
 

 

АКТИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

 

98. 
На основу члана 59. став 1. тачка 7. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21) и члана 69. став 
1. тачка 7. Статута Града Приједор („Службени 
гласник Града Приједор“, број: 12/17), 
Градоначелник, доноси 
 

ОДЛУКУ 
 О ОСНИВАЊУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА 

ПРИЈЕДОР 
 
 

Члан 1. 
Овом одлуком оснива се Градска управа 

Града Приједор (у даљем тексту: Градска управа). 
 

Члан 2. 
Градска управа оснива се и уређује тако да се 
обезбиједи: 
 

1) обједињавање истих или сличних, односно 
међусобно повезаних послова у 
одговарајуће основне, посебне и самосталне 
унутрашње организационе јединице, 
 

2) законито и благовремено одлучивање о 
правима и обавезама и на закону 
заснованим правним интересима физичких 
и правних лица, 

 

 

3) стручно, рационално и одговорно обављање 
послова и остваривање задатих циљева рада 
запослених и именованих лица, 
 

4) ефикасно руковођење организационим 
јединицама и стални надзор над 
обављањем послова и 
 

5) јавност рада органа јединице локалне 
самоуправе. 

 
Члан 3. 

      Послови из дјелокруга рада Градске управе су: 
1) извршавање и спровођење прописа Скупштине 

Града и Градоначелника, 
2) припремање нацрта одлука и других аката које 

доносе Скупштина Града и Градоначелник, 
3) извршавање и спровођење закона и других 

прописа и обезбјеђење вршења послова чије је 
извршење повјерено Граду, 

4) вршење стручних и других послова повјерених 
од стране Скупштине Града и Градоначелника. 

 
 

Члан 4. 
Oрганизационе јединице у Градској управи 

оснивају се као основне организационе јединице, 
посебне организационе јединице и самостални 
одсјеци. 
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Члан 5. 
Основне организационе јединице у Градској 

управи су одјељења, и то: 
 
1. Одјељење за општу управу са унутрашњим 

организационим јединицама: 
- Одсјек за управно-правне послове, писарницу 

Градске управе и правну помоћ грађанима и 
- Одсјек за  пријемну канцеларију и област 

грађанских стања;   
   

2. Одјељење за финансије са унутрашњим 
организационим јединицама: 
- Одсјек за трезор, 
- Одсјек за рачуноводство и  
- Одсјек за буџет; 

 
3. Одјељење за привреду и предузетништво са 

унутрашњим организационим јединицама: 
- Одсјек за управно-правне послове и 

предузетништво и 
- Одсјек за привреду; 

 
4. Одјељење за пољопривреду и рурални развој са 

унутрашњим организационим јединицама:      
- Одсјек за биљну и анималну производњу и 

савјетодавне услуге и 
- Одсјек за рурални развој и економику 

аграра; 
 

5. Одјељење за образовање, здравство, социјалну 
заштиту и пронаталитетну и демографску 
политику 

 
6. Одјељење за културу, међународну сарадњу, 

спорт и невладине организације са унутрашњим 
организационим јединицама:      
- Одсјек за културу и међународну сарадњу и 
- Одсјек за спорт и невладине организације; 

 
7. Одјељење за просторно уређење са 

унутрашњим организационим јединицама: 
- Одсјек за планирање, урбанизам и 

документацију и 
- Одсјек за грађење и употребу објеката; 

 
8. Одјељење за саобраћај, комуналне послове и 

заштиту животне средине и имовинско-
стамбене послове  са унутрашњим 
организационим јединицама:  
- Одсјек за саобраћај, 

- Одсјек за комуналне послове и заштиту 
животне средине и 

- Одсјек за  имовинско-стамбене послове; 
 

9. Одјељење за борачко-инвалидску заштиту са 
унутрашњим организационим јединицама:     
- Одсјек за управно-правне послове и 
- Одсјек за социјална питања корисника и 

војне евиденције. 
 

Члан 6. 
Посебне организационе јединице у Градској 

управи су: 
 

1. Кабинет Градоначелника 
 

2. Стручна служба Градоначелника са 
унутрашњим организационим јединицама:     

- Одсјек за људске ресурсе, нормативно-
правне послове и другостепени поступак, 

- Одсјек за имовинске послове и евиденцију 
непокретности и 

- Одсјек за јавне набавке. 
 

3. Стручна служба Скупштине Града  
 

Члан 7. 
Самостални одсјеци у Градској управи су:  
 

1. Јединица за интерну ревизију, 
2. Одсјек за инспекцијске послове, 
3. Одсјек комуналне полиције, 
4. Одсјек за цивилну заштиту, 
5. Одсјек за стратешко планирање, управљање 

пројектима и развојем, 
6. Одсјек за информационо-комуникационе 

технологије, 
7. Одсјек за заједничке послове, 
8. Одсјек за мјесне заједнице и 
9. Територијална ватрогасно - спасилачка 

служба. 
 

Члан 8. 
(1) Радом Градске управе руководи 

градоначелник и одговоран је за њен 
рад.  

(2) Одјељењима Градске управе руководе 
начелници одјељења и за свој рад и рад одјељења 
одговарају градоначелнику.  
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(3) Радом Кабинета Градоначелника 
руководи шеф Кабинета Градоначелника и за свој 
рад и рад Кабинета одговара градоначелнику.  

(4) Радом Стручне службе Градоначелника 
руководи шеф Стручне службе Градоначелника и за 
свој рад и рад службе одговара градоначелнику.  

(5) Радом Стручне службе Скупштине Града 
руководи секретар Скупштине и за свој рад и рад 
службе одговара предсједнику Скупштине Града.  

(6) Радом одсјека који је у саставу одјељења 
или службе руководи шеф одсјека и за свој рад и рад 
одсјека одговара начелнику одјељења, односно 
шефу службе.  

(7) Радом самосталног одсјека руководи шеф 
одсјека, односно руководилац јединице и за свој 
рад и рад одсјека, односно јединице одговара 
градоначелнику (Јединица за интерну ревизију, 
Одсјек за инспекцијске послове, Одсјек комуналне 
полиције, Одсјек за цивилну заштиту и Одсјек за 
стратешко планирање, управљање пројектима и 
развојем), односно градоначелнику путем Стручне 
службе Градоначелника (Одсјек за информационо-
комуникационе технологије, Одсјек за заједничке 
послове и Одсјек за мјесне заједнице). 

(8) Територијалном ватрогасно-спасилачком 
јединицом руководи старјешина Територијалне 
ватрогасно-спасилачке јединице и за свој рад 
одговоран је градоначелнику. 
 
 
 

Члан 9. 

(1) Рад Градске управе је јаван.  

(2) Јавност  рада  се  остварује  на   начин   
утврђен   законом   и   Статутом   Града  

Приједор. 
  

Члан 10. 
 Средства за финансирање Градске управе 
обезбјеђују се у буџету Града. 
 

Члан 11. 
У року од 30 дана од дана ступања на снагу 

ове одлуке Градоначелник ће донијети Правилник о 
унутрашњој организацији и систематизацији радних 
мјеста Градске управе Града Приједор. 
 

Члан 12. 
 Ступањем на снагу ове одлуке престаје да 
важи Одлука о оснивању Градске управе Града 
Приједор („Службени гласник Града Приједор“, 
број: 2/17, 13/18 и 5/21). 
 

Члан 13. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града 
Приједор“. 
 

Број: 02-022-150/22                                                                               

Приједор,  

Датум: 15.09.2022. године 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

    Слободан Јавор, с.р. 
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С А Д Р Ж А Ј 
 
Број акта                                                                                                                                                                           Страна 

 АКТИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА  

       98. Одлукa о оснивању Градске управе Града Приједор 785. 
 

-О- 

"Службени гласник" издаје Скупштина града Приједора, а уређује га и штампа Одсјек за стручне и 

административне послове Скупштине града. На основу члана 173. Пословника Скупштине града Приједора 

("Службени гласник града Приједора",број: 2/18). 

Главни и одговорни уредник, секретар Скупштине града ЖЕЉКО ШКОНДРИЋ, дипломирани правник, 

канцеларија број 65.  

Скупштина града Приједора телефон број: 052/245-125.  Wеб адреса: www.приједорград.орг 
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