
 
Број: 01-013-9/19                                                                                                    
Датум: 27.08.2019. године                                                       

 
На основу чланова 87., 89. и 90. Пословника Скупштине града Приједора („Службени гласник Града 

Приједора“ број: 2/18) сазивам 
27.  СЈЕДНИЦУ 

СКУПШТИНЕ ГРАДА ПРИЈЕДОРА 
за  04.09.2019. године (СРИЈЕДА), 

у  сали  Скупштине града Приједора, са почетком у 10,00 часова 
 

За сједницу  предлажем  сљедећи 
 

 
Д Н Е В Н И   Р Е Д 

 
1. Актуелни час; 
2. Приједлог Одлуке о држању домаћих животиња и кућних љубимаца на подручју града Приједора, 

Извјестилац: Миленко Ђаковић, Градоначелник; 
3. Приједлог Одлуке о висини накнаде за рад чланова Градске изборне комисије Приједор, 

Извјестилац: Жељко Шкондрић – предсједник Градске изборне комисије; 
4. Приједлог рјешења о укидању рјешења број: 01-111-21/19 о разрјешењу предсједника и чланова 

Комисије за избор и именовања, 
      Извјестилац: Ајдин Мешић – предсједник Скупштине Града; 

5. Приједлог рјешења о укидању рјешења број: 01-111-22/19 о именовању предсједника и чланова 
Комисије за избор и именовања, 
Извјестилац: Ајдин Мешић – предсједник Скупштине Града; 

6. Приједлог рјешења о укидању рјешења број: 01-111-23/19 о разрјешењу предсједника и чланова 
Одбора за жалбе Града Приједора, 
Извјестилац: Ајдин Мешић – предсједник Скупштине Града; 

7. Приједлог рјешења о укидању рјешења број: 01-111-24/19 о именовању предсједника и чланова 
Одбора за жалбе Града Приједора, 

       Извјестилац: Ајдин Мешић – предсједник Скупштине Града; 
8. Разматрање приговора Миодраговић Милене на коначно именовање директора ЈУ „Центар за 

социјални рад“ Приједор, 
Извјестилац: Ајдин Мешић – предсједник Скупштине Града; 

9. Извјештај о раду Правобранилаштва Републике Српске – Сједиште замјеника Приједор за 2018. 
годину, 

      Извјестилац: Зоран Басрак, замјеник Правобраниоца Републике Српске;  
 

 
           ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                         СКУПШТИНЕ ГРАДА 
                                      Ајдин Мешић 
 
НАПОМЕНА:  

- Материјали за 9. тачку дневног реда достављени су са материјалима 26. сједнице Скупштине града 
- Молимо одборнике да у случају спријечености присуства заказаној сједници обавијесте Секретара 

Скупштине града Приједора на број телефона: 052/245-122.  
- Уколико желите да поднесете амандмане на приједлоге општих аката који су у приједлогу дневног 

реда, молимо да то учините најкасније три дана прије одржавања сједнице. Амандман мора бити 
писмено поднесен и образложен (члан 156. Пословника Скупштине града). 

- Такође молимо да одборничка питања доставите у писаној форми предсједнику Скупштине града. 



                                                                                                                                   ПРИЈЕДЛОГ 

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

Српске“, број: 97/16 и број: 36/19) и члана 39. став 2. тачка 2) Статута Града Приједор („Службени 

гласник Града Приједор", број: 12/17), Скупштина Града Приједор је на __________ сједници 

одржаној дана ___________________ године, д о н и ј е л а 

 

 

О Д Л У К У 

о држању и заштити домаћих животиња и 

кућних љубимаца на подручју града Приједор 

 

 

 

I  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Овом одлуком прописују се услови и начин држања домаћих животиња и кућних љубимаца, 

боравак и кретање на јавним површинама и у јавним објектима, начин поступања са изгубљеним 

и напуштеним кућним љубимцима, контрола размножавања и означавања кућних љубимаца на 

подручју града Приједор. 

 

Члан 2. 

Поједини појмови у овој одлуци имају сљедеће значење: 

- јавне површине су земљишта или водне површине које се документом просторног уређења или 

на основу њега одређене нумерички или само графички, намјењене за јавну употребу, јавне 

дјелатности и активности које су као такве доступне неодређеном броју лица; 

- зелене и рекреационе површине, осим објеката пејзажне архитектуре, подразумјевају и јавне 

зелене површине, зелене зоне, односно појасеве, а које имају резличите рекерационе и заштитне 

намјене, зелене површине стамбених, односно урбаних цјелина, зелене површине посебне 

намјене, површине за рекреацију и масовни спорт на отвореном (игралишта, излетишта, 

шеталишта, спортски терени, купалишта), зелене површине  уз обале ријека и језера; 

- двориште је преостали дио грађевинске парцеле, ограђен или неограђен, који припада стамбеној 

згради, односно породичној кући; 

-домаће животиње: припитомљене животиње, које човјек узгаја ради користи и разоноде и у које 

се убрајају копитари, папкари и перад; 

-кућни љубимци: у смислу ове Одлуке су  пси и мачке, које се држе ради друштва, рекреације, 

заштите или помоћи човјеку;  

-ималац животиње: физичко или правно лице које је власник животиње, или било које друго лице 

које је стално или повремено власник животиње, или је одговорно или задужено за животињу и 

одговорно за чување и контролу дјеце која имају мање од 16 година, а која посједују животињу, 

односно лице које се бави узгајањем, заштитом, употребом, управљањем, обучавањем, превозом 

или продајом животиње; 

-изгубљена животиња: она животиња која је напустила имаоца без његове воље и он је тражи; 

-напуштена животиња: животиња коју је ималац свјесно напустио; 

-еутаназија: безболан начин усмрћивања које има за циљ минимално физичко и психичко 

трпљење животиње; 
-дјелатност зоохигијене: обухвата хватање и збрињавање напуштених и угрожених домаћих 

животиња (кућних љубимаца), превожење и смјештај у посебно изграђене објекте за те намјене 

(азил), исхрана и ветеринарска заштита, еутаназију старих животиња и сигурно уклањање 

животињских лешева са јавних површина и санацију терена, као и управљање објектима за 

смјештај животиња; 
-склоништа за животиње: простори у којима се смјештају пронађене (напуштене и изгубљене) 

животиње на даљу бригу и могуће удомљавање под условима утврђеним Законом; 

-електронски чип -  транспондер: капсула која се код животиње имплантира под кожу и садржи 

јединствени идентификацијски број (код) животиње који се очитава путем скенера (читача). 

 



 

Члан 3. 

Ималац животиње, у зависности од врсте, пасмине, старости и њених физиолошких потреба, 

дужан је домаће животиње и кућне љубимце хранити и напајати, његовати и обезбједити им 

здравствену заштиту, довољно простора, хигијену простора, свјетлости, топлоте, влаге, односно 

држати и узгајати их под условима утврђеним законом и другим прописима донесеним на основу 

закона. 

 

 

 

Члан 4. 

У циљу спречавања и сузбијања заразних болести животиња, заштите здравља и безбједности 

грађана и обезбјеђења јавног реда и мира грађана на подручју града утврђују се зоне у којима 

није дозвољено држање домаћих животиња, као и зоне у којима је дозвољено држање домаћих 

животиња под одређеним условима. 

Зоне из претходног става утврђене су Одлуком о уређењу простора и грађевинском земљишту 

(„Службени гласник града Приједор“, број: 6/14). 

  

Члан 5. 

Забрањено је  држање и слободно кретање домаћих животиња, изузев кућних љубимаца, у првој 

и другој зони града Приједор, као и у зонама непосредне, уже и шире заштите изворишта питке 

воде. 

Зоне заштите утврђују се посебном одлуком којом се утврђује заштитно подручје са зонама 

санитарне заштите и појасевима заштите, као и мјере заштите од свих видова  загађења и штетних 

утицаја који утичу на здравствену исправност воде за пиће. 

 

 

 

II  УСЛОВИ ЗА ДРЖАЊЕ ДОМАЋИХ  ЖИВОТИЊА 

 

 

Члан 6. 

На подручју града Приједор које није обухваћено чланом 5. ове одлуке могу се држати домаће 

животиње уз одговарајуће санитарно-хигијенске услове и на начин прописан овом одлуком. 

 

Перад 

Члан 7. 

Дозвољено је држање перади у двориштима у посебно изграђеним објектима за боравак перади 

уз услов да су ти објекти удаљени од најближих стамбених и пословних објеката на сусједној 

парцели који није у власништву држаоца перади најмање  10 м. 

Простор за кретање перади мора бити ограђен одговарајућом оградом која спречава њихово 

неконтролисано кретање и кретање изван тог простора. 

Одлагање и збрињавање ђубра врши се на простору који је удаљен од стамбених и пословних 

објеката на сусједној парцели који није у власништву држаоца перади најмање 15 м и који је 

уређен на начин да спречава загађење околине. 

 

Папкари и копитари 

Члан 8. 

На подручју града дозвољено је држање папкара и копитара под условима да имаоци посједују 

објекте од чврстог материјала, да су удаљени од других  стамбених и пословних објеката најмање 

20 м, укључујући објекат држаоца домаћих животиња. 

Објекти за држање морају имати непропусне подове, одводне канале и непропусну покривену 

јаму за осоку и ђубар која мора бити удаљена од стамбених и пословних објеката најмање 20 м. 

Јама за осоку и ђубар мора се чистити чим се напуни, а након чишћења терен око ње, као и сама 

јама морају се дезинфиковати кречним млијеком.  

 



        

Члан 9. 

Одлагање и складиштење стајског ђубра врши се на површинама које су од првог стамбеног или 

пословног објекта на сусједној парцели која није у власништву држаоца животиње и јавног пута 

удаљене најмање 20 м. Ђубриште мора бити уређено на начин да из истог не долази до 

пропуштања и отицања нечистоћа, загађења околине, земљишта, природних и изграђених извора 

водоснабдјевања. 

Приликом употребе – растресања ђубра на пољопривредну површину, исти се мора одмах, а 

најкасније у року од 24 часа од растресања, заорати или прекрити слојем земље. 

 

  

 

Члан 10. 

Објекти за држање домаћих животиња у зонама у којима је држање дозвољено, могу се градити 

на основу одобрења за грађење које издаје надлежни орган управе. 

Објекти за држање домаћих животиња који се налазе се у ужем  урбаном подручју не могу имати 

ограђени простор за кретање и храњење домаћих животиња. 

 

Члан 11. 

У зони у којој је дозвољено држање домаћих животиња, а налазе се у ужем  урбаном подручју 

града, забрањено је слободно кретање домаћих животиња као и храњење-напасање на јавним 

површинама. 

 

 

Члан 12. 

Имаоцу домаћих животиња није дозвољено држање, пуштање и напасање домаћих животиња: 

1. око здравствених и школских установа на удаљености од 80 метара; 

2. око извора, резервоара за воду, јавних бунара и јавних чесми на удаљености од 80 метара; 

3. око ријека, потока, водених канала и брана на удаљености од  30  метара; 

4. око објеката за производњу и ускладиштење животних намирница на удаљености од 30 

    метара; 

5. око жељезничких пруга и јавних саобраћајница у заштитном појасу пруге и пута, односно 

    удаљености од 20 м; 

6. у стамбеним и пословним зградама, гаражама, шупама, подрумима, таванима и сличним 

    просторима. 

 

                                                                           Члан 13. 

У случају да држалац животиње посумња да је животиња обољела од неке заразне болести, дужан 

је да о томе одмах обвјести најближу ветеринарску станицу, или орган управе надлежан за 

послове ветринарске инспекције и поступи по њиховом налогу. 

 

  

 

III  УСЛОВИ ЗА ДРЖАЊЕ КУЋНИХ ЉУБИМАЦА 

 

 

Члан 14. 

Држање кућних љубимаца на подручју града Приједор дозвољено је уз одговарајуће санитарно- 

хигијенске услове, на начин да се не ремети јавни ред и мир и под условима и на начин утврђеним 

законом и  овом одлуком. 

 

 

 

 

 

 



Пси и мачке 

 

                                                                           Члан 15. 

Имаоци ових кућних љубимаца у згради колективног становања, у свом стану могу држати једног 

пса или једну мачку, а имаоци који посједују индивидуалне стамбене зграде које се налазе  првој 

и другој зони града, у индивидуалној стамбеној згради или у свом дворишту могу држати 

највише 2 пса, односно највише 2 мачке. 

У индивидуалној стамбеној згради изван прве и друге зоне Града Приједор, ималац кућних 

љубимаца може држати више паса и  мачака  ако има затворено двориште или други одређени 

простор за држање животиња. 

У сустанарском дијелу стана ималац кућних љубимаца  паса и мачака исте може држати само уз 

писмену сагласност другог станара, изузев ако се ради о држању пса лица са посебним 

потребама. 

Имаоци кућних љубимаца исте су дужни држати у складу са условима прописаним у Правилнику 

о држању и заштити кућних љубимаца („Службени гласник Републике Српске“, бр. 117/14). 

 

 

Члан 16. 

Имаоци паса и мачака дужни су да регистују псе и мачке у року од седам дана од стицања 

власништва у надлежној ветеринарској станици која води регистар за сваку поједину животињу. 

Ради идентификације све животиње треба трајно да буду означене, а имаоци паса и мачака дужни 

су да изврше трајно означавање паса и мачака помоћу микрочипа. 

Регистроване одгајивачнице  и лица која  се баве узгојем  кућних љубимаца дужна су извршити 

трајно означавање животиње помоћу електронског чипа прије продаје, поклањања или другог 

начина отуђивања кућних љубимаца.  

 

 

Члан 17. 

Ималац кућних љубимаца, паса и мачака, дужан је бринути да животиње лајањем, мјаукањем, 

завијањем или на други начин не ометају у раду и мирном коришћењу друге  кориснике и 

власнике индивидуалних стамбених објеката и станова, а посебно  у времену од 15,00 до 17,00 

часова и од 22,00 до 06,00 часова, у вријеме одмора. 

  

 

Члан 18. 

Ималац пса у стамбеној згради или стамбеном насељу мора пса држати под надзором у 

затвореном простору - стану, у индивидуалној стамбеној згради у ограђеном дворишту, а у 

неограђеном дворишту у затвореном простору - боксу који спријечава неконтролисано кретање 

пса или правилником прописаном  дугом и безбједном ланцу. 

Није дозвољено држање паса и мачака и остављање истих без надзора на балкону, тераси и лођи 

која припада стану. 

Ограђено двориште или друго ограђено земљиште на којем борави пас мора бити ограђено 

оградом која висином и чврстоћом осигурава сигурност пролазника и на улазним вратима 

означено видним натписом која упозорава на пса. 

 

  

Члан 19. 

Кућице за псе  које се налазе у двориштима морају бити удаљене најмање 3 метра од сусједне 

парцеле и од ограде према улици или чврстом непрозирном преперком одвојене од улице на 

мањем растојању. 

Пси чувари, овчарски пси и ловачки пси се не могу држати у просторијама у којима бораве или 

их употребљавају људи. 

 

Члан 20. 

Кућни љубимци-пси и пси за посебне намјене могу се држати у стамбеним просторијама на начин 

и под условима да не представљају опасност за здравље људи и корисника стамбене просториј 



 

 

 

                                                                           Члан 21. 

Уколико ималац кућних љубимаца паса и мачака и поред упозорења надлежног органа не 

обезбједи услове за држање утврђене овом одлуком, забраниће му се држање кућних љубимаца 

и наредити да се исти смјесте у прихватилишту за животиње.  

 

 

                                                                          Члан 22. 

Није дозвољено имаоцу животиња паса и мачака држање и извођење ради вршења нужде, 

шишање, купање и сличних активности у стубиштима стамбених зграда, на балконима, терасама, 

подрумским просторијама,   лођама, лифтовима и заједничким просторијама стамбене зграде.   

Дозвољено је увођење пса и мачке у лифт стамбене зграде уколико је празан.  

Приликом коришћења лифта, степеништа и ходника стамбене зграде, пас мора бити на поводцу 

под непосредном контролом држаоца. 

 

 

IV  КОНТРОЛА РАЗМНОЖАВАЊА КУЋНИХ ЉУБИМАЦА 

 

                                                                         Члан 23. 

Имаоци кућних љубимаца дужни су осигурати контролу размножавања и обезбједити  

размножавање под њиховим надзором и сносе пуну одговорност за потомке својих љубимаца. 

Имаоци су дужни извршити пријаву и регистрацију окота, односно легла надлежној 

ветеринарској служби, у року од петнаест (15) дана, изузев власника ловачких паса који 

регистрацију легла врше код надлежне кинолошке организације. 

Имаоци кућних љубимаца дужни су спријечити неконтролисано размножавање превентивним 

дјеловањем, кастрацијом или стерилизацијом, ограничавањем кретања женки у вријеме тјерања. 

 

 

V  КРЕТАЊЕ ПАСА И  МАЧАКА НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА И ОБЈЕКТИМА ЈАВНЕ 

НАМЈЕНЕ 

 

                                                                          Члан 24. 

Забрањено је увођење паса  и мачака у возила јавног саобраћаја, у продајне објекте, тржнице, 

дјечија игралишта, просторије предузећа и установа (осим ветеринарске амбуланте), 

угоститељске објекте (осим у хотеле и угоститељске објекте који су видно означени и који имају 

одређене просторе за смјештај паса), позоришта, спортске објекте, на јавне скупове (осим 

службених паса),  изложбе (осим изложбених паса i мачака) као и на друга јавна мјеста на којима 

се одржавају јавне манифестације. 

Пси-водичи слијепих,слабовидних и лица са инвалидитетом, који су регистровани за помоћ, 

заједно са имаоцем имају право приступа јавним мјестима и у средствима јавног превоза. 

 

                                                                          Члан 25. 

Ималац пса може пса водити по улици или другим јавним површинама на којима то изричито 

није забрањено,  на кратком повоцу и са заштитном корпом на њушци, који су вакцинисани 

против бјеснила и трајно обиљежени у складу са законом којим се уређује ветеринарство, са 

огрлицом на којој се налази податак о власнику и контакт телефон. 

На јавне површине могу се изводити мачке које су вакцинисане против бјеснила у складу са 

законом којим се уређује ветеринарство. 

Доказ о вакцинисању кућних љубимаца мора се налазити код лица које изводи љубимаца на јавну 

површину. 

Изузетно, из одредаба из предходног става, власник пса патуљастог раста или штенади до 3 

мјесеца старости и ловачког пса може их водити по улици и другим јавним површинама без 

заштитне корпе на њушци. 



Без повоца и заштитне корпе на њушци могу се кретати ловачки пси за вријеме лова и овчарски 

пси када се налазе уз стадо. 

Уколико пас или мачка приликом извођење на било који начин испрљају јавну површину, ималац 

кућног љубимаца или лице које изводи љубимца, обавезан је да испрљану површину без 

одлагања очистити, те средство чишћења и садржај одложити у најближи контејнер за смеће. 

Имаоци кућних љубимаца, односно лице које изводи љубимца на јавну површину, дужано је код 

себе имати довољан број пластичне врећица за потребе уклањања измета са јавне површине. 

 

Члан 26. 

Зелене површине по којима се могу кретати и изводити кућни љубимци и вријеме када је 

дозвољено извођење одредиће надлежни орган Градске управе, те путем комуналне службе 

поставити видне ознаке, а по могућности и оградити. 

Пас се може пуштати са поводника да се слободно креће само  у парку и на другој јавној 

површини и то: 

- у времену од 22,00 до 08,00 часова следећег дана, у периоду љетњег рачунања времена, односно 

у времену од 20,00 часова до 09,00 часова следећег дана, у периоду зимског рачунања времена, 

- у непосредној близини школа временски периоди из алинеје 1 става 3. овог члана ограничавају 

се до 07,00 часова следећег дана без обзира на период рачунања времена, осим за вријеме 

школског распуста и нерадних дана. 

Није дозвољено пуштање пса са поводника да се слободно креће у дијелу парка и друге јавне 

зелене површине, у којем се налази уређено дјечије игралиште, као и у дијелу под цвјетним 

засадом. 

 

 

Члан 27. 

Ималац кућних љубимаца обавезан их је редовно вакцинисати и водити бригу о њиховом  

здравственом стању. 

На јавне површине не смију се изводити кућни љубимци обољели од заразних болести. 

У случају да ималац кућног љубимца посумња да је животиња оболила од неке заразне болести, 

дужан је одмах обавјестити најближу ветеринарску установу и орган управе надлежан за послове 

ветеринарске инспекције. 

 

 

VI  ПОСТУПАЊЕ СА ИЗГУБЉЕНИМ И НАПУШТЕНИМ ЖИВОТИЊАМА И КУЋНИМ 

      ЉУБИМЦИМА 

 

Члан 28. 

Изгубљене и напуштене домаће животиње и кућне љубимце прикупљају и уклањају са јавних и 

других површина запослени у хигијеничарској служби по пријави грађана, захтјеву комуналне 

полиције и полицијских службеника Полицијске управе Приједор, на начин и условима 

утврђеним правилником којим се регулише рад  хигијеничарске службе.  

Градска управа оснива хигијеничарску службу за хватање и збрињавање напуштених животиња 

на основу Упутства о формирању и условима које морају испуњавати хигијеничарксе службе 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 23/10).  

 

 

Члан 29. 

Изгубљене и напуштене животиње и кућни љубимци, пси и мачке, смјештају се у посебно 

изграђене и за то намјењене просторе и објекте, у којима је потребно обезбиједити адекватан 

смјештај и  ветеринарско-здравствену помоћ,  као и друге услове утврђене законом. 

На подручју града Приједор које није обухваћено чланом 5. ове одлуке могу се налазити објекти 

у које се организује прихват и привремени смјештај животиња, уз одговарајуће санитарно-

хигијенске услове прописане у Упутству о формирању и условима које морају испуњавати 

прихватилишта за животиње („Службени гласник Републике Српске“, број: 23/10).         

Забрањено је формирање прихватилишта за животиње без одобрења надлежног органа.     

 



                                             

                                                                   

Члан 30. 

Хигијеничарска служба у оквиру рада прихватилишта за напуштене и изгубљене животиње води 

бригу до њиховог проналаска од стране власника, проналаска власника или удомљавања, најдуже 

до 30 дана, након чега се  врши еутаназија напуштене животиње. 

Еутаназија напуштених животиња врши се од стране стручног и овлашћеног лица са којим је 

склопљен уговор о пословној сарадњи, уз присуство и надзор ветеринарске инспекције. 

 

 

Члан 31. 

Ималац кућног љубимца дужан је да овлаштеној ветеринарској организацији и Хигијеничарској 

служби пријавити губљење кућног љубимца одмах по сазнању да је изгубљен, а најкасније у року 

од 8 дана, те да проводити активности на проналаску истог. 

У случају проналаска кућног љубимца у прихватилишту за привремени смјештај, ималац је 

дужан предочити доказ о власништву или на неки други начин доказати власништво над 

животињом ради преузимања. 

Имаоцу изгубљеног кућног љубимца приликом преузимања животиње из привременог 

смјештајног објекта обрачунавају се трошкови хватања, транспорта и смјештаја, а који се 

обрачунавају по одобреном цјеновнику услуга Хигијеничарске службе. 

Уколико кућни љубимац није означен-чипован, приликом поврата имаоцу врши се означавање-

чиповање и уводи се у регистар о трошку имаоца кућног љубимца. 

 

 

Члан 32. 

Није дозвољено напуштање кућних љубимаца прибављених ради разоноде, друштва, рекреације, 

заштите или помоћи човјеку и друге животиње држане под надзором имаоца.  

Ималац кућног љубимца дужан је  истог понудити на удомљавање путем прихватилишта или на 

други начин ријешити у случају када је за истом престао интерес и потреба. 

Еутаназија кућних љубимаца за које постоје законом утврђени разлози врши се путем овлашћене 

ветеринарске установе, а преузимање, транспортовање и хигијенско одлагање лешева врши се 

путем хигијеничарске службе. 

Трошкове еутаназије сноси ималац кућног љубимца, а ако се ради о напуштеном и изгубљеном 

кућном љубимцу за које није могуће утврдити власника, трошкови падају на терет буџета града 

и финсирају се из средстава намјењених за заједничку комуналну потрошњу. 

 

 

VII   Н А Д З О Р  

 

Члан 33. 

Надзор над спровођењем ове одлуке врши ветеринарска инспекција и комунална полиција.  

Надзор над здравственим стањем домаћих животиња и кућних љубимаца и провођење мјера 

здравствене заштите врши ветеринарска инспекција, а надзор над условима и начину држања, 

боравка и кретања домаћих животиња и кућних љубимаца на јавним и другим површинама врши 

комунална полиција. 

 

 

Члан 34. 

Орган надлежан за надзор над примјеном одредаба ове одлуке има право и дужност да рјешењем 

налаже правним субјектима и физичким лицима отклањање одређених недостатака и 

предузимање других мјера прописаних законом и овом одлуком, као и да у складу са одредбама 

Закона о прекршајима Републике Српске изриче новчане казне издавањем прекршајног налога, 

те подноси захтјеве за покретање прекршајног или кривичног поступка код Основног суда. 

 

 

 



 

 

 

VIII  КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 35. 

Новчаном казном у износу од 500 до 3000 КМ казниће се за прекршај правно лице, односно 

новчаном казном у износу од 100 до 900 КМ и одговорно лице у правном лицу и новчаном казном 

у износу од 200 до 1500 КМ физичко лице које је ималац животиње:  

 

1. ако домаће животиње држи у забрањеним зонама из члана 5. ове одлуке, 

2. ако домаће животиње-перад држи супротно члану 7. ове одлуке,  

3. ако домаће животиње-папкаре и копитаре држи супротно члану 8. ове одлуке, 

4. ако врши одлагање ђубра супротно члану 9. ове одлуке, 

5. ако поред објекта за држање домаћих животиња има ограђени простор у којем се налазе 

и крећу домаће животиње, супротно члану 10. ове одлуке, 

6. ако дозволи слободно кретање  домаћих животиња као и храњење-напасање на јавним  

             површинама, супротно члану 11. и члану 12. ове одлуке, 

7. ако држи домаће животиње супротно члану 13. ове одлуке,  

8. ако држи кућне љубимце супротно члану 15. ове одлуке, 

9. ако не изврши регистрацију и означавање кућног љубимца у складу са чланом 16. ове 

одлуке, 

10. ако не води бригу о кућном љубимцу у складу са чланом 17. ове одлуке,  

11. ако држи пса супротно члановима 18., 19. и 20. ове одлуке, 

12. ако врши радње супротно члану 22. ове одлуке, 

13. ако не води рачуна о контроли размножавања кућних љубимаца у складу са чланом 23. 

ове одлуке, 

14. ако врши радње супротно члану 24. и 25. Одлуке, у вези кретања кућних љубимаца на 

јавним површинама и објектима јавне намјене, 

15. ако врши радње супротно члану 26. Одлуке, 

16. ако не води рачуна о здравственом стању кућног љубимца у складу са чланом 27. ове 

одлуке, 

17. ако не пријави нестанак и не проводи активности на проналажењу кућног љубимца у 

складу са чланом 31. ове одлуке  и 

18. ако изврши напуштање животиње и поступа супротно члану 32. ове одлуке. 

 

Члан 36. 

За прекршаје из члана 35. став 1. ове одлуке казниће се предузетник новчаном казном у износу 

од 300 до 3.000 КМ. 

 

 

 

IX  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 37. 

Ступањем на снагу ове oдлуке престаје да важи Одлука о држању домаћих животиња 

(„Службени гласник Општине Приједор“, број: 4/04 и 9/06). 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Града 

Приједор“. 

 

 

 

 

Број:   

Датум: _____________2019. године 

 



 

О б р а з л о ж е њ е 

  

                     Одлуке о држању и заштити домаћих животиња и кућних љубимаца на  

                                                           подручју града Приједор 

 

I    Правни основ 

 

             Правни основ за доношење ове одлуке садржан је у члану 6. Закона о  

комуналним дјелатностима  („Службени гласник Републике Српске“,бр.124/11) којим је 

прописано да јединица локалне самоуправе  обезбјеђује организовано обављање 

комуналних дјелатности, а својом одлуком детаљније прописује, између осталог , услове 

и начин обављања комуналних дјелатности,  материјалне, техничке и друге услове за 

финансирање, развој, изградњу и одржавање комуналних објеката. Законом је утврђена 

комунална  дjелатности од посебног јавног интереса и начин обезбјеђивања посебног 

јавног интереса, гдје је сврстана,  између осталих,  и дјелатност зоохигијене. 

 

II Разлог за доношење 

 

            Одлука о држању домаћих животиња – пречишћени текст донесена је 21.05.2007. 

године  и објављена у „Службеном гласнику општине Приједор“ бр.5/07. Правни основ 

за доношење ове одлуке биле су одредбе  Закона о комуналним дјелатностима 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 11/95, 18/95 и 51/02), а који је престао да 

важи ступањем на снагу Закона о комуналним дјелатностима („Службени гласник 

Републике Српске“, број 124/11). 

            Ступањем на снагу Закона о ветеринарству у Републици Српској („Службени 

гласник Републике Српске“, број 42/08), престао је да важи Закон о здравственој заштити 

животиња и ветеринарској дјелатности   („Службени гласник Републике Српске“,бр. 

11/95, 10/97 и 52/01), који је такође био правни основ за доношење ове Одлуке. 

            Доношењем Закона о заштити и добробити животиња („Службени гласник 

Републике Српске“ број 111/08), као и  Закона о Граду Приједор („Службени гласник 

Републике Српске“, број 70/12), указала се потреба да се текст Одлуке усклади  и 

прилагоди измјенама. 

             На основу урађеног Нацрта Одлуке о држању и  заштити домаћих животиња и 

кућних љубимаца на подручју града Приједор проведена је јавна расправа, уважене и 

уграђене сугестије, приједлози и примједбе учесника јавне расправе, те сачињен текст 

Приједлога Одлуке. 

 

           Приједлог Одлуке  о држању и заштити домаћих животиња и кућних љубимаца на 

подручју града Приједор, садржи IX глава са 37 чланова, којима се уређује : 

 

           ГЛАВА I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ, која обухвата чл.  од  1-5, којима су дефинисани 

поједини појмови, обавезе имаоца животиње смјештаја, храњења, напајања, здравствене 

заштите, утврђивања зона у којима се је дозвољено држање домаћих животиња,  те 

кретање домаћих животиња. 

 

           ГЛАВА II - УСЛОВИ ЗА ДРЖАЊЕ  ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА, која обухвата 

чл.6-13, којим се прописују услови за држање домаћих животиња по врстама, одлагање 

и складиштење стајског ђубра, услови грађења објеката за држање, кретање и напасање 

домаћих животиња на јавним мјестима, те забрана држања, пуштања и храњења домаћих 



животиња поред одређених објеката, водотока, саобраћајница и у стамбеним и 

пословним објектима. 

 

          ГЛАВА III - УСЛОВИ ЗА ДРЖАЊЕ  КУЋНИХ ЉУБИМАЦА,  која обухвата чл 

14-22, којима се прописује држање кућних љубимаца паса и мачака, у зградама 

колективног становања, индивидуалним стамбеним зградама, суатанарском дијелу 

стана, обавезу регистровања и означавања  кућних љубимаца, услове за држање кућних 

љубимаца и држање под надзором  чиме се не ометају остали корисници у мирном 

коришћењу стамбених јединица  и простора. 

 

          ГЛАВА IV - КОНТРОЛА РАЗМНОЖАВАЊА КУЋНИХ ЉУБИМАЦА која у 

члану 23. утврђује одговорност имаоца кућног љубимца, обавезу пријаве легла, те 

спречавање кретање љубимца у вријеме парења. 

 

          ГЛАВА V - КРЕТАЊЕ ПАСА НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА И ОБЈЕКТИМА 

ЈАВНЕ НАМЈЕНЕ, која обухвата чл.24-27, која обухвата забрану увођења кућног 

љубимца у возила јавног саобраћаја, одређене јавне површине и објекте, начин кретања 

и услови за кретање кућних љубимаца на зеленим и другим површинама. 

 

           ГЛАВА VI - ПОСТУПАЊЕ СА ИЗГУБЉЕНИМ И НАПУШТЕНИМ 

ЖИВОТИЊАМА И КУЋНИМ ЉУБИМЦИМА, која обухвата чл.28-32, која обухвата  

поступање хигијеничарске службе  приликом хватање, смјештање и услови за смјештање 

ухваћених напуштених кућних љубимаца, обавезе имаоца изгубљених кућних 

љубимаца, удомљавањ и еутаназија кућних љубимаца. 

 

           ГЛАВА  VII - НАДЗОР, која обухвата чл.33-34 којима је прописана надлежност 

ветеринарске инспекције и комуналне полиције над спровођењем одлуке, разграничење 

у надлежности  у складу са њиховим овлашћењима која су има дата Одлуком и Законом. 

 

           ГЛАВА  VIII - КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ, која обухвата  чл.35-36, којим су прописане 

казне за прекршаје прописсне овом Одлуком, које учини правно лице, одговорно лице у 

правном лицу, предузетник и физичко лице . Казне су прописане у распону,а  у складу 

са чланом 43 Закона о прекршајима Републике Српске („Службени гласник Републике 

Српске“,број 63/14, 110/16, 100/17), када су у питању  прекршаји прописани одлуком 

Скупштине града. 

 

           ГЛАВА IX - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ, обухвата чл.37  којим се 

прописује престанак важење старе Одлуке о држању домаћих животиња-пречишћени 

текст и ступање на снагу ове Одлуке осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику града Приједор“. 

 

 

             

 

 

         ОБРАЂИВАЧ                                                                                                 ПРЕДЛАГАЧ 

Одјељење за саобраћај,комуналне                                                   Градоначелник 

града 

послове и заштиту животне средине 

и имовинско стамбене послове 
 



ПРИЈЕДЛОГ  

На основу члана 2.12. став 9. Изборног закона Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, 

број: 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 

37/08, 32/10, 18/13, 7/14 и 31/16), члана 39. став (2) тачка 2) Закона о локалној самоуправи 

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

Приједора („Службени гласник Града Приједора“, број: 9/17) и члана 1. став (3) те члана 2. Став 

(3) Одлуке о висини накнаде за рад чланова изборне комисије основне изборне јединице у 

Босни и Херцеговини – пречишћен текст („Службени гласник БиХ“, број: 32/16), Скупштина 

града Приједора на ____ сједници одржаној дана_____ донијела је 

 

ОДЛУКУ  

О ВИСИНИ НАКНАДЕ ЗА РАД ЧЛАНОВА  

ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ПРИЈЕДОР 

 

 

Члан 1. 

Предсједнику и члановима Градске изборне комисије Приједор одређује се накнада за рад у 

складу са овом Одлуком. 

 

Члан 2. 

Предсједнику и члановима Градске изборне комисије Приједор одређује се накнада за рад и 

то: 

a) стална мјесечна накнада -  у износу од 270,00КМ, 

b) накнада у изборном периоду (период од дана расписивања избора до дана 

потврђивања резултата избора) – мјесечни износ 900,00КМ 

 

 

Члан 3. 

Накнада из претходног члана се исплаћује мјесечно из средстава буџета Града Приједора, 

предвиђених на позицији 412 900 „Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних 

примања запослених чланова Градске изборне комисије и ангажаваних лица у процесу 

техничке припреме и провођења избора”, а исплата се врши истовремено са исплатом накнаде 

одборницима Скупштине града. 

 

Члан 4. 

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о висини накнаде за рад чланова 

Градске изборне комисије Приједор број: 01-02-54/14 („Службени гласник Града Приједора“, 

број: 4/14). 

 

Члан 5.  

Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Града 

Приједора“, а примјењиваће се од 01.09.2019.године. 
 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                                                                                                                           Ајдин Мешић 



 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

ПРАВНИ ОСНОВ 

 

Основ за доношење Одлуке садржан је у члану 2.12. став 9. Изборног закона Босне и 

Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број: 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 25/05, 52/05, 

65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14 и 31/16), члана 39. став (2) тачка 

2) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16), члана 39. 

став (2) тачка 2) Статута Града Приједора („Службени гласник Града Приједора“, број: 9/17) и 

члана 1. став (3) те члана 2. Став (3) Одлуке о висини накнаде за рад чланова изборне комисије 

основне изборне јединице у Босни и Херцеговини – пречишћен текст („Службени гласник БиХ“, 

број: 32/16). 

 

РАЗЛОЗИ ЗА ДОДНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 

 

Чланови општих/градских изборних комисија имају право на сталну мјесечну накнаду за свој 

рад, а Одлуку о висини ове накнаде доноси сваке године Скупштина општине/града. Члан 2.12 

став (9) Изборног закона Босне и Херцеговине прописује да чланови изборних комисија основне 

изборне јединице имају право на сталну мјесечну накнаду за свој рад, те да висину накнаде 

утвђује Централна изборна комисија Босне и Херцеговине својим потписом – Одлука о висини 

накнаде за рад чланова изборне комисије основне изборне јединице у БиХ – пречишћен текст 

(„Службени гласник БиХ“, број: 32/16), тако да се она исплаћује на начин описан у одлуци. 

 

ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА 

 

За провођење ове Одлуке предвиђена су средства буџетом за 2019. годину. 

 

Градска изборна комисија Приједор је на сједници одржаној дана ____ утврдила приједлог ове 

одлуке и предлаже Скупштини града да исту усвоји у предложеном тексту.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБРАЂИВАЧ 

                                                                                                               Градска изборна комисија Приједор 







 
 

              ПРИЈЕДЛОГ 
 

 На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 

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

12/17), те члана 143. Пословника Скупштине града Приједора („Службени гласник Града 

Приједора“, број 2/18), а на основу члана 250. Закона о општем управном поступку „Службени 

гласник Републике Српске, број: 13/02 и 87/07) Скупштина Града на 27. сједници одржаној дана 

______________ донијела је сљедеће 

 

РЈЕШЕЊЕ 

о укидању рјешења број: 01-111-21/19 о разрјешењу предсједника и чланова Комисије за избор и 

именовања  

 

1. Укида се рјешење о разрјешењу предсједника и чланова Комисије за избор и именовања 

број: 01-111-21/19 од 13.02.2019 године. 

2. Ово рјешење ступа на снагу осмог (8) дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 

Града Приједора“. 

 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

Скупштина Града на својој 22. сједници одржаној 13.02.2019 године, донијела је Рјешење о 

разрјешењу предсједника и чланова Комисије за избор и именовања, ради тога што су били 

незадовољни радом комисије, а имајући сазнања да су од стране појединих чланова фаворизовани 

одређени кандидати. На ово рјешење градоначелник је упутио Министарству  управе и локалне 

самоуправе захтјев у ком је затражио да Министарство управе и локалне самоуправе преиспита 

законитост горе наведеног рјешења. Министарство управе и локалне самоуправе дало је 

Мишљење број: 10.3-014-37/19 од 14.03.2019 године у којем је тражило од Скупштине Града 

Приједора да рјешење измјени, укине или поништи. Скупштина Града је на 23. сједници одржаној 

18.04.2019 године донијела закључак број: 01-022-57/19 којим не прихвата мишљење 

Министарства управе и локалне самоуправе у вези рјешења о разрјешењу. Након тога Влада 

Републике Српске донијела је одлуку којом обуставља од извршења рјешења о разрјешењу.  

Имајући у виду да обустављањем горе навденог рјешења Скупштина не би радила у пуном саставу, 

то јесте не би имала Комисију за избор и именовања до судског рјешавања спора. 

Како Скупштина Града сматра да би било неопходно да ради у пуном капацитету, то јесте са 

именованим свим радним тјелима, а не желећи да супротставља своје мишљење Влади Републике 

Српске предложила је, односно донијела напријед наведено рјешење. 

 

 

Предсједник Скупштине Града 

Ајдин Мешић 



 
           
    ПРИЈЕДЛОГ 
 

 На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 

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

12/17), те члана 143. Пословника Скупштине града Приједора („Службени гласник Града 

Приједора“, број 2/18), а на основу члана 250. Закона о општем управном поступку („Службени 

гласник Републике Српске, број: 13/02 и 87/07) Скупштина Града на 27. сједници одржаној дана 

______________ донијела је сљедеће 

 

РЈЕШЕЊЕ 

о укидању рјешења број: 01-111-22/19 о именовању предсједника и чланова Комисије за избор 

и именовања 

 

1. Укида се рјешење о именовању предсједника и чланова Комисије за избор и именовања 

, број: 01-111-22/19 од 13.02.2019 године. 

2. Ово рјешење ступа на снагу осмог (8) дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 

Града Приједора“. 

 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

Скупштина Града на својој 22. сједници одржаној 13.02.2019 године донијела је Рјешење о 

именовању  предсједника и чланова Комисије за избор и именовања ради попуне, ефикаснијег 

и коректнијег функционисања саме комисије. На ово рјешење градоначелник је упутио 

Министарству управе и локалне самоуправе захтјев у ком је затражио да Министарство управе 

и локалне самоуправе преиспита законитост горе наведеног рјешења. Министарство управе и 

локалне самоуправе дало је Мишљење број: 10.3-014-37/19 од 14.03.2019 године у којем је 

тражило од Скупштине града да рјешење измјени, укине или поништи. Скупштина Града је на 23. 

сједници одржаној 18.04.2019 године донијела Закључак број: 01-022-57/19 којим не прихвата 

мишљење Министарства управе и локалне самоуправе у вези рјешења о разрјешењу. Након тога 

Влада Републике Српске донијела је одлуку којом обуставља од извршења рјешења о 

разрјешењу.  

Имајући у виду да обустављањем горе навденог рјешења Скупштина не би радила у пуном 

саставу, то јесте не би имала Комисију за избор и именовања до судског рјешавања спора. 

Како Скупштина Града сматра да би било неопходно да ради у пуном капацитету то јесте са 

именованим свим радним тјелима, не желећи да супротставља своје мишљење Влади 

предложила је, односно донијела напријед наведено рјешење. 

 

Предсједник Скупштине Града 

Ајдин Мешић 



 
 

     ПРИЈЕДЛОГ 

 На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 

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

12/17), те члана 143. Пословника Скупштине града Приједора („Службени гласник Града 

Приједора“, број 2/18), а на основу члана 250. Закона о општем управном поступку („Службени 

гласник Републике Српске, број: 13/02 и 87/07) Скупштина Града на 27. сједници одржаној дана 

______________ донијела је сљедеће 

 

РЈЕШЕЊЕ 

о укидању рјешења број: 01-111-23/19 о разрјешењу предсједника и чланова Одбора за жалбе 

Града Приједора 

 

1. Укида се рјешење о разрјешењу предсједника и чланова Одбора за жалбе Града Приједора, 

број: 01-111-23/19 од 13.02.2019 године. 

2. Ово рјешење ступа на снагу осмог (8) дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 

Града Приједора“. 

 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

Скупштина Града на својој 22. сједници одржаној 13.02.2019 године донијела је Рјешење о 

разрјешењу предсједника и чланова Одбора за жалбе Града Приједора ради не извршавања, 

несавјасног односно не благовременог извршавања дужности имајући у виду да Одбор за жалбе 

није доставио Скупштини Града Приједора извјештај о свом раду. На ово рјешење градоначелник 

је упутио Министарству управе и локалне самоуправе захтјев у ком је затражио да Министарство 

управе и локалне самоуправе преиспита законитост горе наведеног рјешења. Министарство управе 

и локалне самоуправе дало је Мишљење број: 10.3-014-37/19 од  14.03.2019 године у којем је 

тражио од Скупштине Града Приједора да рјешење измјени, укине или поништи. Скупштина Града 

је на 23. сједници одржаној 18.04.2019 године донијела закључак број: 01-022-57/19 којим не 

прихвата мишљење Министарства управе и локалне самоуправе у вези рјешења о разрјешењу. 

Након тога Влада Републике Српске донијела је одлуку којом обуставља од извршења рјешења о 

разрјешењу.  

Како Скупштина Града сматра да би било неопходно да град Приједор има конституисан Одбор за 

жалбе, не желећи да супротставља своје мишљење Влади предложила је, односно донијела 

напријед наведено рјешење. 

 

 

Предсједник Скупштине Града 

Ајдин Мешић 



 
 

              ПРИЈЕДЛОГ 

 На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 

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

12/17), те члана 143. Пословника Скупштине града Приједора („Службени гласник Града 

Приједора“, број 2/18), а на основу члана 250. Закона о општем управном поступку („Службени 

гласник Републике Српске, број: 13/02 и 87/07) Скупштина Града на 27. сједници одржаној дана 

______________ донијела је сљедеће 

 

РЈЕШЕЊЕ 

о укидању рјешења број: 01-111-24/19 о именовању предсједника и чланова Одбора за жалбе 

Града Приједора 

 

1. Укида се рјешење о именовању предсједника и чланова  Одбора за жалбе Града 

Приједора, број: 01-111-24/19 од 13.02.2019 године. 

2. Ово рјешење ступа на снагу осмог (8) дана од дана објављивања у Службеном гласнику 

Града Приједора. 

 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

Скупштина Града на својој 22. сједници одржаној 13.02.2019 године донијела је Рјешење о 

именовању вршиоца дужности предсједника и чланова Одбора за жалбе Града Приједора ради 

попуне упражњених мјеста разрјешењем предсједника и чланова Одбора за жалбе града 

Приједора. На ово рјешење градоначелник је упутио Министарству  управе и локалне 

самоуправе захтјев у ком је затражио да Министарство управе и локалне самоуправе преиспита 

законитост горе наведеног рјешења. Министарство управе и локалне самоуправе дало је 

мишљење број: 10.3-014-37/19 од 14.03.2019 године у којем је тражио од Скупштине града да 

рјешење измјени, укине или поништи. Скупштина Града је на 23. сједници одржаној 18.04.2019 

године донијела Закључак број: 01-022-57/19 којим не прихвата мишљење Министарства управе 

и локалне самоуправе у вези рјешења о именовању предсједника и чланова Одбора за жалбе. 

Након тога Влада Републике Српске донијела је одлуку којом обуставља од извршења рјешења 

о именовању предсједника.  

Како Скупштина Града сматра да би било неопходно да Одбор за жалбе несметано ради и 

пуноважно одлучује, не желећи да супротставља своје мишљење Влади предложила је, односно 

донијела напријед наведено рјешење. 

 

 

Предсједник Скупштине Града 

Ајдин Мешић 



 
 

PRIJEDLOG 

 

Na osnovu člana 39. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske, broj: 97/16 i 

36/19), člana 39. Statuta Grada Prijedora („Službeni glasnik Grada Prijedora, broj: 12/17), člana 142. 

Poslovnika Skupštine Grada Prijedora („Službeni glasnik Grada Prijedora“, broj: 2/18) razmatrajući 

prigovor Miodragović Milene na konačno imenovanje direktora JU „Centar za socijalni rad“ Prijedor 

Skupština grada Prijedora na 27. sjednici održanoj dana ______________ u skladu sa članom 219. stav 

2. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 13/02 i 87/07) 

donjela je sljedeći  

 

 

ZAKLJUČAK 

 

1. Odbacuje se prigovor Miodragović Milene na konačno imenovanje direktora JU „Centar za 

socijalni rad“ Prijedor kao nedopušten.  

2. Zaključak stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Grada Prijedora“. 

 

 

Obrazloženje 

 

Miodragović Milena izjavila je prigovor Skupštini Grada Prijedor na konačno imenovanje direktora JU 

„Centar za socijalni rad“ Prijedor, navodeći da je Skupština grada povrijedila odredbe javnog konkursa, 

zatim Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske i predložila da se 

imenovanje direktora JU „Centar za socijalni rad“ Prijedor po rješenju Skupštine Grada broj: 01-111-

134/19 od 07.07.2019 godine poništi i primjenom odredbe člana 12. stav 3. Zakon o ministarskim i 

drugim imenovanjima Republike Srpske ona imenuje za direktora JU „Centar za socijalni rad“ Prijedor 

kao jedini kandidat koji ispunjava zakonom propisane uslove po konkursu.  

Razmatrajući prigovor utvrđeno je da je rješenje donešeno u skladu sa članom 39. Statuta Grada 

Prijedor, dok je pouka o pravnom lijeku na osnovu člana 212. stav 3. Zakona o opštem upravnom 

postupku Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 13/02 i 87/07)koji glasi da 

„protiv rješenja Narodne Skupštine, skupštine grada i skupštine opštine donesenog u prvom stepenu, 

ne može se izjaviti žalba“ što je i navedeno u pravnom lijeku rješenja o imenovanju direktora JU „Centar 

za socijalni rad“ Prijedor da protiv navedenog rješenja nije dozvoljena žalba, ali da nezadovoljna strana 

može da pokrene upravni spor pred nadležnim sudom, te je primjenom člana 219. stav 2. istog Zakona 

donešen napred navedeni zaključak. 

 

 

 

 

                                                                                                                               Predsjednik Skupštine Grada  

                                                                                                                                            Ajdin Mešić 

 

 

 




































