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193.
На основу члана 39. став 2. тачка 33. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16), те члана 39. Статута Града
Приједор („Службени гласник Града Приједор“,
број: 12/17), Скупштина Града Приједор, на
31.сједници одржаној дана 07.11.2019. године,
доноси
РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу директора јавне установе „Центар за
социјални рад“ Приједор
1. Бранислав Вујасин, дипл.економиста из
Приједора, разрјешава се дужности директора Јавне
установе „Центар за социјални рад“ Приједор, због
пресуде Окужног суда у Приједору, број: 16 О У
000792 19 У од 14.10.2019. године, којим је
поништено Рјешење о именовању, број: 01-111134/19 од 17.07.2019. године.
2. Ово рјешење ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику Града
Приједора“.
Број: 01-111-190/19
Приједор,
Датум: 07.11.2019. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Ајдин Мешић,с.р.

194.
На основу члана 4. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике
Српске („Службени гласник Републике Српске“, број:
41/03), члана 39. тачка 33. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број: 97/16 и 36/19), члана 39. Статута Града
Приједора („Службени гласник града Приједора“,
број: 12/17), и члана 143. Пословника Скупштине
града Приједора („Службени гласник града
Приједора“, број: 2/18) Скупштина Града Приједора,
на 31. сједници одржаној дана 07.11.2019. године,
донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о именовању в.д. директора ЈУ „Центар за
социјални рад“ Приједор
1. Вујасин Бранислав,
именује се за вршиоца
дужности директора ЈУ „Центар за социјални рад“
Приједор.
2. Ово Рјешење ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у
„Службеном гласнику Града
Приједора".
Број: 01-111-191/19
Приједор,
Датум: 07.11.2019. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Ајдин Мешић,с.р.
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195.
На основу члана 39. став (2) тачка 33) Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број: 97/16), те члана 39. Статута
Града Приједор („Службени гласник Града
Приједор“, број: 12/17), Скупштина Града Приједора
је на 31. сједници одржаној дана 07.11.2019. године
донијела
ОДЛУКУ
о поништењу Одлуке о расписивању Јавног
конкурса за избор и именовање директора Јавних
установа чији је оснивач град Приједор у дијелу
конкурса који се односи на избор и именовање
директора ЈУ „Центар за социјални рад“ Приједор,
број: 01-022-43/19 од 17.04.2019. године

Број: 12/19

ОДЛУКУ
о расписивању Јавног конкурса за избор и
именовање директора Јавне установе
„Центар за социјални рад“ Приједор
Члан 1.
I – Расписује се Јавни конкурс за избор и именовање
директора Јавне установе „Центар за социјални рад“
Приједор
II – Опис послова
Директор руководи установом, обавља послове
у складу са законом, статутом и другим општим
актима установе, представља и заступа установу и
одговоран је за законитост њеног рада.

1. Поништава се Одлука о расписивању Јавног
конкурса за избор и именовање директора Јавних
установа чији је оснивач град Приједор у дијелу
конкурса који се односи на избор и именовање
директора ЈУ „Центар за социјални рад“ Приједор,
број: 01-022-43/19 од 17.04.2019. године.

III – Мандат

2. Одлука ће бити објављена у „Службеном
гласнику Републике Српске“ и дневном листу „Глас
Српске“.

- да је старији од 18 година,
- да је држављанин Републике Српске, односно
Босне и Херцеговине,
- да има општу здравствену способност,
- да није отпуштен из државне службе на било којем
нивоу у БиХ, као резултат дисциплинске мјере на
било којем нивоу власти у Републици Српској у
периоду од 3 године прије дана објављивања Јавног
конкурса,
- да није осуђиван за кривично дјело које их чини
неподобним за вршење функције директора јавне
установе,
- да се против њега не води кривични поступак,
- да се на кандидата не односи члан IX тачка 1. Устава
БиХ

3. Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику града
Приједора“.

Број: 01-022-181/19
Приједор,
Датум: 07.11.2019. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Ајдин Мешић,с.р.

196.
На основу члана 39. став (2) тачка 37) Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 8.
став (2) Закона о министарским, владиним и другим
именовањима Републике Српске („Службени
гласник Републике Српске“, број: 41/03), члана 18.
Закона о систему јавних служби („Службени гласник
Републике Српске“, број: 68/07 109/12 и 44/16),
члана 39. став 2. тачка 42. Статута Града Приједор
(„Службени гласник Града Приједор“ број: 12/17) и
члана 137. Пословника Скупштине града Приједор
(„Службени гласник града Приједор“ број: 2/18)
Скупштина града Приједор на 31. сједници,
одржаној 07.11.2019. године, донијела је сљедећу

Директор јавне установе, именује се на период
од четири године.
IV – Општи услови за избор и именовање
директора су:

V – Посебни услови и критеријуми за кандидата су:
Јавна установа „Центар за социјални рад“ Приједор
- ВСС (VII степен) или виша (VI степен) стручне
спреме, дипл. социјални радник, дипл. правник,
дипл. економиста, дипл. психолог, дипл. социолог,
дипл. педагог, дипл. специјални педагог, и дипл.
дефектолог (дипл. специјални едукатор и
рехабилитатор).
- најмање пет година радног искуства у струци,
- положен стручни испит за рад у органима управе,
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- да није осуђиван за кривична дјела која га чине
неподобним за функцију директора.
VI – Сукоб интереса
Кандидат не може обављати дужност,
активност или бити на положају који доводи до
сукоба интереса у складу са Законом о
министарским, владиним и другим именовањима
Републике Српске („Службени гласник Републике
Српске“, број: 41/03).
Кандидат не може бити лице које је на функцији у
политичкој странци.
VII – Потребна документација
Уз пријаву на Јавни конкурс, кандидати су
дужни доставити доказе о испуњавању општих и
посебних услова:
- извод из матичне књиге рођених,
- увјерење о држављанству,
- увјерење о општој здравственој способности
(накнадно ће доставити кандидат који буде
изабран),
- изјаву да није отпуштан из државне службе на
основу дисциплинске мјере на било којем нивоу
власти у БиХ и Републици Српској у периоду од три
године прије дана објављивања Јавног конкурса,
овјерену од надлежног органа,
- увјерење да није осуђиван правоснажном
пресудом на безусловну казну затвора,
- увјерење да се против њега не води кривични
поступак,
- изјаву да се на њега не односи члан IX тачка 1.
Устава БиХ, овјерену код надлежног органа,
- изјаву о непостојању сукоба интереса, овјерену од
стране надлежног органа,
- биографију о кретању у служби,
- овјерену копију дипломе,
- увјерење о положеном стручном испиту,
- исправе којима се доказује радно искуство у
струци (потврда, рјешење или други акт из којег се
види на којим пословима, са којом стручном
спремом и у којем периоду је стечено радно
искуство).
Докази о испуњавању општих и посебних услова се
достављају у оригиналу или овјереној копији и не
могу бити старији од шест мјесеци.

Број: 12/19

VIII – Рок за подношење пријава
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана
објављивања Јавног конкурса.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети
у разматрање.
Пријаве се могу доставити лично или путем поште на
адресу: Град Приједор, Одсјек за стручне и
административне послове Скупштине града, Трг
Ослобођења број 1. 79 102 Приједор, са назнаком
„Пријава на Јавни конкурс за избор и именовање
директора Јавне установе „Центар за социјални рад“
Приједор“.
Са свим кандидатима који испуњавају услове
конкурса, обавиће се интервју, о чему ће кандидати
бити благовремено обавјештени.
IX – Објављивање Јавног конкурса
Јавни конкурс ће бити објављен у „Службеном
гласнику Републике Српске“ и дневном листу „Глас
Српске“.
Уколико
Јавни конкурс не буде објављен
истовремено, рок ће се рачунати од дана последњег
објављивања.
X - За лице које буде предложено за именовање од
стране Комисије за избор, мора се прибавити
претходна сагласност Министарсва здравља и
социјалне заштите Републике Српске на именовање
у складу са чланом 87. став (4) Закона о социјалној
заштити („Службени гласник Републике Српске“,
број: 37/12 и 90/16), које ће службеним путем
прибавити јавни службеник, односно Скупштина
града Приједора.
Члан 2.
Саставни дио ове Одлуке чини Јавни конкурс за
избор и именовање директора Јавне установе
„Центар за социјални рад“ Приједор.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику Града
Приједор“.

Број: 01-022-183/19
Приједор,
Датум: 07.11.2019. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Ајдин Мешић,с.р.

343

„СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК“

На основу члана 39. став (2) тачка 37) Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 8.
став (2) Закона о министарским, владиним и другим
именовањима Републике Српске („Службени
гласник Републике Српске“, број: 41/03), члана 18.
Закона о систему јавних служби („Службени гласник
Републике Српске“, број: 68/07, 109/12 и 44/16),
члана 39. став 2. тачка 42. Статута Града Приједор
(„Службени гласник Града Приједор“, број: 12/17), и
Одлуке о расписивању Јавног конкурса за избор и
именовање Јавне установе „Центар за социјални
рад“ Приједор број: 01-022-186/19 од 07.11.2019.
године, („Службени гласник града Приједор“ број:
2/19), Скупштина града Приједор, расписује
ЈАВНИ КОНКУРС
за избор и именовање директора Јавне установе
„Центар за социјални рад“ Приједор
I – Расписује се Јавни конкурс за избор и именовање
директора Јавне установе „Центар за социјални рад“
Приједор.
II– Опис послова
Директор руководи установом, обавља послове
у складу са законом, статутом и другим општим
актима установе, представља и заступа установу и
одговоран је за законитост њеног рада.
III – Мандат
Директор јавне установа, именује се на период
од четири године.
IV – Општи услови за избор и именовање
директора су:
- да је старији од 18 година,
- да је држављанин Републике Српске, односно
Босне и Херцеговине,
- да има општу здравствену способност,
- да није отпуштен из државне службе на било којем
нивоу у БиХ, као резултат дисциплинске мјере на
било којем нивоу власти у Републици Српској у
периоду од 3 године прије дана објављивања Јавног
конкурса,
- да није осуђиван за кривично дјело које их чини
неподобним за вршење функције директора јавне
установе,
- да се против њега не води кривични поступак,
- да се на кандидата не односи члан IX тачка 1. Устава
БиХ

Број: 12/19

V – Посебни услови и критеријуми за кандидате су:
Јавна установа „Центар за социјални рад“ Приједор
- ВСС (VII степен) или виша (VI степен) стручне
спреме, дипл. социјални радник, дипл. правник,
дипл. економиста, дипл. психолог, дипл. социолог,
дипл. педагог, дипл. специјални педагог, и дипл.
дефектолог (дипл. специјални едукатор и
рехабилитатор).
- најмање пет година радног искуства у струци,
- положен стручни испит за рад у органима управе,
- да није осуђиван за кривична дјела која га чине
неподобним за функцију директора.
VI – Сукоб интереса
Кандидат не може обављати дужност,
активност или бити на положају који доводи до
сукоба интереса у складу са Законом о
министарским, владиним и другим именовањима
Републике Српске („Службени гласник Републике
Српске“, број: 41/03).
Кандидат не може бити лице које је на функцији у
политичкој странци.
VII – Потребна документација
Уз пријаву на Јавни конкурс, кандидат је
дужан доставити доказе о испуњавању општих и
посебних услова:
- извод из матичне књиге рођених,
- увјерење о држављанству,
- увјерење о општој здравственој способности
(накнадно ће доставити кандидат који буде
изабран),
- изјаву да није отпуштан из државне службе на
основу дисциплинске мјере на било којем нивоу
власти у БиХ и Републици Српској у периоду од три
године прије дана објављивања Јавног конкурса,
овјерену од надлежног органа,
- увјерење да није осуђиван правоснажном
пресудом на безусловну казну затвора,
- увјерење да се против њега не води кривични
поступак,
- изјаву да се на њега не односи члан IX тачка 1.
Устава БиХ, овјерену код надлежног органа,
- изјаву о непостојању сукоба интереса, овјерену од
стране надлежног органа,
- биографију о кретању у служби,
- овјерену копију дипломе,
- увјерење о положеном стручном испиту (за
кандидате у тачки I, за позицију под редним бројем
1),
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- исправе којима се доказује радно искуство у струци
(потврда, рјешење или други акт из којег се види на
којим пословима, са којом стручном спремом и у
којем периоду је стечено радно искуство)
Докази о испуњавању општих и посебних услова се
достављају у оригиналу или овјереној копији и не
могу бити старији од шест мјесеци.
VIII – Рок за подношење пријава
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана
објављивања Јавног конкурса.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети
у разматрање.
Пријаве се могу доставити лично или путем поште на
адресу: Град Приједор, Одсјек за стручне и
административне послове Скупштине града, Трг
Ослобођења број 1. 79 102 Приједор, са назнаком
„Пријава на Јавни конкурс за избор и именовање
Јавне установе „Центар за социјални рад“
Приједор“.
Са свим кандидатима који испуњавају услове
конкурса, обавиће се интервју, о чему ће кандидати
бити благовремено обавјештени.
IX – Објављивање Јавног конкурса
Јавни конкурс ће бити објављен у „Службеном
гласнику Републике Српске“ и дневном листу „Глас
Српске“.
Уколико
Јавни конкурс не буде објављен
истовремено, рок ће се рачунати од дана последњег
објављивања.
X - За лице које буде предложено за именовање од
стране Комисије за избор, мора се прибавити
претходна сагласност Министарсва здравља и
социјалне заштите Република Српске на именовање
у складу са чланом 87. став (4) Закона о социјалној
заштити („Службени гласник Републике Српске“,
број: 37/12 и 90/16), које ће службеним путем
прибавити јавни службеник, односно Скупштина
града Приједора.
Број: 01-022-183/19
Приједор,
Датум: 07.11.2019. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Ајдин Мешић,с.р.

Број: 12/19

197.
На основу члана 39. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број: 97/16 и 36/19), члана 39. Статута Града
Приједора („Службени гласник Града Приједора“,
број: 12/17) и члана 142. Пословника Скупштине
града Приједора („Службени гласник Града
Приједора“, број: 2/18) Скупштина града Приједора
је на 31. сједници, одржаној 07.11.2019. године,
донијела
ЗАКЉУЧАК
1. Скупштина града Приједора
задужује
Комисију за избор и именовања да у складу са
Законом о министарским, владиним и другим
именовањима Републике Српске („Службени
гласник Републике Српске“, број: 41/03) обави
све потребне радње које се односе на Јавни
конкурс за избор и именовање директора ЈУ
„Центар за социјални рад“ Приједор, и то да
прегледа све пристигле пријаве, по потреби
прибави
додатне
информације
о
кандидатима, обави интервју са кандидатима
који испуњавају услове конкурса и након тога
достави Скупштини града Извјештај о раду
који садржи ранг листу кандидата и приједлог
кандидата за директора горе наведене Јавне
установе на разматрање и доношење акта за
коначно именовање.
2. Овај Закључак ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном гласнику Града
Приједора“.
Број: 01-022-182/19
Приједор,
Датум: 07.11.2019. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Ајдин Мешић,с.р.

198.
На основу члана 39. став (2) тачка 34) Закона
о Локалној самоуправи Републике Српске „Сл.
гласник РС“ број: 97/16 и 36/19) и члана 39. став (2)
тачка 35) и 36) ( Сл. гласник града Приједора број:
12/17) , те одлуке о оснивању ЈП „Завод за изградњу
града” Приједор члан 16. став (1) ( Сл. гласници
града Приједор број: 13/09,09/11, 10/11, и 11/19)
и члана 143. Пословника о раду Скупштине ( Сл.
гласник града Приједора 02/18) Разматрајући Одлуку
о измјени и допуни Одлуке о осниваіњу ЈП „ Завод
за изградњу града“ Приједор број 01-022-172/19
од 22.10.2019. године донијела је сљедеће
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РЈЕШЕЊЕ
1. Именују се чланови Скупштине ЈП „ Завод за
изградњу града“ Приједор и то:
1. Томислав Прпош дип.инг.заштите животне
средине
2. Славко Антонић дипл. инг. електротехнике
3. Бранко Мацура дип.правник
2. Именовањсе врши на период од четири ( 4 )
године.
3. Овлаштења чланова Скупштине су у складу са
оснивачким актом, Статутом и другим законима
који регулишу ову област.
4. Рјешење ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у Сл. гласнику града Приједора.
Број: 01-111-192/19
Приједор,
Датум: 07.11.2019. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Ајдин Мешић,с.р.

199.
На основу члана 39. и 48. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број: 97/16 и 36/19), члана 39. Статута Града
Приједора („Службени гласник Града Приједора“,
број: 12/17) и члана 143. Пословника Скупштине
Града Приједора („Службени гласник Града
Приједора“, број: 2/18) Скупштина града Приједора
је на 31. сједници одржаној дана 07.11.2019.године,
донијела
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за примопредају дужности
директора ЈЗУ „Дом здравља“ Приједор

1. Именује се Комисија за примопредају
дужности директора ЈЗУ „Дом здравља“ Приједор у
сљедећем саставу:
1. Стевица Дроњак, шеф Одсјека за
образовање, здравство социјалну заштиту и НВО,
предсједник
2. Огњен Драгичевић, самостални стручни
сарадник за образовање и науку, замјеник
предсједника
3. Зорица Билбија, самостални стручни
сарадник за социјална и здравствена питања, члан

Број: 12/19

4. Здравко Остојић, самостални стручни
сарадник за спорт, замјеник члана
5. Соња Рељић, дипл. економиста, начелник
економско-финансијске службе, члан
6. Александар Шкорић, МА права, служба за
правне, кадровске и опште послове, замјеник
члана.
2. Задатак Комисије је да сачини записник о
примопредаји који треба да садржи:
1) мјесто, датум и правни основ примопредаје
дужности,
2) лично име и функцију лица које предаје
дужност и лица које прима дужност,
3) лична имена лица која присуствују
примопредаји дужности,
4) број и датум акта којим је формирана
Комисија,
5) попис и опште податке о службеним актима
који су предмет примопредаје дужности, по
годинама, врсти, количини и стању тих аката,
6) број службених печата који су предмет
примопредаје,
7) лична имена чланова Комисије који потписују
записник,
8) напомене у вези са предметом примопредаје
и
9) потписе чланова Комисије и потписе свих
овлашћених присутних лица.
3. Комисија ће обавити примопредају даном
ступања на снагу овог Рјешења, а најкасније у
року од 5 дана од ступања на снагу Рјешења.
4. Рјешење ступа на снагу даном објављивања у
„Службеном гласнику Града Приједора“.

Број: 01-111-193/19
Приједор,
Датум: 07.11.2019. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Ајдин Мешић,с.р.

200.
На основу члана 43. став 1. Закона о уређењу
простора и грађењу („Сл. гласник Републике
Српске“ бр.40/13, 106/15, 3/16 и 84/19) и члана 39.
Статута Града Приједора („Сл.гласник Града
Приједора“ бр. 22/17), Скупштина Града Приједор
на 31. редовној сједници одржаној дана 07.11. 2019.
године, донијела је
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РЈЕШЕЊЕ
о именовању Савјета за израду
Просторног плана града Приједора 2020 2040.година
I
Образује се Савјет за израду Просторног плана
града Приједора 2020 - 2040.година
II
У Савјет се именују:
1. Миленко Ђаковић, Градоначелник Града
Приједор,
2. Александар Миљуш, Замјеник Градоначелника
Града Приједор
3. Мирјана Комљеновић, Начелник Одјељења за
просторно уређење,
4. Златко Ритан, Кабинет Градоначелника,
5. Александар Јефтић, Одјељење за саобраћај,
комуналне послове и заштиту животне средине
и имовинско-стамбене послове,
6. Тања Ећим, Одјељење за саобраћај, комуналне
послове и заштиту животне средине и
имовинско-стамбене послове,
7. Радан Шарић, Одјељење за просторно уређење,
8. Вера Јовић, Одјељење за просторно уређење,
9. Моња Касаловић, Начелник Одјељења за
друштвене дјелатности,
10. Раде Росић, Начелник Одјељења за привреду и
пољопривреду,
11. Тања Марић, Одјељење за привреду и
пољопривреду
12. Жељко Граховац, Одјељење за привреду и
пољопривреду,
13. Милан Гламочанин, Одсјек за мјесне заједнице,
14. Душан Врањеш, Одсјек за цивилну заштиту,
15. Весна Стојичић, Мтел а.д. Бањалука ИЈ Приједор,
16. Владо Рељић, “Водовод“ а.д. Приједор
17. Миланко Дујо, „Комуналне услуге“ а.д. Приједор
18. Драшко Љубичић, ЗП “Електрокрајина“ а.д.
Бањалука РЈ “Електродистрибуција“ Приједор
19. Зоран Кнежевић „Топлана“ АД Приједор,
20. Драган Ромчевић, ЈУ Национални парк „Козара“,
21. Амира Ганић, Туристичка организација града
Приједора,
22. Љиљана Јањић, ЈУ „ВОДЕ СРПСКЕ“ – Подручна
канцеларија за подслив ријеке Уне – Приједор,
23. Проф.др Владимир Малбашић, Рударски
факултет Приједор,
24. Рада Павичић, ЈП „Завод за изградњу града“
Приједор,

Број: 12/19

25. Бошко Дошен, ЈП „Завод за изградњу града“
Приједор,
26. Азра Боровчанин, дипл.инж.грађ.
27. Ранко Колар, Одборник
28. Горан Велаула, Одборник
29. Раденко Стјепић, Одборник
30. Предраг Старчевић, Одборник
31. Игор Јаворић, Одборник
III
Задатак Савјета дефинисан је чланом 43. став
(2) Закона о уређењу простора и грађењу
(„Службени гласник“ РС бр. 40/13 и 106/15, 3/16 и
84/19).
IV
Ово Рјешење ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном гласнику Града
Приједора“.
Број: 01-022-194/19
Приједор,
Датум: 07.11.2019. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Ајдин Мешић,с.р.

201.
На основу члана 43. став 1. Закона о уређењу
простора и грађењу (Сл. гласник Републике Српске
бр.40/13, 106/15 и 3/16) и члана 39. Статута Града
Приједора (Сл.гласник Града Приједора, бр.12/17),
Скупштина града Приједор на 31. редовној
сједници одржаној дана 07.11. 2019. године,
донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Савјета за израду
Регулационог плана спортског аеродрома „Урије“
I
Образује се Савјет за израду Регулационог
плана спортског аеродрома „Урије“

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

II
У Савјет се именују:
Тадић Владо, дипл.инж.арх.
Стојанчић Бошко, дипл.инж.грађ.
Шврака Бранко, дипл.инж.саобр.
Шарић Радан, дипл.информ.
Касаловић Моња, Одјељење за друштвене
дјелатности
Марковић Милан, представник Аеро клуба
„Приједор“ Приједор
Јојић Бојан, представник Агенције „ПРЕДА“
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8. Ганић Амира, Туристичка организација града
Приједора
9. Марић Рајко, Одсјек за мјесне заједнице
10. Колар Ранко, одборник
11. Гвозден Ненад, одборник
12. Стјепић Раденко, одборник
13. Старчевић Предраг, одборник
14. Јаворић Игор, одборник
15. Новаковић Владимир, дипл.економиста
16. Прпош Томислав, дипл.инжињер заштите
животне средине
III
Задатак Савјета дефинисан је чланом 43. став
2. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени
гласник“ РС бр. 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19).
IV
Ово Рјешење ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном гласнику Града
Приједора“.
Број: 01-111-195/19
Приједор,
Датум: 07.11.2019. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Ајдин Мешић,с.р.

202.
На основу члана 39. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број: 97/16 и 36/19), члана 39. Статута Града
Приједора („Службени гласник Града Приједора“,
број: 12/17) и члана 142. Пословника Скупштине
града Приједора („Службени гласник Града
Приједора“, број: 2/18) разматрајући Информацију о
раду Привредног Савјета града Приједора у 2018.
години, Скупштина града Приједора је на 31.
сједници, одржаној 07.11.2019. године, донијела
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Информације о раду Привредног Савјета
града Приједора у 2018. години

1. Скупштина
града
Приједора
усваја
Информацију о раду Привредног Савјета
града Приједора у 2018. години.

Број: 12/19

2. Овај Закључак ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном гласнику Града
Приједора“.
Број: 01-022-184/19
Приједор
Датум: 07.11.2019. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Ајдин Мешић,с.р.

203.
На основу члана 16. Закона о систему јавних
служби („Службени гласник Републике Српске“,
број: 68/07, 109/12, 44/16), члана 39. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16) и члана 39. Статута Града
Приједора („Службени гласник Града Приједора“,
број: 12/17), а на приједлог Градоначелника,
Скупштина Града Приједора на 31. сједници
одржаној дана 07.11.2019. године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу чланова Управног одбора
Агенције за економски развој града Приједора
„ПРЕДА-ПД“ Приједор
1. Разрјешавају се чланови Управног одбора
Агенције за економски развој града Приједора
„ПРЕДА-ПД“ из Приједора, због истека мандата и то:
1. Светлана Чеко,
2. Зоран Росић,
3. Милован Половина,
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном објављивања у
"Службеном гласнику Града Приједора".
Број: 01-111-196/19
Приједор,
Датум: 07.11.2019. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Ајдин Мешић,с.р.

204.
На основу члана 12. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике
Српске („Службени гласник Републике Српске“, број:
41/03), члана 16. Закона о систему јавних служби
(„Службени гласник Републике Српске“ број: 68/07,
109/12 и 44/16) и члана 39. Статута града Приједора
(„Службени гласник града Приједора“, број: 12/17),
те члана 143. Пословника Скупштине града
Приједора („Службени гласник Града Приједора“,
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број: 02/18) Скупштина града Приједора је на 31.
сједници одржаној 07.11.2019. донијела
РЈЕШЕЊЕ
о именовању вршиоца дужности чланова Управног
одбора Агенције за економски развој града
Приједора „ПРЕДА-ПД“, Приједор

II
Јавни конкурс за именовање чланова Управног
одбора Агенције за економски развој града
Приједора „ПРЕДА-ПД“, Приједор је саставни дио
ове Одлуке.
III – Опис послова
Управни одбор Агенције за економски развој
града Приједора „ПРЕДА-ПД“ Приједор:

1. У Управни одбор Агенције за економски развој
града Приједора „ПРЕДА-ПД“ именују се вршиоци
дужности чланова:

-

1. Светлана Чеко
2. Зоран Росић
3. Милован Половина
2. Именовани се именују за вршиоце дужности до
окончања поступка избора чланова Управног
одбора.

-

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

-

Број: 01-111-197/19
Приједор,
Датум: 07.11.2019. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Ајдин Мешић,с.р.

205.
На основу члана 39. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број: 97/16), члана 8. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике
Српске („Службени гласник Републике Српске“, број:
25/03 и 41/03), члана 16. Закон о систему јавних
служби („Службени гласник Републике Српске“,
број: 68/07, 109/12 и 44/16) и члана 39. Статута града
Приједора („Службени гласник града Приједора“,
број: 12/17) те члана 135. Пословника Скупштине
града Приједора („Службени гласник града
Приједора“, број: 02/18), Скупштина града
Приједора је на 31. Сједници, одржаној 07.11.2019.
године, донијела је
ОДЛУКУ
о расписивању Јавног конкурса за именовање
чланова Управног одбора Агенције за економски
развој града Приједор „ПРЕДА-ПД“, Приједор
Члан 1.
I Расписује се Јавни конкурс за именовање 3 (три)
члана Управног одбора Агенције за економски
развој града Приједора „ПРЕДА-ПД“ Приједор.

Број: 12/19

-

-

доноси Статут Агенције, уз сагласност
Оснивача,
одлучује о пословању Агенције,
доноси опште акте утврђене Статутом,
доноси акт о унутрашњој организацији и
систематизацији радних мјеста уз сагласност
Оснивача,
доноси годишњи програм рада и
финансијски план уз сагласност Оснивача,
разматра и усваја извјештај о пословању и
завршни рачун,
одлучује о кориштењу средстава у складу са
Законом и Статутом,
врши и друге послове утврђене Законом и
Статутом.

IV – Мандат
Мандат чланова управног одбора траје 4
(четири) године.
Именована лица по истеку мандата имају
могућност поновног именовања.
V – Статус
Актом о именовању члан Управног одбора
не заснива радни однос.
Чланови Управног одбора се не могу бирати
из реда запослених у Агенцији за економски
развој града Приједора „ПРЕДА-ПД“
Приједор.
VI – Општи услови
Општи услови:
-

да су држављани Републике Српске или Босне и
Херцеговине,
да су старији од 18 година,
да имају општу здравствену способност,
да нису отпуштени из државне службе на
основу дисциплинске мјере на било којем
нивоу власти у БиХ и РС у периоду од 3 (три)
године прије дана објављивања овог конкурса,
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да нису осуђивани за кривична дјела која их
чине неподобним за вршење дужности,
да се против њих не води кривични поступак,
да се на кандидате не односи чл.IX тачка 1.
Устава БиХ.

-

VII – Посебни услови
Посебни услови за именовање члана Управног
одбора:
-

да има високу стручну спрему (VII степен),
познавање проблематике у дјелатности којом
се бави Агенција,
познавање садржаја и начина рада органа
управљања,
искуство у раду у привреди,
доказани резултати рада на ранијим
пословима.

VIII – Сукоб интереса
Кандидати не могу обављати дужност,
активност или бити на положају који доводи до
сукоба интереса, у складу са Законом о
министарским, владиним и другим именовањима
Републике Српске („Службени гласник РС“, број:
25/03 и 41/03), Законом о сукобу интереса у
институцијама власти БиХ („Службени гласник РС“,
број: 16/02, 44/03, 12/02, 63/08, 18/12, 87/13 и
41/16), Законом о спречавању сукоба интереса у
органима власти Републике Српске („Службени
гласник РС“, број: 73/08 и 52/14) и Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16 и
36/19).
Кандидати не могу бити лица која су на
функцији у политичкој странци.
IX – Потребна документа
Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни
доставити доказе о испуњавању општих и посебних
услова и то:
- увјерење о држављанству,
- извод из матичне књиге рођених,
- увјерење о општој здравственој способности
(накнадно ће доставити кандидати који буду
изабрани),
- писмена изјава да нису отпуштени из државне
службе на основу дисциплинске мјере на било
којем нивоу власти у БиХ и РС у периоду од 3
(три) године прије дана објављивања овог
конкурса овјерена од стране надлежног органа,

-

Број: 12/19

увјерење да нису осуђивани за кривична дјела
која их чине неподобним за вршење дужности,
увјерење да се против кандидата не води
кривични поступак,
писмена изјава у вези са чланом IX тачка 1.
Устава БиХ овјерена од стране надлежног
органа.
овјерену копију дипломе,
биографија,
потврда о радном искуству у привреди,
писмена изјава о непостојању сукоба интереса
овјерена од надлежног органа.

Докази о испуњавању општих и посебних
услова се достављају у оригиналу или овјереном
препису и не могу бити старији од 6 (шест) мјесеци.
X – Рок за подношење пријаве
Рок за подношење пријава на Јавни конкурс
је 15 дана од дана објављивања Јавног конкурса.
Ако конкурс не буде објављен истовремено, рок ће
се рачунати од дана посљедњег објављивања.
Пријаве се могу подносити лично или путем
поште на адресу: Град Приједор, – Одсјек за стручне
и административне послове Скупштине, Трг
Ослобођења бр.1. Приједор, са назнаком „Пријава
на Јавни конкурс за именовање чланова Управног
одбора Агенције за економски развој града
Приједор „ПРЕДА-ПД“, Приједор.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узети у разматрање.
Са свим кандидатима који уђу у ужи избор
обавиће се интервју, о чему ће кандидати бити
благовремено обавјештени на адресу коју су навели
у пријави.
XI – Објављивање конкурса
Јавни конкурс објавиће се у „Службеном
гласнику Републике Српске“ и дневном листу „Глас
Српске“, као и на веб страници Града Приједора.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику града
Приједора“.
Број: 01-022-186/19
Приједор,
Датум: 07.11.2019. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Ајдин Мешић,с.р.

350

„СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК“

На основу члана 8. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике
Српске („Службени гласник Републике Српске“, број:
25/03 и 41/03), члана 16. Закона о систему јавних
служби („Службени гласник Републике Српске „
број: 68/07, 109/12 и 44/16) 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: 02/18) Скупштина града Приједора
расписује
ЈАВНИ КОНКУРС
за именовање чланова Управног одбора Агенције
за економски развој града Приједора „ПРЕДА-ПД“,
Приједор
I
Скупштина града Приједора расписује Јавни
конкурс за именовање 3 (три) члана Управног
одбора Агенције за економски развој града
Приједора „ПРЕДА-ПД“ , Приједор.

Чланови Управног одбора се не могу бирати
из реда запослених у Агенцији за економски развој
града Приједора „ПРЕДА-ПД“ Приједор.
V - Општи услови

-

-

II – Опис послова
Управни одбор Агенције за економски развој
града Приједора „ПРЕДА-ПД“ , Приједор:
 доноси Статут Агенције, уз сагласност
Оснивача,
 одлучује о пословању Агенције,
 доноси опште акте утврђене Статутом,
 доноси акт о унутрашњој организацији и
систематизацији радних мјеста уз сагласност
Оснивача,
 доноси годишњи програм рада и
финансијски план уз сагласност Оснивача,
 разматра и усваја извјештај о пословању и
завршни рачун,
 одлучује о кориштењу средстава у складу са
Законом и Статутом,
 врши и друге послове утврђене Законом и
Статутом.
III - Мандат
Мандат чланова управног одбора траје 4
(четири) године.
Именована лица по истеку мандата имају
могућност поновног именовања.
IV - Статус
Актом о именовању члан Управног одбора
не заснива радни однос.

Број: 12/19

Општи услови за кандидате су:
да су држављани Републике Српске или
Босне и Херцеговине,
да су старији од 18 година,
да имају општу здравствену способност,
да нису отпуштени из државне службе на
основу дисциплинске мјере на било којем
нивоу власти у БиХ и РС у периоду од 3 (три)
године прије дана објављивања овог
конкурса,
да нису осуђивани за кривична дјела која их
чине неподобним за вршење дужности,
да се против њих не води кривични поступак,
да се на кандидате не односи чл. IX тачка 1.
Устава БиХ.

VI – Посебни услови

-

Посебни услови за именовање члана
Управног одбора:
да има високу стручну спрему (VII степен),
познавање проблематике у дјелатности
којом се бави Агенција,
познавање садржаја и начина рада органа
управљања,
искуство у раду у привреди,
доказани резултати рада на ранијим
пословима.

VII – Сукоб интереса
Кандидати не могу обављати дужност,
активност или бити на положају који доводи до
сукоба интереса, у складу са Законом о
министарским, владиним и другим именовањима
Републике Српске („Службени гласник РС“, број:
25/03 и 41/03), Законом о сукобу интереса у
институцијама власти БиХ („Службени гласник РС“,
број: 16/02, 44/03, 12/02, 63/08, 18/12, 87/13 и
41/16), Законом о спречавању сукоба интереса у
органима власти Републике Српске („Службени
гласник РС“, број: 73/08 и 52/14) и Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16 и
36/19).
Кандидати не могу бити лица која су на
функцији у политичкој странци.
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VIII - Потребна документа
Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни
доствити доказе о испуњавању општих и посебних
услова и то:
- увјерење о држављанству,
- извод из матичне књиге рођених,
- увјерење о општој здравственој способности
(накнадно ће доставити кандидати који буду
изабрани),
- писмена изјава да нису отпуштени из
државне службе на основу дисциплинске
мјере на било којем нивоу власти у БиХ и РС
у периоду од 3 (три) године прије дана
објављивања овог конкурса овјерена од
стране надлежног органа,
- увјерење да нису осуђивани за кривична
дјела која их чине неподобним за вршење
дужности,
- увјерење да се против кандидата не води
кривични поступак,
- писмена изјава у вези са чланом IX тачка 1.
Устава БиХ овјерена од стране надлежног
органа.
- овјерену копију дипломе,
- биографија,
- потврда о радном искуству у привреди,
- писмена изјава о непостојању сукоба
интереса овјерена од надлежног органа,
Докази о испуњавању општих и посебних
услова се достављају у оригиналу или овјереном
препису и не могу бити старији од 6 (шест) мјесеци.
IX – Рок за подношење пријаве
Рок за подношење пријава на Јавни конкурс
је 15 дана од дана објављивања Јавног конкурса.
Ако конкурс не буде објављен истовремено, рок ће
се рачунати од дана посљедњег објављивања.
Пријаве се могу подносити лично или путем
поште на адресу: Град Приједор, – Одсјек за стручне
и административне послове Скупштине, Трг
Ослобођења бр.1. Приједор, са назнаком „Пријава
на Јавни конкурс за именовање чланова Управног
одбора Агенције за економски развој града
Приједор „ПРЕДА-ПД“, Приједор.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узети у разматрање.
Са свим кандидатима који уђу у ужи избор
обавиће се интервју, о чему ће кандидати бити

Број: 12/19

благовремено обавјештени на адресу коју су навели
у пријави.
X – Објављивање конкурса
Јавни конкурс објавиће се у „Службеном
гласнику Републике Српске“ и дневном листу „Глас
Српске“, као и на веб страници Града Приједора.
Број: 01-022-186/19
Приједор,
Датум: 07.11.2019. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Ајдин Мешић,с.р.

206.
На основу члана 39. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број: 97/16 и 36/19), члана 39. Статута Града
Приједора („Службени гласник Града Приједора“,
број: 12/17) и члана 142. Пословника Скупштине
града Приједора („Службени гласник Града
Приједора“, број: 2/18) Скупштина града Приједора
је на 31. сједници, одржаној 07.11.2019. године,
донијела
ЗАКЉУЧАК
1. Скупштина града Приједора задужује Комисију
за избор и именовања да у складу са Законом о
министарским,
владиним
и
другим
именовањима Републике Српске („Службени
гласник Републике Српске“, број: 41/03) обави
све потребне радње које се односе на Јавни
конкурс за именовање чланова Управног
одбора Агенције за економски развој града
Приједора „ПРЕДА-ПД“ Приједор, и то да
прегледа све пристигле пријаве, по потреби
прибави додатне информације о кандидатима,
обави интервју са кандидатима који испуњавају
услове конкурса и након тога достави
Скупштини града Извјештај о раду који садржи
ранг листу кандидата и приједлог кандидата за
чланове Управног одбора горе наведене
Агенције на разматрање и доношење акта за
коначно именовање.
2. Овај Закључак ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном гласнику Града
Приједора“.
Број: 01-022-185/19
Приједор,
Датум: 07.11.2019. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Ајдин Мешић,с.р.
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207.
На основу члана 39. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број: 97/16 и 36/19), члана 39. Статута Града
Приједора („Службени гласник Града Приједора“,
број: 12/17) и члана 142. Пословника Скупштине
града Приједора („Службени гласник Града
Приједора“, број: 2/18) разматрајући Извјештај о
средњорочној евалуацији Интегралне стратегије
развоја града Приједора за период евалуације 20142018. година, Скупштина града Приједора је на 31.
сједници, одржаној 07.11.2019. године, донијела
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извјештаја о средњорочној евалуацији
Интегралне стратегије развоја града Приједора за
период евалуације 2014-2018. година
1. Скупштина града Приједора усваја Извјештај
о средњорочној евалуацији Интегралне
стратегије развоја града Приједора за
период евалуације 2014-2018. година.
2. Овај Закључак ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном гласнику Града
Приједора“.
Број: 01-022-187/19
Приједор
Датум: 07.11.2019. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Ајдин Мешић,с.р.

189.
На основу члана 174. Пословника Скупштине
Града Приједора („Службени гласник Града
Приједора“, број: 2/18) врши се исправка како
сљеди:
У „Службеном Гласнику Града Приједора“, број:
11/19 од 23.10.2019. године грешком је објављено
Мишљење број: 01-022-173/19 под редним бројем
акта 189 у рефератима из имовинско-правне
области које је израђено и потписано, а које није
донешено на 30. сједници Скупштине Града
Приједора одржаној дана 22.10.2019. године. Стога
умјесто објављеног Мишљења под истим редним
бројем и истим бројем Мишљења треба да стоји
сљедеће Мишљење
На основу одредаба члана 14. Закона о
експропријацији („Службени гласник Републике

Број: 12/19

Српске“, број: 112/06, 37/07, 110/08 и 79/15), члана
39. Статута Града Приједор („Службени гласник
Града Приједор“, број 12/17) и члана 137.
Пословника Скупштине Града Приједор („Службени
гласник Града Приједор“, број: 2/18), Скупштина
Града Приједор на 30. сједници одржаној
22.10.2019. године, донијела је
МИШЉЕЊЕ
I
Локацијским условима Одјељења за просторно
уређење Градске управе Приједор од 18.09.2018.
године, као и Стручним мишљењем са урбанистичко
техничким условима ЈП Завод за изградњу града –
Приједор из августа мјесеца 2018. године,
предвиђена је изградња инфраструктурног објекта –
терцијарне водоводне мреже са кућним
прикључцима, пумпним станицама ПС-1 и ПС-2,
трафостаницом СТС „Јелићка – Водовод“ 20/0, 4кВ и
ваздушним отцјепним 20 кВ далеководом у насељу
Јелићка, на сљедећим катастарским парцелама:
- к.п. бр. 2130/2, у површини од 27 м2,
- к.п. бр. 2130/3, у површини од 70 м2, и
- к.п. бр. 2130/4, у површини од 72 м2,
све уписане у ПЛ бр. 365/3 К.О. Јелићка као посјед
Зец (Марка) млд. Бранка са дијелом 1/2 и Зец
(Марка) млд. Новака са дијелом 1/2.
Предметне непокретности се налазе у
обухвату документа просторног уређења –
Просторни план Општине Приједор („Службени
гласник Града Приједор“, број: 10/09).
На основу расположивог документа просторног
уређења, урађено је Стручно мишљење са
урбанистичко техничким условима и издати
Локаацијски услови.
У складу са наведеним, Скупштина сматра да је
основано да Влада Републике Српске донесе одлуку,
у смислу члана 14. Закона о експропријацији, да је
изградња планираног објекта од општег интереса и
да се за те сврхе може приступити експропријацији
непокретности означених у тачки 1.
II
Ово мишљење ће се објавити у „Службеном
гласнику Града Приједор“.

Број: 01-022-173/19
ПРЕДСЈЕДНИК
Приједор,
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Датум: 22.10.2019. године
Ајдин Мешић,с.р.
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АКТИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА
81.
На основу члана 59. став 1. тачка 12) Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19) и члана
69. став 1. тачка 14) Статута Града Приједор
(„Службени гласник Града Приједор“, број:
12/17), Градоначелник Града Приједор, доноси
ОДЛУКУ
о давању сагласности на Статут Јавне
установе „Центар за социјални рад“
Приједор
I
Даје се сагласност на Статут Јавне установе
„Центар за социјални рад“ Приједор, број: 01023-2/19 од 30.07.2019. године.
II
Ова одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику Града Приједор“.

Број: 02-023-6/19
Приједор,
Датум: 6.11.2019. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миленко Ђаковић, с.р.

82.
На основу члана 104. Закона о социјалној
заштити (“Сл. гласник РС“ број: 37/12 и 90/16), члана
17. став 1. Закона о систему јавних служби (''Сл.
гласник РС'' број: 68/07, 109/12 и 44/16) Управни
одбор ЈУ Центра за социјални рад Приједор на
сједници одржаној 30.07.2019. године, доноси
СТАТУТ
ЈУ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ПРИЈЕДОР
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим статутом дефинише се дјелатност, органи
управљања, њихове надлежности и начин
одлучивања, организација, стручна радна тијела, те
друга питања важна за организацију и рад ЈУ Центра
за социјални рад Приједор (у даљем тексту: Центар).
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Члан 2.
Центар је основан Одлуком о оснивању Центра за
социјални рад Скупштине општине Приједор број:
01-017-21/94 од дана 05.04.1994. године.
Дана 08.09.2011. године Скупштина општине
Приједор је донијела Одлуку о усклађивању Одлуке
о оснивању Центра за социјални рад број: 01-02289/11, због усклађивања са одредбама Закона о
систему јавних служби („Сл. гласник РС“ број: 68/07)
и Уредбе о класификацији дјелатности.
Ова Одлука је измјењена Одлуком о измјени Одлуке
о усклађивању одлуке о оснивању ЈУ Центра за
социјални рад Приједор коју је Скупштина Града
Приједор донијела дана 02.10.2013. године, због
усклађивања са Законом о Граду Приједор и
Статутом Града.
Центар је уписан у регистар код Окружног
привредног суда у Бањалуци под бројем 057-0-Рег15-000765 од 16.04.2015. године.
II НАЗИВ И СЈЕДИШТЕ ЦЕНТРА
Члан 3.
Назив Центра гласи Јавна установа Центар за
социјални рад Приједор.
Скраћени назив Центра је ЈУ Центар за социјални
рад Приједор.
Сједиште Центра је у Приједору, Ул. Ослободилаца
број 8.
Одлуку о промјени сједишта и дјелатности Центра
доноси Управни одбор уз сагласнот оснивача.
Члан 4.
Центар у правном саобраћају користи печат са
ћириличним и латиничним текстом следеће
садржине: Република Српска, Град Приједор, Јавна
установа Центар за социјални рад Приједор. Центар
користи печат са амблемом Републике Српске
(димензије печата су 3,5 цм и 2,5 цм).

III
ПРАВНИ
ПРЕДСТАВЉАЊЕ

ПОЛОЖАЈ,

ЗАСТУПАЊЕ

И

Члан 5.
Центар има својство правног лица са потпуном
одговорношћу за обавезе у правном промету.

Центар заступа
ограничења.

и

Члан 6.
представља

директор

без
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Директор је овлашћен да у име Центра закључује
уговор и врши друге правне радње, као и да заступа
Центар пред судом и другим органима.
Члан 7.
Директор може у оквиру својих овлашћења дати
другим лицима писмено пуномоћје за закључење
одређених врста уговора као и за предузимање
других правних радњи.
У случају одсутности или спријечености директора
Центар заступа лице које је одредио директор.

IV ДЈЕЛАТНОСТ ЦЕНТРА
Члан 8.
У спровођењу дјелатности социјалне заштите и
социјалног рада, Центар врши следећа јавна
овлаштења:
- пружа прву стручну помоћ грађанима,
- рјешава у првом степену о остваривању права
утврђених Законом о социјалној заштити и одлукама
о проширеним правима у јединицама локалне
самоуправе,
- рјешава у првом степену о остваривању права из
дјечије заштите,
- рјешава у првом степену о остваривању права из
области породичне правне заштите и старатељства,
- ради на спровођењу мјера према малољетним
лицима у кривичном поступку,
-пружа социјалне услуге у поступку рјешавања о
правима из области социјалне заштите,
- врши надзор над хранитељским породицама,
- води евиденцију и документацију о правима,
пруженим услугама и предузетим мјерама у оквиру
своје дјелатности и издаје увјерења на основу
евиденције и
- врши исплату новчаних права утврђеним Законом
о социјалној заштити и другим прописима и општим
актима.
Поред послова из става 1. овог члана Центар обавља
стручне послове у спровођењу социјалне заштите и
социјалног рада, породичне и дјечије заштите и то:
- открива и прати социјалне потребе грађана и
проблеме у области социјалне заштите,
- предлаже и предузима мјере у рјешавању
социјалних потреба грађана и прати њихово
извршавање,
- предлаже мјере за унапређивање социјалне
заштите и планирање развоја система социјалне
заштите у локалним заједницама, организује и

Број: 12/19

спроводи одговарајуће облике социјалне и дјечије
заштите и непосредно пружа социјалне услуге,
- прати стање у области дјечије и породично-правне
заштите, покреће иницијативе и предлаже мјере за
унапређивање система дјечије и породичне
заштите,
- развија и унапређује превентивне активности које
доприносе спречавању и сузбијању социјалних
проблема,
-пружа дијагностичке услуге, спроводи одговарајући
третмане савјетодавно-терапијске услуге и стручну
помоћ корисницима,
-подстиче, организује и координира професионални
и добровољни рад у области социјалне заштите,
- ради на развоју разноврсних модела збрињавања
корисника у заједници и социјалних услуга у складу
са потребама корисника, развија социјални рад у
заједници,
- пружа услуге помоћи и његе у кући, дневног
збрињавања и прихватилишта,
- подстиче и развија самопомоћ, добровољни рад,
међуљудску
солидарност,
добротворне
и
хуманитарне дјелатности,
- обавља послове савјетовалишта за проблеме брака
и породице, васпитања дјеце, усвојења, однос
родитеља и дјеце,
- обавља аналитичко-истраживачке послове у
локалним заједницама и
- обавља друге послове утврђене законом и
одлукама јединица локалне самоуправе.
Шифра дјелатности Центра је 88.99 и иста означава
остале дјелатности социјалног рада без смјештаја.
V
ОРГАНИ ЦЕНТРА И ДЈЕЛОКРУГ ЊИХОВОГ
ДЈЕЛОВАЊА
Члан 9.
Органи Установе су Управни одбор и директор.

1. Управни одбор
Члан 10.
Управни одбор је орган управљања.
Управни одбор има 3 члана.
Чланови управног одбора не могу бити бирани из
реда запослених у Центру.
Управни одбор именује и разрјешава Скупштина
Града, на приједлог Градоначелника, након
спроведеног поступка јавне конкуренције.
Посебни услови за именовање чланова Управног
одбора утврђује Скупштина Града својомо одлуком
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о расписивању Јавног конкурса и критеријума за
избор и именовање чланова Управних одбора у
јавним установама чији је оснивач Град Приједор.
Чланови управног одбора именују се на период од 4
године.
Актом о именовању, чланови управног одбора не
заснивају радни однос.
Члан 11.
Управни одбор врши следеће послове :
1. Доноси Статут Центра
2. Одлучује о пословању Центра
3. Разматра и усваја извјештај о пословању и
годишњи обрачун
4. Доноси програм рада и финансијски план
5. Одлучује о кориштењу средстава, у складу са
законом и Статутом
6. Доноси унутрашња акта Центра,
7. Бира предсједника Управног одбора уколико није
именован актом оснивача о именовању
8. Рјешава по приговору радника у другом степену
9. Доноси пословник о свом раду
10. Стара се о објективном, потпуном и
благовременом обавјештавању радника
11. Врши и друге послове утврђене актом о
оснивању и статутом.
Члан 12.
Чланови управног одбора одговорни су за свој рад
оснивачу и исти може донијети рјешење о опозиву
чланова уколико не извршавају своје обавезе у
складу са овим статутом.
Члан 13.
Ближе одредбе о начину рада Управног одбора
регулишу се Пословником о раду управног одбора.

3. Директор
Члан 14.
Директор Центра руководи установом, представља
и заступа установу и одговоран је за законитост
њеног рада.
Директора именује оснивач уз претходну сагласност
Министарства.
Директор Центра се именује на период од четири
године уз претходно проведен поступак јавне
конкуренције.
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По истеку мандата исто лице може бити поново
именовано на те послове, на начин приписан
законом и овим статутом.
Члан 15.
За директора Центра може бити именовано лице
које поред општих услова предвиђених законом
испуњава и следеће потребне услове:
- да је лице које је стекло образовање првог циклуса
у трајању од најмање три, а највише четири године
и вреднује се са најмање 180, односно 240 ЕЦТС
бодова, односно да има стручну спрему стечену
према закону који регулише високо образовање,
одговарајућег усмјерења: дипломирани социјални
радник, дипломирани правник, дипломирани
психолог, дипломирани социолог, менаџер
социјалне политике и социјалне заштите,
дипломирани педагог, дипломирани специјални
педагог и дипломирани дефектолог ( дипломирани
специјални едукатор и рехабилитатор)
- за директора може бити именовано и лице које
има високу стручну спрему економских усмјерења
- да има најмање пет година радног искуства у
струци и положеним стручним испитом за рад у
органима јавне управе.
Члан 16.
Ако директор није именован или је због дуже
одсутности спријечен да обавља своје функције
Управни одбор именује вршиоца дужности
директора.
Вршилац дужности директора има сва права,
дужност и одговорност директора и може обављати
ту функцију до именовања директора, а најдуже
годину дана.
Члан 17.
Директор је самосталан у вршењу послова из
дјелокруга свог рада. Директор је за свој рад
непосредно одговоран Управном одбору, оснивачу
и радницима.
Члан 18.
Директор Центра врши следеће послове:
1. Организује и руководи радом Центра,
2. Заступа и представља Центар према трећим
лицима,
3. Одговоран је за законитост рада Центра,
4. Предлаже Управном одбору план и програм
рада Центра и финансијски план
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5. Предузима мјере и радње за ефикасно и
законито извршење одлука, закључака и
препорука Управног одбора
6. Наредбодавац
је
за
извршавње
финансијског плана
7. Организује и обезбјеђује мјере за чување
имовине Центра,
8. Подноси извјештај о раду и финансијском
пословању Центра
9. Доноси одлуке, упутства и наредбе у вези са
радом и пословањем Центра
10. Одлучује о правима, обавезама и
одговорностима из радног односа у складу
са законом,
11. Одлучује о потреби заснивања радног
односа
са
новим
радницима,
распоређивању радника, престанку радног
односа, изриче дисциплинске мјере,
12. Обавља и друге послове предвиђене
законом и општим актима Центра.
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Послови, односно радни задаци који се обављају у
оквиру појединих служби, односно одсјека ближе су
одређени актом о унутршњој организацији и
систематизацији радних мјеста.
VII СТРУЧНО ВИЈЕЋЕ
Члан 21.
Центар оснива Стручно вијеће.
Стручно вијеће чине сви стручни радници Центра.
Стручно вијеће расправља и даје мишљење и
приједлоге о стручним питањима која се односе на
дјелатност у склопу надлежности утврђених
законом и другим прописима, као и актима саме
службе, организацију Центра, најсложенијим
стручним питањима која су у вези са спровођењем
закона и других активности у појединим случајевима
и ситуацијама, потреби додатног усавршавања и
другим питањима.
VIII ФИНАНСИРАЊЕ

Члан 19.
Инцијатива за разрјешење директора може се
покренути прије истека времена на које је именован
на његов захтјев, на захтјев Управног одбора ( ако
утврди да повјерени послови руковођења
превазилазе његове способности и да се то
непосредно одражава на вршење послова функције
и обављања дјелатности) и на захтјев једне
половине радника Центра.
VI УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА
Члан 20.
У Центру се процес рада организује кроз службе и
одсјеке, и то:
1. Служба општих послова;
2. Служба социјалне заштите;
3. Служба породично правне заштите;
4. Одсјек за финансијско рачуноводствене
послове;
5. Одсјек за планско-аналитичке и развојне
послове.
У оквиру основне организационе јединице Службе социјалне заштите оснива се
унутрашња организациона јединица Одсјек за
послове на остваривању права из Закона о
дјечијој заштити.

Члан 22.
Финансирање Центра врши се из :
- буџета Републике Српске,
- буџета града,
- Јавног фонда за дјечију заштиту,
- партиципације сродника за смјештај корисника у
домове и установе РС,
- поклона, донација, легата и других извора у складу
са законом.
У буџету Републике обезбјеђују се средства за:
- суфинансирање права на новчану помоћ у висини
од 50% укупног износа,
- суфинансирање права на додатак за помоћ и његу
другог лица у висини од 50% укупног износа,
- финансирање права на подршку у изједначавању
могућности дјеце и омладине са сметњама у
развоју,
- суфинансирање трошкова смјештаја корисника,
смјештених од стране Центра, у установама
социјалне заштите чији је оснивач Влада
- за кориснике права на новчану помоћ и права на
додатак за помоћ и његу другог лица обезбјеђују се
средства за здравствено осигурање у висини 50% од
потребног износа за здравствено осигурање.
У буџету Града обезбјеђују се средства за:
- суфинансирање права на новчану помоћ у висини
од 50% укупног износа,
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- суфинансирање права на додатак за помоћ и његу
другог лица у висини од 50% укупног износа,
- за кориснике права на новчану помоћ и права на
додатак за помоћ и његу другог лица обезбјеђују се
средства за здравствено осигурање у висини 50% од
потребног износа за здравствено осигурање,
- финансирање права на смјештај у установама,
права на збрињавање у хранитељским породицама,
право на дневно збрињавање, права на помоћ и
његу у кући, права на једнократну новчану помоћ,
проширена
права
у
социјалној
заштити,
финансирање трошкова збрињавања корисника у
другу породицу и рад Центра.
Члан 23.
Распоред средстава врши се финансијским планом
за намјене утврђене актом о стицању средстава.
IX ПЛАНИРАЊЕ РАДА И РАЗВОЈА
Члан 24.
Центар има право и обавезу да доноси годишње
програме рада и развоја Центра и учествује у
пословима планирања и развоја социјалне заштите
у Граду.
Ради извршавања јавних овлашћења у Центру се
обављају послови планирања и развоја и то:
- припрема годишњих оперативних планова рада
Центра, укључујући и програмско буџетирање;
- идентификовање потреба група корисника у
локалној заједници;
- иницирање развоја недостајућих услуга;
- развијање
међусекторског
партнерства,
иницирањем и учествовањем у изради и
закључивању протокола о сарадњи и формирањем
међусекторских тимова;
- предлагање и учествовање у изради стратешких
и акционих планова, развоја система социјалне
заштите на локалном нивоу;
- покретање иницијатива и учествовање у
формирању тијела и одбора за планирање и развој
социјалне заштите и социјалне политике на
локалном нивоу;
- информисање
локалне
заједнице
о
идентификованим
потребама
корисника
и
капацитетима центра да одговори на те потребе;
- праћење квалитета пружених услуга у Центру;
- промовисање дјелатности Центра у локалној
заједници;
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- друге активности везане за унапређење рада
Центра и побољшање квалитета услуга које се
обезбјеђују.
Члан 25.
План рада Центра доноси Управни одбор, на
приједлог директора, на крају текуће године за
наредну годину.
X ОБАВЈЕШТАВАЊЕ РАДНИКА
Члан 26.
Органи Центра дужни су да обезбједе редовно,
благовремено, објективно, потпуно и по садржини и
обиму приступачно обавјештавање радника о
цјелокупном пословању Центра.
Члан 27.
Радници имају право да буду обавјештени о раду и
извршавању одлука Управног одбора и директора
Центра.
За благовремено и истинито обавјештавање
радника одговорни су предсједник Управног одбора
и директор Центра.
XI ПОСЛОВНА ТАЈНА
Члан 28.
Пословном тајном самтрају се сви документи и
подаци чије би саопштавање неовлашћеним
лицима због њихове природе и значаја било
противно интересу Центра.
Члан 29.
Документа и подаци који се сматрају пословном
тајном може другим лицима и органима саопштити
само директор или лице које је директор овластио.
Радници који располажу документима и подацима
који су проглашени пословном тајном дужни су да
их чувају на безбједном мјесту и не могу их
неовлаштено саопштавати и давати их на увид.
Дужност чувања пословне тајне имају сви радници
који је на било који начин сазнају.
XII ОПШТИ АКТИ
Члан 30.
Статут Центра је основни општи акт Центра.
Други општи акти Центра не могу бити у супротности
са овим Статутом.
Члан 31.
Иницијативу за доношење измјена и допуна Статута
и другог акта могу да поднесу:
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- радници
- Управни одбор
- оснивач
- директор
Иницијатива из става 1. овог члана покреће се
достављањем приједлога у писменој форми
директору и Управном одбору, који су дужни да је
размотре у року од 15 дана од дана пријема и да
донесу одговарајућу одлуку.
Приједлог за измјену и допуну Статута мора бити
образложен.
XIII НАДЗОР
Члан 32.
У Центру се врши се унутрашњи, инспекцијски и
стручни надзор.
Члан 33.
Унутрашњи надзор може бити редовни и ванредни
и обавља се по службеној дужности, или на захтјев
корисника права, односно на захтјев оснивача
установе социјалне заштите.
Унутрашњи надзор врши се у складу са Законом о
социјалној заштити, законом који прописује рад
управних органа и законом о управној инспекцији.
Члан 34.
Инспекцијски надзор врши инспекција надлежна за
социјалну заштиту.
Надзор над условима у погледу санитарнохигијенског стања у објекту у којем се обавља
дјелатност социјалне заштите, обавља надлежна
инспекција.
Члан 35.
Министарство надлежно за социјалну заштиту врши
надзор над спровођењем стручног рада установа
социјалне заштите без обзира у чијем власништву је
установа основана.
Стручни надзор обухвата
преглед стања у погледу организације рада, рада
стручних радника, радника на осталим пословима
социјалне заштите, сарадника, кориштења стручних
метода рада, поштивања прописаних процедура,
квалитета и обима обављених услуга.
Центар је дужан да омогући спровођење надзора.
XIV ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 36.
Даном ступања на снагу овог статута престаје да
важи Статут ЈУ Центра за социјални рад Приједор
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број: 01-023-1/13 од дана 31.07.2013. године и број:
01-023-1/14 од дана 02.07.2014. године.
Члан 37.
Овај статут ступа на снагу давањем сагласности на
исти од стране Оснивача.
Број: 01-023-2/19
Приједор,
Датум: 30.07.2019. године

ПРЕДСЈЕДНИЦА
УПРАВНОГ ОДБОРА
Весна Гаврановић,с.р.

83.
На основу члана 82. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник Републике Српске",
број: 97/16) и 36/19 и члана 89. Статута града
Приједора ("Службени гласник града Приједора",
број: 12/17), Градоначелник Приједора, доноси
ОДЛУКУ
1. Одобравају се новчана средства у укупном износу
од 34.500,00 КМ, ИПЦ „Козарски вјесник“
Приједор за суфинансирање трошкова рада ових
медијских кућа у 2019. години, како слиједи:
- износ од 23.000,00 КМ за Козарски вјесник, а
- износ од 11.500,00 КМ за Радио телевизију
Приједор.
2. Средства из тачке 1. ове одлуке исплатити из
Буџета града Приједора, са позиције број 22,
потрошачка јединица 00740123, економски код
415200 – Грантови у земљи -Учешће у
финансирању Козарског вјесника, на жиро
рачун број:555-100-0044802-88, отворен код
Нове банке, ЈИБ: 4400692240009.
3. Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а о
извршењу исте стараће се Одјељење за
финансије и иста ће бити објављена у
"Службеном гласнику града Приједора".
Број: 02-40-3015/19
Приједор,
Датум: 31.10.2019.године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миленко Ђаковић, с.р.

84.
У Одлуци о видео надзору („Службени
гласник Града Приједор“, број: 14/18 ) коју је донио
Градоначелник Града Приједор, учињена је
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техничка
грешка,
Градоначелника, даје

па,

Стручна

Број: 12/19

служба
2. Ову исправку објавити у „Службеном
гласнику Града Приједор“.

ИСПРАВКУ
Одлуке о видео надзору
1. У заглављу Одлуке о видео надзору код
навођења члана Статута Града Приједор, умјесто
броја „ 59“ треба да стоји број „89“.

Број: 02- 052-24/19
Приједор,
Датум: 24.октобар 2019. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миленко Ђаковић, с.р.
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САДРЖАЈ
Број акта

Страна

193. Рјешење о разрјешењу директора јавне установе „Центар за социјални рад“ Приједор
194. Рјешење о именовању в.д. директора ЈУ „Центар за социјални рад“ Приједор
195. Одлуку о поништењу Одлуке о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање
директора Јавних установа чији је оснивач град Приједор у дијелу конкурса који се односи
на избор и именовање директора ЈУ „Центар за социјални рад“ Приједор, број: 01-02243/19 од 17.04.2019. године
196. Одлуку о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање директора Јавне установе
„Центар за социјални рад“ Приједор
- Јавни конкурс за избор и именовање директора Јавне установе „Центар за социјални
рад“ Приједор
197. Закључак, број: 01-022-182/19
198. Рјешење, број: 01-111-192/19
199. Рјешење о именовању Комисије за примопредају дужности директора ЈЗУ „Дом здравља“
Приједор
200. Рјешење о именовању Савјета за израду Просторног плана града Приједора 2020 2040.година
201. Рјешење о именовању Савјета за израду Регулационог плана спортског аеродрома „Урије“
202. Закључак о усвајању Информације о раду Привредног Савјета града Приједора у 2018.
години
203. Рјешење о разрјешењу чланова Управног одбора Агенције за економски развој града
Приједора „ПРЕДА-ПД“ Приједор
204. Рјешење о именовању вршиоца дужности чланова Управног одбора Агенције за
економски развој града Приједора „ПРЕДА-ПД“, Приједор
205. Одлуку о расписивању Јавног конкурса за именовање чланова Управног одбора Агенције
за економски развој града Приједор „ПРЕДА-ПД“, Приједор
- Јавни конкурс за именовање чланова Управног одбора Агенције за економски развој
града Приједора „ПРЕДА-ПД“, Приједор
206. Закључак, број: 01-022-185/19
207. Закључак о усвајању Извјештаја о средњорочној евалуацији Интегралне стратегије развоја
града Приједора за период евалуације 2014-2018. година
189. Исправка

81.
82.
83.
84.

АКТИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Одлуку о давању сагласности на Статут Јавне установе „Центар за социјални рад“
Приједор
Статут ЈУ центар за социјални рад Приједор
Одлука о одобравању новчаних средстава ИПЦ „Козарски вјесник“
Исправкa Одлуке о видео надзору
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-О"Службени гласник" издаје Скупштина града Приједора, а уређује га и штампа Одсјек за стручне и
административне послове Скупштине града. На основу члана 173. Пословника Скупштине града Приједора
("Службени гласник града Приједора",број: 2/18).
Главни и одговорни уредник, секретар Скупштине града ЖЕЉКО ШКОНДРИЋ, дипломирани правник,
канцеларија број 65.
Скупштина града Приједора телефон број: 052/245-125. Wеb adresa: www.prijedorgrad.org

