
 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

13.
На пснпву шлана 53., алинеја 5. Ппслпвника 

Скупщтине града Приједпра („Службени гласник 
ппщтине Приједпр“, брпј: 9/09 и „Службени гласник 
града Приједпра“, брпј: 9/12) и шлана 8. Пдлуке п 
усклађиваоу Статута ппщтине Приједпр („Службени 
гласник града Приједпра“, брпј: 7/12) Кпмисија за 
прпписе, на сједници пдржанпј дана 12.02.2013. 
гпдине утврдила је прешищћен текст Статута града 
Приједпра, кпга шине: Статут ппщтине Приједпр  
(„Службени гласник ппщтине Приједпр“, брпј: 5/05 и 
9/07) и Пдлука п усклађиваоу Статута („Службени 
гласник града Приједпра“ брпј: 7/12), такп да сада 
гласи: 
 

С Т А Т У Т 
ГРАДА ПРИЈЕДОРА 
-пречишћен текст- 

 
I ППШТЕ ПДРЕДБЕ 

Члан 1. 
 Пвим Статутпм  регулище се: сједищте града, 
симбпли, ппслпви града, прганизација и рад пргана 
града, импвина и финансираое, акта, јавнпст рада, 
ушещће грађана у лпкалнпј сампуправи, сарадоа 
града са другим субјектима, дпнпщеое и измјене 
Статута  кап и друга питаоа  утврђена закпнпм.  
 

Члан 2. 
 Град Приједпр је пснпвна теритпријална 
јединица лпкалне сампуправе (у даљем тексту: град), 

у кпме оегпви грађани задпвпљавају свпје пптребе и 
кпји има мпгућнпст да изврщава пбавезе кпје су му 
Уставпм и закпнпм дате у надлежнпст. 
 

Члан 3. 
 Сједищте града је у Приједпру , Трг 
пслпбпђеоа бр. 1. 
 

Члан 4. 
 Ппдрушје Града  пбухвата насељена мјеста: 
Алищићи, Бабићи, Бистрица, Бищћани, Бпжићи, 
Брезишани, Брђани, Брищевп, Буснпви, Цикпте, Црна 
Дплина, Чаракпвп, Чејреци, Чиркин Ппље, Петрпвп, 
Дера, Дпоа Равска, Дпоа Драгптиоа, Дпои Гаревци, 
Дпои Прлпвци, Дпои Вплар, Гаћани, Гпмјеница, 
Гпроа Драгптиоа, Гпроа Јутрпгпщта, Гпроа 
Пухарска, Гпроа Равска, Гпрои Гаревци, Гпрои 
Јелпвац, Гпрои Прлпвци, Гпрои Вплар, Градина, 
Хамбарине, Хрнићи, Јаруге, Јелићка, Југпвци, 
Калајевп, Камишани, Кевљани, Кпзарац, Кпзаруща, 
Криваја, Лампвита, Љескаре, Љубија, Малп 
Паланшищте, Марићка, Марини, Миљакпвци, Миска 
Глава, Нищевићи, Нищтавци, Пмарска, Прлпваша, 
Петрпв Гај, Пејићи, Приједпр, Ракелићи, Ракпвшани, 
Раљащ, Расавци,Ризванпвићи, Санишани, Шуркпвац, 
Тиспва, Тпмащица, Трнпппље, Тукпви,Великп 
Паланшищте, Зецпви и Жуне. 
 

Члан 5. 
 Град је правнп лице са правима и пбавезама 
утврђеним Уставпм, Закпнпм и пвим Статутпм. 
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Члан 6. 
 Град  има  грб. 
 Пблик, садржај и упптребa грба  уређују се 
ппсебнпм пдлукпм. 
 

Члан 7. 
            Град има празнике. 
Празници града регулищу се ппсебнпм пдлукпм. 
 

Члан 8. 
 Пргани града имају пешате у складу са 
закпнпм.  
                                                                                                                                                                       

Члан 9. 
 Град устанпвљава и дпдјељује градска 
признаоа. 
 Врсте признаоа, критеријуми и ппступак за 
дпдјељиваое утврђују се ппсебнпм пдлукпм. 
 

Члан 10. 
 У граду грађани, без дискриминације 
пстварују људска права и слпбпде кпја су им 
гарантпвана  Уставпм, закпнпм и међунарпдним 
актима.   
 Сви грађани мпгу равнпправнп ушествпвати у 
врщеоу јавних ппслпва у складу са закпнпм.  
 Сва физишка и правна лица кпја пбављају 
ппслпвну дјелатнпст или пстварују дпбит, пбавезна су 
да ушествују у финансираоу функција и пвлащћеоа 
града путем ппреза, такса, дппринпса и других 
дажбина у складу са закпнпм и актима града. 

 
Члан 11. 

 На пснпву резултата на ппследоем пппису 
станпвнищтва, град  пбезбјеђује прпппрципналну 
заступљенпст кпнстутивних нарпда и група псталих у 
Градскпј административнпј служби , укљушујући 
функципнере града кпји се не бирају директнп. 
 Реализација пдредаба из става 1. пвпг шлана 
пбезбјеђује се путем дпнпщеоа аката 
градпнашелника везаних за прганизацију градске 
административне службе и крпз ппступак 
заппщљаваоа у Градскпј административнпј служби у 
складу са Закпнпм п лпкалнпј сампуправи. 
 Предсједник Скупщтине града и 
градпнашелник не мпгу бити из реда истпг 
кпнститутивнпг нарпда и група псталих.  
  

Члан 12. 
 Службени језици у граду су: језик српскпг 
нарпда, језик бпщоашкпг нарпда и језик хрватскпг 
нарпда.  
 Службена писма су ћирилица и латиница.  

 
II  ППСЛПВИ ГРАДА 

Члан 13. 
 Сампсталне надлежнпсти Града су сљедеће: 
 
 а) на плану регулатпрних радои и управљаоа 
градпм: 
 

- усвајаое прпграма развпја града, 
- усвајаое развпјних, прпстпрних, 

урбанистишких и спрпведбених планпва, 
- дпнпщеое бучета и заврщнпг рашуна бучета, 
- уређеое и пбезбјеђеое кприщћеоа 

грађевинскпг земљищта и ппслпвнпг 
прпстпра, 

- прганизпваое кпмуналне пплиције, 
- ппслпве инспекцијскпг надзпра у складу са 

закпнпм, 
- управљаое и распплагаое импвинпм града, 
- пбразпваое градских пргана, прганизација и 

служби и уређеое оихпве прганизације, 
- ппслпве правнпг заступаоа Града и  
- пбезбјеђеое изврщаваоа закпна и других 

прпписа; 
 
б) на плану пружаоа услуга: 

- пбављаое функција у пбласти културе, 
пбразпваоа, сппрта, пмладинскпг 
прганизпваоа,  здравства, спцијалне защтите, 
друщтвене бриге п дјеци, пружаоа правне 
ппмпћи, цивилне защтите, инфпрмисаоа , 
занатства, туризма, угпститељства и защтите 
пкплине, 

- уређеое и пбезбјеђеое пбављаоа 
кпмуналних дјелатнпсти: прпизвпдоа и 
исппрука впде, гаса, тпплптне енергије, јавни 
превпз путника, пдржаваое шистпће, 
прешищћаваое и пдвпдоа птпадних впда, 
пдржаваое грпбаља и пружаое ппгребних 
услуга, пдржаваое улица, сапбраћајница, 
паркпва, зелених, рекреаципних и других 
јавних ппврщина, пдвпђеое атмпсферских 
впда и других  падавина и шищћеое јавних 
ппврщина; 

- псниваое предузећа, устанпва и других 
прганизација ради пружаоа услуга из оихпве 
надлежнпсти, уређеое оихпве прганизације 
и управљаое и  

- уређеое и пбезбјеђеое изградое, 
пдржаваоа и кприщћеоа јавних пбјеката и 
кпмуналне инфраструктуре за пбављаое 
функција Града. 
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Члан 14. 
 Ппред утврђених ппслпва,  град пбавља и 
ппслпве из надлежнпсти државне управе кпји су јпј 
пренесени закпнпм.  
 Градпнашелник је пбавезан пбавити 
кпнсултације са државним прганима у циљу 
прганизпваоа изврщаваоа ппслпва из претхпднпг 
става, кап и пбезбјеђиваое финансијских и других 
пптребних услпва за оихпвп ефикаснп изврщаваое. 
 

Члан 15. 
 Град има правп да се бави свим питаоима пд 
лпкалнпг интереса кпја нису Закпнпм искљушена из 
оегпве надлежнпсти, нити дпдијељена некпм 
другпм нивпу власти. 
 

Члан 16. 
 Изврщеое ппслпва Града пбезбјеђиваће се 
крпз кпнкретизацију ппслпва у ппсебним пдлукама, 
квалитетну прганизацију Градске административне 
службе, кадрпвску пппуну,  кприщтеое услуга 
пвлащтених и струшних  правних и физишких  лица, 
кап и крпз међуспбну сарадоу са другим градпвима 
и прганизацијама.  
 
III ПРГАНИЗАЦИЈА И РАД ПРГАНА ГРАДА 
 

Члан 17. 
 Пргани града су: 
 
  а) Скупщтина Града и  
  б) Градпнашелник. 
 
 а) Скупщтина Града 
  

Члан 18. 
 Скупщтина Града  је прган пдлушиваоа и 
креираоа пплитике Града и надлежна је да: 

- дпнпси Статут Града, 
- дпнпси пдлуке и друга ппщта акта и даје 

оихпвп аутентишнп тумашеое, 
- дпнпси бучет и заврщни рашун бучета, 
- дпнпси екпнпмски план, план развпја и 

инвестиципне прпграме, 
- дпнпси развпјне прпстпрне и урбанистишке 

планпве и прпграме, 
- дпнпси прпграм уређеоа грађевинскпг 

земљищта, 
- дпнпси спрпведбене планпве, 
- дпнпси пдлуке и друга ппщта акта п 

пбављаоу функције из пбласти културе, 
пбразпваоа, сппрта, здравства, спцијалне 

защтите, инфпрмација, занатства, туризма, 
угпститељства и защтите пкплине, 

- дпнпси пдлуке и друга ппщта акта у пбласти 
цивилне защтите и прптивппжарне защтите  у 
складу са закпнпм и предузима мјере за 
функципнисаое цивилне защтите и 
прптивппжарне защтите, 

- дпнпси пдлуке п прибављаоу,  управљаоу и 
распплагаоу импвинпм Града, 

- дпнпси пдлуку п пдређиваоу назива улица, 
тргпва и дијелпва насељених мјеста,  

- дпнпси пдлуку п прпглащеоу празника Града, 
- дпнпси пдлуку п упптреби грба Града, 
- дпнпси пдлуку п шланству Града у Савезу 

ппщтина и градпва и п удруживаоу у друге 
савезе и прганизације, 

- дпнпси план кприщтеоа јавних ппврщина, 
- дпнпси пдлуку п прпглащеоу ппшасних 

грађана и уређује права и пбавезе из те 
пдлуке, 

- дпнпси пдлуку п наградама и признаоима, 
- бира и разрјещава предсједника Скупщтине 

града, пптпредсједника Скупщтине   града, 
секретара Скупщтине Града и шланпве 
сталних и ппвремених радних тијела 
Скупщтине града, 

- бира  замјеника градпнашелника на приједлпг 
градпнашелника и у слушајевима 
предвиђеним Статутпм разрјещава замјеника 
градпнашелника, 

- бира на приједлпг градпнашелника  
нашелнике пдјељеоа градске 
административне службе,  

- пбразује струшну службу за пптребе 
скупщтине и оених радних тијела, 

- пдлушује п задужеоу Града,  
- усваја Ппслпвник Скупщтине града,  
- разматра гпдищои извјещтај п раду 

градпнашелника и п истпм заузима свпј став, 
- пдлушује п ппкретаоу иницијативе за пппзив 

градпнашелника, у складу са закпнпм кпјим се 
уређује избпр градпнашелника, 

- пснива предузећа и устанпве кпмуналних и 
других дјелатнпсти за пбављаое ппслпва пд 
интереса за Град и управља истим у складу са 
закпнпм, 

- расписује јавни зајам  и сампдппринпс, 
- расписује референдум, 
- даје мищљеое п метпдплпгији за утврђиваое 

накнаде за врщеое ппвјерених ппслпва 
- врщи друге ппслпве утврђене  Статутпм  и 

закпнпм. 
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Члан 19. 

 Скупщтина града  има 31 пдбпрника кпји се 
бирају на перипд пд 4 (шетири) гпдине. 
 Пдбпрници се бирају на неппсредним и 
тајним избприма на ппдрушју цијелпг Града у складу 
са закпнпм. 

Члан 20. 
 Скупщтина града пдлушује на сједницама п 
питаоима из свпје надлежнпсти већинпм гласпва пд 
укупнпг брпја пдбпрника, псим када је другашије 
прпписанп закпнпм и статутпм Града. 
 Сједнице скупщтине града пдржавају се у 
секуларнпм амбијенту. 
 

Члан 21. 
 Скупщтина Града има предсједника и 
пптпредсједника Скупщтине града, кпје бира на 
временски перипд  трајаоа мандата Скупщтине 
града. 
 Предсједник и пптпредсједник Скупщтине 
града бирају се на кпнститутивнпј сједници 
Скупщтине града из реда пдбпрника већинпм 
гласпва пд укупнпг брпја изабраних пдбпрника.  
 Предсједник Скупщтине града заступа и 
представља Скупщтину града, сазива сједнице 
Скупщтине града и оима предсједава. 
 Пптпредсједник Скупщтине града пбавља 
ппслпве кпје му ппвјери Предсједник Скупщтине 
града у складу са закпнпм и Ппслпвникпм Скупщтине 
града. 
 Пптпредсједник Скупщтине града замјеоује 
предсједника Скупщтине града и дјелује у оегпвп 
име када је предсједник Скупщтине града пдсутан 
или спријешен у изврщаваоу свпјих дужнпсти. 

 
Члан 22. 

 Нпвпизабрана Скупщтина града сазваће се 
ради кпнституисаоа најкасније 45 дана пд дана 
верификације пдбпрнишких мандата пд стране 
Избпрне кпмисије БиХ. 
 Кпнститутивну сједницу пп правилу сазива 
предсједник Скупщтине града из ранијег сазива и 
опм предсједава дп избпра раднпг предсједнищтва 
кпнститутивне скупщтине. 
 Пстала питаоа у вези са кпнституисаоем 
Скупщтине града  уредиће се  Ппслпвникпм  
Скупщтине града. 
 

Члан 23. 
 Ппслпвникпм Скупщтине града регулищу се 
питаоа кпја се пднпсе на права и пбавезе пдбпрника, 
оихпва пдгпвпрнпст, нашин избпра предсједника и 

пптпредсједника Скупщтине града и оихпва права и 
пбавезе, нашин избпра секретара Скупщтине града и 
оегпва права и дужнпсти, нашин и ппступак избпра 
замјеника градпнашелника, пплагаое свешане 
заклетве и оен садржај, ппступак сазиваоа сједнице 
Скупщтине града, утврђиваое дневнпг реда сједнице 
Скупщтине града, утврђиваое резултата гласаоа, 
пвлащтени предлагаши сазиваоа сједнице у кпликп је 
не сазпве предсједник Скупщтине града , ппступак 
предлагаоа и дпнпщеоа градских прпписа, 
пбавјещтаваое јавнпсти п раду Скупщтине града, 
избпр радних тијела Скупщтине града, оихпв састав, 
надлежнпст,  нашин и садржај рада, садржај и 
ппступак дпнпщеоа прпграма рада Скупщтине града, 
садржај и нашин впђеоа записника п раду сједнице 
Скупщтине града и друга питаоа пд знашаја  за 
прганизацију и рад Скупщтине града. 
 

Члан 24. 
 Несппјиве су функције пдбпрника Скупщтине 
града са функцијпм замјеника градпнашелника, 
секретара Скупщтине града и службеника  
административние службе Града. 
 

Члан 25. 
 Скупщтина Града има стална и ппвремена 
радна тијела и тп: кпмисије, пдбпре и савјете.  
 Предсједник кпмисије, пдбпра и савјета је 
пдбпрник Скупщтине града, псим у слушајевима када 
је тп закпнпм другашије регулисанп.  
 

Члан 26. 
             Избпр радних тијела, оихпв састав, 
надлежнпст, садржај и нашин рада регулищу се 
Ппслпвникпм Скупщтине града. 
 Скупщтина града  приликпм избпра и 
именпваоа радних тијела пбезбјеђује 
прпппрципналну заступљенпст странака сразмјерну 
брпју пдбпрника  у Скупщтини града укпликп се ради 
п шланпвима кпмисије из реда пдбпрника. 
              Скупщтина града мпже за шланпве радних 
тијела именпвати дп једне трећене пд укупнпг  брпја 
шланпва раднпг тијела и лица из реда струшоака 
впдећи при тпме рашуна п наципналнпј 
заступљенпсти кпнститутивних нарпда и псталих. 
 

Члан 27. 
 Скупщтина града има  секретара  кпјег бира и 
именује  накпн прпведене прпцедуре пд стране 
ппсебне кпмисије Скупщтине града, а у складу са 
закпнпм. 
 За секретара Скупщтине града бира се  
диплпмирани правник са 5 (пет) гпдина раднпг 



Страна   55                                                               „СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК“                                                                Брпј: 2/13 

 

искуства и пплпженим струшним испитпм за рад у 
административнпј служби јединице лпкалне 
сампуправе или правпсудним испитпм. 
 Секретар Скупщтине града именује се на 
вријеме  трајаоа мандата Скупщтине града. 
            Секретар Скупщтине града пружа струшну 
ппмпћ предсједнику Скупщтине града и врщи друге 
ппслпве  утврђене Ппслпвникпм Скупщтине града . 
 Струшнпм службпм Скупщтине града 
рукпвпди секретар Скупщтине града. 
 

Члан 28. 
 Функципнери Града су: 
 

1. Градпнашелник, 
2. Замјеник градпнашелника, 
3. Предсједник Скупщтине града и  
4. Пптпредсједник Скупщтине града. 

 
 Функципнери Града  прпфесипналнп 
пбављају свпје функције. 
 

Члан 29. 
Плате, друга права и пбавезе градских 

функципнера утврђују се пдлукпм Скупщтине града у 
складу са Закпнпм п статусу  функципнера јединице 
лпкалне сампуправе. 
  
б) Градпнашелник  
 

Члан 30. 
 Градпнашелник заступа и представља Град и  
нпсилац је изврщне власти у Граду. 
 Градпнашленик рукпвпди Градскпм 
административнпм службпм и пдгпвпран је за оен 
рад. 
 

Члан 31. 
 Градпнашелника бирају грађани на ппщтим 
неппсредним избприма на перипд пд 4 (шетири) 
гпдине у складу са Избпрним закпнпм Републике 
Српске. 
 Изабранпм градпнашелнику ппшиое тећи 
мандат  данпм пвјере мандата пд стране Избпрне 
кпмисије БиХ 
  
 Мандат градпнашелника мпже престати и 
прије истека времена на кпје је изабран у слушају 
пппзива и пставке, а у складу са закпнпм.  

 
Члан 32. 

 Пппзив градпнашелника мпгу ппкренути у 
складу са Избпрним закпнпм и Статутпм: 

- 11 пдбпрника Скупщтине града 
- 10%  бираша уписаних у Бирашки списак града 
- удружеое грађана кпји су пбезбиједили 

ппдрщку 10% бираша уписаних у Бирашки 
списак града. 

 Скупщтина града  је дужна да  иницијативе 
ппднещене  у складу са претхпдним ставпм, стави на 
дневни ред у рпку пд 60 дана. 
 

Члан 33. 
 Градпнашелник има замјеника. 
 Замјеника градпнашелника  бира Скупщтина 
града, на приједлпг градпнашелника, у ппступку 
прпписанпм за избпр предсједника Скупщтине града, 
на првпј  сједници Скупщтине града. 
 Градпнашелник даје Скупщтини града 
пбразплпжеое свпг приједлпга. 
 Замјеник градпнашелника изврщава дужнпсти 
кпје му ппвјери градпнашелник. 
 Замјеник градпнашелника замјеоује 
градпнашелника и дјелује у оегпвп име када је 
Градпнашелник пдсутан или спријешен у изврщаваоу 
свпјих дужнпсти. 
 

Члан 34. 
 Мандат замјеника градпнашелника је везан за 
мандат градпнашелника, пднпснп Скупщтине града. 
 Замјеник градпнашелника мпже бити 
разријещен прије истека мандата: 

- на лишни захтјев ( пставка) 
- на приједлпг градпнашелника и 
- пдлукпм Градпнашелника. 

 
 Скупщтина града  не расправља п лишнпм 
захтјеву већ кпнстатује ппднесени захтјев и дпнпси 
пдлуку п разрјещеоу. 
 Скупщтина града разматра приједлпг 
градпнашелника п разрјещеоу и дпнпси пдлуку. 
Укпликп  Скупщтина града  не усвпји приједлпг п 
разрјещеоу,  градпнашелник мпже разрјещити 
дужнпсти замјеника градпнашелника и п тпм  
извјещтава Скупщтину града. 
 Градпнашелник разрјещава замјеника 
градпнашелника у слушајевима: 

- акп збпг издржаваоа казне затвпра мпра 
бити пдсутан са ппсла щест мјесеци или дуже, 
данпм ступаоа на издржаваое казне,  

- збпг дуге и тещке бплести кпја га пнемпгућава 
да пбавља ту дужнпст, а кпја није краћа пд 
щест мјесеци 

- укпликп Скупщтина града не дпнесе пдлуку п 
разрјещеоу на лишни захтјев за разрјещеое 
или не дпнесе  рјещеое на приједлпг 
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градпнашелника у рпку пд 60 дана пд дана 
ппднпщеоа лишнпг захтјева, пднпснп  
приједлпга градпнашелника. 

  
Члан 35. 

 Градпнашленик је надлежан да: 
- предлаже Статут града , 
- предлаже пдлуке и друга ппщта акта 

Скупщтини града, 
- израђује нацрт и ппднпси Скупщтини града  

на усвајаое гпдищои бучет, гпдищои биланс 
стаоа, екпнпмски план, развпјни план, 
инвестиципни план, прпстпрни и 
урбанистишки план и пстале планске 
регулатпрне дпкументе кпји се пднпсе на 
кприщтеое и управљаое земљищтем, 
укљушујући и кприщтеое јавнпг земљищта, 

- пбавјещтава Скупщтину града п свим 
питаоима из надлежнпсти града, оегпвих 
права и пбавеза, 

- прпвпди лпкалну пплитику у складу са 
пдлукама Скупщтине града, изврщава  бучет и 
пбезбјеђује примјену пдлука и других аката 
Скупщтине града, 

- изврщава закпне и друге прпписе Републике 
шије је изврщеое ппвјеренп Граду, 

- дпнпси пдлуке п псниваоу Градске 
административне службе, 

- дпнпси Правилник п прганизацији и 
систематизацији радних мјеста Градске 
административне службе, 

- предлаже избпр замјеника Градпнашелника и 
разрјещава га дужнпсти у слушајевима 
предвиђеним Статутпм града, 

- предлаже избпр нашелника пдјељјеоа и 
разрјещава их дужнпсти, 

- дпнпси План цивилне защтите Града и 
пбезбјеђује оегпву реализацију, 

- реализује сарадоу Града са другим 
ппщтинама и градпвима, међунарпдним и 
другим прганизацијама, у складу са пдлукама 
и закљушцима Скупщтине града и оених 
пдгпварајућих радних тијела, 

- даје сагласнпст на статуте и друга ппщта акта 
предузећа и устанпва шији је псниваш град, 

- ппднпси извјещтај Скупщтини града п свпм 
раду и раду Градске административне 
службе, 

- ппкреће иницијативу да се дп пдлуке 
надлежнпг суда пбустави пд изврщеоа 
прппис Скупщтине града, ппщти или 
ппјединашни акт, акп сматра да је супрптан 
Уставу и закпну, 

- закљушује угпвпре у име Града, у складу са 
закпнпм и пдлукама  Скупщтине града, 

- рјещава у другпм степену пп жалби на 
првпстепена рјещеоа Градске 
административне службе, укпликп за 
рјещаваое нису надлежни републишки 
пргани, 

- пдгпвпран је за закпнитпст свих аката кпје 
предлаже Скупщтини града, 

- дпнпси пдлуке п распплагаоу нпвшаним 
средствима, 

- пбавља друге ппслпве утврђене Закпнпм, кап 
и ппслпве кпје му ппвјери Скупщтина    града 
у складу са закпнпм. 

 
Члан 36. 

 Градпнашелник  сампсталнп утврђује 
структуру и унутращоу прганизацију Градске  
административне службе у складу за закпнпм.  
 Градска административна служба се 
прганизује и дјелује у складу са критеријумима 
ефикаснпсти, дјелптвпрнпсти и екпнпмишнпсти, кпји 
пбухватају између псталпг ппщтпваое сљедећих  
принципа: 

- пбједиоаваое истих или слишних, пднпснп 
међуспбнп ппвезаних ппслпва у пдгпварајуће 
прганизаципне јединице, 

- закпнитп и благпвременп пдлушиваое п 
правима и пбавезама и на закпну засниваним 
правним интересима  физишких и правних 
лица, 

- струшнп и раципналнп пбављаое ппслпва и 
пствариваое пдгпвпрнпсти заппслених и 
ппстављених лица за оихпвп пбављаое, 

- ефикаснп рукпвпђеое прганизаципним 
јединицама и стални надзпр над пбављаоем 
ппслпва. 

 Кпд дпнпщеоа Правилника п прганизацији и 
систематизацији радних мјеста Градске 
административне службе, градпнашелник впди 
рашуна п финансијским пгранишеоима и јавнпм 
интересу када се ради п административним 
трпщкпвима и узима у пбзир смјернице кпје издаје 
Влада у циљу унапређеоа екпнпмишнпсти рада 
Градске административне службе. 
 

Члан 37. 
 Ппслпви Градске административне службе су: 

- изврщаваое и спрпвпђеое прпписа 
Скупщтине града и градпнашелника , 

- припремаое пдлука и других аката кпје 
дпнпси Скупщтина града и градпнашелник, 
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- изврщаваое и спрпвпђеое закпна  и других 
прпписа и пбезбјеђеое  врщеоа ппслпва шије 
је изврщеое ппвјеренп граду и  

- врщеое струшних и других ппслпва кпје им 
ппвјери градпнашелник и Скупщтина града. 

 
 

IV  ИМПВИНА И ФИНАНСИРАОЕ 
 

Члан 38. 
Импвину Града шини сва ппкретна и 

неппкретна импвина пптребна за изврщаваое 
пбавезних функција, а оу између псталпг шине: 
пбјекти кпмуналне инфраструктуре, ппслпвни и други 
пбјекти јавних кпмуналних предузећа, шији је псниваш 
Град, пднпснп пбјекти шија је изградоа финансирана 
из бучета Града или путем сампдппринпса грађана, 
друга импвина кпју је Град стекап кап правни 
сљедник устанпва и институција кпје су престале да 
ппстпје, кап и ппрема и друга  импвина кпју је град 
стекап у складу са  Закпнпм. 
 

Члан 39. 
 Град има у власнищтву импвину, кпју кпристи 
и кпјпм распплаже у складу са закпнпм, а у интересу  
града и грађана. 
 Град впди евиденцију п свпјпј импвини. 

 
Члан 40. 

 За пбављаое ппслпва утврђених Уставпм, 
закпнпм и Статутпм граду припадају прихпди пд: 
градских ппреза, градских такса, градских накнада, 
импвине, сампдппринпса, нпвшаних казни и псталих 
закпнпм утврђених прихпда.    
 Град има правп да се кредитнп задужује у 
складу са прпцедурама и у границама утврђеним 
закпнпм. 

Члан 41. 
 Град има бучет у кпме се исказују сви оени 
прихпди и расхпди. 
 Бучет Града дпнпси се за календарску гпдину 
прије оенпг ппшетка. 
 Акп се у рпку из претхпднпг става не дпнесе 
бучет, Скупщтина града  дпнпси Пдлуку п 
привременпм финансираоу. 
 Привременп финансираое врщи се пп бучету 
за прптеклу гпдину најдуже 6 мјесеци. 
 У тпку привременпг финансираоа из 
претхпднпг става мпгу се кпристити средства највище 
у висини пстварених прихпда у ппсљедоих 6 мјесеци  
гпдине  кпја претхпди гпдини за кпју се бучет дпнпси, 
увећaних пп стппи  раста цијена на малп у  Републици 

у перипду на кпји се Пдлука п привременпм 
финансираоу дпнпси.  
 

Члан 42. 
 Градпнашелник извјещтава Скупщтину града п  
пплугпдищоем и гпдищоем изврщеоу бучета Града. 
 Скупщтина града п извјещтајима из првпг 
става дпнпси пдлуку.  
 

Члан 43. 
 Градпнашелник фпрмира  Интерну кпнтрплу и 
дпнoси Правилник п интерним кпнтрплним 
ппступцима, кпјим  се регулищу прпцедуре и 
ппступци ствараоа пбавеза  коигпвпдственпг  
евидентираоа и трпщеоа средстава. 
  
V AКТИ  ПРГАНА  ГРАДА 
 

Члан 44. 
Пргани града у врщеоу ппслпва из свпг 

дјелпкруга дпнпсе: 
Статут, Ппслпвник, пдлуке, правилнике, наредбе, 
рјещеоа, упутства, закљушке,преппруке и резплуције. 
 

Члан 45. 
Скупщтина дпнпси Статут, Ппслпвник, пдлуке, 

закљушке, преппруке и резплуције. 
 

Члан 46. 
Градпнашелник у врщеоу ппслпва дпнпси 

пдлуке, правилнике, наредбе, упутства, рјещеоа и 
закљушке. 

Члан 47. 
Пргани Градске административне службе 

дпнпсе рјещеоа и закљушке. 
 

Члан 48. 
Пдлуке и други ппщти акти пргана града пбјављују се 
у „Службенпм гласнику града“. 

 
Члан 49. 

 Приједлпг за дпнпщеое акта  из надлежнпсти 
Скупщтине града мпгу ппднијети градпнашелник 
Града, сваки пдбпрник, радна тијела Скупщтине 
града и 1000 бираша са ппдрушја Града.  
   
 Иницијативу за дпнпщеое акта из 
надлежнпсти пргана Града мпгу ппкренути и грађани  
кап и удружеоа грађана кпји су за свпју иницијативу 
пбезбиједили најмаое ппдрщку пд 500 бираша са 
ппдрушја Града. 
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Члан 50. 
 Градпнашелник дпставља Министарству 
управе и лпкалне сампуправе  Службени гласник 
Града у рпку пд 15 дана пд дана оегпвпг 
пбјављиваоа. 
 
 VI  ЈАВНПСТ РАДА ПРГАНА ГРАДА 
 

Члан 51. 
 Град пбезбјеђује инфпрмисаое и јавнп 
пбавјещтаваое п питаоима пд знашаја за живпт и рад 
грађана Града, и тп: 

- путем средстава јавнпг инфпрмисаоа,  
- пбјављиваоем пдлука и других аката пргана 

Града,  
- птвпрених сједница Скупщтине града, 
- прганизпваоем рада Инфп-пулта   и  
- путем присуствпваоа заинтереспваних 

грађана сједницама Скупщтине града. 
 

Члан 52. 
 Градпнашелник и предсједник Скупщтине 
града или пд оих пвлащтени службеник, крпз 
прганизпваое редпвних кпнференција за щтампу и 
даваоем јавних саппщтеоа,  пбезбјеђује услпве за 
ефикаснп инфпрмисаое јавнпсти. 
 Кап услпв из става 1. пвпг шлана, између 
псталпг  сматрају се адекватан прпстпр, пдређиваое 
службеника за кпмуникацију са медијима и 
усппстављаое прптпкпла п пствариваоу те 
кпмуникације. 
 

Члан 53. 
 Сједнице Скупщтине града су, пп правилу,  
јавне. 

Члан 54. 
 Град инфпрмище  јавнпст  п свпм раду путем 
пбјављиваоа аката пргана Града  у „Службенпм 
гласнику града Приједпра“.  
            „Службени гласник Града Приједпра“ 
пбјављује се и путем интернет странице Града 
Приједпра. 

Члан 55. 
  Град пбезбјеђује услпве да грађани и 
представници правних лица путем  Инфп-пулта  
дпбију пптпуне и благпвремене инфпрмације п свим 
питаоима  битним за пствариваое оихпвих права из   
надлежнпсти оених пргана. 

 
Члан 56. 

 Град пбезбјеђује да грађани и правна лица 
мпгу давати притужбе и пригпвпре на рад пргана 
Града и Градске административне службе. 

 
Члан 57. 

 Град пбезбјеђује израду и ажурираое впдишa 
за грађане и индекс регистре инфпрмација  у складу 
са Закпнпм п слпбпди приступа инфпрмацијама. 
 

Члан 58. 
           Ппслпвникпм Скупщтине града детаљније се 
регулищу нашин и услпви присуствпваоа 
заинтереспваних грађана сједницама Скупщтине 
града. 
 

VII УЧЕШЋЕ ГРАЂАНА У ЛПКАЛНПЈ   
      САМПУПРАВИ 

 
Члан 59. 

 У ппслпвима лпкалне сампуправе грађани 
пдлушују ппсреднп путем свпјим представника 
изабраних у скупщтину града и неппсреднп. 
 Пблици неппсреднпг ушещћа грађана у 
лпкалнпј сампуправи су: 

- референдум, 
- збпр грађана,  
- грађанска иницијатива, 
- мјесна заједница, 
- јавна расправа, 
- и други пблици кпји нису закпнпм забраоени. 

 
Члан 60. 

 Скупщтина града пдлушује п  расписиваоу  
референдума ради неппсреднпг изјащоаваоа 
грађана п свакпм питаоу из свпје надлежнпсти. 
 Референдумпм се пдлушује п  питаоима кпја 
захтијевају неппсреднп лишнп ушещће грађана и када 
тп захтјева ппщти интерес у Граду.  
 

Члан 61. 
 Пдлука на референдуму сматра се дпнесенпм  
акп се за оу изјасни већина пд укупнпг брпја 
уписаних бираша. 
 Пдлука дпнесена на референдуму је пбавезна 
и пбјављује се у Службенпм гласнику Града. 

Члан 62. 
 Приједлпг за расписиваое референдума 
Скупщтини града, мпже ппднијети Градпнашелник 
или најмаое 11 пдбпрника у Скупщтини града. 
 Ппступак спрпвпђеоа градскпг  референдума 
ближе се уређује пдлукпм Скупщтине града у складу 
са закпнпм. 
 

Члан 63. 
 Збпр грађана мпже сазвати Градпнашелник, 
предсједник Скупщтине града, предсједник савјета 
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мјесне заједнице и сваки пдбпрник Скупщтине града 
на ппдрушју мјесне заједнице на кпјпј има 
пребивалищте. 
 Сазиваое и нашин рада збпра грађана 
регулисаће  се ппсебнпм пдлукпм. 
 Предсједник  савјета мјесне заједнице дужан 
је сазвати збпр грађана  на писани захтјев најмаое 50 
бираша.   
 

Члан 64. 
 Грађани Града ппкрећу иницијативе за  пна 
питаоа кпја су предвиђена закпнпм и Статутпм.  
 Иницијативу мпже ппкренути најмаое 500 
грађана Града. 
 
 Скупщтина града је дужна  да у рпку пд 60 
дана пд дана дпбијаоа иницијативе пбави расправу 
и грађанима дпстави пбразлпжен пдгпвпр. 
 

Члан 65. 
 Јавна расправа се пбезбјеђује на пснпву 
пдлуке пргана Града.  
 Јавна расправа се пбавезнп прганизује у 
ппступку дпнпщеоа Статута, бучета и других аката 
утврђених закпнпм. 
 

Члан 66. 
 Ппдрушје Града  дијели се на мјесне 
заједнице. 
 Мјесна заједница се фпрмира за дип једнпг, 
једнп или вище насељених мјеста кпја шине 
теритпријалну екпнпмску цјелину за задпвпљеое 
пптреба станпвнищтва у мјеснпј заједници. 
 У мјеснпј заједници, грађани мпгу 
задпвпљавати заједнишке пптребе и интересе у 
пбластима уређеоа насеља, станпваоа, кпмуналне 
дјелатнпсти, здравствене и спцијалне защтите, 
защтите живптне средине,  пбразпваоа и васпитаоа, 
културе и физишке културе кап и другим пбластима 
кпји сами утврде статутпм мјесне заједнице и другим 
актима. 
 

Члан 67. 
 Нашин пбразпваоа, ппслпви прганизације и 
нашин финансираоа мјесних заједница детаљније се 
уређују ппсебнпм пдлукпм у складу са закпнпм.  
 
 VIII САРАДОА ГРАДА СА ДРУГИМ   
                    СУБЈЕКТИМА 
 

Члан 68. 
 У пбласти лпкалне сампуправе Град пстварује 
сарадоу са другим ппщтинама и градпвима.  

 Сарадоа из става 1. пвпг шлана планира се и 
пстварује у пним ппслпвима кпји су пд оихпвпг 
заједнишкпг интереса. 
 

Члан 69. 
 Град мпже приступити међунарпдним 
удружеоима, лпкалним заједницама других држава 
и сарађивати са оима у складу са Уставпм, закпнпм и 
међунарпдним угпвприма. 
 Пдлуку из става 1. пвпг шлана дпнпси 
Скупщтина града сампсталнп или на приједлпг 
градпнашелника. 

Члан 70. 
 Град се мпже удружити у Савез ппщтина и 
градпва Републике Српске п шему пдлуку дпнпси 
Скупщтина града. 
 Удруживаоем из става 1. пвпг шлана у Савез 
ппщтина и градпва Републике Српске пстварују се и 
унапређују пдређени заједнишки интереси и 
псигурава оихпва защтита. 
 
IX ППСТУПАК ЗА ДПНПШЕОЕ И ПРПМЈЕНУ  СТАТУТА   
     ГРАДА 
 

Члан 71. 
 П прпмјени Статута града пдлушује Скупщтина 
града. 
 Приједлпг за дпнпщеое или измјену Статута 
града мпгу ппднијети градпнашелник    Града, 
најмаое 11 пдбпрника Скупщтине града и 1000 
бираша са ппдрушја Града. 
 Приједлпг из става 2. пвпг шлана мпра бити 
пбразлпжен, а ппднпси се предсједнику Скупщтине 
града у писанпм пблику. 
 

Члан 72. 
 П приједлпгу за прпмјену Статута града 
расправља се на сједници Скупщтине града. 
 Акп се не прихвати приједлпг за прпмјену 
Статута града исти приједлпг се не мпже ставити на 
дневни ред сједнице Скупщтине града прије истека 
щест мјесеци пд дана када је расправа п приједлпгу 
за прпмјену Статута закљушена на сједници 
Скупщтине града. 
 П прихваћенпм приједлпгу за прпмјену 
Статута града прганизује се јавна расправа. 
 У изузетним слушајевима, приједлпг за 
прпмјену Статута града мпже бити усвпјен и без јавне 
расправе, п шему пдлушује Скупщтина града. 
 Статут града  се усваја и мијеоа пдлукпм за 
кпју је гласап најмаое 21 пдбпрник Скупщтине града. 
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Х ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ПДРЕДБЕ 
 

Члан 73. 
 Данпм ступаоа на снагу пвпг Статута престаје 
да важи Статут Ппщтине Приједпр ("Службени 
гласник ппщтине  Приједпр",брпј: 2/2000 ппд брпјем 
01-022-7/2000),  
 

Члан 74. 
 Статут града ступа на снагу псам дана накпн 
пбјављиваоа  у "Службенпм  гласнику Града 
Приједпр". 

 
Члан 75. 

 Припадницима свих наципналних маоина 
гарантује се једнп пдбпрнишкп мјестп у Скупщтини 
града Приједпра.  

Члан 76. 
 Пдлуке и други прпписи Града ускладиће се 
са пдредбама пвпг Статута у рпку пд гпдину дана  пд 
дана оегпвпг ступаоа на снагу. 
 Приликпм усклађиваоа пдлука п псниваоу 
јавних предузећа устанпва и прганизација шији је 
псниваш Град ппсебнп ће се впдити рашуна да Град 
пствари дпминантну улпгу у управљашкпј функцији и 
да се ствпри функципнална веза између 
градпнашелника и директпра предузећа, устанпва и 
прганизација у циљу правилнпг управљаоа и 
пшуваоа импвине и ефикаснпг изврщаваоа 
прпграмских задатака. 
 

Члан 77. 
 Изузетнп пд претхпднпг шлана, ппсебне 
пдлуке п: пблику, садржају и упптреби грба, 
празницима Града, збпру грађана и мјесним 
заједницама, ускладиће се са пвим Статутпм 
најкасније у рпку пд 6 (щест) мјесеци пд дана 
ступаоа на снагу Статута града. 
 Укпликп се пдлуке из претхпднпг става не 
дпнесу, пднпснп не ускладе у наведенпм рпку, 
престају да важе ппстпјеће пдлуке п грбу и мјесним 
заједницама.  
 

 
 
Брпј:01-022-11/13                 ПРЕДСЈЕДНИК 
        Приједпр                      КПМИСИЈЕ ЗА ПРППИСЕ 
Датум: 12.02.2013.гпд.           Далибпр Грабеж, с.р.             
 
 
 
 
 

14. 

На пснпву шлана 53. алинеја 5. Ппслпвника 
Скупщтине града Приједпра („Службени гласник 
ппщтине Приједпр“, брпј: 9/09 и „Службени гласник 
града Приједпра“ брпј: 9/12) и шлана 4. Пдлуке п 
усклађиваоу Ппслпвника скупщтине ппщтине 
Приједпр („Службени гласник града Приједпра“, брпј: 
9/12), Кпмисија за прпписе, на сједници пдржанпј 
12.02.2013. гпдине, утврдила је прешищћени текст 
Ппслпвника Скупщтине града Приједпра кпг шине: 
Ппслпвник Скупщтине ппщтине Приједпр („Службени 
гласник ппщтине Приједпр“, брпј: 9/09) и Пдлука п 
усклађиваоу Ппслпвника Скупщтине Приједпр 
(„Службени гласник града Приједпра“, брпј: 9/12), 
такп да сада гласи: 

 

П О С Л О В Н И К 
СКУПШТИНЕ ГРАДА ПРИЈЕДОРА 

-ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ- 
 

 I ППШТЕ ПДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 Пвим Ппслпвникпм Скупщтине града (у 
даљем тексту: Ппслпвник)   уређује се рад и 
прганизација Скупщтине града Приједпра ( у даљем 
тексту: Скупщтина) и  питаоа кпја се пднпсе  на права 
и пбавезе пдбпрника, оихпву пдгпвпрнпст, нашин 
избпра предсједника и пптпредсједника Скупщтине  
и оихпва права и пбавезе, нашин избпра секретара 
Скупщтине и оегпва права и дужнпсти, нашин и 
ппступак избпра замјеника градпнашелника , 
пплагаое свешане заклетве и оен садржај, ппступак 
сазиваоа сједнице Скупщтине, утврђиваое дневнпг 
реда сједнице Скупщтине, утврђиваое резултата 
гласаоа, пвлащтени предлагаши и сазиваоа 
сједнице, у кпликп је не сазпве предсједник 
Скупщтине, ппступак предлагаоа и дпнпщеоа 
ппщтинских прпписа, пбавјещтаваое јавнпсти п раду 
Скупщтине, избпр радних тијела Скупщтине, оихпв 
састав, надлежнпст, нашин и садржај рада, садржај и 
ппступак дпнпщеоа прпграма рада Скупщтине, 
садржај и нашин впђеоа записника п раду сједнице 
Скупщтине и друга питаоа пд знашаја за прганизацију 
и рад Скупщтине, а све у складу са Уставпм, закпнпм 
и Статутпм града Приједпра (у даљем тексту: Статут). 
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Члан 2. 
 Акп некп питаое пд важнпсти за рад и 
прганизацију  Скупщтине није уређенп пвим 
Ппслпвникпм, уредиће се закљушкпм Скупщтине. 
 Закљушак из претхпднпг става примјеоује се 
данпм дпнпщеоа. 
 Закљушак из става 1. пвпг шлана не мпже бити 
у супрптнпсти са Статутпм  и пдредбама  пвпг 
Ппслпвника. 

Члан 3. 
 Скупщтина ради на сједницама, а пдлушује п 
питаоима из свпје надлежнпсти у складу са закпнпм 
и Статутпм и пп ппступку утврђеним пвим 
Ппслпвникпм. 
 

Члан 4. 
           Скупщтину представља предсједник 
Скупщтине. 
 

Члан 5. 
 Скупщтина има пешат у складу са Закпнпм. 
 П шуваоу и упптреби пешата стара се секретар 
Скупщтине. 
 

Члан 6. 
 Скупщтина се у свпм раду служи језикпм 
српскпг нарпда, језикпм бпщоашкпг нарпда и 
језикпм хравтскпг нарпда. 
 Службена писма Скупщтине су ћирилица и 
латиница. 
 
II КПНСТИТУИСАОЕ СКУПШТИНЕ 
 

1. Сазиваое прве  сједнице Скупщтине. 
 

 Члан 7. 
 Прву сједницу Скупщтине, ппслије заврщених 
избпра, сазива предсједник Скупщтине из претхпднпг 
сазива, у рпку пд 30 дана накпн щтп Централна 
избпрна кпмисија БиХ пптврди, пвјери и пбјави 
резултате и предсједава сједницпм дп избпра Раднпг 
предсједнищтва прве сједнице Скупщтине. 
 Предсједник Скупщтине града  претхпднпг 
сазива, најкасније 10 дана пд дана пбјављиваоа 
извјещтаја Централне избпрне кпмисије БиХ, сазива 
представнике парламентарних странака у функцији 
припреме прве сједнице Скупщтине  нпвпг сазива. 
 Акп је предсједник Скупщтине из претхпднпг 
сазива спријешен да сазпве сједницу Скупщтине или 
не мпже да јпј предсједава дп избпра раднпг 
предсједнищтва прве сједнице Скупщтине, сједницу 
ће сазвати и опме предсједавати пптпредсједник 
Скупщтине. 

 У слушају спријешенпсти пптпредсједника, 
сједницу Скупщтине ће сазвати и опме 
предсједавати најстарији пдбпрник из реда 
нпвпизабраних пдбпрника у Скупщтини. 
 

Члан 8. 
Лице из шлана 7. кпје је сазвалп Скупщтину 

(предсједавајући) предлаже да Скупщтинпм 
предсједава Раднп предсједнищтвп кпје је 
усаглащенп на кпнсултативним састанцима 
представника парламентарних странака, а кпје шине 
три пдбпрника из реда странака кпје имају највище 
пдбпрника у Скупщтини. 
 Раднп предсједнищтвп предлаже лице кпје је 
сазвалп Скупщтину. 
 

Члан 9. 
 Предсједавајући прве сједнице предпшава 
Скупщтини  извјещтај Централне избпрне кпмисије 
Бпсне и Херцегпвине п пвјери мандата лицима кпја 
су дпбила пдбпрнишки мандат. 
 Пдбпрници са пвјереним мандатпм 
преузимају дужнпст заједнишким даваоем и 
ппјединашним  пптписиваоем свешане заклетве. 
 Свешану заклетву дужни су пред Скупщтинпм  
дати и пптписати сви пдбпрници са накнаднп 
дпдијељеним мандатима. 
 

Члан 10. 
 Ппслије даваоа и пптписиваоа свешане 
заклетве  предсједавајући Скупщтине кпнстатује да је 
верификпван мандат нпвпизабраним пдбпрницима, 
те да је престап мандат пдбпрницима претхпднпг 
сазива кап и функципнерима и  свим изабраним 
лицима и да је дпнесенп рјещеое п верификацији 
пднпснп престанку мандата. 
 Накпн тпга предсједавајући даје на 
разматраое и усвајаое дневни ред кпји је претхпднп 
усаглащен са градпнашелникпм и представницима 
пплитишких партија и странака кпје партиципирају у 
Скупщтини. 
 

Члан 11. 
 На првпј сједници Скупщтине  врщи се избпр 
предсједника и шланпва Кпмисије за избпр и 
именпваоа.  
 Кпмисија за избпр и именпваоа уз претхпдне 
кпнсултације са представницима пплитишких 
странака и кпалиција заступаљених у Скупщтини  
предлаже кандидате за предсједника и 
пптпредсједника Скупщтине . 
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 Приједлпг за избпр предсједника и 
пптпредсједника Скупщтине мпже ппднијети и сваки 
пдбпрник Скупщтине . 
 Замјеника градпнашелника бира Скупщтина 
града на приједлпг Градпнашелника. 
 Избпр предсједника, пптпредсједника 
Скупщтине и замјеника градпнашелника врщи се 
тајним гласаоем у складу са Статутпм и пвим 
Ппслпвникпм. 
 

Члан 12. 
 Накпн избпра, Предсједник Скупщтине  
преузима даље рукпвпђеое сједницпм  Скупщтине. 

 
Члан 13 

 На првпј сједници Скупщтине, дп избпра 
секретара и нашелника пдјељеоа Скупщтина именује 
врщипце дужнпсти истих. 
 

Члан 14. 
 Избпр псталих кпмисија, савјета и пдбпра  кап 
сталних радних тијела Скупщтине, шији се брпј, назив, 
састав и надлежнпст утврђују пвим Ппслпвникпм 
врщи се накпн усаглащаваоа са пплитишким 
партијама и кпалицијама кпје партиципирају у 
Скупщтини града. Наведену активнпст впди Кпмисија 
за избпр и именпваоа. 
 
III  ПСТВАРИВАОЕ ПРАВА И ДУЖНПСТИ   
     ПДБПРНИКА 
 

Члан 15. 
 Пдбпрник данпм верификације мандата 
пстварује права и дужнпсти утврђене закпнпм, 
Статутпм и Ппслпвникпм.  

 
Члан 16. 

 Пдбпрницима се издаје пдбпрнишка 
легитимација и акредитација. 
 У пдбпрнишкпј легитимацији се навпди име, 
презиме и серијски брпј легитимације. 
 Секретар Скупщтине стара се п издаваоу и 
евиденцији издатих пдбпрнишких легитимација. 
 У акредитацији се навпди име, презиме и 
функција. 
 Накпн истека мандата, пдбпрник је дужан 
вратити пдбпрнишку легитимацију ради ппнищтеоа. 

 
Члан 17. 

 Пдређена имунитетска права  пдбпрника и 
друга права кпја пдбпрник мпже да пстварује, 
регулисаће  се ппсебнпм пдлукпм у складу са 
Закпнпм. 

Члан 18. 
 У пствариваоу свпјих функција у Скупщтини, 
пдбпрник има права и дужнпсти: 

- да присуствује сједници Скупщтине и раднпг 
тијела Скупщтине шији је шлан и да ушествује у 
оихпвпм раду и пдлушиваоу, 

- да ппкреће иницијативе за разматраое и 
рјещаваое пдређених питаоа и даје  
приједлпге за дпнпщеое аката из 
надлежнпсти Скупщтине, 

- да ппкреће иницијативе и даје приједлпге за 
унапређеое рада Скупщтине и радних тијела, 

- да у ппступку припремаоа и дпнпщеоа 
прпграма рада Скупщтине предлаже 
унпщеое у прпграм рада питаоа пд интереса 
за грађане шије интересе изражава у 
Скупщтини, 

- да ппкреће расправу п спрпвпђеоу утврђене 
пплитике или п питаоима кпја се пднпсе на 
изврщаваое закпна, других прпписа и ппщтих 
аката и предлаже мјере за оихпвп 
спрпвпђеое, 

- да ппставља пдбпрнишка питаоа кпја се 
пднпсе на рад Градпнашелника и 
Административне службе града у 
изврщаваоу закпна, других прпписа и ппщтих 
аката Скупщтине, кап и на рад институција пд 
интереса за град, 

- да улаже амандмане на приједлпге аката. 
 
 Детаљнија права, пбавезе и нашин ппнащаоа 
кап и пдгпвпрнпст пдбпрника регулище се ппсебнпм 
пдлукпм Скупщтине (Кпдекс ппнащаоа). 
 

Члан 19. 
 Пдбпрник кпји је спријешен да присуствује 
сједници Скупщтине и сједницама радних тијела 
Скупщтине, или из пдређенпг разлпга треба у тпку 
рада  да напусти сједницу, дужан је да п тпме 
благпвременп пбавијести предсједника Скупщтине, 
пднпснп предсједника пдгпварајућег раднпг тијела. 

 
Члан 20. 

 Пдбпрник има правп да тражи пбавјещтеое 
пд предсједника Скупщтине, предсједника радних 
тијела скупщтине и градпнашелника, а путем Службе 
за административне ппслпве Скупщтине и пд 
пдгпвпрних  лица Административне службе града, п 
питаоима кпја се пднпсе на ппслпве из пквира 
оихпвих права и дужнпсти, пднпснп на ппслпве из 
надлежнпсти Административне службе града, кпја су 
му пптребна за пствариваое функције пдбпрника.  
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Члан 21. 
 Пдгпвпрна лица заппслена у 
Административнпј служби града дужна су да 
пдбпрницима, на оихпв захтјев пбезбједе пптребне 
ппдатке и инфпрмације п свим питаоима кпја су пд 
знашаја за пбављаое дужнпсти пдбпрника, те пруже 
пдгпварајућу струшну ппмпћ у врщеоу оихпве 
функције. 
 

Члан 22. 
 Служба за административне ппслпве 
Скупщтине пбезбјеђује услпве за врщеое функције 
пдбпрника и на оихпвп тражеое, пружа струшну 
ппмпћ у изради приједлпга кпје пни ппднпсе 
Скупщтини и радним тијелима Скупщтине, ппмаже 
им у врщеоу других ппслпва кпје им је ппвјерила 
Скупщтина и радна тијела Скупщтине, даје  струшна 
пбјащоеоа п ппјединим  прпблемима на кпје 
наилазе у тпку рада  Скупщтине, стара се п 
пбезбјеђеоу технишких услпва за оихпв рад и 
пбавља административне и друге ппслпве за оихпве  
пптребе. 

Члан 23. 
 Пдбпрник не мпже бити ппзван на кривишну 
пдгпвпрнпст, притвпрен или кажоен за израженп 
мищљеое или за нашин гласаоа у Скупщтини. 
 

Члан 24. 
 Пдбпрници су дужни шувати државну, 
службену и впјну тајну и ппдатке ппвјерљиве 
прирпде и за тп су пдгпвпрни. 
 Предсједник Скупщтине и предсједници 
радних тијела Скупщтине, приликпм дпстављаоа 
материјала пдбпрницима, утврђују степен 
ппвјерљивпсти тих материјала у складу са ппсебним 
прпписпм. 
 

Члан 25. 
 Пдбпрник има правп на накнаду за врщеое 
пдбпрнишке дужнпсти у висини кпју утврди 
Скупщтина свпјпм пдлукпм. 
 Пдбпрник кпји непправданп изпстане са 
засједаоа Скупщтине, и сједнице раднпг тијела, нема 
правп на накнаду за мјесец у кпјем је сједница 
пдржана. 
 Критерији п пправданпсти изпстанка 
регулисаће се ппсебнпм пдлукпм Скупщтине. 
 
IV  ПРГАНИЗАЦИЈА СКУПШТИНЕ 
 

1. Предсједник, пптпредсједник и  
секретар Скупщтине 

 

Члан 26. 
 Скупщтина има предсједника, 
пптпредсједника и секретара Скупщтине кпје бира на 
перипд трајаоа мандата Скупщтине. 
 
 
А. ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 
 

Члан 27. 
Предсједник Скупщтине 

- представља Скупщтину  
- ушествује у припремама, сазива и предсједава 

сједницама Скупщтине 
- предлаже дневни ред сједнице Скупщтине, 
- ушествује у припремама, сазива и впди 

сједнице предсједника пдбпрнишких клубпва, 
- стара се п примјени Ппслпвника Скупщтине, 
- утврђује рад радних тијела Скупщтине, 
- упућује пдбпрницима и радним тијелима 

Скупщтине на разматраое нацрте и 
приједлпге пдлука, других аката и 
материјала, ппкреће иницијативу за  
разматраое ппјединих питаоа из 
надлежнпсти Скупщтине и радних тијела 
Скупщтине, 

- пптписује пдлуке и друге акте кпје дпнпси 
Скупщтина, 

- стара се п пствариваоу  нашела јавнпсти у 
раду Скупщтине и п пствариваоу права 
пдбпрника у пбављаоу пдбпрнишке функције, 

- прима свешане заклетве функципнера кпји у 
складу са Статутпм и Ппслпвникпм, дају пред  
Скупщтинпм, 

- псигурава сарадоу Скупщтине и 
градпнашелника, те прати реализацију пдлука 
и закљушака Скупщтине, 

- врщи и друге ппслпве предвиђене ппсебним 
прпписима и пвим Ппслпвникпм. 

 
Члан 28. 

 Предсједнику Скупщтине престаје функција 
прије истека времена на кпји је изабран, 
ппднпщеоем пставке, престанкпм мандата 
пдбпрника или пппзивпм. 
 Пставка ће се сматрати ппднијетпм пд стране 
предсједника и пптпредсједника Скупщтине и у 
слушају да пни у дужем временскпм перипду не 
испуоавају свпје пбавезе предвиђене Статутпм ,  
Ппслпвникпм Скупщтине, пднпснп не заказују 
сједнице Скупщтине на захтјев надпплпвишне  већине 
пдбпрника у Скупщтини, два пута и вище. 
 У слушају ппднпщеоа пставке, предсједнику 
Скупщтине престаје функција данпм пдржаваоа 
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сједнице на кпјпј је ппднип пставку, пднпснп на првпј 
нареднпј сједници Скупщтине, акп је пставку ппднип 
у времену између двије сједнице. 
 П ппднијетпј пставци се не птвара расправа, 
нити се пдлушује, већ се престанак функције 
предсједника пп пвпм пснпву самп кпнстатује и 
дпнпси рјещеое п разрјещеоу. 
 

Члан 29. 
 Скупщтина мпже разрјещити дужнпсти 
предсједника Скупщтине прије истека времена на 
кпје је изабран  у складу са ппступкпм предвиђеним 
за избпр предсједника Скупщтине акп ппвјерену 
дужнпст не пбавља у складу са Статутпм и пвим 
Ппслпвникпм и не изврщава утврђену пплитику 
Скупщтине. 
 Приједлпг за разрјещеое из става 1. пвпг 
шлана мпра бити пбразлпжен и дпстављен на 
изјащоеое предсједнику Скупщтине. 
  Изјащоаваое  у писанпм пблику, 
предсједник Скупщтине дужан је дпставити 
пдбпрницима и градпнашелнику у рпку не дужем пд 
7 дана.  
 

Члан 30. 
 Акп је предсједнику Скупщтине престап 
мандат прије истека времена на кпје је изабран, 
дужнпст предсједника Скупщтине, дп избпра нпвпг 
предсједника, пбавља пптпредсједник Скупщтине. 
 У слушају престанка функције предсједника 
Скупщтине прије истека времена на кпје је биран, 
Скупщтина ће изврщити избпр предсједника 
Скупщтине, у складу са пдредбама пвпг Ппслпвника. 
 
Б ППТПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 
 

Члан 31. 
 Пптпредсједник Скупщтине ппмаже 
предсједнику Скупщтине у пбављаоу ппслпва из 
оегпве надлежнпсти. 
 Предсједника Скупщтине, у слушају 
привремене спријешенпсти замјеоује 
пптпредсједник Скупщтине. 
 У слушају пдсутнпсти или спријешенпсти и 
пптпредсједника Скупщтине, предсједника 
Скупщтине замјеоује пдбпрник кпга пдреди 
Скупщтина. 

Члан 32. 
 Пптпредсједник Скупщтине мпже ппднијети 
пставку или бити разријещен функције, пп ппступку и 
на нашин предвиђен за престанак функције 
предсједника Скупщтине. 

 У слушају престанка функције 
пптпредсједника Скупщтине прије истека времена на 
кпји је изабран, избпр пптпредсједника врщи се пп 
ппступку и на нашин предвиђен за избпр 
предсједника Скупщтине. 
 
В СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ 
 

Члан 33. 
 Секретар Скупщтине ппмаже предсједнику 
Скупщтине у припремаоу и прганизпваоу сједница 
Скупщтине и пбавља друге ппслпве кпје му ппвјери 
Скупщтина и предсједник Скупщтине. 
 Секретар Скупщтине рукпвпди Струшнпм 
службпм Скупщтине.  
 Секретар  за свпј рад и  рад Струшне службе 
пдгпвпран је Скупщтини. 
 
2. Клубпви пдбпрника 
 

Члан 34. 
 У Скупщтини се пбразују клубпви пдбпрника. 
 Клуб пдбпрника шине пдбпрници са једне 
странашке избпрне листе, са кпалиципне избпрне 
листе или  удружени пдбпрници. 
 

Члан 35. 
 Клуб пдбпрника мпгу пбразпвати најмаое три 
пдбпрника. 
 Клуб пдбпрника пд најмаое три пдбпрника 
мпгу удруживаоем пбразпвати пдбпрници 
пплитишких странака и кпалиција кпје ппјединашнп 
имају маое пд три пдбпрника. 
 Клуб пдбпрника се кпнституище такп щтп се 
предсједнику Скупщтине ппднпси списак шланпва, 
кпји је пптписап сваки шлан клуба пдбпрника. На 
списку се ппсебнп пзнашава име предсједника клуба 
пдбпрника и оегпвпг замјеника. Пдбпрник мпже 
бити шлан самп једнпг клуба пдбпрника.   
 Укпликп у тпку  мандата дпђе дп напущтаоа 
Клуба пд стране пдбпрника, и  тај Клуб  не испуоава  
услпве из  шл. 35. став 1 пвпг Ппслпвника, 
Предсједник Скупщтине на сједници кпнстатује да тај 
Клуб вище не ппстпји.  
 

Члан  36. 
 Предсједници клубпва пдбпрника ппсебнп се 
ангажују у припремама сједница Скупщтине града, 
усаглащаваоу дневнпг реда, те  ушествују у раду 
Скупщтине на нашин утврђен пвим Ппслпвникпм. 
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Члан 37. 
 Клуб пдбпрника представља предсједник 
Клуба пдбпрника. 
 У тпку засједаоа Скупщтине Клуб пдбпрника 
мпже пвластити једнпг свпг шлана да изнесе став 
клуба п пдређенпј ташки дневнпг реда, п шему 
предсједник Клуба пбавјещтава предсједника 
Скупщтине најкасније дп птвараоа расправе п тпј 
ташки дневнпг реда. 
 Акп Клуб пдбпрника представља замјеник 
предсједника, пднпснп пвлащтени представник, пн 
преузима пвлащтеоа предсједника Клуба. 
 

Члан 38. 
 Предсједник клуба пдбпрника, у писменпм 
пблику, пбавјещтава предсједника Скупщтине п 
прпмјени састава Клуба. 
 Приликпм приступаоа Клубу нпвих шланпва, 
предсједник клуба дпставља предсједнику 
Скупщтине оихпве пптписане изјаве п приступаоу. 
 У тпку засједаоа Скупщтине предсједник или 
замјеник предсједника Клуба пдбпрника има правп 
затражити десетпминутну паузу за  кпнсултацију са  
шланпвима Клуба пдбпрника п пдређенпј ташки 
дневнпг реда. 
 Предсједник Скупщтине дужан је дати 
најмаое једну тражену паузу у тпку засједаоа 
Скупщтине. 
 Скупщтина пбезбјеђује прпстпрне услпве за 
рад клубпва пдбпрника кап и неппхпдна финансијска 
средства за оихпв рад. 
 Струшне и административнп - технишке 
ппслпве за пптребе клубпва пдбпрника пбавља 
Служба за административне ппслпве Скупщтине. 
 
 
3. Радна тијела Скупщтине 
 

Члан 39. 
 За разматраое питаоа из надлежнпсти 
Скупщтине, предлагаоа и разматраое аката, кап и за 
прпушаваое и разматраое других питаоа пбразују се  
кпмисије, пдбпри и савјети, кап стална и ппвремена 
радна тијела Скупщтине. 
 

Члан 40. 
 Радна тијела имају предсједника, замјеника 
предсједника и пдређен брпј шланпва. 
 Предсједник раднпг тијела прганизује рад 
раднпг тијела, предлаже дневни ред и предсједава 
сједницама. 
 

 

Члан 41. 
 Састав раднпг тијела треба пдгпварати 
странашкпј и пплнпј заступљенпсти у Скупщтини. 
 Пдбпрник мпже бити шлан једнпг или вище 
радних тијела. 
 За шланпве ппјединих радних тијела мпгу се 
бирати наушни и струшни радници. 
 У слушају из претхпднпг става, предсједник 
раднпг тијела мпже бити самп пдбпрник, изузев акп 
је тп Ппслпвникпм другашије пдређенп.  
 

Члан 42. 
 Стална радна тијела пбразују се пп 
пдредбама Статута и пвпг Ппслпвника. 
 Ппвремена радна тијела пбразују се 
ппсебнпм пдлукпм, кпјпм се пдређује дјелпкруг 
рада, пвлащтеоа и састав раднпг тијела. 
 

Члан 43. 
 Кап стална радна тијела Скупщтине, пбразују 
се кпмисије, пдбпри и савјети шији састав предлаже 
Кпмисија за избпр и именпваое накпн кпнсултација 
са пплитишким странкама и  партијама кпје имају 
пдбпрнике у Скупщтини.   
 Иницијативу за пбразпвое ппвремених 
радних тијела Скупщтине ппкреће предсједник, 
пптпредсједник Скупщтине и сваки пдбпрник у 
Скупщтини. 
 

Члан 44. 
 Радна тијела Скупщтине заузимају ставпве п 
питаоима из свпг дјелпкруга, акп сједници 
присуствује већина шланпва раднпг тијела, а пдлуке 
се дпнпсе већинпм гласпва укупнпг брпја шланпва 
раднпг тијела. 
 

Члан 45. 
 Раднп тијелп ради у сједницама. 
 Сједницу раднпг тијела сазива путем Службе 
за административне ппслпве  Скупщтине, 
предсједник раднпг тијела пп сппственпј иницијативи 
или на захтјев предсједника Скупщтине, 
градпнашелника или већине шланпва раднпг тијела. 
 Укпликп предсједник раднпг тијела не сазпве 
сједницу раднпг тијела на захтјев предсједника 
Скупщтине,  Градпнашелника или већине шланпва 
раднпг тијела у траженпм рпку, сједницу мпже 
сазвати и опме предсједавати замјеник 
предсједника раднпг тијела. 
 Раднп тијелп ппднпси Скупщтини извјещтај 
или закљушак п питаоима кпја су разматрана на 
сједници раднпг тијела. 
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Члан 46. 
 Радна тијела сарађују међуспбнп п питаоима 
кпја су пд заједнишкпг интереса и мпгу да пдржавају 
заједнишке сједнице. 

 
Члан 47. 

 Предсједник раднпг тијела ппкреће 
иницијативу за разматраое ппјединих питаоа из 
дјелпкруга раднпг тијела, стара се п пбавјещтаваоу 
раднпг тијела и пдбпрника п прпблемима из 
дјелпкруга рада раднпг тијела, сарађује са 
предсједницима других радних тијела Скупщтине, 
припрема и сазива сједнице и предсједава 
сједницама, стара се п прпвпђеоу закљушака раднпг 
тијела и пбавља друге ппслпве пдређене пвим 
Ппслпвникпм. 

 
Члан 48. 

 Стална радна тијела Скупщтине су: кпмисије, 
пдбпри и савјети. 
 
КПМИСИЈЕ СКУПШТИНЕ СУ: 

1. Кпмисија за избпр и именпваое, 
2. Мандатнп-имунитетска кпмисија, 
3. Кпмисија за прпписе, 
4. Кпмисија за награде и признаоа, 
5. Кпмисија за вјерска питаоа,  
6. Кпмисија за равнпправнпст пплпва, 
7. Кпмисија за младе, 
8. Кпмисија за бучет и финансије, 
9. Кпмисија за  мјесне заједнице, 
10. Кпмисија за екплпгију и защтиту шпвјекпве 

пкплине. 
 
ПДБПРИ СКУПШТИНЕ СУ: 
 

1. Пдбпр за друщтвени надзпр и представке, 
2. Пдбпр за регипналну и међунарпдну 

сарадоу, 
3. Пдбпр за спцијалну защтиту и 
4. Надзпрни пдбпр. 

 
САВЈЕТИ СКУПШТИНЕ СУ: 
 

1. Савјет за сппрт,  
2. Савјет за културу и 
3. Савјет за безбједнпст 

 
Члан 49. 

Кпмисија за избпр и именпваоа: 
 

- утврђује приједлпге за избпр, именпваое и 
разрјещеоа функципнера кпје бира или 

именује   Скупщтина,у складу са Статутпм и 
пвим Ппслпвникпм, 

- утврђује приједлпг за избпр и именпваое 
секретара Скупщтине, 

- утврђује приједлпг и састав радних тијела 
Скупщтине, 

- утврђује приједлпг за именпваое шланпва 
управних и надзпрних пдбпра предузећа из 
надлежнпсти Скупщтине у складу са Закпнпм 
и Статутпм, 

- сарађује са пплитишким странкама, прганима, 
прганизацијама и предузећима у рјещаваоу 
кадрпвске пплитике у пквиру свпје 
надлежнпсти. 

 
Члан 50. 

 Кпмисија за избпр и именпваоа има 
предсједника, замјеника предсједника и три шлана 
кпји се бирају из реда пдбпрника у Скупщтини 
сразмјернп брпју изабраних пдбпрника странака и 
кпалиција у Скупщтини. 
 Предсједника и замјеника предсједника 
именује Скупщтина. 
 Листу кандидата за избпр предсједника, 
замјеника предсједника и шланпва Кпмисије за избпр 
и именпваоа ппднпси Раднп предсједнищтвп на 
првпј сједници Скупщтине, а на пснпву претхпдних 
кпнсултација са пплитишким странкама и 
кпалицијама кпје имају свпје пдбпрнике у 
Скупщтини. 
 

Члан 51. 
Мандатнп-имунитетска кпмисија 
- разматра питаоа у вези с мандатнп-имунитетским 
правима пдбпрника. 
 

Члан 52. 
 Мандатнп-имунитетска кпмисија има 
предсједника и два шлана кпји се бирају из реда 
пдбпрника у Скупщтини. 
 Кпмисија на првпј сједници бира 
предсједника  Кпмисије у складу са Статутпм града. 
 

Члан 53. 
Кпмисија за прпписе: 

- разматра  нацрте и приједлпге пдлука и 
других  аката кпје дпнпси Скупщтина у 
ппгледу оихпве усклађенпсти са Уставпм, 
закпнпм и Статутпм  кап и у ппгледу оихпве 
правне пбраде, 

- разматра приједлпге и захтјеве за даваое 
аутентишних тумашеоа пдлука и других аката 
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Скупщтине, те утврђује приједлпг аутентишнпг 
тумашеоа, 

- разматра мищљеоа  и приједлпге статутарне 
прирпде упућене Скупщтини, 

- разматра нацрт и приједлпг Статута   
- утврђује нацрт и приједлпг Ппслпвника 

Скупщтине, 
- утврђује прешищћени текст пдлуке и друга 

ппщта акта Скупщтине, када је тим  актима за 
тп пвлащћена, 

- разматра и друга питаоа кпја се пднпсе на 
примјену Статута или других аката  
Скупщтине. 

 
Члан 54. 

 Кпмисија за прпписе има 5 шланпва. Три 
шлана се бирају из реда пдбпрника и два из реда 
струшних радника из пбласти права.  
 Кпмисија има предсједника и замјеника 
предсједника кпји се бирају на првпј сједници 
кпмисије  у складу са Статутпм града и пвим 
Ппслпвникпм. 
 

Члан 55. 
Кпмисија за награде и признаоа: 

- предлаже Скупщтини дпнпщеое пдлука п 
устанпвљаваоу награда и признаоа града 
кпја се дпдјељују за радпве или дјела кпја 
заслужују ппщте признаое и истицаое, 

- утврђује критерије и ппступак за дпдјелу 
награда и признаоа и стара се п оихпвпм 
прпвпђеоу, 

- стара се да ликпвнп или другп умјетнишкп 
рјещеое награде симбплище истпријске и 
културне вриједнпсти града, 

- предлаже пбезбјеђеое бучетских и других 
средстава за нпвшани изнпс награде или 
признаоа, 

- припрема и утврђује приједлпге за дпдјелу 
награда. 

 
Члан 56. 

 Кпмисија за награде и признаоа има 
предсједника и два шлана кпји се бирају из реда 
пдбпрника у Скупщтини . 
 Кпмисија на првпј сједници бира 
предсједника  Кпмисије у складу са Статутпм града и 
пвим Ппслпвникпм. 
 

Члан 57. 
Кпмисија за вјерска питаоа: 

- ради на пствариваоу сарадое са вјерским 
заједницама кпје дјелују на ппдрушју града, 

- залаже се за пствариваое и наципналне 
тплеранције на ппдрушју града, 

- пбавља и друге ппслпве из пве пбласти. 
 

Члан 58. 
 Кпмисија за вјерска питаоа има предсједника 
и два шлана кпји се бирају из реда пдбпрника у 
Скупщтини. 
 Кпмисија на првпј сједници бира 
предсједника  Кпмисије у складу са Статутпм града и 
пвим Ппслпвникпм. 
 

Члан 59. 
Кпмисија за равнпправнпст пплпва: 

- прати примјену и врщи кппрдинацију 
активнпсти са свим субјектима у јединици 
лпкалне сампуправе у прпцесу примјене 
Закпна п равнпправнпсти пплпва;  

- ушествује у изради метпдплпгије за пцјену 
ефеката државне пплитике и прпграма у вези 
са равнпправнпщћу пплпва;  

- пбавља пстале ппслпве везане за прпмпцију 
равнпправнпсти пплпва и за спрпвпђеое 
закпна; 

- разматра питаоа друщтвенпг пплпжаја жена 
и насиља над женама; 

- пстварује сарадоу са невладиним 
прганизацијама кпје имају слишан прпграм 
рада; 

- разматра и друга питаоа у вези с 
пствариваоем равнпправнпсти спплпва. 

 
Члан 60. 

Кпмисија за равнпправнпст пплпва има 
предсједника, замјеника предсједника и три шлана 
кпји се бирају из реда пдбпрника у Скупщтини. 
 Кпмисија на првпј сједници бира 
предсједника и замјеника предсједника   Кпмисије у 
складу са Статутпм и пвим Ппслпвникпм. 
 
 

Члан 61. 
Кпмисија за младе:  

- израђује у сарадои са Пмладинским савјетпм 
града  Приједпра приједлпг средопрпшнпг и 
краткпрпшнпг плана пмладинске пплитике за 
град кпји мпра бити у складу са пмладинскпм 
пплитикпм Републике Српске и предлаже га 
Скупщтини, 

- ушествује у пствариваоу и праћеоу 
пмладинске пплитике за град  заједнп са 
надлежним прганима града, 
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- предлаже Скупщтини при усвајаоу бучета 
града издвајаое нпвшаних средстава 
пптребних за реализацију пмладинске 
пплитике. 

 
Члан 62. 

 Кпмисија за младе има предсједника, 
замјеника предсједника и три шлана. 
Чланпви кпмисије се бирају и тп: три шлана из реда 
пдбпрника Скупщтине и два из реда Пмладинскпг 
савјета града Приједпра. 
 Кпмисија на првпј сједници бира 
предсједника и замјеника предсједника  Кпмисије у 
складу са Статутпм и пвим Ппслпвникпм. 
 

Члан 63. 
Кпмисија за бучет и финансије: 

- прати и разматра ппступак израде Нацрта и 
Приједлпга бучета града и извјещтава п  
изврщеоу бучета, 

- врщи увид у пствариваое прихпда и расхпда 
града, прати прпвпђеое утврђене пплитике, 
изврщаваое закпна, других прпписа и ппщтих 
аката Скупщтине  у пвпј пбласти пд стране 
надлежних служби за управу, 

- прати и разматра питаоа кприщтеоа 
бучетских средстава пд стране кприсника тих  
средстава, 

- предлаже скупщтини  дпнпщеое мјера за 
раципналније и ефикасније кприщтеое 
бучетских средстава и пствариваое утврђене 
пплитике у пбласти прихпда и расхпда града, 

- врщи и друге ппслпве из пбласти  бучета и 
финансија пп пдлукама и закљушцима  
Скупщтине. 
 

Члан 64. 
 Кпмисија за бучет и финансије има 
предсједника, замјеника предсједника и три шлана 
кпји се бирају из реда пдбпрника Скупщтине и из 
реда истакнутих радника из те пбласти. 
 Кпмисија на првпј сједници бира 
предсједника и замјеника предсједника Кпмисије у 
складу са Статутпм града и пвим Ппслпвникпм. 
 

Члан 65. 
Пдбпр за друщтвени надзпр и представке: 

- испитује и разматра представке и приједлпге 
кпје грађани, предузећа и друге прганизације 
и заједнице упућују Скупщтини и према 
пптреби, предлаже надлежним прганима 
мјере за рјещаваое питаоа изнесених у 

приједлпзима и п тпме пбавјещтава 
ппднпсипца, 

- прпушава представке и приједлпге кпјим 
грађани, предузећа и друге прганизације, 
указују на неправилнп прпвпђеое пдредаба 
закпна кап и пдлука и других аката Скупщтине 
пд   стране надлежних пргана и п тпме 
пбавјещтава Скупщтину, 

- разматра и прпушава ппјаве на кпје се у 
представкама и приједлпзима указује, ради 
сагледаваоа узрпка збпг кпјих се представке 
и приједлпзи упућују Скупщтини и предлаже 
предузимаое пптребних мјера. 

 
Члан 66. 

 Пдбпр за друщтвени надзпр и представке има 
предсједника, замјеника предсједника и  три  шлана 
кпји се бирају из реда пдбпрника у Скупщтини. 
 Пдбпр на првпј сједници бира предсједника и 
замјеника предсједника Пдбпра у складу са Статутпм 
града и пвим Ппслпвникпм. 
 

 
Члан 67. 

Кпмисија за мјесне заједнице: 
- разматра иницијативе за пбразпвое мјесних 

заједница и цијени оихпву пправданпст 
- утврђује Приједлпг пдлуке п псниваоу мјесне  

заједнице, пднпснп Приједлпг пдлуке п 
неприхватаоу иницијативе за псниваое 
мјесне заједнице, 

- разматра питаоа ппступка пбразпваоа 
мјесних   заједница,  

- пбавља ппслпве надзпра над радпм пргана 
мјесних заједница и предлаже мјере за 
унапређеое оихпвпг рада, 

- предлаже мјере кпјима се ппдстише 
међуспбна сарадоа, ппвезиваое и 
удруживаое средстава мјесних заједница на 
рјещаваоу питаоа  пд заједнишкпг интереса, 

- предлаже расппдјелу бучетских средстава 
мјесним заједницама, 

- разматра приједлпге, примједбе и 
иницијативе упућене ппщтинским прганима 
из мјесних заједница, те п истим извјещтава 
Скупщтину  града, 

- пбезбјеђује ушещће пдбпрника у раду Збпра  
грађана и Савјета мјесне заједнице, 

- разматра  измјене и дппуне пдлуке п мјесним  
заједницама, 

- врщи и друге ппслпве из пве пбласти пп 
пдлукама  и закљушцима Скупщтине града". 
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Члан 68. 
 Кпмисија за мјесне заједнице има 5 (пет) 
шланпва кпји се бирају из реда пдбпрника у 
Скупщтини града.  
 Кпмисија на првпј сједници бира 
предсједника и замјеника предсједника Кпмисије у 
складу са Статутпм града и пвим Ппслпвникпм. 
 

Члан 69. 
Кпмисија за екплпгију и защтиту шпвјекпве пкплине: 

- разматра питаоа кпја се пднпсе на 
унапређеое и спрпвпђеое пплитике 
защтите прирпдне пкплине пшуваоа и 
развпја прирпдних и ствпрених 
вриједнпсти шпвјекпве пкплине, защтите 
ваздуха, тла, впде и впдптпка. 

- сарађује са пдјељеоима 
Административне службе града у 
рјещаваоу питаоа из свпг дјелпкруга, 

- сарађује са прганизацијама, 
институцијама и невладиним 
прганизацијама кпје се баве защтитпм 
пкплине и прирпднпг насљеђа, 

- пбавља и друге ппслпве из пбласти пп 
пдлукама и закљушцима Скупщтине. 

 
Члан 70. 

 Кпмисија за екплпгију и защтиту шпвјекпве 
пкплине има 5 шланпва. Три шлана се бирају из реда 
пдбпрника и два из реда струшних радника из 
пбласти екплпгије. 
 Кпмисија на првпј сједници бира 
предсједника и замјеника предсједника Кпмисије у 
складу са Статутпм града и пвим Ппслпвникпм. 
  

Члан 71. 
Пдбпр за регипналну и међунарпдну сарадоу: 

- ради на развијаоу екпнпмске, наушне, 
културне и друге сарадое града са другим 
градпвима и ппщтинама у Републици Српскпј, 
Федерацији Бпсне и Херцегпвине и у 
инпстранству, и усппставља сарадоу са 
пдгпварајућим прганима, 

- разматра анализе п  прпизвпдним  
кпнцепцијама и заједнишким улагаоима са 
инпстраним партнерима, пцјеоује услпве за 
псниваое мјещпвитих предузећа и п тпме 
даје мищљеое Скупщтини, 

- кппрдинира рад свих нпсилаца пве 
активнпсти у граду, 

- даје мищљеое Скупщтини п закљушиваоу 
угпвпра п екпнпмскпј сарадои, 

- пбавља и друге ппслпве на развијаоу 
регипналне и међунарпдне сарадое. 

 
Члан 72. 

 Пдбпр за регипналну и међунарпдну сарадоу 
има 5 шланпва. Три  шлана се бирају из реда 
пдбпрника, два из реда пдређених пбласти и има 
предсједника и замјеника предсједника.  
 Пдбпр на првпј сједници бира предсједника и 
замјеника предсједника Пдбпра у складу са Статутпм 
и пвим Ппслпвникпм. 

 
Члан 73. 

 Пдбпр за спцијалну защтиту: 
- разматра питаоа спцијалне защтите на 

лпкалнпм нивпу у складу са Закпнпм п 
спцијалнпј защтити и Статутпм града, 

- кппрдинира са надлежним пдјељеоима 
Административне службе града пп питаоу 
спцијалне защтите  кап и владиним и 
невладиним прганизацијама из пве пбласти 
на лпкалнпм нивпу, 

- разматра планпве и прпграме спцијалне 
защтите и п тпме даје мищљеое Скупщтини, 

- разматра извјещтаје п изврщаваоу Прпграма 
защтите спцијалнп угрпженпг станпвнищтва и  
п тпме даје мищљеое Скупщтини. 

 
Члан 74. 

 Пдбпр за спцијалну защтиту има 5 шланпва, 
три шлана се бирају из реда пдбпрника, два из реда 
пдређених пбласти, Пдбпр има предсједника и 
замјеника предсједника.  
 Пдбпр на првпј сједници бира предсједника и 
замјеника предсједника Пдбпра у складу са Статутпм 
града и пвим Ппслпвникпм. 
 

Члан 75. 
 Надзпрни пдбпр 

- врщи кпнтрплу јавне пптрпщое у граду и  
- надзпр над управљаоем и распплагаоем 

импвинпм града. 
 

Члан 76. 
 Надзпрни пдбпр има 5 шланпва кпје именује 
Скупщтине града, а бирају се из реда струшоака 
екпнпмске и правне струке,на приједлпг пплитишких 
странака кпје партиципирају у Скупщтини. 
 За шланпве Надзпрнпг пдбпра не мпгу се 
именпвати градпнашелник и замјеник 
градпнашелника, пдбпрници Скупщтине града, 
ппсланици Нарпдне скупщтине Републике Српске, 
ппсланици Парламентарне скупщтине Бпсне и 
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Херцегпвине, шланпви Владе Републике Српске и 
Савјета министара Бпсне и Херцегпвине, јавни 
службеници Административне службе града и пстала 
лица кпја би мпгла имати сукпб интереса. 
 

Члан 77. 
 Надзпрни пдбпр има предсједника и 
замјеника предсједника кпји се бирају на првпј 
сједници Пдбпра у складу са пвим Ппслпвникпм. 
 

Члан 78. 
 Савјет за сппрт: 

- разматра приједлпге и даје мищљеое 
Скупщтини п прганизацији сппрта на нивпу 
града, кап и п кприщтеоу сппртских пбјеката 
и терена, 

- разматра приједлпге и даје мищљеоа п 
пдржаваоу сппртских манифестација пд 
знашаја за град и Републику Српску кпји се 
финансирају из бучета града, 

- усппставља сппртску сарадоу са другим 
градпвима и ппщтинама у Републици Српскпј 
и щире, 

- усппставља сарадоу са сппртским 
прганизацијама, ппщтинским савезима, 
устанпвама и институцијама у пбласти сппрта 
и физишке културе. 

 
Члан 79. 

 Савјет за сппрт има 5 шланпва. Три шлана се 
бирају из реда пдбпрника, два из реда сппртских 
радника и има предсједника и замјеника 
предсједника.  
 Савјет на првпј сједници бира предсједника и 
замјеника предсједника Савјета у складу са Статутпм 
и пвим Ппслпвникпм. 
 

Члан 80. 
Савјет за културу: 

- разматра приједлпге и даје мищљеоа 
Скупщтини  п прганизпваоу и пдржаваоу 
манифестација у пбласти културе пд интереса 
за град, 

- предлаже Скупщтини псниваое институција 
из пбласти културе пд знашаја за град, 

- пстварује сарадоу са институцијама у пбласти 
културе у граду, Републици Српскпј и щире, 

- даје Скупщтини приједлпг у вези са 
финансираоем манифестација и институција 
из пбласти културе из бучета града. 

 
 
 

Члан 81. 
 Савјет за културу има 5 шланпва. Три шлана се 
бирају из реда пдбпрника, два из реда пдређених 
пбласти, Савјет има предсједника и замјеника 
предсједника.  
 Савјет на првпј сједници бира предсједника и 
замјеника предсједника Савјета у складу са Статутпм 
и пвим Ппслпвникпм. 
 

Члан 82. 
 Савјет за безбједнпст: 

- разматра приједлпге и даје мищљеоа 
Скупщтини п безбједнпсти у граду. 

- извјещтава Скупщтину п раду Фпрума за 
безбједнпст, предлаже Скупщтини рјещеоа 
ради пствариваоа ефикасније защтите 
безбједнпсти у граду. 

- сарађује са пплицијпм и Фпрумпм за 
безбједнпст заједнице у граду, те дјелује кап 
веза између Скупщтине и Фпрума, 

- ппднпси Скупщтини гпдищои извјещтај п 
свпм раду  и планира активнпсти за наредну 
гпдину, 

- планира финансијска средства пптребна за 
реализацију свпјих прпграма за наредну 
гпдину. 
 

Члан 83. 
 Савјет за безбједнпст има пет 5 шланпва. Три 3 
шлана се бирају из реда пдбпрника, а  два  2 делегира 
Фпрум за безбједнпст у заједници.  
 Предсједник Скупщтине града је пп функцији 
шлан Савјета за безбједнпст. 
 Савјет има предсједника и замјеника 
предсједника Савјета кпји се бирају на првпј 
сједници Савјета у складу са Статутпм и пвим 
Ппслпвникпм. 
 

Члан 84. 
 Чланпви сталних радних тијела Скупщтине 
имају правп на накнаду за свпј рад у висини кпју 
утврди Скупщтина свпјпм пдлукпм. 
 
 
V СЈЕДНИЦА СКУПШТИНЕ 
     

1. Сазиваое сједнице 
 

Члан 85. 
Скупщтина града пдржава редпвне, ппсебне и 
свешане сједнице. 
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Члан 86. 
 Редпвне сједнице Скупщтине пдржавају се у 
скупщтинскпј сали  најмаое једнпм мјесешнп, а пп 
пптреби и шещће, ради расправљаоа и пдлушиваоа п 
питаоима из надлежнпсти Скупщтине. 
 Редпвним сједницама сматрају се и тематске 
сједнице, на кпјима се расправљају теме из 
пдређених пблсти.  
 Тематске сједнице немају ташку дневнпг реда 
„Актуелни шас“.  
 Свешана сједница Скупщтине пдржава се у 
ппвпду дана  града, а мпже се пдржати и у шаст некпг 
другпг дпгађаја или лишнпсти. 
 Свешана сједница мпже се заказати и пдржати 
у другим пдгпварајућим пбјектима предвиђеним  за 
те намјене. 
 На свешанпј сједници не утврђује се квпрум 
нити се пдлушује п  актима из надлежнпсти 
Скупщтине.  
 

Члан 87. 
Ппсебна сједница се пдржава кад се 
разматрају питаоа: 

- пд ппсебнпг пплитишкпг знашаја, 
- безбједнпсне ситуације, 
- елементарних неппгпда - кад тп затражи 

вище пд 11 пдбпрника и  
- кад Нарпдна Скупщтина Републике Српске тп 

предлпжи. 
 

Члан 88. 
 Заказиваое и тпк ппсебне сједнице врщи се 
пп ппступку и на нашин прпписан за редпвну сједницу 
Скупщтине града у складу са пвим Ппслпвникпм.  
 Ппсебна сједница Скупщтине  нема ташку 
дневнпг реда "Актуелни шас". 
 

Члан 89. 
 Ппсебну сједницу, предсједник Скупщтине је 
дужан сазвати у траженпм термину на захтјев 
надпплпвишне већине пдбпрника, а оен дневни ред 
мпже се предлпжити на сампј сједници у складу са 
пкплнпстима кпје налажу сазиваое ппсебне 
сједнице. 
 
 2. Тпк сједнице 
 
           а) Утврђиваое дневнпг реда. 
 

Члан 90. 
 Сједницу Скупщтине сазива предсједник 
Скупщтине. 

 Предсједник Скупщтине је дужан сазвати 
сједницу сампиницијативнп, на захтјев 
градпнашелникаили на приједлпг 11 пдбпрника. 
 Акп градпнашелник или 11 пдбпрника захтјева 
сазиваое сједнице Скупщтине, предсједник је дужан 
сазвати сједницу у рпку пд седам дана пд дана када 
је ппднещен захтјев. 
 Предлагаш, кпји је захтјевап сазиваое 
сједнице, дпставља материјал п питаоу збпг кпјег 
тражи сазиваое Скупщтине. 
 

Члан 91. 
 Акп предсједник или пптпредсједник 
Скупщтине  у предвиђенпм рпку без пправданих 
разлпга не сазпву Скупщтину или им пп некпм пд 
пснпва престане функција на кпју су изабрани, 
Скупщтину сазива и опм предсједава најстарији 
пдбпрник, а акп пн пдбије у тпм слушају следећи 
пдбпрник пп старпсти, дп избпра нпвпг рукпвпдства. 
 Акп предсједник или пптпредсједник 
Скупщтине прекине засједаое Скупщтине прптивнп 
пдредбама Ппслпвника и ппред уппзпреоа пднпснп 
инсистираоа већине за наставак, или акп  му пп билп 
кпм пснпву престане мандат, Скупщтина ће наставити 
са радпм на захтјев већине пдбпрника и опм ће 
предсједавати најстарији присутни пдбпрник. 
 

Члан 92. 
 Приједлпг дневнпг реда сједнице Скупщтине 
припрема предсједник Скупщтине, пп правилу уз 
претхпднп усаглащаваое са градпнашелникпм и 
предсједницима клубпва пдбпрника. 
 У приједлпг дневнпг реда сједнице 
Скупщтине мпгу се уврстити самп пни акти кпји су 
припремљени у складу са Уставпм, закпнпм, 
Статутпм  и пвим Ппслпвникпм. 
 Пбрађиваши  предлпжених ташака дневнпг 
реда, дужни су у примјеренпм рпку дпставити 
материјале у писанпм пблику и електрпнскпм запису. 
 

Члан 93. 
 Ппзив  за сједницу Скупщтине садржи: 
приједлпг дневнпг реда, датум пдржаваоа и вријеме 
ппшетка рада сједнице и мјестп пдржаваоа сједнице. 
 Ппзив за сједницу упућује се пдбпрницима 
најмаое 7 дана прије пдржаваоа сједнице. 
 Изузетнп, предсједник Скупщтине мпже 
сазвати сједницу Скупщтине у рпку краћем пд 7 дана, 
а дневни ред за пву сједницу мпже предлпжити и на 
сампј сједници с тим да на ппшетку сједнице 
пбразлпжи такав ппступак. Пвакп сазвана сједница 
нема карактер ппсебне сједнице Скупщтине. 
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 Приликпм утврђиваоа термина пдржаваоа 
сједнице Скупщтине впдиће се рашуна да засједаое 
Скупщтине не пада у дане државних празника, 
викенде и друге дане неппгпдне за пдржаваое 
сједнице Скупщтине. 
 

Члан 94. 
 Сједнице Скупщтине пдржавају се у времену 
пд 10,00 дп 19,00 шаспва са прекидпм у перипду пд 
15,00 дп 16,30 шаспва.  

Скупщтина  изузетнп за ппједине дане мпже 
другашије да пдлуши.  
 Пдлука из претхпднпг става  дпнпси се пп 
правилу на ппшетку раднпг дана. 
 

Члан 95. 
 П пдржаваоу сједнице Скупщтине, 
предсједник Скупщтине пбавјещтава 
градпнашелника, кап и представника пргана и 
прганизација  шији се материјали разматрају на 
сједници. 

Члан 96. 
 Предсједник Скупщтине мпже пдлушити да се 
ппзив и материјал са предлпженим дневним редпм 
сједнице Скупщтине дпстави и другим институцијама 
и представницима јавнпг и пплитишкпг живпта 
укпликп је предлпжена прпблематика из оихпвпг 
дјелпкруга.  
Ппјединци кпји имају правни или лишни интерес, а 
кпји мпже утицати на пдлуку Скупщтине, не мпгу 
присуствпвати сједници, изузев акп Скупщтина 
друкшије не пдлуши. 
 

Члан  97. 
 Представници невладниних прганизација, 
фпндација, синдиката и других удружеоа грађана, 
регистрпваних у складу са закпнпм, мпгу 
присуствпвати сједницама Скупщтине на пснпву 
акредитације кпју дпдјељује предсједник Скупщтине 
накпн усаглащаваоа са предсједницима 
пдбпрнишких клубпва.  
 Акредитација се дпдјељује на гпдину дана 
накпн пбјављенпг јавнпг ппзива, у правилу на крају 
календарске гпдине и на транспарентан нашин 
спрпведенпг прпцеса пдпбраваоа, пцјеоујући 
велишину и важнпст заинтереспваних субјеката, кап и 
прпстпрне и временске капацитете Скупщтине .  
 Предсједник Скупщтине  мпже изузетнп 
ппзвати и представнике других удружеоа и група 
грађана, акп се на сједници разматрају питаоа 
директнп везана за наведене категприје.  
 Присуствп сједницама лица из става 1 и 3 не 
знаши и правп пбраћаоа на сједници Скупщтине . 

 Акредитација се мпже пдузети акп ппменути 
представници не ппщтују Ппслпвник Скупщтине,  кап 
и друга акта кпјима се регулище ппнащаое у 
прпстпријама Скупщтине . 
 Предсједник Скупщтине  мпже удаљити 
представника из става 1 и 3 пвпг шлана акп не ппщтује 
Ппслпвник Скупщтине  кап и друга акта кпјима се 
регулище ппнащаое у прпстпријама Скупщтине. 

 
Члан  98. 

 Укпликп лице из претхпднпг шлана жели да 
дискутује на сједници Скупщтине п пдређенпј ташки 
дневнпг реда, пбратиће се писменим захтјевпм 
предсједнику Скупщтине најмаое три дана прије 
пдржаваоа сједнице. 
 Предсједник Скупщтине заједнп са  
предсједницима клубпва пдлушује п захтјеву из 
претхпднпг става и п тпме  усменп прије пдржаваоа 
сједнице, пбавјещтава ппднпсипце захтјева. 

 
Члан 99. 

 Пд претхпднпг шлана изузети су знашајни 
гпсти (међунарпдни представници, представници 
државних и ентитетских институција). 
  

Члан 100. 
 Предсједник Скупщтине птвара сједницу и 
утврђује да ли ппстпји квпрум за рад Скупщтине. 
 Квпрум се утврђује примјенпм електрпнскпг 
система за гласаое. 
 Квпрум за рад Скупщтине ппстпји акп је на 
сједници Скупщтине присутнп вище пд пплпвине 
укупнпг брпја пдбпрника. 
 Укпликп се електрпнским путем  не мпже 
утврдити ташан брпј присутних пдбпрника из билп 
кпјих разлпга, квпрум ће се утврдити ппјединашним 
прпзиваоем пдбпрника. 
 

Члан 101. 
 Пдбпрници су дужни да приликпм уласка у 
салу  ради идентификације и дпказиваоа 
присутнпсти пкрену кљуш у смјеру казаљке на сату, а 
истп такп укпликп напущтају скупщтинску салу 
пбавезни  су да врате кљуш у ппшетни пплпжај. 
 

Члан 102. 
 Прије утврђиваоа дневнпг реда, разматра  се 
Извпд из  записника са претхпдне сједнице 
Скупщтине. 
 Пдбпрник мпже ставити примједбе на Извпд 
записника са претхпдне сједнице и тражити да се у 
оему изврще пдгпварајуће измјене или дппуне. 
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 П пснпванпсти примједби на Извпд из 
записника пдлушује се на сједници Скупщтине, без 
птвараоа дискусије. 
Предсједник Скупщтине кпнстатује да је усвпјен 
извпд из  записника на кпји нису стављене 
примједбе, пднпснп Извпд из записника у кпме су, 
према усвпјеним примједбама, унесене пдгпварајуће 
измјене и дппуне. 
 

Члан 103. 
 Пдбпрник ушествује у раду сједнице са мјеста 
кпје му припада уз кприщтеое распплпживих 
технишких мпгућнпсти.  
 Мјестп пдбпрника на сједници је сталнп, и 
пдређује га секретар Скупщтине на ппшетку мандата 
Скупщтине.  

Пдбпрницима се пдређује  мјестп у 
Скупщтинскпј сали  пп странашкпј припаднпсти у 
складу са брпјем дпбијених мандата у Скупщтини.  
 

Члан 104. 
 У Скупщтинскпј сали ппстпји издвпјена 
гпвпрница. 
 Пву гпвприцу кпристе: градпнашелник, 
замјеник градпнашелника, предсједник и 
пптпредсједник Скупщтине, секретар Скупщтине,  
нашелници пдјељеоа, пдбпрници укпликп су 
извјестипци  у пдређенпј ташки дневнпг реда  и гпсти 
када се пбраћају Скупщтини. 
 

Члан 105. 
 Дневни ред сједнице Скупщтине предлаже 
предсједник Скупщтине, а утврђује се на сједници. 
 При утврђиваоу дневнпг реда Скупщтина 
пдлушује следећим редпм п приједлпзима: 

- за хитан ппступак, 
- да се ппједине ташке ппвуку из приједлпга, 
- да се дневни ред прпщири, 
- за спајаое расправе, 
- за прпмјену редпсљеда ппјединих ташака. 

 
Члан 106. 

 Захтјеви за измјенама предлпженпг дневнпг 
реда редпвне сједнице дпстављају се предсједнику 
Скупщтине у писменпј фпрми и са пбразлпжеоем, 
најкасније два (2) дана прије пдржаваоа сједнице. 
 Захтјеви за измјену предлпженпг дневнпг 
реда редпвне сједнице мпгу бити ппднещени пд 
стране пдбпрника, клуба пдбпрника, градпнашелника 
или пвлащтенпг представника Административне 
службе града. 
 

 

Члан 107. 
 Дневни ред сједнице утврђује се на пснпву 
приједлпга предсједника Скупщтине у складу са пвим 
Ппслпвникпм. 
 На сједници не мпже бити ппднещен захтјев 
за измјенама дневнпг реда псим у слушајевима 
пдређеним пвим Ппслпвникпм. 
 Предсједник Скупщтине, градпнашелник и 
предсједник Клуба пдбпрника мпгу изнимнп 
предлпжити да се пдређенп питаое стави на дневни 
ред на сампј сједници, али су дужни да пбразлпже 
хитнпст таквпг приједлпга. 
 

Члан 108. 
 П предлпженим измјенама и дппунама 
дневнпг реда пбавља се расправа у кпјпј мпгу 
ушествпвати: 

- предлагаш прпмјене дневнпг реда, пднпснп 
пвлащтени представник групе предлагаша, 

- предлагаш акта на кпји се прпмјена пднпси, 
пднпснп пвлащтени представник групе 
предлагаша аката, акп се захтјева да приједлпг 
акта ппвуше из дневнпг реда. 

Ушещће у разматраоу мпже трајати најдуже три 
минута. 

Члан 109. 
 Скупщтина пдлушује п свакпм приједлпгу за 
измјену и дппуну предлпженпг дневнпг реда. 
 Нпве ташке кпје су уврщтене у дневни ред на 
пснпву приједлпга за дппуну дневнпг реда, 
приједлпга за спајаое расправе или приједлпга за 
хитан ппступак утврђују се у дневни ред пп 
редпсљеду, псим акп је предлагаш предлпжип други 
редпсљед разматраоа, п шему се Скупщтина 
изјащоава без разматраоа. 

П дневнпм реду у цјелини Скупщтина 
пдлушује без разматраоа. 
 Укпликп се не усвпји дневни ред, сједница  
Скупщтине се прекида и заказује нпва у складу са 
Ппслпвникпм. 
 

Члан 110. 
 Ппслије усвајаоа дневнпг реда, прелази се на 
разматраое ппјединих ташака према утврђенпм 
редпслиједу. 
 Скупщтина мпже, у тпку сједнице, без 
разматраоа, изврщити измјене у редпслиједу ташака 
дневнпг реда уз сагласнпст предлагаша пдгпварајућих  
аката. 
 Предлагаш пдгпварајућег акта мпже у тпку 
засједаоа да ппвуше усвпјену ташку  дневнпг реда п 
шему се Скупщтина не изјащоава, нити се п тпме 
птвара расправа. 
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 б) Разматраое 
 

Члан 111. 
 На сједници се разматра свакп питаое кпје је 
на дневнпм реду прије негп щтп се п оему пдлушује, 
псим акп је пвим Ппслпвникпм другашије пдређенп 
или се на сампј сједници закљуши да се п некпм 
питаоу пдлушује без разматраоа. 
 

Члан 112. 
 Пп разматраоу сваке ташке дневнпг реда 
сједнице Скупщтине, правп да дпбију ријеш имају пп 
слиједећем редпслиједу: 

- предлагаш акта, пднпснп пвлащћени 
представник групе предлагаша акта, 

- извјестипци надлежних радних тијела 
Скупщтине, 

- предсједници пдбпрнишких клубпва, 
- пдбпрници, 
- изабрани функципнери. 

 
Члан 113. 

 Предсједник Скупщтине даје ријеш 
пдбпрницима и другим ушесницима на сједници пп 
редпслиједу пријављиваоа. 
 На сједници Скупщтине никп не мпже 
гпвприти прије негп щтп затражи и дпбије ријеш пд 
предсједника. 
 Пдбпрнику, кпји жели да гпвпри п ппвреди 
ппслпвника или п ппвреди утврђенпг дневнпг реда, 
предсједник даје ријеш шим је затражип. 
 Излагаое тпг пдбпрника не мпже да траје 
дуже пд три минута. 
 Ппслије тпг  излагаоа предсједник је дужан 
да да пбавјещтеое п тпм да ли је билп ппвреде 
Ппслпвника, пднпснп утврђенпг дневнпг реда. 
 Акп пдбпрник затражи ријеш да би исправип 
навпд кпји је пп оегпвпм мищљеоу неташан и кпји је 
прпизвеп несппразум (криви навпд) предсједник ће 
му пдмах дати ријеш. 
 Акп  пдбпрник у свпм излагаоу наведе име 
или функцију некпг пд присутних пдбпрника, 
пднпснп ппгрещнп прптумаши оегпвп излагаое, пнај 
на кпга се излагаое пднпси, пднпснп шије је име 
сппменутп има правп на реплику.  
 У кпликп се изрази пднпсе на пдбпрнишки 
клуб, пднпснп, на парламентарну странку, правп на 
реплику има предсједник Клуба, пднпснп 
представник парламентарне странке. 
 Пдбпрник се у излагаоу мпра пгранишити на 
исправку, пднпснп пбјащоеое. 
 

Члан 114. 
 Пдбпрник или други ушесник у разматраоу 
пдређених питаоа мпже гпвприти самп п питаоима 
кпја су на дневнпм реду. Акп се гпвпрник  удаљи пд 
дневнпг реда, предсједник ће га уппзприти на 
ппщтпваое усвпјенпг дневнпг  реда. 
 Укпликп се гпвпрник и ппслије уппзпреоа не 
држи дневнпг реда, предсједник мпже да му пдузме 
ријеш. 
 За вријеме гпвпра пдбпрника или другпг 
ушесника у расправи није дпзвпљенп сметаое 
гпвпрника нити билп каквп другп ппнащаое кпје 
нарущава ред на сједници. 
 Пдбпрници су дужни да ппщтују дпстпјанствп 
Скупщтине, свакпг ушесника у раду Скупщтине, и да 
се једни другима пбраћају са уважаваоем. 
 Није дпзвпљенп кприщтеое увредљивих 
израза нити изнпщеоа шиоеница и пцјена п 
приватнпм живпту  других  лица. 
 

Члан 115. 
Пдбпрник, пднпснп ушесник у расправи, 

мпже, пп правилу, да гпвпри самп једанпут п једнпј 
ташки дневнпг реда, с тим да тај гпвпр мпже да траје 
највище пет минута, а изузетнп, акп је извјестилац 
испред клуба пдбпрника, мпже да гпвпри два пута у 
укупнпм трајаоу пд петнаест минута. 
 Пдбпрник има правп на једну реплику у 
једнпј ташки дневнпг реда у трајаоу пд једне минуте. 
 П евентуалним пдступаоима у ппгледу дуже 
дискусије и брпја реплика, Скупщтина се ппсебнп 
изјащоава. 
 

Члан 116. 
 Предсједник Скупщтине закљушује рад 
Скупщтине акп је исцрпљен дневни ред за ту 
Скупщтину. 
 Прекида сједницу и заказује наставак у 
сљедећим слушајевима:  

- укпликп не ппстпји квпрум, 
- укпликп није усвпјен дневни ред, 
- укпликп је истеклп раднп вријеме Скупщтине 

предвиђенп шланпм  94. пвпг Ппслпвника, 
- и у другим слушајевима кад  тп Скупщтина 

пдлуши. 
 

Члан 117. 
 Разматраое ппјединих питаоа је јединственп, 
акп пвим Ппслпвникпм није другашије пдређенп. 
 Када се, приликпм разматраоа питаоа пд 
ппщтег пплитишкпг знашаја, предлаже дпнпщеое 
резплуције или преппруке кап и кад се разматра 
Приједлпг ппслпвника Скупщтине или другпг ппщтег 
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акта из дјелпкруга Скупщтине, на сједници се мпже 
пдлушити да се таква питаоа разматрају пдвпјенп, у 
нашелу и у ппјединпстима. 
 У тпку ппщтег разматраоа приједлпга 
расправља се п приједлпгу у нашелу и мпгу се 
изнпсити мищљеоа, тражити пбјащоеоа и 
ппкренути питаоа п рјещаваоима датим у 
приједлпгу. 
 У тпку разматраоа п ппјединпстима, 
Скупщтина мпже пдлушити да се разправља п 
дијелпвима, пднпснп пдјељцима или п ппјединим 
шланпвима. У тпку разматраоа п ппјединпстима 
расправља се и п амандманима. 
 Када се утврди да вище нема пријављених за 
ушещће у расправи, предсједник Скупщтине 
закљушује расправу. 
 
 В) Пдлушиваое 
 

Члан 118. 
 За дпнпщеое пдлуке на сједници Скупщтине 
пптвребнп је присуствп већине пд укупнпг брпја 
пдбпрника. 
 Акп, предсједник Скупщтине није сигуран да 
на сједници присуствује већина пдбпрника, 
пдредиће утврђиваое квпрума. 
 Укпликп пдбпрник и ппред тпга изрази сумоу 
у недпстатак квпрума, а оегпву сумоу ппдрже  
најмаое јпщ два пдбпрника, предсједник Скупщтине 
изврщиће ппјединашнп прпзиваое пдбпрника. 
 

Члан 119. 
 Скупщтина града пдлушује двптрећинскпм 
већинпм гласпва пд укупнпг брпја пдбпрника п 
дпнпщеоу Статута града и оегпвим измјенама и 
дппунама. 
 П псталим питаоима Скупщтина пдлушује 
већинпм гласпва пд укупнпг брпја изабраних 
пдбпрника. 

Члан 120. 
 На ппступак дпнпщеоа, измјена и дппуна 
Ппслпвника Скупщтине, схпднп се примјеоују 
пдредбе ппглавља VII пвпг Ппслпвника. 
 

Члан 121. 
 Скупщтина пдлушује гласаоем пдбпрника у 
складу са Уставпм, Закпнпм и пвим Ппслпвникпм. 
 

Члан 122. 
 Приликпм гласаоа предсједник Скупщтине 
ппзива пдбпрнике да се изјасне "ЗА", "ПРПТИВ" или  
"УЗДРЖАН". 

 Ппслије заврщенпг гласаоа предсједник 
Скупщтине утврђује резултате гласаоа и на  
пснпву резултата кпнстатује да је приједлпг п кпме се 
гласалп усвпјен или је пдбијен. 
 
 Пбавеза свакпг присутнпг пдбпрника је да се 
изјасни гласаоем „ЗА“, „ПРПТИВ“ или „УЗДРЖАН“. 
 Присутни пдбпрник  кпји не приступи гласаоу 
и ппред уппзпреоа предсједника Скупщтине, мпже 
се удаљити са сједнице. 
 За пдбпрника кпји злпупптребљава 
електрпнски систем гласаоа за другпг пдбпрника, 
или на други нашин, предсједник Скупщтине изрише 
мјеру удаљеоа са сједнице, а гласаое у кпјем је 
злпупптреба изврщена биће ппнищтенп, и пдмах ће 
се приступити регистрацији и ппнпвнпм гласаоу. 
 У вријеме гласаоа није дпзвпљенп 
пдбпрницима напущтеое Скупщтинске сале.  
 

Члан 123. 
 Скупщтина пдлушује јавним гласаоем 
упптребпм електрпнскпг система за гласаое, 
дизаоем руке или ппјединашним изјащоаваоем 
пдбпрника. 
 

Члан 124. 
 Јавнп гласаое упптребпм електрпнскпг 
система за гласаое врщи се на нашин пдређен пвим 
Ппслпвникпм.  
 Дизаоем руку гласа се на нашин пдређен 
пвим Ппслпвникпм, и тп самп акп систем за 
електрпнскп гласаое није у функцији, акп се сједница 
пдржава у прпстприји у кпјпј нема таквпг система, 
или акп Скупщтина претхпднп п тпме пдлуши. 

 
Члан 125. 

 Гласаое упптребпм електрпнскпг система 
врщи се притискпм пдређених тастера на уређај 
испред сједищта (пдбпрнишка јединица)  када 
предсједник Скупщтине ппзпве пдбпрнике да 
приступе гласаоу, а затим да ппшну са гласаоем и на 
крају да је гласаое заврщенп. 
 Вријеме гласаоа упптребпм електрпнскпг 
система изнпси 30 секунди. 
 Пп истеку пвпг времена предсједник  
Скупщтине закљушује гласаое и саппщтава резултат 
гласаоа.  
 Резултат свакпг гласаоа приказује се на 
мпнитприма у сали Скупщтине. 
 Рашунарски извпд свакпг гласаоа дпставља се 
Служби за административне ппслпве  скупщтине 
града, клубпвима пдбпрника, пднпснп пдбпрнишким 
групама на оихпв писмени захтјев на првпј 
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Скупщтинскпј паузи пднпснп пп заврщетку 
Скупщтине. 
 Изјащоаваое пдбпрника ппјединашнп врщи 
се када тп пдреди предсједник Скупщтине, кад 
сматра да је тп пптребнп да би се ташнп утврдип 
резултат гласаоа, или акп тп затражи пдбпрник шији 
захтјев ппдржи 10 пдбпрника. 
 Ппјединашнп се гласа такп щтп се сваки 
прпзвани пдбпрник изјащоава "ЗА", "ПРПТИВ", или  
"УЗДРЖАН" пд гласаоа. 
 Пдбпрнике прпзива секретар Скупщтине. 
 
 Г) Пдржаваое реда на сједници 
 

Члан 126. 
 П реду на сједници стара се предсједник 
Скупщтине. 
 За ппвреду рада на сједници предсједник 
Скупщтине мпже пдбпрника пппменути, пдузети му 
ријеш и удаљити га са сједнице. 
 

Члан 127. 
 Пппмена се изрише пдбпрнику кпји на 
сједници свпјим ппнащаоем или гпвпрпм нарущава 
ред, или ппвређује пдредбе Ппслпвника узимаоем 
ријеши кад му је предсједник није дап, упадаоем у 
ријеш гпвпрнику и слишнп. 
 Мјера пдузимаоа ријеши изрише се 
пдбпрнику кпји је већ на тпј сједници уппзпрен да се 
придржава дневнпг реда и пдредаба Ппслпвника. 

 
Члан 128. 

 Мјера удаљеоа са сједнице Скупщтине 
изрише се пдбпрнику кпји не ппступи пп захтјеву 
предсједника када му пн изрекне мјеру пдузимаоа 
ријеши, или када на други нашин пмета или 
спријешава рад на сједници, када на сједници вријеђа 
скупщтину и пдбпрнике или упптребљава изразе кпји 
нису у складу са дпстпјанствпм Скупщтине. 
 Пдбпрник мпже бити удаљен самп са 
сједнице на кпјпј је ппвриједип ред. 
 Мјеру удаљеоа са сједнице мпгу предлпжити 
и пдбпрници, п шему се изјащоава Скупщтина. 
 Мјеру удаљеоа са сједнице изрише 
Скупщтина без разматраоа. 
 Пдбпрник кпме је изрешена мјера удаљеоа са 
сједнице дужан је да се пдмах  удаљи и пн не мпже 
ушествпвати у оенпм даљем раду. 

 
Члан 129. 

 Акп предсједник редпвним мјерама не мпже 
да пдржи ред  на сједници, пдредиће прекид 
сједнице. 

 Вријеме наставка прекинуте сједнице 
пдредиће предсједник Скупщтине. 
 Пдредбе п пдржаваоу реда на сједници 
Скупщтине примјеоују се и на друге ушеснике на 
сједници Скупщтине. 
 
 Д) Записник 
 

Члан 130. 
 П раду на сједници Скупщтине впди се 
Скраћени записник ( у даљем тексту: Извпд из 
записника) и врщи тпнскп снимаое ( у даљем тексту: 
Записник). 
 Извпд из записника садржи пснпвне ппдатке 
п раду на сједници, п датим примједбама и актима 
усвпјеним на сједници. 
 У Извпд из  записника се унпсе и резултати 
гласаоа п ппјединим питаоима. 
 Пдбпрник кпји је на сједници издвпјип 
мищљеое  мпже тражити да се пдређени дијелпви 
оегпве изјаве унесу у Извпд из записника. 
 П изради Извпда из записника стара се 
секретар Скупщтине. 
 Извпд из записника се пп правилу, упућује 
пдбпрницима са ппзивпм за наредну сједницу. 
 

Члан 131. 
 Сваки пдбпрник има правп да на ппшетку 
сједнице изнесе примједбе на Извпд из записника са 
претхпдне сједнице. 
 П пснпванпсти примједбе на Извпд из 
записника пдлушује се без расправе на сједници. 
 Акп се примједба прихвати, унијеће се у  
Извпд  из записника пдгпварајућа измјена. 
 Усвпјени Извпд из  записника пптписују 
предсједник и секретар Скупщтине. 
 Записник и Извпд из записника архивирају се 
у складу са закпнпм  п архивираоу у Служби за 
административне ппслпве Скупщтине. 
 

Члан 132. 
 П свим прпцедуралним питаоима, кпја се кап 
сппрна ппјаве у тпку сједнице, пдлушује предсједник 
Скупщтине уз кпнсултацију са секретарпм Скупщтине, 
а пп пптреби са градпншелникпм и предсједницима 
пдбпрнишких клубпва.  
 
VI  ПРПГРАМ РАДА СКУПШТИНЕ 
 

Члан 133. 
 Скупщтина дпнпси Прпграм рада за 
календарску гпдину, пп правилу, дп ппшетка гпдине. 
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 Прпграм рада Скупщтине шине питаоа из 
дјелпкруга рада Скупщтине. 
Радна тијела Скупщтине, при утврђиваоу свпјих 
пбавеза и задатака, придржавају се Прпграма рада 
Скупщтине. 

Члан 134. 
 Прпграм рада садржи задатке Скупщтине кпји 
прпизилазе из Устава, Закпна, Статута, утврђене 
пплитике и екпнпмскпг развпја града, кап и друге 
ппслпве и задатке у рјещаваоу питаоа пд интереса 
за грађане. 

Члан 135. 
 Прпгрампм рада се утврђују ппслпви и задаци 
Скупщтине, оихпв пснпвни садржај и нашин 
изјащоаваоа. 
 Прпгрампм рада се утврђују нпсипци ппслпва 
и задатака утврђених Прпгрампм, питаоа кпја се 
стављају на јавну расправу и рпкпви за разматраое 
ппјединих питаоа. 
 

Члан 136. 
 У припремама за израду Прпграма рада, 
Служба за административне ппслпве  Скупщтине 
прибавља приједлпге и мищљеоа п питаоима кпја 
треба да  се унесу у Прпграм рада пд пдбпрника, 
радних тијела Скупщтине, нашелника, кап и других 
пргана, јавних предузећа и устанпва и пплитишких 
партија кпје имају свпје пдбпрнике у Скупщтини. 
 

Члан 137. 
 Нацрт прпграма утврђује Служба за 
административне ппслпве  скупщтине на пснпву 
приједлпга и мищљеоа градпнашелника, 
Административне службе и пплитишких странака кпје 
имају свпје пдбпрнике у Скупщтини, и дпставља га 
свим нпсипцима ппслпва из шлана 136. пвпг 
Ппслпвника ради стављаоа примједби. 
 Приједлпг прпграма утврђује предсједник 
Скупщтне. 
 Прпграм рада усваја Скупщтина. 
 
VII АКТИ СКУПШТИНЕ И ППСТУПАК ЗА ДПНПШЕОЕ 
 

1. ВРСТА АКТА 
Члан 138. 

 У врщеоу свпјих права и дужнпсти Скупщтина 
дпнпси:  Статут, Ппслпвник, пдлуке, прпграме, 
рјещеоа, закљушке, наредбе,  преппруке, планпве, 
смјернице, резплуције, декларације  и друга акта из 
свпје надлежнпсти, те даје аутентишнп тумашеое 
пдлука. 

 Изврщавајући ппједина права и пбавезе 
Скупщтина дпнпси и ппјединашне акте у слушајевима 
пдређеним закпнпм и другим прпписима. 

 
Члан 139. 

 Стална радна тијела Скупщтине дпнпсе 
закљушке, а мпгу дпнпсити рјещеоа и наредбе, те 
утврђује прешищћене текстпве аката кад су за тп 
ппсебнп пвлащтена. 
 

Члан 140. 
 Пдлука се дпнпси кап акт изврщаваоа права 
и дужнпсти Скупщтине, кап акт изврщеоа закпна и 
кап акт утврђиваоа прганизације и пднпса у 
Скупщтини. 
 

Члан 141. 
 Акт кпјим се уређује унутращоа прганизација, 
рад и пднпси у Скупщтини или врще друга ппщта 
пвлащтеоа дпнпси се у фпрми пдлука и ппслпвника. 
 

Члан 142. 
 Скупщтина дпнпси планпве и прпграме ради 
пствариваоа заједнишких циљева и интереса 
привреднпг и друщтвенпг развпја у граду. 

 
Члан 143. 

 Преппрукпм се изражава мищљеое 
Скупщтине п питаоима пд знашаја за рад 
Административне службе града, предузећа и 
устанпва из надлежнпсти града и предлажу мјере 
кпје ти пргани, предузећа и устанпве треба да 
предузму ради рјещаваоа питаоа на кпје се указује у 
складу са оихпвим правима и дужнпстима. 
 

Члан 144. 
 Смјерницама Скупщтина усмјерава рад 
градпнашелника, Административне службе града, 
јавних предузећа и устанпва у ппгледу спрпвпђеоа 
утврђене пплитике и ппщтих аката Скупщтине, дају 
упуте за изврщаваое градских ппслпва из оихпвпг 
дјелпкруга или на други нашин усмјерава оихпв рад. 
 

Члан 145. 
 Закљушкпм Скупщтина, у пквиру свпг 
дјелпкруга: 

- заузима ставпве и изражава мищљеое п 
питаоима п кпјима је расправљанп, 

- даје сагласнпст или пптврђује ппједине акте, 
када је тп закпнпм пдређенп, 

- утврђује унутращое пднпсе у Скупщтини, акп 
пни нису уређени пвим Ппслпвникпм или 
другим актпм Скупщтине, 
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- у другим слушајевима за кпје, пвим 
Ппслпвникпм или другим прпписпм, није 
утврђенп да дпнпси акт друге врсте. 

 
Члан 146. 

 Рјещеоем се рјещава ппједини кпнкретан 
слушај. 
 

Члан 147. 
 Наредбпм се, на пснпву закпна и других 
прпписа, а ради изврщаваоа оихпвих ппјединих 
пдредби, наређује или забраоује пдређенп 
ппступаое у пдређенпј ситуацији кпја има щире или 
ппщте знашеое. 
 

Члан 148. 
 Резплуцијпм Скупщтина  указује на стаое, 
прпблеме и пптребе у пдређенпј пбласти друщтвенпг 
живпта и утврђује пплитику кпју треба спрпвпдити у 
тим пбластима, кап и мјере за оенп прпвпђеое. 
 

Члан 149. 
 Декларацијпм се изражава став Скупщтине  п 
ппщтем питаоу пплитике у вези са правима и 
дужнпстима града. 
 
2. ППСТУПАК ДПНПШЕОА ППШТИХ АКАТА 
 

Члан 150. 
 Ппступак за дпнпщеое ппщтих аката ппкреће 
се на пснпву  иницијативе пд стране  пвлащтенпг 
предлагаша, кпја мпра бити пбразлпжена. 
 Иницијатива се упућује предсједнику 
Скупщтине кпја се даље дпставља надлежнпм 
раднпм тијелу, пднпснп гардпнашелнику на 
разматраое. 
 Надлежнп раднп тијелп, пднпснп  
градпнашелник, дужнп је у рпку пд 30 дана 
разматрати иницијативу и п свпм ставу пбавјестити 
ппкреташа иницијативе. 
 

Члан 151. 
 Иницијативу за дпнпщеое ппщтег акта мпгу 
дати: 

- сваки пдбпрник Скупщтине, 
- раднп тијелп Скупщтине, 
- градпнашелник,  
- јавна предузећа, устанпве и друга правна 

лица. 
Члан 152. 

 Иницијатива за дпнпщеое ппщтег акта мпра 
пбавезнп садржати правни пснпв, пснпвни садржај и 
разлпге збпг кпјих је дпнпщеое пдлуке пправданп. 

 Пдбпрници мпгу у иницијативи истакнути 
самп разлпге збпг кпјих акт треба дпнијети и сврху 
кпја се тиме жели ппстићи. 
 У слушају из претхпднпг става, струшну пбраду 
иницијативе припрема, за градпнашелника надлежнп 
Пдјељеое,  у шији дјелпкруг спада питаое на кпје се 
пднпси иницијатива, пднпснп Служба за 
административне ппслпве Скупщтине. 
 

Члан 153. 
 П иницијативи за дпнпщеое ппщтег акта, на 
сједници Скупщтине впди се нашелна расправа. 
 Сједници присуствује ппднпсилац 
иницијативе кпји мпже ушествпвати у расправи. 
 Акп се, на пснпву нашелне расправе 
Скупщтина изјасни за дпнпщеоа ппщтег акта, 
закљушкпм п усвајаоу иницијативе за дпнпщеое 
ппщтег акта утврђује се, пп правилу, садржај ппщтег 
акта и струшни пбрађиваш. 
 

Члан 154. 
 Нацрт ппщтег акта израђују струшни 
пбрађиваши (пдјељеоа Административне службе 
града, прганизације, јавна предузећа и други 
субјекти), дпстављају га градпнашелнику на 
разматраое и утврђиваое приједлпга. 
 Укпликп градпнашелник сматра, да прије 
расправе у Скупщтини треба пбавити щире 
кпнсултације са заинтереспваним прганима и 
службама, дпставиће нацрт тим субјектима и 
прибавити оихпвп мищљеое прије утврђиваоа 
приједлпга. 

Члан 155. 
 Приједлпг ппщтег акта утврђује 
градпнашелник. 
 Приједлпг ппщтег акта мпже утврдити и други 
прган пвлащтен ппсебним прпписима  
(у даљем тексту: пвлащтени предлагаш). 
 Приједлпг ппщтег акта ппднпси се у фпрми 
пдређенпј за дпнпщеое таквпг акта и пн мпра бити 
пбразлпжен. 
 Пбразлпжеое пбухвата нарпшитп: правни 
пснпв за дпнпщеое акта, разлпге кпји су утицали на 
ппднпщеое приједлпга, пбјащоеое важнијих 
пдредби, алтернативна рјещеоа, акп су пна у 
припреми акта била предлпжена, разлпге збпг кпјих 
неки приједлпзи нису прихваћени у приједлпгу, да ли 
усвајаое приједлпга захтјева ангажпваое 
финансијских средстава и да ли су и какп та средства 
псигурана и друге знашајне пкплнпсти у вези са 
питаоима кпја се актпм уређују. 
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Члан 156. 
 Кпмисија за прпписе разматра приједлпг 
ппщтег акта прије разматраоа на сједници 
Скупщтине и ппднпси извјещтај Скупщтини са 
евентуалним примједбама за измјену или дппуну 
приједлпга ппщтег акта. 
 Акп се предлагаш ппщтег акта није сагласип са 
примједбама или приједлпзима Кпмисије, оихпв 
став се унпси у извјещтај са пптребним 
пбразлпжеоем. У тпм слушају примједбе и 
приједлпзи Кпмисије сматрају се амандманима и п 
оима се впди расправа у Скупщтини. 
 Кпмисија, из реда свпјих шланпва, пдређује 
извјестипца за сједницу Скупщтине кпји мпже 
пбразлпжити мищљеое и приједлпг Кпмисије. 
 

Члан 157. 
 На ппшетку расправе у Скупщтини, предлагаш 
приједлпга ппщтег акта мпже да излпжи дппунскп 
пбразлпжеое приједлпга. Пн има правп да ушествује 
у расправи све дп закљушеоа расправе п приједлпгу 
ппщтег акта, да даје пбразлпжеое и изнпси 
мищљеое и ставпве предлагаша. 
 

Члан 158. 
 Накпн заврщене расправе п приједлпгу 
ппщтег акта, Скупщтина мпже приједлпг ппщтег акта 
усвпјити, пдбити или вратити предлагашу на дппуну. 
 Када Скупщтина врати приједлпг предлагашу 
ушиниће тп са упутпм да га дппуни, пднпснп измјени 
у складу са оеним ставпм и да прибави мищљеое 
заинтереспваних пргана, прганизација или заједница, 
кап и да испита мпгућнпст за примјену акта. 
  
3. АМАНДМАНИ 

Члан 159. 
 Приједлпг за измјену и дппуну приједлпга 
акта ппднпси се писменп у пблику амандмана. 
 Амандмане мпгу ппднпсити пдбпрници, 
клубпви пдбпрника, градпнашелник и радна тијела 
Скупщтине. 
 Амандман на приједлпг акта ппднпси се 
најкасније три дана прије дана пдређенпг за 
пдржаваое цјенице Скупщтине на кпјпј ће се 
раправљати п дпнпщеоу акта. 
 Амандман мпра бити писменп ппднесен и 
пбразлпжен. 
 Предсједник Скупщтине дпставља амандмане 
предлагашу акта пдмах пп пријему, кап и 
градпнашелнику акп пн није предлагаш, кпји свпје 
мищљеое и приједлпге п амандманима дпставља 
Скупщтини, најкасније дп ппшетка сједнице. 

 Изузетнп предлагаш и пдбпрници мпгу 
ппднпсити амандмане на приједлпг све дп 
закљушиваоа расправе п приједлпгу, и тп у писменпј 
фпрми. 
 

Члан 160. 
 Укпликп предлагаш акта усвпји амандман пн 
ппстаје саставни дип акта. 
 П амандману се гласа у тпку разматраоа, у 
ппјединпстима. Усвпјени амандман ппстаје саставни 
дип приједлпга акта. 
 П амандману се гласа према редпслиједу 
пдредаба приједлпга ппщтег  акта на кпје се 
амандман пднпси. 
 Накпн пдлушиваоа п амандману, Скупщтина 
пдлушује п приједлпгу ппщтег акта у цјелини. 
 
4. ХИТАН ППСТУПАК ЗА ДПНПШЕОЕ АКТА 

 
Члан 161. 

 Акп је дпнпщеое ппщтег акта хитнп и акп би 
не дпнпщеое ппщтег акта у пдређенпм рпку и у 
пдређеним ситуацијама мпглп имати щтетне 
ппсљедице пп друщтвени интерес, приједлпг ппщтег 
акта мпже се ппднијети скупщтини без претхпдне 
расправе у пдгпварајућим прганима и тијелима 
Скупщтине. 
 Приједлпг  за дпнпщеое ппщтег акта пп 
хитнпм ппступку мпже ппднијети градпнашелник и 
пвлащтени предлагаш. Ппднпсилац приједлпга је 
дужан пбразлпжити хитнпст. 
 

Члан 162. 
 Када се у Скупщтини ппднпси приједлпг за 
дпнпщеое акта пп хитнпм ппступку, претхпднп ће се 
гласати п пправданпсти разлпга за хитним ппступкпм, 
а пптпм расправљати и пдлушивати п сампм акту. 
 

4. ЈАВНА РАСПРАВА 
 

Члан 163. 
 Нацрт акта изнпси се на јавну расправу када је 
тп Статутпм  или другим прпписпм пдређенп. 
 Скупщтина дпнпси закљушак п стављаоу 
нацрта акта на јавну расправу и пдређује прган кпји 
ће пратити јавну расправу, кап и рпк у кпм ће се 
пбавити јана расправа.  

 
Члан 164. 

 Када се впди јавна расправа п нацртима 
ппщтих аката, прган, пднпснп раднп тијелп 
пвлащћенп за праћеое јавне расправе: 
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- впди бригу да се материјал, кпји је предмет 
јавне расправе, ушини дпступним јавнпсти, 

- псигурава прикупљаое и сређиваое 
примједби, мищљеоа и приједлпга 
изнесених у тпку јавне расправе, 

- прати јавну расправу и анализира приједлпге, 
мищљеоа и примједбе, те даје инфпрмацију 
п приједлпзима изнесеним на јавнпј 
расправи, 

- припрема извјещтај п резултатима јавне 
расправе. 

 
Члан 165. 

 Приједлпзи аката и други материјали кпји се 
стављају на јавну расправу пбјављују се у пблику 
ппсебне публикације или у лпкалним средствима 
јавнпг инфпрмисаоа. 
 

Члан 166. 
 Јавна расправа, у правилу, траје 30 дана. 
 

Члан 167. 
 Прган за праћеое јавне расправе ппднпси 
извјещтај п прпведенпј расправи Скупщтини, а 
дпставља га истпвременп и пвлащћенпм  предлагашу 
акта кпји је бип на јавнпј расправи. 
 Извјещтај садржи резултате јавне расправе и 
садржај приједлпга, примједби и мищљеоа датих у 
јавнпј расправи. 
 

Члан 168. 
 Скупщтина ће, прије пдлушиваоа п приједлпгу 
акта, разматрати извјещтај пргана кпји је пратип јавну 
расправу и пбразлпжеое пвлащћенпг предлагаша 
акта п разлпзима збпг кпјих није прихватип ппједине 
приједлпге, примједбе и мищљеоа из јавне 
расправе. 
 
 
6. ППТПИСИВАОЕ И ПБЈАВЉИВАОЕ АКАТА 
 

Члан 169. 
 Акте кпје дпнпси Скупщтина  пптписује 
предсједник Скупщтине, пднпснп пптпредсједник 
Скупщтине, када замјеоује пдсутнпг или спријешенпг 
предсједника. 
 Акте кпје дпнпсе радна тијела Скупщтине 
пптписују предсједници радних тијела Скупщтине. 

Члан 170. 
 Пвлащћенп лице пптписује пригинал акта у 
тексту какав  је усвпјен, а пптписани примјерак акта 
шува се у складу са пдредбама пвпг Ппслпвника. 
 

Члан 171. 
 Пдлуке и други ппщти акти Скупщтине и 
оених пргана пбјављују се у "Службенпм гласнику 
града Приједпра". 
 Служба за административне ппслпве 
Скупщтине издаје "Службени гласник града 
Приједпра". 
 
У „Службенпм гласнику“ се пбјављују:  

- пдлуке и други прпписи Скупщтине града, 
- резплуције и смјернице, 
- бучет града, 
- прпграми и планпви шије је пбјављиваое 

пбавезнп,када је тп у оима пдређенп, 
- нашелнп важнија рјещеоа, кап и ппјединашна 

рјещеоа и закљушци Скупщтине града када је 
тп у оима пдређенп, 

- акти градпнашелника и други акти  кад тп 
пдлуши Скупщтина и градпнашелник. 
 

Члан 172. 
 Акти кпји се пбјављују у "Службенпм 
гласнику" щтампају се, у правилу, пвим редпм: Статут 
града, оегпве измјене и дппуне, Ппслпвник 
скупщтине града, пдлуке, други прпписи и закљушци, 
акти градпнашелника и др. 
 

Члан 173. 
 Наслпвна страна "Службенпг гласника" 
садржи: назив "Службени гласник града Приједпра", 
гпдину издаваоа, датум, мјесец, гпдину и брпј 
издаваоа "Службенпг гласника" и у правилу на 
ппшетку наслпвне стране амблем града. 
 Ппследоа страна садржи: садржај, ппдатке п 
издаваоу, уређиваоу и щтампаоу главнпг и 
пдгпвпрнпг уредника, адреса сједищте, брпј 
телефпна и интернет страница кап и  други ппдаци. 

 
Члан 174. 

 Пбјављиваое аката из шлана 171. врщи се 
најкасније у рпку пд 30 дана пд оихпвпг дпнпщеоа. 

 
Члан 175. 

 "Службени гласник " излази пп пптреби, а 
щтампа се у тиражу пд најмаое 20 примјерака. 
          "Службени гласник " се пбјављује и путем 
интернет странице. 
 

Члан 176. 
 Главни и пдгпвпрни уредник "Службенпг 
гласника" је секретар Скупщтине. 
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Члан 177. 
 Секретар скупщтине на пснпву пригиналнпг 
текста акта Скупщтине  даје исправке евентуалних 
грещака у пбјављиваоу текста. 
 
7. ППСТУПАК ЗА ДАВАОЕ АУТЕНТИЧНПГ ТУМАЧЕОА 
 

Члан 178. 
 Аутентишнп тумашеое је ппщти акт, кпјим се 
утврђује истинитпст, вјерпдпстпјнпст, извпрнпст, и 
правилан смисап недпвпљнп јасне пдредбе пдлуке 
или другпг акта Скупщтине.  
 Аутентишнп тумашеое се примјеоује и важи 
пд дана примјене пдредбе ппщтег акта Скупщтине, за 
кпју се тп тумашеое даје.  
 Иницијативу за даваое аутентишнпг тумашеоа 
пдлуке или другпг акта Скупщтине мпгу ппднијети сва 
физишка и правна лица.  
 Приједлпг за даваое аутентишнпг тумашеоа 
пдлуке, или другпг акта Скупщтине, мпже ппднијети 
сваки пдбпрник, радна тијела Скупщтине, 
градпнашелник  и пвлащтени предлагаш акта. 

 
Члан 179. 

 Приједлпг за даваое аутентишнпг тумашеоа 
пдлуке или другпг акта, ппднпси се предсједнику 
Скупщтине, и мпра садржавати назив пдлуке или 
акта, и пдредбе за кпје се тражи тумашеое, а уз 
пбразлпжеое истпг.  
 Предсједник Скупщтине, приједлпг из 
претхпднпг става, упућује Кпмисији за прпписе и 
градпнашелнику. 

 
Члан 180. 

 Кпмисија за прпписе, према властитпј 
прпцјени, прибавља пптребну дпкументацију и 
мищљеое пд нашелника и пргана надлежних за 
прпвпђеое пдлуке, или другпг акта за кпје се тражи 
аутентишнп тумашеое и у сарадои са другим 
надлежним радним тијелима Скупщтине, пцјеоује да 
ли је приједлпг за даваое аутентишнпг тумашеоа 
пснпван.  
 Акп утврди пснпванпст приједлпга из 
претхпднпг става, Кпмисија за прпписе ће утврдити 
приједлпг текста аутентишнпг тумашеоа, кпји ће 
ппднијети Скупщтини.  
 Акп Кпмисија за прпписе утврди да је 
приједлпг за даваое аутентишнпг тумашеоа 
непснпван, п тпме ће пбавијестити Скупщтину.  
 П кпнашнпм исхпду иницијативе, секретар 
Скупщтине ће, писменп, пбавијестити ппднпсипца 
иницијативе. 
 

Члан  181. 
 Пдлуку п пснпванпсти приједлпга за 
аутентишнп тумашеое-дпнпси Скупщтина.  
П приједлпгу текста аутентишнпг тумашеоа, пдлушује 
Скупщтина.  
 Аутентишнп тумашеое пбјављује се у 
„Службенпм гласнику града Приједпр“. 
 
 
VIII ИЗБПР И ИМЕНПВАОА 
 

Члан 182. 
 Скупщтина бира и именује, пднпснп врщи 
пппзив и разрјещава пдређене функципнере у складу 
са Закпнпм, Статутпм и другим актима. 
 

Члан 183. 
 Скупщтина тајним гласаоем бира и 
разрјещава предсједника и пптпредсједника 
Скупщтине и замјеника градпнашелника. 
 Избпр и именпваое, пднпснп разрјещеое 
псталих  лица спрпвпди се јавним гласаоем. 
Избпр замјеника градпнашелника. 
 

Члан 184. 
 Замјеника градпнашелника бира Скупщтина 
града на приједлпг градпнашелника тајним гласаоем 
на сједници Скупщтине града у складу са Закпнпм и 
Статутпм. 
 Пппзив замјеника градпнашелника, ппкреће 
се у складу са  закпнпм и Статутпм.  
 

Члан 185. 
 Укпликп предлпжени кандидат за замјеника 
градпнашелника не дпбије пптребну већину, ппступак  
избпра замјеника градпнашелника се ппнавља на 
једнпј пд наредних сједница. 
 Укпликп ни тада предлпжени кандидат за 
замјеника градпнашелника не дпбије пптребну 
већину, градпнашелник  је у пбавези да изврщи 
прпмјену кандидата уз претхпднп усаглащаваое  са 
пплитишким партијама. 
 
 Избпр предсједника скупщтине Града 
 

Члан 186. 
 Кпмисија за избпр и именпваое, накпн 
пбављених кпнсултација са пплитишким странкама и 
кпалицијама кпје имају пдбпрнике у Скупщтини, 
предлаже једнпг или вище кандидата за избпр 
предсједника Скупщтине. 
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 За предсједника Скупщтине изабран је 
кандидат кпји је дпбип натпплпвишну већину гласпва 
пд укупнпг брпја пдбпрника у Скупщтини. 
 

Члан 187. 
 Укпликп се у првпм кругу пд предлпжена два 
кандидата не изабере предсједник Скупщтине не 
спрпвпди се други круг, ппступак за избпр се 
ппнавља, изузев акп пба предлпжена кандитата 
пстваре исти брпј гласпва. 
  Укпликп се у првпм кругу пд предлпжених 
три или вище кандидата не изабере предсједник 
скупщтине не прпвпди се други круг избпра. 
 У други круг иду два кандидата кпји су 
дпбили највећи брпј гласпва у првпм кругу, акп су 
два кандидата дпбила исти брпј гласпва у други круг 
иде кандидат кпји је први на гласашкпм листићу. 
 Укпликп у другпм избпрнпм кругу ниједан пд 
кандидата не дпбије натпплпвишну већину гласпва пд 
укупнпг брпја изабраних пдбпрника, ппступак избпра 
предсједника Скупщтине се кпмплетнп ппнавља. 
 
 
 Избпр пптпредсједника скупщтине Града. 
 

Члан 188. 
 Избпр пптпредсједника Скупщтине врщи се 
пп ппступку утврђенпм за избпр предсједника 
Скупщтине. 

Члан 189. 
 Предсједник Скупщтине и пптпредсједник 
Скупщтине  мпгу бити разријещени и прије истека 
мандата: 

- акп збпг издржаваоа казне затвпра мпра 
бити пдсутан са дужнпсти 6 мјесеци и дуже 
Скупщтина кпнстатује престанак функције са 
данпм ступаоа на издржаваое казне и 
дпнпси рјещеое п разрјещеоу без птвараоа 
расправе. 

- збпг дуге и тещке  бплести кпја га 
пнемпгућава да пбавља ту дужнпст и у 
другим слушајевима утврђеним закпнпм и 
Статутпм. 

 
 Приједлпг за разрјещеое дужнпсти 
функципнера из претхпднпг става  пвпг шлана мпже  
ппднијети 11 пдбпрника уз пбразлпжеое у писменпј 
фпрми, у складу са пвим Ппслпвникпм  
 Функципнери из претхпднпг става пвпг шлана 
разрјещени су дужнпсти акп је за разрјещеое гласала 
већина пд укупнпг брпја пдбпрника у Скупщтини. 

 Скупщтина је дужна у примјеренпм рпку  
пбавити кпнсултације и прпвести ппступак избпра 
нпвих функципнера кпји су разрјещени дужнпсти. 
 
Тајнп гласаое 
 

Члан 190. 
 Скупщтина пдлушује тајним гласаоем када је 
тп предвиђенп Закпнпм, Ппслпвникпм или ппсебнпм 
пдлукпм Скупщтине  
 Акп се тајнп гласа, щтампа се 10% вище 
листића пд брпја пдбпрника, с тим да се дијели 31 
листић, а пстали пстају кап резерва.  
 Гласашки листићи су исте велишине и бпје, 
пвјерени пешатпм Скупщтине града, и садрже 
приједлпг „ЗА“, „ПРПТИВ“, „УЗДРЖАН“.  
 За прпвпђеое тајнпг гласаоа пбразује се 
Кпмисија за прпвпђеое избпра ( у даљем тексту 
Кпмисија)   кпју именује Скупщтина, на приједлпг 
предсједника.  
Кпмисију шине предсједник и два шлана. 
 Штампаое листића, у складу са ставпм 2. и 3. 
пвпг шлана, пбезбјеђује секретар Скупщтине.  
 

Члан 191. 
 Приликпм избпра, именпваоа или 
разрјещеоа, на гласашким листићима кандидати се 
навпде пп азбушнпм реду, пп презимену и испред 
имена свакпг кандидата ставља се редни брпј.  

 
Члан 192. 

 Пдбпрник гласа једним гласашким листићем, 
и тп лишнп. 
 Пдбпрник гласа такп да на гласашкпм листићу 
запкружује ријеши „ЗА“ или „ПРПТИВ“, „ЗА ПППЗИВ“ 
или „ПРПТИВ ПППЗИВА“, „ЗА РАЗРЈЕШЕОЕ“  или 
„ПРПТИВ РАЗРЈЕШЕОА“. 
Гласаое се врщи запкруживаоем реднпг брпја 
испред кандидата за кпјег се гласа.  
 

Члан  193. 
Тајним гласаоем рукпвпди предсједник 

Кпмисије, кпме ппмажу шланпви Кпмисије и секретар 
Скупщтине.  

Члан  194. 
 Пдбпрнику се урушује гласашки листић такп 
щтп прилази стплу Кпмсије , ппщтп је претхпднп 
прпзван.  
 Предсједник Кпмисије  урушује пдбпрнику 
гласашки листић, а секретар Скупщтине пзнашава, кпд 
имена и презимена пдбпрника у списку, да му је 
гласашки листић урушен.  
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Кпмисија прати регуларнпст гласаоа и, према 
пптреби, ппмажу предсједнику Кпмисије  и секретару 
Скупщтине.  
 Предсједник Скупщтине, прије ппшетка 
гласаоа, пдређује вријеме трајаоа гласаоа.  
 Када пдбпрник пппуни гласашки листић, 
прилази мјесту гдје се налази гласашка кутија, убацује 
у оу гласашки листић, а шланпви Кпмисије  у списку 
евидентирају име и презиме пдбпрника кпји је 
гласап.  
 Гласашка кутија мпра бити празна.  
 Пп истеку времена гласаоа, предсједник 
Скупщтине закљушује гласаое.  
 

Члан  195. 
 Ппщтп је гласаое заврщенп, Кпмисија 
утврђује резултате гласаоа.  
Прије птвараоа гласашке кутије, пребрпјаће се 
неурушени гласашки листићи, и ставити у ппсебан 
кпверат, кпји ће бити запешаћен. 
 

Члан 196. 
Утврђиваое резултата гласаоа пбухвата 

ппдатке п брпју:  
- щтампаних листића;  
- урушених гласашких листића;  
- упптребљених гласашких листића;  
- неупптребљених гласашких листића;  
- неважећих гласашких листића;  
- важећих гласашких листића;  
- гласпва: „за“ и гласпва „прптив“ 
- акп се, приликпм избпра или именпваоа, гласа п 
вище кандидата за исту функцију-гласпве кпји су 
дпбили ппједини кандидати.  
Утврђиваое резултата гласаоа пбухвата и 
кпнстатацију да је приједлпг изгласан, или да није 
изгласан прпписанпм већинпм, пднпснп када се п 
избпру и именпваоу гласа п два или вище кандидата 
за исту функцију, кпји кандидат је изабран, пднпснп 
именпван.  
 

Члан 197. 
 Неважећим гласашким листићем сматра се 
непппуоени гласашки листић, и гласашки листић из 
кпјег се не мпже са сигурнпщћу утврдити за кпји је 
приједлпг пдбпрник гласап.  
 Приликпм гласаоа п избпру и именпваоу, 
неважећим гласашким листићем сматра се: гласашки 
листић на кпјем је запкружен већи брпј кандидата пд 
брпја кпји се бира, пднпснп именује.  

 
 
 

Члан 198. 
 П утврђиваоу резултата гласаоа саставља се 
записник, кпји пптписују сви шланпви Бирашкпг 
пдбпра за гласаое.  
 Предсједник Скупщтине пбјављује резултате 
гласаоа на сједници Скупщтине те кпнстатује да је 
дпнесенп рјещеое. 
 

Члан 199. 
 Ппступак пппзива градпнашелника мпгу 
ппкренути у складу са Избпрним  Закпнпм БиХ и 
Статутпм  на приједлпг: 
-  11 пдбпрника  
- 10% бираша уписаних у бирашки списак града и 
- Удружеое грађана кпји су пбезбиједили 10% бираша 
уписаних у бирашки списак Града. 
 Приједлпг за пппзив  мпра да садржи разлпге 
збпг кпјих се ппставља питаое ппвјереоа, дпстављају  
се предсједнику Скупщтине. Уз приједлпг се прилаже 
списак предлагаша пппзива. 
 Предсједник Скупщтине прпслеђује приједлпг 
за пппзив Кпмисији за избпр и именпваоа и 
градпнашелику. Кпмисија, уз кпнсултацију са 
пвлащтеним представницима пплитишких странака 
кпје имају свпје пдбпрнике у Скупщтини, припрема и 
псигурава демпкратску расправу п разлпзима 
наведеним у приједлпгу за пппзив на нареднпј 
сједници Скупщтине кпја треба да се пдржи у рпку пд 
60 дана пд дана дпстављаоа приједлпга за пппзив. 
 Пдлука п ппкретаоу ппступка пппзива 
градпнашелника је изгласана укпликп је за оу гласалп 
већина пд укупнпг брпја пдбпрника. 
 

Члан 200. 
 Акп Скупщтина дпнесе пдлуку п ппкретаоу 
ппступка пппзива градпнашелника, спрпвпди се 
ппступак пппзива п шему грађани пдлушју 
неппсредним тајним гласаоем у рпку пд 30 дана пд 
дана дпнпщеоа пдлуке. 
 Акп грађани кпји су регистрпвани за избпре 
натпплпвишнпм  већинпм изјасне за пппзив 
градпнашелника престаје му мандат. 
 У слушају из става 2 пвпг шлана расписују се 
нпви избпри у рпку пд 60 дана пд дана пппзива. 
 
IX СВЕЧАНА ЗАКЛЕТВА 
 

Члан 201. 
 Пдбпрници Скупщтине града, накпн 
верификације пдбпрнишкпг мандата, дају свешану 
заклетву. 
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 Приликпм ступаоа на дужнпст, предсједник, 
пптпредсједник, градпнашелник и замјеник 
градпнашелника дају свешану заклетву на сједници 
Скупщтине. 
 
ТЕКСТ СВЕЧАНЕ ЗАКЛЕТВЕ ГЛАСИ: 
 
"ПБАВЕЗУЈЕМ СЕ ДА ЋУ ППВЈЕРЕНУ ДУЖНПСТ 
ПБАВЉАТИ САВЈЕСНП И ПДГПВПРНП, У ИНТЕРЕСУ 
СВИХ ГРАЂАНА ГРАДА ПРИЈЕДПРА, ДА ЋУ СЕ 
ПРИДРЖАВАТИ УСТАВА, ЗАКПНА, СТАТУТА ГРАДА 
ПРИЈЕДПРА  И ДРУГИХ АКАТА СКУПШТИНЕ ГРАДА, ТЕ 
ДА ЋУ ПРЕДАНП ПБАВЉАТИ ППВЈЕРЕНЕ ЗАДАТКЕ У 
ЦИЉУ РАЗВПЈА И НАПРЕТКА ГРАДА, РЕПУБЛИКЕ 
СРПСКЕ И БПСНЕ И ХЕРЦЕГПВИНЕ."  
 
X  АКТУЕЛНИ ЧАС 
 

Члан 202. 
 На свакпј редпвнпј сједници Скупщтине  у 
пквиру прве ташке дневнпг реда пдбпрници 
ппстављају усмена питаоа градпнашелнику и псталим  
изабраним  и именпваним функципнерима.  
 Пдбпрник је дужан предати предсједнику 
Скупщтине питаое писменп фпрмулисанп. 
 Вријеме пдређенп за ппстављена питаоа 
назива се  актуелни шас и траје 45 минута. 
 За вријеме "актуелнпг шаса" градпнашелник је 
дужан пбезбиједити присуствп нашелника пдјељеоа. 
 Питаоа мпрају бити кратка и јаснп 
фпрмулисана и у правилу таква да се на оих мпже 
пдгпвприти пдмах. 
 Пдбпрник има правп ппставити највище једнп 
питаое за вријеме актуелнпг шаса. 
 Градпнашелник, пднпснп пстали изабрани и 
именпвани функципнери кпјима  је питаое упућенп 
дужни су  пдгпвприти на ппстављенп питаое на истпј 
сједници, у прптивнпм дужни су  навести разлпге 
збпг кпјих немпгу пдгпвприти. 

 
Члан 203. 

 Вријеме за ппстављаое једнпг пдбпрнишкпг 
питаоа изнпси највище 1 минут. 
 Пдгпвпр  на пдбпрнишкп питаое даје 
градпнашелник, нашелник Пдјељеоа или други 
пвлащтени представник изврщне власти у трајаоу дп 
2 минута пп једнпм питаоу. 
 На ппстављенп питаое за кпје лице из 
претхпднпг става пвпг шлана пцјени да захтјева 
ппщтирнији пдгпвпр у трајаоу дужем пд 2 минуте, 
даје се писмени пдгпвпр. 
 

 

Члан 204. 
 Пдбпрник кпји је ппставип питаое изјащоава 
се п пдгпвпру тпкпм "актуелнпг шаса" и има правп да 
у трајаоу пд највище 1 минуте  кпментарище 
пдгпвпр. 
 Ппслије дпбијенпг пдгпвпра, пдбпрник има 
правп да ппстави дппунскп питаое, а мпже и да 
предлпжи да се у вези с тим питаоем птвпри 
расправа на једнпј пд наредних сједница, пднпснп, 
да тп питаое размптри надлежнп раднп тијелп и п 
свпм ставу пбавјести Скупщтину. 
 Дппунскп питаое мпже се ппставити самп 
једнпм у трајаоу пд 1 минута. 
 

Члан 205. 
 Пдбпрници не мпгу кпментарисати, какп 
питаое такп ни пдгпвпр на ппстављенп питаое 
другпг пдбпрника, нити се мпже птварати расправа 
пп тпм питаоу.  
 

Члан 206. 
 Акп пдгпвпр на пдбпрнишкп питаое садржи 
ппдатке кпји представљају државну, впјну или 
службену тајну градпнашелник, нашелници пдјељеоа 
мпгу предлпжити да се пдгпвпр саслуща без 
присуства јавнпсти. 
 Пдбпрнишкп питаое ппставља се у писменпј 
фпрми тпкпм или на крају сједнице Скупщтине, а 
мпже бити ппстављенп и између сједница.  
 

Члан 207. 
 Акп пдгпвпр на пдбпрнишкп питаое није дат 
на сједници на кпјпј је ппстављенп, акп је 
пдбпрнишкп питаое ппстављенп између сједница, 
пдгпвпр се даје у писменпј фпрми у рпку пд 15 дана 
пд када је питаое дпстављенп градпнашелнику, 
пднпснп, надлежнпм Пдјељеоу и дпставља се свим 
пдбпрницима акп предсједник Скупщтине пцјени да 
је тп пптребнп. 
 Изузетнп, акп је у припреми пдгпвпра на 
пдбпрнишкп питаое пптребнп утврдити вище 
шиоеница или сашинити слпженију анализу, рпк за 
даваое пдгпвпра на пдбпрнишкп питаое мпже се 
прпдужити али не вище пд 30 дана. 
 На ппступак у вези са тражеоем пбавјещтеоа, 
а у вези са пствареоем свпјих функција у Скупщтини 
предвиђеним шланпвима  18. дп 22. Ппслпвника 
скупщтине града, схпднп се примјеоују пдредбе пвпг 
Ппслпвника кпје се пднпсе на пдбпрнишкп питаое. 
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XI  ПДНПС СКУПШТИНЕ И ГРАДПНАЧЕЛНИКА 
 

Члан 208. 
 Градпнашелник присуствује сједници 
Скупщтине и ушествује у оенпм раду. 
 

Члан 209. 
 Кад градпнашелник ппднпси Скупщтини 
приједлпг ппщтег акта, пднпснп други приједлпг, 
мпже пбавијестити Скупщтину п свпм представнику 
кпга је пдредип да га заступа у ппступку дпнпщеоа 
тпг акта. 
 Представник  градпнашелника присуствује 
сједницама Скупщтине и радних тијела, ушествује у 
оихпвпм раду, изнпси ставпве градпнашелника, 
изјащоава се п ппднесеним амандманима и 
пбавјещтава градпнашелника п ставпвима и 
мищљеоима Скупщтине, пднпснп радних тијела. 

 
Члан 210. 

 Градпнашелник је дужан упутити свпје 
представнике на сједницу Скупщтине и оених радних 
тијела, када су на дневнпм реду тих сједница 
приједлпзи кпје су ппнијели други пвлащтени 
предлагаши. 
 
8. ИЗЈАШОАВАОЕ СКУПШТИНЕ П РАДУ  
    ГРАДПНАЧЕЛНИКА 
 

Члан 211. 
 Градпнашелник, на захтјев Скупщтине или пп 
свпјпј иницијативи, извјещтава Скупщтину п свпм 
раду, спрпвпђеоу пплитике кпју је утврдила  
Скупщтина у цјелини или за ппједине пбласти 
друщтвенпг живпта, п изврщаваоу ппщтих аката и 
других аката кпје је дпнијела Скупщтина, п 
спрпвпђеоу закпна, п стаоу и развпју у ппјединим 
пбластима друщтвенпг живпта, те п другим 
питаоима из свпг дјелпкруга. 
 
9. ПДГПВПРНПСТ ГРАДПНАЧЕЛНИКА ЗА ПБАВЉАОЕ 
ФУНКЦИЈЕ 
 

Члан 212. 
 Скупщтина у утврђиваоу пдгпвпрнпсти 
градпнашелника мпже ппкренути расправу п 
питаоима кпја се пднпсе на оегпв рад. 
 

Члан 213. 
               Расправу п раду и пдгпвпрнпсти 
градпнашелника мпже се заврщити:  

- заузимаоем ставпва п раду градпнашелника и 
оегпвпј пдгпвпрнпсти,  

- дпнпщеоем закљушака кпјима се утврђују 
пбавезе градпнашелника и дају   смјернице за 
оегпв рад у вези са спрпвпђеоем утврђене 
пплитике, пдлука и других прпписа 
Скупщтине  и п изврщаваоу закпна,  

- дпнпщеоем закљушака кпјима се утврђују 
пбавезе градпнашелника у вези са: 

-  предузимаоем  пдређених мјера, 
-  ппднпщеоем извјещтаја или приједлпга 

аката, или са дпстављаоем инфпрмативнпг 
или другпг материјала. 

- ппстављаоем питаоа ппвјереоа 
градпнашелника. 

 
XII ПДНПС СКУПШТИНЕ СА  
      АДМИНИСТРАТИВНПМ СЛУЖБПМ ГРАДА   
 

Члан 214. 
 Рукпвпдни радници кпји рукпвпде радпм 
пдјељеоа Административне службе града дужни су 
на захтјев Скупщтине и радних тијела: 

- излпжити стаое  у пбласти из свпг дјелпкруга, 
- пбавијестити п питаоима или ппјавама из 

свпг дјелпкруга,  
- пбавијестити п спрпвпђеоу утврђене 

пплитике или изврщаваоу и спрпвпђеоу 
закпна и других аката и мјера за шије су 
изврщаваое пдгпвпрни, 

- дпставити ппдатке кпјима распплажу  или кпје 
су у свпм дјелпкругу дужни прикупити или 
евидентирати кап и списе и друге материјале 
пптребне за рад Скупщтине или раднпг тијела, 

- прпушити утврђенп питаое из свпг дјелпкруга и 
п тпме ппднијети извјещтај, 

- пружити струшну ппмпћ пвлащтеним 
предлагашима при изради приједлпга пдлуке и 
других аката Скупщтине, и у другим 
слушајевима кад радна тијела иступају и 
прпушавају пдређена питаоа.  

 
Члан 215. 

 Рукпвпдни радници кпји рукпвпде радпм 
пдјељеоа Административне службе града имају 
правп и дужнпст ушествпвати у раду на сједници 
Скупщтине и оених радних тијела када се расправља 
п приједлпгу акта , пднпснп другим питаоима из 
дјелпкруга пргана кпјим рукпвпде.  
 

Члан 216. 
 Рукпвпднпм раднику, кпји рукпвпди радпм 
пдјељеоа  Административне службе града дпставља 
се ппзив са материјалпм за сједницу Скупщтине 
града и оених радних тијела.  
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XIII ЈАВНПСТ У РАДУ СКУПШТИНЕ 
 

Члан 217. 
 Скупщтина псигурава пбавјещтаваое јавнпсти 
п раду Скупщтине  и радних тијела, п свпјим 
ставпвима и пдлукама у вези са питаоима п кпјим 
расправља, кап и п свпм раду уппщте.  
 Сједнице Скупщтине града се јавнп пренпсе 
укпликп Скупщтина не дпнесе другашију пдлуку.  
 Акти Скупщтине пбјављују се у"Службенпм 
гласнику града Приједпра". 
 "Службени гласник града Приједпра" 
пбјављује се и путем Интернет странице. 
 

Члан 218. 
 Материјали Скупщтине и радних тијела кпји 
су пзнашени кап службена или впјна тајна, пднпснп 
ппвјерљиве прирпде, нису дпступни јавнпсти.  
 Нашин рукпвпђеоа материјалпм из става 1. 
пвпг шлана утврђује се упутствпм  кпје дпнпси 
секретар Скупщтине.  
 

Члан 219. 
 Ппдаци кпје пдбпрник сазна на сједници 
Скупщтине или радних тијела кпје се пдржавају без 
присуства јавнпсти сматрају се ппдацима ппвјерљиве 
прирпде.  
 Представници щтампе и других пблика 
инфпрмисаоа имају правп присуствпвати сједници 
Скупщтине и оених радних тијела и пбавјещтавати 
јавнпст п оихпвпм раду, укпликп уреднп пријаве 
свпје присуствп и дпбију акредитацију пд службе за 
административне ппслпве скупщтине.  
 На сједници Скупщтине и радних тијела мпже 
се пдлушити да се п пдређеним питаоима расправља 
без присуства јавнпсти.  
 На сједници Скупщтине  и оених радних 
тијела мпже се пдлушивати да представници щтампе 
и других пблика инфпрмисаоа мпгу присуствпвати 
сједници, и акп се на опј расправља п некпм питаоу 
без присуства јавнпсти.  
 П таквпм питаоу представници щтампе и 
других пблика инфпрмисаоа мпгу давати за јавнпст 
самп пбавјещтеоа за кпја се тп на сједници пдлуши. 
На сједници се мпже пдлушити да се пбавјещтеоа п 
таквпм питаоу мпгу давати тек пп истеку пдређенпг 
времена.  
 

 
 
 
 

Члан 220. 
 Скупщтина и оена радна тијела мпгу 
пдлушити да путем средстава јавнпг инфпрмисаоа 
дају службена саппщтеоа. 
 П даваоу службенпг саппщтеоа пдлушује 
прган из става 1. пвпг  шлана. 
 Текст службенпг саппщтеоа усваја се на 
сједници. 

Члан 221. 
 Скупщтина пдржава редпвнп кпнференцију за 
щтампу, п питаоима из свпје надлежнпсти. 
 Кпнференцију за щтампу ће пдржати 
предсједник Скупщтине или други представник 
Скупщтине кпга пдреди предсједник. 
 
XIV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ПДРЕДБЕ 
 

Члан 222. 
 Измјене и дппуне Ппслпвника врще се на 
нашин предвиђен за оегпвп дпнпщеое. 
 

Члан 223. 
 На рад и пдлушиваое радних тијела 
Скупщтине схпднп се примјеоују пдредбе пвпг 
Ппслпвника. 

Члан 224. 
У складу са Закпнпм п равнпправнпсти пплпва 

у БиХ („Сл.гласник Бпсне и Херцегпвне“, бр.16/03), 
пдредбе пвпг Ппслпвника примјеоивати и у рпднп 
псјетљивпм језику кпд функција,  зваоа и статуса 
ради пствариваоа принципа равнпправнпсти пплпва. 
 

Члан 225. 
 Данпм ступаоа на снагу пвпг Ппслпвника 
престаје да важи Ппслпвник Скупщтине ппщтине 
Приједпр ("Службени гласник ппщтине 
Приједпр",брпј: 8/05, 3/06 и 10/07). 
 

Члан 226. 
 Пвај Ппслпвник ступа на снагу псмпг дана пд 
дана пбјављиваоа у "Службенпм гласнику града 
Приједпра". 
 
Брпј:01-022-12/13                       ПРЕДСЈЕДНИК 
       Приједпр               КПМИСИЈЕ ЗА ПРППИСЕ 
Датум:12.02.2013.гпд.           Далибпр Грабеж, с.р 
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