правник из Приједора, именује се за вршиоца 

дужности директора ЈУ Дјечији вртић „Радост“ Приједор. 

 

2. Послове из тачке 1. овог рјешења именована ће обављати до избора директора, а 

најдуже у периоду до 90 дана. 

 

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

Приједор“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Чланом 18. Закона о систему јавних служби (“Службени гласник Републике 

Српске” број: 68/07, 109/12 и 44/16) прописано је да директора установе именује и 

разрјешава оснивач, на период од четири године и уз претходно спроведен поступак 

јавне конкуренције. 

Имајући у виду да је радно мјесто директора ЈУ Дјечији вртић „Радост“ Приједор 

упражњено, те потребу обављања послова истог радног мјеста и прије именовања 

директора на основу спроведеног поступка јавне конкуренције, одлучено је као у 

диспозитиву. 

 

Поука о правном лијеку: 

 Против овог рјешења није дозвољена жалба, али се може покренути управни спор 

подношењем тужбе Окружном суду у Приједору, у року од 30 дана од дана пријема овог 

рјешења. 

 

 

Број: 01-111-       /22                                                                  ПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор,                                                                         СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Датум: __.__.2022. године  



РЕПУБЛИКА СРПСКА                               ПРИЈЕДЛОГ 

ГРАД ПРИЈЕДОР 

СКУПШТИНА ГРАДА 

 

 

На основу члана 18. Закона о систему јавних служби (“Службени гласник 

Републике Српске” број: 68/07, 109/12 и 44/16), члана 39. став 2. тачка 33. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), 

члана 39. став 2. тачка 35. Статута Града Приједор („Службени гласник Града Приједор“, 

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

Града Приједор“, број: 2/18), Скупштина Града Приједор је на __. сједници, одржаној 

__.__2022. године, донијела  

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу вршиоца дужности директора ЈУ Спортска дворана 

„Младост“ Приједор 

 

1. Тијана Берета Јацишин, дипломирани економиста пословне економије из 

Приједора, разрјешава се дужности вршиоца дужности директора ЈУ Спортска 

дворана „Младост“ Приједор. 

 

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

Приједор“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Рјешењем Скупштине Града Приједор, број: 01-111-320/21 од 7.10.2021. године, 

Тијана Берета Јацишин је именована за вршиоца дужности директора ЈУ Спортска 

дворана „Младост“ Приједор. 

Имајући у виду период који је протекао од дана именовања одлучено је као у 

диспозитиву, а на приједлог Комисије за избор и именовање.  

 

Поука о правном лијеку: 

 Против овог рјешења није дозвољена жалба, али се може покренути управни спор 

подношењем тужбе Окружном суду у Приједору, у року од 30 дана од дана пријема овог 

рјешења. 

 

 

Број: 01-111-       /22                                                                  ПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор,                                                                         СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Датум: __.__.2022. године  

 



РЕПУБЛИКА СРПСКА                               ПРИЈЕДЛОГ 

ГРАД ПРИЈЕДОР 

СКУПШТИНА ГРАДА 

 

 

На основу члана 18. Закона о систему јавних служби (“Службени гласник 

Републике Српске” број: 68/07, 109/12 и 44/16), члана 39. став 2. тачка 33. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), 

члана 39. став 2. тачка 35. Статута Града Приједор („Службени гласник Града Приједор“, 

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

Града Приједор“, број: 2/18), Скупштина Града Приједор је на __. сједници, одржаној 

__.__2022. године, донијела  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању вршиоца дужности директора ЈУ Спортска дворана „Младост“ Приједор 

 

1. Тијана Берета Јацишин, дипломирани економиста пословне економије из 

Приједора, именује се за вршиоца дужности директора ЈУ Спортска дворана 

„Младост“ Приједор. 

 

2. Послове из тачке 1. овог рјешења именована ће обављати до избора директора, а 

најдуже у периоду до 90 дана. 

 

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

Приједор“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Чланом 18. Закона о систему јавних служби (“Службени гласник Републике 

Српске” број: 68/07, 109/12 и 44/16) прописано је да директора установе именује и 

разрјешава оснивач, на период од четири године и уз претходно спроведен поступак 

јавне конкуренције. 

Имајући у виду да је радно мјесто директора ЈУ Спортска дворана „Младост“ 

Приједор упражњено, те потребу обављања послова истог радног мјеста и прије 

именовања директора на основу спроведеног поступка јавне конкуренције, одлучено је 

као у диспозитиву. 

 

Поука о правном лијеку: 

 Против овог рјешења није дозвољена жалба, али се може покренути управни спор 

подношењем тужбе Окружном суду у Приједору, у року од 30 дана од дана пријема овог 

рјешења. 

 

 

Број: 01-111-       /22                                                                  ПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор,                                                                         СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Датум: __.__.2022. године  



РЕПУБЛИКА СРПСКА                               ПРИЈЕДЛОГ 

ГРАД ПРИЈЕДОР 

СКУПШТИНА ГРАДА 

 

 

На основу члана 18. Закона о систему јавних служби (“Службени гласник 

Републике Српске” број: 68/07, 109/12 и 44/16), члана 39. став 2. тачка 33. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), 

члана 39. став 2. тачка 35. Статута Града Приједор („Службени гласник Града Приједор“, 

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

Града Приједор“, број: 2/18), Скупштина Града Приједор је на __. сједници, одржаној 

__.__2022. године, донијела  

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу вршиоца дужности директора ЈУ Позориште „Приједор“ у Приједору 

 

1. Срђан Књегињић из Приједора, разрјешава се дужности вршиоца дужности 

директора ЈУ Позориште „Приједор“ у Приједору. 

 

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

Приједор“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Рјешењем Скупштине Града Приједор, број: 01-111-319/21 од 7.10.2021. године, 

Срђан Књегињић именован је за вршиоца дужности директора ЈУ Позориште „Приједор“ 

у Приједору. 

Имајући у виду период који је протекао од дана именовања одлучено је као у 

диспозитиву, а на приједлог Комисије за избор и именовање.  

 

Поука о правном лијеку: 

 Против овог рјешења није дозвољена жалба, али се може покренути управни спор 

подношењем тужбе Окружном суду у Приједору, у року од 30 дана од дана пријема овог 

рјешења. 

 

 

Број: 01-111-       /22                                                                  ПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор,                                                                         СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Датум: __.__.2022. године  

 



РЕПУБЛИКА СРПСКА                               ПРИЈЕДЛОГ 

ГРАД ПРИЈЕДОР 

СКУПШТИНА ГРАДА 

 

 

На основу члана 18. Закона о систему јавних служби (“Службени гласник 

Републике Српске” број: 68/07, 109/12 и 44/16), члана 39. став 2. тачка 33. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), 

члана 39. став 2. тачка 35. Статута Града Приједор („Службени гласник Града Приједор“, 

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

Града Приједор“, број: 2/18), Скупштина Града Приједор је на __. сједници, одржаној 

__.__2022. године, донијела  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању вршиоца дужности директора ЈУ Позориште „Приједор“ у Приједору 

 

1. Срђан Књегињић из Приједора, именује се за вршиоца дужности директора ЈУ 

Позориште „Приједор“ у Приједору. 

 

2. Послове из тачке 1. овог рјешења именовани ће обављати до избора директора, а 

најдуже у периоду до 90 дана. 

 

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

Приједор“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Чланом 18. Закона о систему јавних служби (“Службени гласник Републике 

Српске” број: 68/07, 109/12 и 44/16) прописано је да директора установе именује и 

разрјешава оснивач, на период од четири године и уз претходно спроведен поступак 

јавне конкуренције. 

Имајући у виду да је радно мјесто директора ЈУ Позориште „Приједор“ у 

Приједору упражњено, те потребу обављања послова истог радног мјеста и прије 

именовања директора на основу спроведеног поступка јавне конкуренције, одлучено је 

као у диспозитиву.  

 

Поука о правном лијеку: 

 Против овог рјешења није дозвољена жалба, али се може покренути управни спор 

подношењем тужбе Окружном суду у Приједору, у року од 30 дана од дана пријема овог 

рјешења. 

 

 

Број: 01-111-       /22                                                                  ПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор,                                                                         СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Датум: __.__.2022. године  



РЕПУБЛИКА СРПСКА                               ПРИЈЕДЛОГ 

ГРАД ПРИЈЕДОР 

СКУПШТИНА ГРАДА 

 

 

На основу члана 18. Закона о систему јавних служби (“Службени гласник 

Републике Српске” број: 68/07, 109/12 и 44/16), члана 39. став 2. тачка 33. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), 

члана 39. став 2. тачка 35. Статута Града Приједор („Службени гласник Града Приједор“, 

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

Града Приједор“, број: 2/18), Скупштина Града Приједор је на __. сједници, одржаној 

__.__2022. године, донијела  

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу вршиоца дужности директора ЈУ Галерија „Сретен Стојановић“ Приједор 

 

1. Александар Дринић, магистар музичко-инструменталне умјетности из Приједора, 

разрјешава се дужности вршиоца дужности директора ЈУ Галерија „Сретен 

Стојановић“  Приједор. 

 

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

Приједор“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Рјешењем Скупштине Града Приједор, број: 01-111-321/21 од 7.10.2021. године, 

Александар Дринић именован је за вршиоца дужности директора ЈУ Галерија „Сретен 

Стојановић“ Приједор. 

Имајући у виду период који је протекао од дана именовања одлучено је као у 

диспозитиву, а на приједлог Комисије за избор и именовање.  

 

Поука о правном лијеку: 

 Против овог рјешења није дозвољена жалба, али се може покренути управни спор 

подношењем тужбе Окружном суду у Приједору, у року од 30 дана од дана пријема овог 

рјешења. 

 

 

Број: 01-111-       /22                                                                  ПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор,                                                                         СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Датум: __.__.2022. године  

 



РЕПУБЛИКА СРПСКА                               ПРИЈЕДЛОГ 

ГРАД ПРИЈЕДОР 

СКУПШТИНА ГРАДА 

 

 

На основу члана 18. Закона о систему јавних служби (“Службени гласник 

Републике Српске” број: 68/07, 109/12 и 44/16), члана 39. став 2. тачка 33. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), 

члана 39. став 2. тачка 35. Статута Града Приједор („Службени гласник Града Приједор“, 

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

Града Приједор“, број: 2/18), Скупштина Града Приједор је на __. сједници, одржаној 

__.__2022. године, донијела  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању вршиоца дужности директора ЈУ Галерија „Сретен Стојановић“ Приједор 

 

1. Александар Дринић, магистар музичко-инструменталне умјетности из Приједора, 

именује се за вршиоца дужности директора ЈУ Галерија „Сретен Стојановић“ 

Приједор. 

 

2. Послове из тачке 1. овог рјешења именовани ће обављати до избора директора, а 

најдуже у периоду до 90 дана. 

 

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

Приједор“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Чланом 18. Закона о систему јавних служби (“Службени гласник Републике 

Српске” број: 68/07, 109/12 и 44/16) прописано је да директора установе именује и 

разрјешава оснивач, на период од четири године и уз претходно спроведен поступак 

јавне конкуренције. 

Имајући у виду да је радно мјесто директора ЈУ Галерија „Сретен Стојановић“ 

Приједор упражњено, те потребу обављања послова истог радног мјеста и прије 

именовања директора на основу спроведеног поступка јавне конкуренције, одлучено је 

као у диспозитиву.  

 

Поука о правном лијеку: 

 Против овог рјешења није дозвољена жалба, али се може покренути управни спор 

подношењем тужбе Окружном суду у Приједору, у року од 30 дана од дана пријема овог 

рјешења. 

 

Број: 01-111-       /22                                                                  ПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор,                                                                         СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Датум: __.__.2022. године  



РЕПУБЛИКА СРПСКА                               ПРИЈЕДЛОГ 

ГРАД ПРИЈЕДОР 

СКУПШТИНА ГРАДА 

 

 

На основу члана 18. Закона о систему јавних служби (“Службени гласник 

Републике Српске”, број: 68/07, 109/12 и 44/16), члана 39. став 2. тачка 33. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), 

члана 39. став 2. тачка 35. Статута Града Приједор („Службени гласник Града Приједор“, 

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

Града Приједор“, број: 2/18), Скупштина Града Приједор је на __. сједници, одржаној 

__.__2022. године, донијела  

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу вршиоца дужности директора Агенције за економски развој Града 

Приједора „Преда-ПД“ Приједор 

 

1. Александар Дрљача, дипломирани економиста из Приједора, разрјешава се 

дужности вршиоца дужности директора Агенције за економски развој Града 

Приједора „Преда-ПД“ Приједор. 

 

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

Приједор“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Рјешењем Скупштине Града Приједор, број: 01-111-388/21 од 3.12.2021. године, 

Александар Дрљача је именован за вршиоца дужности директора Агенције за економски 

развој Града Приједора „Преда-ПД“ Приједор на период до 90 дана. 

Имајући у виду период који је протекао од дана именовања одлучено је као у 

диспозитиву, а на приједлог Комисије за избор и именовање.  

 

Поука о правном лијеку: 

 Против овог рјешења није дозвољена жалба, али се може покренути управни спор 

подношењем тужбе Окружном суду у Приједору, у року од 30 дана од дана пријема овог 

рјешења. 

 

 

Број: 01-111-       /22                                                                  ПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор,                                                                         СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Датум: __.__.2022. године  

 



РЕПУБЛИКА СРПСКА                               ПРИЈЕДЛОГ 

ГРАД ПРИЈЕДОР 

СКУПШТИНА ГРАДА 

 

 

На основу члана 18. Закона о систему јавних служби (“Службени гласник 

Републике Српске” број: 68/07, 109/12 и 44/16), члана 39. став 2. тачка 33. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), 

члана 39. став 2. тачка 35. Статута Града Приједор („Службени гласник Града Приједор“, 

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

Града Приједор“, број: 2/18), Скупштина Града Приједор је на __. сједници, одржаној 

__.__2022. године, донијела  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању вршиоца дужности директора Агенције за економски развој Града 

Приједора „Преда-ПД“ Приједор 

 

1. Александар Дрљача, дипломирани економиста из Приједора, именује се за 

вршиоца дужности директора Агенције за економски развој Града Приједора 

„Преда-ПД“ Приједор. 

 

2. Послове из тачке 1. овог рјешења именовани ће обављати до избора директора, а 

најдуже у периоду до 90 дана. 

 

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

Приједор“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Чланом 18. Закона о систему јавних служби (“Службени гласник Републике 

Српске” број: 68/07, 109/12 и 44/16) прописано је да директора установе именује и 

разрјешава оснивач, на период од четири године и уз претходно спроведен поступак 

јавне конкуренције. 

Имајући у виду да је радно мјесто директора Агенције за економски развој Града 

Приједора „Преда-ПД“ Приједор упражњено, те потребу обављања послова истог радног 

мјеста и прије именовања директора на основу спроведеног поступка јавне конкуренције, 

одлучено је као у диспозитиву. 

 

Поука о правном лијеку: 

 Против овог рјешења није дозвољена жалба, али се може покренути управни спор 

подношењем тужбе Окружном суду у Приједору, у року од 30 дана од дана пријема овог 

рјешења. 

 

Број: 01-111-       /22                                                                  ПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор,                                                                         СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Датум: __.__.2022. године  










































































































