
 

265. 

На основу члана 40.Статута града Приједор 

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

члана 14. Пословника Скупштине Града Приједор 

(„Службени гласник Града Приједор“, број: 2/18 и 

2/20), Скупштина Града Приједор је на 11. сједници, 

одржаној 7.10.2021. године, донијела  

РЈЕШЕЊЕ 
о верификацији мандата одборнику у 

Скупштини града Приједора 
 

I 

Верификује се мандат одборнику Скупштине града 

Приједор, Драгану Ромчевићу ДНС – Демократски 

народи савез умјесто одборника Миленка Ђаковића 

који је поднио оставку. 

 
II 

Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у "Службеном гласнику Града 

Приједора". 

 

Број: 01-111-291/21 ПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор, СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Датум: 7.10.2021. године    Мирсад Дуратовић,с.р.  

 

 

266.  
На основу члана  69. став 1. Закона о 

задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске 
(“Службени гласник Републике Српске”, број: 71/12, 
52/14, 114/17, 131/20 и 28/21), 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: 1/17), Скупштина Града Приједора 
на 11.  сједници одржаној 7.10.2021. године, доноси 

 
 

ОДЛУКУ 
о измјени Oдлуке о кредитном број: 01-022-80/17 

од 21.06.2017. године 
 
I 

У Одлуци о задужењу Града Приједора ради 
реализације пројеката у области комуналне 
инфраструктуре („Службени гласник Града 
Приједора“, број: 8/2017 и 5/19) у тачки  II врше се 
измјене и допуне, након чега гласи:  

 
Ред. 

број 
Опис 

ИЗНОС ПО 

НАМЈЕНАМА 

1. 
Доградња Зелене пијаце 

на Пећанима 197.493,42 

ГОДИНА XXX 

ПЕТАК 08.10.2021. 

БРОЈ 

17. 

Web adresa 

www.prijedorgrad.org 
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2. 

Опремање Градског 

позоришта (аудио и 

свјетлосна опрема) 149.807,06 

3. 
Реконструкција Домова 

културе 343.765,85 

4. 

Реконструкција пословног 

инкубатора у Великом 

Паланчишту 21.158,48 

5. 
Адаптација простора за 

Црвени крст 84.873,63 

6. 
Реконструкција Сточне 

пијаце у Омарској 0,00 

7. 
Изградња и 

Реконструкција путева 1.426.887,51 

8. 
Реконструкција Улице 

Вука Караџића 199.805,15 

9. 

Суфинансирање изградње 

путева у Мјесним 

заједницама са 

Федералним 

министарством 

расељених особа и 

избјеглице 434.667,98 

10. Хитне санације путева 201.574,06 

11. 
Грабовац-Козарац-

Камичани 69.642,61 

12. 

Учешће у изградњи 

екстеријера у 

Индустријској зони 

"Целпак" Приједор 38.888,00 

13 

Учешће у изградњи крова 

у ОШ "Доситеј 

Обрадовић" у Расавцима 158.043,00 

14 
Реконструкција улице 

Мајора Милана Тепића 673.393,25 

  УКУПНО У КМ: 4.000.000,00 

 

 

 

II 

 Ова одлука ступа на снагу даном 

објављивања у „Службеном гласнику Града 

Приједора“. 

 
Број: 01-022-199/21 ПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Датум: 7.10.2021. године Мирсад Дуратовић,с.р. 

 
 
267. 

На основу члана  69. став 1. Закона о 

задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске 

(“Службени гласник Републике Српске”, број: 

71/12,52/14, 114/17, 131/20 и 28/21), 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: 1/17), Скупштина Града 

Приједора на 11. сједници одржаној 7.10.2021. 

године, доноси 

 
ОДЛУКУ 

о измјени одлуке о кредитном задужењу 
Града Приједора број: 01-022-167/21  од 02.07.2021. 

године  
 

I 

У Одлуци  о кредитном задужењу Града 

Приједора број: 01-022-167/21  од 02.07.2021. 

године  („Службени гласник Града Приједора“, број: 

13/21) у тачки I врше се измјене и допуне након чега 

тачка I гласи: 

„Овом одлуком задужује се Град Приједор у 
укупном износу од 20.000.000 КМ, од чега 
12.774.294 КМ ради рефинансирања неисплаћеног 
дугорочног дуга на дан 31.10.2021.године  и 
7.225.706 КМ ради реализације капиталних 
пројеката Града Приједор“ 

 
II 

У тачки II иза ријечи: „Начин осигурања: 
мјенице и налози Града Приједора“ врше се допуне 
како слиједи: 

-Највећи проценат задужености Града 
Приједора у свим наредним годинама по 
дугорочним кредитима је у 2021. години и износи 
9,80 %, са кредитом за хитни опоравак од поплава, 
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који  се изузима из ограничења, а без кредита за 
хитни опоравак од поплава 9,63 %. 

 
III 

У тачки V врше се измјене и допуне, након 
чега тачка V гласи:  

 
1. Рефинансирање постојећих обавеза по 

кредитима комерцијалних банака на дан 
31.10.2021. године: 

   
         - Нова банка................................... 1.131.090 КМ   

          -Интеса Санпаоло банка............... 1.531.983 КМ  

          - Интеса Санпаоло банка.............. 1.725.729 КМ  

           -Уникредит банка ........................ 1.043.857 КМ  

           -Комерцијална банка..................  2.644.668 КМ  

           - НЛБ банка................................... 1.473.684 КМ  

            - НЛБ банка..................................... 894.738 КМ  

            - НЛБ банка..................................... 842.106 КМ  

            - НЛБ банка..................................... 258.773 КМ  

            - НЛБ банка.................................. 1.227.666 КМ  
 
УКУПНО: ..............................................12.774.294 КМ 

 

2. Из средстава кредита финансираће се 
пројекти како слиједи: 

 
 
 

 Намјена кредита 
УКУПАН 

ИЗНОС 

1 2 3 

  

ПРЕГЛЕД ОДАБРАНИХ 

ПРОЈЕКАТА   

- 

Средства за експропријацију 

за градске објекте 133.000 

- 

Издаци за осталу 

нематеријалну произведену 

имовину (Лиценце,  

софтвери, антивирусни 

програми, софтвер за смс 

наплату паркинга, софтвер за 

бекап и репликацију 

постојећег сервера) 26.050 

- 
Изградња хладњаче у 

Омарској 166.837 

- 
Изградња надстрешнице на 

Градској тржници 15.000 

- 
Доградња зграде "Пословног 

центра Приједор"  124.000 

- 

Средства за санацију 

фасадних стаклених стијена 

на Ош "Десанка 

Максимовић" 25.000 

- 

Издаци за санацију ОШ 

"Доситеј Обрадовић" у 

Расавцима 18.231 

- 

Издсаци за инвестиционо 

одржавање, реконструкцију и 

адаптацију зграда и објеката 50.177 

- 
Изградња стадиона у 

Гомјеници 96.015 

- 

Набавка нематеријалне 

имовине (регулациони 

планови и сл) 317.000 

- 
Издаци за увођење лед 

расвјете 771.875 

- 
Изградња и увођење паркинг 

сервиса 50.000 

- 

Трошкови за прибављање 

грађевинских дозвола, 

ревизија техничке 

документације, технички 

пријем,геодетске услуге и 

издавање еколошких дозвола 

за градске објекте 24.000 

- 

Изградња водовода у селу 

Доњи Гаревци Заселак 

Кукићи 100.000 

- 

Изградња пјешачког моста 

испод пијаце који повезује 

Рашковац и Пећане 15.000 
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- 

Изградња трим стезе у 

насељу Пећани (Рубна стаза 

пећанског парка) 50.000 

- 

Ревитализација зелених 

површина као и припрема и 

планирање за изградњу 

нових, израда техничких 

рјешења и грађевинске 

интервенције на постојећим 

парковима 80.000 

- 

Изградња водоводне мреже 

у насељу Чараково - Горње 

Поље 85.000 

- 

Реконструкција домова и 

осталих објеката у 

власништву Града 270.000 

- 
Изградња путева из 

кредитних  средстава 683.264 

- 

Суфинансирање Града са 

Министарством за избјеглице 

из Федерације БиХ 210.000 

- 

Изградња тротоара у улици 

Митрополита Петра 

Зимоњића у насељу Пећани 116.000 

- 

Изградња путева 

(суфинансирање са градом 

40%) 100.000 

- 
Асвалтирање путног правца у 

насељу Јањића Пумпа 52.650 

- 
Реконструкција путева из 

буџетских средстава 100.000 

- 
Реконструкција улице Мајора 

Милана Тепића 126.607 

- 
Инфраструктура индустријске 

зоне Целпак 600.000 

- 
Инфраструктура индустријске 

зоне Аеродромско насеље 1.600.000 

- 

Рефлектори на Градском 

стадиону из кредитних 

средстава 800.000 

- 
Уређење екстеријера око 

борачких зграда на Пећанима 420.000 

- УКУПНО: 7.225.706 

 

IV 

 Члан VI Одлуке о кредитном задужењу Града 

Приједора број: 01-022-167/21  од 02.07.2021. 

године  („Службени гласник Града Приједора“, број: 

13/21)  , брише се. 

V 

 Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да 

важи одлука о  кредитном задужењу Града 

Приједора, број: 01-022-167/21  од 02.07.2021. 

године („Службени гласник Града Приједора“, број: 

13/2021). 

VI 

 Ова одлука ступа на снагу даном 

објављивања у „Службеном гласнику Града 

Приједора“. 

 
Број: 01-022-200/21 ПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Датум: 7.10.2021. године Мирсад Дуратовић,с.р. 

 
 
268. 

На основу члана 39. став (2) тачка 21) Закона 

о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 50. 

став (1) Закона о службеницима и намјештеницима 

у органима јединце локалне самоуправе („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 97/16), члана 39. 

став (2) тачка 23) Статута Града Приједора 

(„Службени гласник Града Приједора“, број: 12/17) и 

члана 9. Пословника Скупштине града Приједора 

(„Службени гласник Града Приједора“, број: 2/18 и 

2/20), Скупштина града Приједора je на 11. сједници 

одржаној дана 7.10.2021. године, донијела 

 

РЈЕШЕЊЕ 
о разрјешењу в.д. секретара Скупштине града 

Приједора 
 

1. Жељко Шкондрић, дипломирани правник 
разрјешава се дужности в.д. секретара 
Скупштине града Приједора.  
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2. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном 

гласнику Града Приједора”.  

 

Број: 01-022-292/21 ПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Датум: 7.10.2021. године Мирсад Дуратовић,с.р. 

 

269. 
На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16 и 36/19) и члана 52. став (4)  
Закона о службеницима и намјештеницима  у 
органима јединице локалне самоуправе („Службени 
гласник Републике Српске“,  број: 97/16) и члана 39. 
став 2. тачка 23. Статута Града Приједор („Службени 
гласник Града Приједор“, број: 12/17) , на приједлог 
Комисије за избор и именовања Скупштина Града 
Приједор је на 11. сједници, одржаној 7.10.2021. 
године, донијела  
 

РЈЕШЕЊЕ 
о именовању в.д. секретара 
Скупштине града Приједор 

 
1. Жељко Шкондрић, дипл. правник именује се 

за вршиоца дужности секретара Скупштине 
Града Приједора.  

 
2.  Послове из тачке 1. овог Рјешења 

именовани ће обављати до избора 
секретара Скупштине Града, а најдуже у 
периоду до 90 дана. 

 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику Града Приједор“. 

 
Број: 01-111-293/21 ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор, СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 7.10.2021. године Мирсад Дуратовић,с.р. 
 
 
270. 

На основу члана 157. Закона о 

службеницима и намјештеницима у органима 

јединице локалне самоуправе („Службени гласник 

Републике Српске", број: 97/16), и члана 39. и 59. 

Статута Града Приједора („Службени гласник града 

Приједора", број: 12/17) и члана 143. Пословника 

Скупштине града Приједора („Службени гласник 

града Приједора“ број: 2/18 и 2/20), Скупштина 

града је на 11. сједници одржаној дана 7.10.2021. 

године, донијела   

РЈЕШЕЊЕ 

о именовању (1) једног члана Одбора за жалбе 

града Приједора 

 

1. Огњен Хрњак, дипломирани правник 
именује се за члана Одбора за жалбе на 
период раније изабраног кандидата Одбора 
за жалбе града Приједор, односно до 
22.8.2022. године.  

 

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

 
Број: 01-111-294/21 ПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор, СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Датум: 7.10.2021. године Мирсад Дуратовић,с.р. 

 

 

271. 

На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 39. став 2. тачка 

23. Статута Града Приједор („Службени гласник 

Града Приједор“, број: 12/17) и члана 48. 

Пословника Скупштине Града Приједор („Службени 

гласник Града Приједор“, број: 2/18 и 2/20), 

Скупштина Града Приједор је на 11. сједници, 

одржаној 7.10.2021. године, донијела  

 
РЈЕШЕЊЕ 

о измјени Рјешења о именовању Савјета за спорт, 
број: 01-111-51/21 

 

 
Члан 1. 

У члану 1. Рјешења о именовању Савјета за 
спорт умјесто Далибора Грабежа именује се 
одборник Младен Кулунџија.  

У осталом дијелу Рјешење остаје 
непромјењено. 
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Члан 2.  
Ово Рјешење ступа на снагу даном 

објављивања у „Службеном гласнику Града 
Приједор“. 

 
Број: 01-111-295/21 ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор, СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 7.10.2021. године Мирсад Дуратовић,с.р. 

 

 
272. 

На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 39. став 2. тачка 
23. Статута Града Приједор („Службени гласник 
Града Приједор“, број: 12/17) и члана 48. 
Пословника Скупштине Града Приједор („Службени 
гласник Града Приједор“, број: 2/18 и 2/20), 
Скупштина Града Приједор је на 11. сједници, 
одржаној 7.10.2021. године, донијела  

 
РЈЕШЕЊЕ 

о измјени Рјешења о именовању Савјета за 
безбједност, број: 01-111-53/21 

 
Члан 1. 

У члану 1. Рјешења о именовању Савјета за 
безбједност умјесто Далибора Грабежа именује се 
одборник Младен Кулунџија. 
 

У осталом дијелу Рјешење остаје 
непромјењено. 

 
Члан 2. 

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

 
Број: 01-111-296/21 ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор, СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 7.10.2021. године Мирсад Дуратовић,с.р. 

 

 

273. 
На основу члана 39. став (2) тачка (21) Закона 

о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), 

члана  39.  став  (2), тачка (23) Статута Града 

Приједора („Службени гласник Града Приједор“, 

број: 12/17), а у вези са чланом 39. Пословника 

Скупштине града Приједор („Службени гласник 

града Приједор“, број: 2/18 и 2/20), и члана 5. 

Одлуке о критеријумима о поступку за одређивање 

и промјену имена улица и тргова на подручју града 

Приједор, број:01-022-131/17 од 22.11.2017.године 

(„Службени гласник града Приједор“, број: 13/17), 

Скупштина Града Приједора је на 11. редовној 

сједници одржаној дана 7.10.2021. године, донијела  

 
РЈЕШЕЊЕ 

о допуни Рјешења о именовању Комисије за 
одређивање и промјену имена улица и тргова на 

подручју Града Приједор, број: 01-111-133/21  
 
 

Члан1. 
У члану 1. Рјешења о именовању Комисије за 

одређивање и промјену имена улица и тргова на 
подручју Града Приједор у састав Комисије додају 
се: 
под редним бројем 8 – Зоран Предојевић, члан 
под редним бројем 9 – Бранко Шврака, члан. 
У осталом дијелу Рјешење остаје не промјењено. 
 

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

Број: 01-111-297/21 ПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор, СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Датум: 7.10.2021. године     Мирсад Дуратовић,с.р.  

 
 
274. 

На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 55. став 3. 

тачка 1. Закона о службеницима и намјештеницима 

у органима јединице локалне самуправе 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16), 

члана 39. став 2. тачка 23. Статута Града Приједор 

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

Скупштина Града Приједор је на 11. сједници, 

одржаној 7.10.2021. године, донијела  

 

РЈЕШЕЊЕ 

о разрјешењу вршиоца дужности начелника 

Одјељења за општу управу 
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1. Јасминка Мурселовић разрјешава се 

дужности вршиоца дужности начелника 

Одјељења за општу управу, због истека 

периода на који је именована. 

 
2. Ово рјешење ступа на снагу даном 

објављивања у „Службеном гласнику Града 

Приједор“. 

 

Број: 01-111-298/21 ПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор, СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Датум: 7.10.2021. године  Мирсад Дуратовић,с.р. 

 
 
275. 

На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 55. став 4. 
и став 5. Закона о службеницима и намјештеницима  
у органима јединице локалне самуправе 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16), 
члана 39. став 2. тачка 23. Статута Града Приједор 
(„Службени гласник Града Приједор“, број: 12/17), 
Скупштина Града Приједор је на 11. сједници, 
одржаној 7.10.2021. године, донијела  

 
РЈЕШЕЊЕ 

о именовању в.д. начелника Одјељења за општу 
управу 

 
1. Јасминка Мурселовић, дипломирани 

правник из Приједора именује се за вршиоца 
дужности начелника Одјељења за општу 
управу. 
 

2. Послове из тачке 1. овог рјешења именована 
ће обављати до избора начелника Одјељења 
за општу управу, а најдуже у периоду до 90 
дана. 
 

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

 

Број: 01-111-299/21 ПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор, СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Датум: 7.10.2021. године Мирсад Дуратовић,с.р.  

 

 

276. 

На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 55. став 3. 

тачка 1. Закона о службеницима и намјештеницима 

у органима јединице локалне самуправе 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16), 

члана 39. став 2. тачка 23. Статута Града Приједор 

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

Скупштина Града Приједор је на 11. сједници, 

одржаној 7.10.2021. године, донијела  

 

РЈЕШЕЊЕ 

о разрјешењу вршиоца дужности начелника 

Одјељења за финансије 

 

1. Маја Кунић разрјешава се дужности 

вршиоца дужности начелника Одјељења за 

финансије, због истека периода на који је 

именована. 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном 

објављивања у „Службеном гласнику Града 

Приједор“. 

 

Број: 01-111-300/21 ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор, СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 7.10.2021. године Мирсад Дуратовић,с.р. 
 
 
277. 

На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 55. став 4. 
и став 5. Закона о службеницима и намјештеницима  
у органима јединице локалне самуправе 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16), 
члана 39. став 2. тачка 23. Статута Града Приједор 
(„Службени гласник Града Приједор“, број: 12/17), 
Скупштина Града Приједор је на 11. сједници, 
одржаној 7.10.2021. године, донијела  
 

РЈЕШЕЊЕ 
о именовању в.д. начелника Одјељења за 

финансије 
 

1. Маја Кунић, дипломирани економиста из 
Приједора именује се за вршиоца дужности 
начелника Одјељења за финансије. 
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2. Послове из тачке 1. овог рјешења именована 
ће обављати до избора начелника Одјељења 
за финансије, а најдуже у периоду до 90 
дана. 
  

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

Број: 01-111-301/21 ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор, СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 7.10.2021. године Мирсад Дуратовић,с.р. 
 

278. 

На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 55. став 3. 

тачка 1. Закона о службеницима и намјештеницима 

у органима јединице локалне самуправе 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16), 

члана 39. став 2. тачка 23. Статута Града Приједор 

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

Скупштина Града Приједор је на 11. сједници, 

одржаној 7.10.2021. године, донијела  

 

РЈЕШЕЊЕ 

о разрјешењу вршиоца дужности начелника 

Одјељења за привреду и предузетништво 

 

1. Раде Росић разрјешава се дужности вршиоца 

дужности начелника Одјељења за привреду 

и предузетништво, због истека периода на 

који је именован. 

 
2. Ово рјешење ступа на снагу даном 

објављивања у „Службеном гласнику Града 

Приједор“. 

 

Број: 01-111-302/21 ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор, СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 7.10.2021. године Мирсад Дуратовић,с.р. 
 

279. 
На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 55. став 4. 
и став 5. Закона о службеницима и намјештеницима  
у органима јединице локалне самуправе 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16), 
члана 39. став 2. тачка 23. Статута Града Приједор 
(„Службени гласник Града Приједор“, број: 12/17), 
Скупштина Града Приједор је на 11. сједници, 
одржаној 7.10.2021. године, донијела  
 

РЈЕШЕЊЕ 
о именовању в.д. начелника Одјељења за привреду 

и предузетништво 
 

1. Раде Росић, дипломирани економиста из 
Приједора именује се за вршиоца дужности 
начелника Одјељења за привреду и 
предузетништво. 
 

2. Послове из тачке 1. овог рјешења именовани 
ће обављати до избора начелника Одјељења 
за привреду и предузетништво, а најдуже у 
периоду до 90 дана. 
 

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

Број: 01-111-303/21 ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор, СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 7.10.2021. године Мирсад Дуратовић,с.р. 

 

280. 

На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 55. став 3. 

тачка 1. Закона о службеницима и намјештеницима 

у органима јединице локалне самуправе 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16), 

члана 39. став 2. тачка 23. Статута Града Приједор 

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

Скупштина Града Приједор је на 11. сједници, 

одржаној 7.10.2021. године, донијела  

 

РЈЕШЕЊЕ 

о разрјешењу вршиоца дужности начелника 

Одјељења за пољопривреду и рурални развој 

 

1. Данијел Егић разрјешава се дужности 

вршиоца дужности начелника Одјељења за 

пољопривреду и рурални развој, због истека 

периода на који је именован. 
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2. Ово рјешење ступа на снагу даном 

објављивања у „Службеном гласнику Града 

Приједор“. 

 

Број: 01-111-304/21 ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор, СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 7.10.2021. године Мирсад Дуратовић,с.р. 
 

281. 
На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 55. став 4. 
и став 5. Закона о службеницима и намјештеницима  
у органима јединице локалне самуправе 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16), 
члана 39. став 2. тачка 23. Статута Града Приједор 
(„Службени гласник Града Приједор“, број: 12/17), 
Скупштина Града Приједор је на 11. сједници, 
одржаној 7.10.2021. године, донијела  
 

РЈЕШЕЊЕ 
о именовању в.д. начелника Одјељења за 

пољопривреду и рурални развој  
 

1. Данијел Егић, дипломирани инжењер 
пољопривреде из Приједора именује се за 
вршиоца дужности начелника Одјељења за 
пољопривреду и рурални развој. 
 

2. Послове из тачке 1. овог рјешења именовани 
ће обављати до избора начелника Одјељења 
за пољопривреду и рурални развој, а 
најдуже у периоду до 90 дана. 
 

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

Број: 01-111-305/21 ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор, СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 7.10.2021. године Мирсад Дуратовић,с.р. 
 

282. 

На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 55. став 3. 

тачка 1. Закона о службеницима и намјештеницима 

у органима јединице локалне самуправе 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16), 

члана 39. став 2. тачка 23. Статута Града Приједор 

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

Скупштина Града Приједор је на 11. сједници, 

одржаној 7.10.2021. године, донијела  

 

РЈЕШЕЊЕ 

о разрјешењу вршиоца дужности начелника 

Одјељења за друштвене дјелатности 

 

1. Моња Касаловић разрјешава се дужности 

вршиоца дужности начелника Одјељења за 

друштвене дјелатности, због истека периода 

на који је именована. 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном 

објављивања у „Службеном гласнику Града 

Приједор“. 

 

Број: 01-111-306/21 ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор, СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 7.10.2021. године Мирсад Дуратовић,с.р. 
 

283. 
На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 55. став 4. 
и став 5. Закона о службеницима и намјештеницима  
у органима јединице локалне самуправе 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16), 
члана 39. став 2. тачка 23. Статута Града Приједор 
(„Службени гласник Града Приједор“, број: 12/17), 
Скупштина Града Приједор је на 11. сједници, 
одржаној 7.10.2021. године, донијела  
 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о именовању в.д. начелника Одјељења за 

друштвене дјелатности 
 

1. Моња Касаловић, магистар међународних 
односа из Приједора именује се за вршиоца 
дужности начелника Одјељења за 
друштвене дјелатности. 
 

2. Послове из тачке 1. овог рјешења именована 
ће обављати до избора начелника Одјељења 
за друштвене дјелатности, а најдуже у 
периоду до 90 дана. 
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3. Ово рјешење ступа на снагу даном 
објављивања у „Службеном гласнику Града 
Приједор“. 

Број: 01-111-307/21 ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор, СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 7.10.2021. године Мирсад Дуратовић,с.р. 
 

284. 

На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 55. став 3. 

тачка 1. Закона о службеницима и намјештеницима 

у органима јединице локалне самуправе 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16), 

члана 39. став 2. тачка 23. Статута Града Приједор 

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

Скупштина Града Приједор је на 11. сједници, 

одржаној 7.10.2021. године, донијела  

 

РЈЕШЕЊЕ 

о разрјешењу вршиоца дужности начелника 

Одјељења за просторно уређење 

 

1. Данијел Зрнић разрјешава се дужности 

вршиоца дужности начелника Одјељења за 

просторно уређење, због истека периода на 

који је именован. 

 
2. Ово рјешење ступа на снагу даном 

објављивања у „Службеном гласнику Града 

Приједор“. 

 

Број: 01-111-308/21 ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор, СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 7.10.2021. године Мирсад Дуратовић,с.р. 
 

285. 
На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 55. став 4. 
и став 5. Закона о службеницима и намјештеницима  
у органима јединице локалне самуправе 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16), 
члана 39. став 2. тачка 23. Статута Града Приједор 
(„Службени гласник Града Приједор“, број: 12/17), 
Скупштина Града Приједор је на 11. сједници, 
одржаној 7.10.2021. године, донијела  

РЈЕШЕЊЕ 
о именовању в.д. начелника Одјељења за 

просторно уређење 
 

1. Данијел Зрнић, дипломирани инжењер 
архитектуре из Приједора именује се за 
вршиоца дужности начелника Одјељења за 
просторно уређење. 
 

2. Послове из тачке 1. овог рјешења именовани 
ће обављати до избора начелника Одјељења 
за просторно уређење, а најдуже у периоду 
до 90 дана. 
 

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

Број: 01-111-309/21 ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор, СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 7.10.2021. године Мирсад Дуратовић,с.р. 
 

286. 

На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 55. став 3. 

тачка 1. Закона о службеницима и намјештеницима 

у органима јединице локалне самуправе 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16), 

члана 39. став 2. тачка 23. Статута Града Приједор 

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

Скупштина Града Приједор је на 11. сједници, 

одржаној 7.10.2021. године, донијела  

 

РЈЕШЕЊЕ 

о разрјешењу вршиоца дужности начелника 

Одјељења за борачко-инвалидску заштиту 

 

1. Ранко Колар разрјешава се дужности 

вршиоца дужности начелника Одјељења за 

борачко-инвалидску заштиту, због истека 

периода на који је именован. 

 
2. Ово рјешење ступа на снагу даном 

објављивања у „Службеном гласнику Града 

Приједор“. 

 
Број: 01-111-310/21 

 
ПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор, СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 7.10.2021. године Мирсад Дуратовић,с.р. 
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287. 
На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 55. став 4. 
и став 5. Закона о службеницима и намјештеницима  
у органима јединице локалне самуправе 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16), 
члана 39. став 2. тачка 23. Статута Града Приједор 
(„Службени гласник Града Приједор“, број: 12/17), 
Скупштина Града Приједор је на 11. сједници, 
одржаној 7.10.2021. године, донијела  

 
РЈЕШЕЊЕ 

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

 
1. Ранко Колар, дипломирани економиста из 

Приједора именује се за вршиоца дужности 
начелника Одјељења за борачко-
инвалидску заштиту. 
 

2. Послове из тачке 1. овог рјешења именовани 
ће обављати до избора начелника Одјељења 
за борачко-инвалидску заштиту, а најдуже у 
периоду до 90 дана. 
 

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

Број: 01-111-311/21 ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор, СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 7.10.2021. године Мирсад Дуратовић,с.р. 

 
 

288. 

На основу члана 18. Закона о систему јавних 

служби (“Службени гласник Републике Српске” број: 

68/07, 109/12 и 44/16),  члана 39. тачка 33. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), 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 и 2/20) Скупштина Града 

Приједора је на 11. сједници одржаној дана 

7.10.2021. године, донијела 

 

РЈЕШЕЊЕ 

о разрјешењу в.д. директора ЈЗУ Дом здравља 

Приједор  

1. Јавор Слободан  разрјешава се дужности в.д. 
директора  ЈЗУ Дом здравља  Приједор. 

 
2. Ово Рјешење ступа на даном објављивања у 

“Службеном гласнику Града Приједора”. 
 

Број: 01-111-312/21 ПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор, СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Датум: 7.10.2021. године Мирсад Дуратовић,с.р. 

 
 
289.                                                                                                

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, 36/19 и 61/21),  члана 39. Статута Града 
Приједорa („Службени гласник града Приједорa“, 
број: 12/17), и члана 143. Пословника Скупштине 
града Приједора („Службени гласник града 
Приједора“, број: 2/18 и 2/20) Скупштина Града 
Приједорa је на 11.  сједници одржаној дана  
7.10.2021. године, донијела 
 

РЈЕШЕЊЕ  
о именовању в.д. директора ЈЗУ Дом здравља 

Приједор 
 

1. Слободан Јавор, дипломирани правник 
именује се за вршиоца дужности 
директора ЈЗУ Дом здравља  Приједор. 

        
2. Ово рјешење ступа на снагу даном 

објављивања у „Службеном гласнику 
Града Приједора“. 

 
Број: 01-111-313/21 ПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Датум: 7.10.2021. године Мирсад Дуратовић,с.р. 

 

290. 

На основу члана 18. Закона о систему јавних 

служби (“Службени гласник Републике Српске” број: 

68/07, 109/12 и 44/16),  члана 39. тачка 33. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 39. 

Статута Града Приједора (“Службени гласник Града 

Приједора” број: 12/17) и члана 143. Пословника 

Скупштине Града Приједора (“Службени гласник 
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Града Приједора” број: 2/18 и 2/20) Скупштина 

Града Приједора је на 11. сједници одржаној дана 

7.10.2021. године, донијела 

 

РЈЕШЕЊЕ 

о разрјешењу в.д директора  ЈУ Дјечији вртић 

„Радост“ Приједор  

 

1. Татјана Брдар, дипломирани Правник из 
Приједора  разрјешава се дужности в.д 
директора  ЈУ Дјечији вртић „Радост“ 
Приједор. 
 

2. Ово Рјешење ступа на снагу даном 
објављивања у “Службеном гласнику Града 
Приједора”. 

 
Број: 01-111-314/21 ПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Датум: 7.10.2021. године Мирсад Дуратовић,с.р. 

 
291.                                                                                               

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, 36/19 и 61/21),  члана 39. Статута Града 
Приједорa („Службени гласник града Приједорa“, 
број: 12/17), и члана 143. Пословника Скупштине 
града Приједора („Службени гласник града 
Приједора“, број: 2/18 и 2/20) Скупштина Града 
Приједорa је на 11. сједници одржаној дана  
7.10.2021. године, донијела  

 
РЈЕШЕЊЕ  

о именовању в.д. директора ЈУ Дјечијег вртића 
„Радост“ Приједор 

 
1. Татјана Брдар, дипломирани правник  

именује се за вршиоца дужности директора 
ЈУ Дјечији вртић „Радост“ Приједор. 

 
2. Ово рјешење ступа на снагу даном 

објављивања у „Службеном гласнику Града 
Приједора“. 

 

Број: 01-111-315/21 

 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Датум: 7.10.2021. године Мирсад Дуратовић,с.р. 

292. 

На основу члана 18. Закона о систему јавних 

служби (“Службени гласник Републике Српске” број: 

68/07, 109/12 и 44/16),  члана 39. тачка 33. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), 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 и 2/20) Скупштина Града 

Приједора је на 11. сједници одржаној дана 

7.10.2021. године донијела 

 

РЈЕШЕЊЕ 

о разрјешењу в. д. директора ЈУ Спортска дворана 

„Младост“ Приједор 

 

1. Тијана Берета Јацишин дипломирани 
економиста пословне економије разрјешава 
се дужности  в.д. директора  ЈУ Спортска 
дворана „Младост“ Приједор. 
 

2. Ово Рјешење ступа на снагу даном 
објављивања у “Службеном гласнику Града 
Приједора”. 

 
Број: 01-111-316/21 ПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Датум: 7.10.2021. године Мирсад Дуратовић,с.р. 

 

293.                                                                             
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, 36/19 и 61/21),  члана 39. Статута Града 
Приједорa („Службени гласник града Приједорa“, 
број: 12/17), и члана 143. Пословника Скупштине 
града Приједора („Службени гласник града 
Приједора“, број: 2/18 и 2/20) Скупштина Града 
Приједорa, на 11. сједници одржаној дана  
7.10.2021. године, донијела је 
 

РЈЕШЕЊЕ  
о именовању в.д. директора ЈУ Спортска дворана 

„Младост“ Приједор 
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1. Тијана Берета Јацишин, дипломирани 
економиста пословне економије именује 
се за вршиоца дужности директора ЈУ 
Спортска дворана „Младост“ Приједор.
   

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

 
Број: 01-111-317/21 ПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Датум: 7.10.2021. године Мирсад Дуратовић,с.р. 

 

294. 

На основу члана 18. Закона о систему јавних 

служби (“Службени гласник Републике Српске” број: 

68/07, 109/12 и 44/16),  члана 39. тачка 33. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), 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 и 2/20) Скупштина Града 

Приједора је на 11. сједници одржаној дана 

7.10.2021. године донијела 

 

РЈЕШЕЊЕ 

о разрјешењу в.д.  директора ЈУ Позоришта 

„Приједор“ у Приједору   

 

1.  Срђан Књегињић   из Приједора разрјешава 
се дужности в.д. директора ЈУ Позоришта 
„Приједор“ у Приједору, због истека 
мандата. 
 

2. Ово Рјешење ступа на снагу даном 
објављивања у “Службеном гласнику Града 
Приједора”. 

  

Број: 01-111-318/21 ПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Датум: 7.10.2021. године Мирсад Дуратовић,с.р. 

 

295.                                                                                   
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, 36/19 и 61/21),  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 и 2/20) Скупштина Града 
Приједора је на 11. сједници одржаној дана  
7.10.2021. године, донијела  
 

РЈЕШЕЊЕ  
о именовању в.д. директора ЈУ Позоришта 

„Приједор“ у Приједору   
 

1. Срђан Књегињић именује се за вршиоца 
дужности директора ЈУ Позоришта 
„Приједор“ у Приједору . 

 
2. Ово рјешење ступа на снагу даном 

објављивања у „Службеном гласнику 
Града Приједора“. 

 
Број: 01-111-319/21 ПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Датум: 7.10.2021. године Мирсад Дуратовић,с.р. 

 

296. 

На основу члана 18. Закона о систему јавних 

служби (“Службени гласник Републике Српске” број: 

68/07, 109/12 и 44/16),  члана 39. тачка 33. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), 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 и 2/20) Скупштина 

Града Приједора је на 11. сједници одржаној дана 

7.10.2021. године донијела 

РЈЕШЕЊЕ 

о разрјешењу в.д.  директора ЈУ Галерија „Сретен 

Стојановић" Приједор  

 

1. Александар Дринић, магистар музичко - 
инструменталне умјетности  из Приједора 
разрјешава се дужности в.д. директора  ЈУ 
Галерија „Сретен Стојановић" Приједор због 
истека мандата. 
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2. Ово Рјешење ступа на снагу даном 
објављивања у “Службеном гласнику Града 
Приједора”. 

 
Број: 01-111-320/21 ПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Датум: 7.10.2021. године Мирсад Дуратовић,с.р. 

 

297.                                                                                    
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, 36/19 и 61/21),  члана 39. Статута Града 
Приједорa („Службени гласник града Приједорa“, 
број: 12/17), и члана 143. Пословника Скупштине 
града Приједора („Службени гласник града 
Приједора“, број: 2/18 и 2/20) Скупштина Града 
Приједорa је на 11. сједници одржаној дана  
7.10.2021. године, донијела  
 

РЈЕШЕЊЕ  
о именовању в.д. директора ЈУ Галерија „Сретен 

Стојановић" Приједор 
 

1. Александар Дринић, магистар музичко - 
инструменталне умјетности именује се 
за вршиоца дужности директора ЈУ 
Галерија „Сретен Стојановић" Приједор. 

 
2. Ово рјешење ступа на снагу даном 

објављивања у „Службеном гласнику 
Града Приједора“. 

 
Број: 01-111-321/21 ПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Датум: 7.10.2021. године Мирсад Дуратовић,с.р. 

 

298. 

На основу члана 39. тачка 33. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), 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 и 2/20) Скупштина Града 
Приједора је на 11. сједници одржаној дана 
7.10.2021. године донијела 
 

РЈЕШЕЊЕ  
о  разрјешењу директора Туристичке организације  

Града Приједора 
 

1. АМИРА ГАНИЋ, дипломирани 
економиста и дипломирани менаџер 
разрјешава се дужности  директора  
Туристичке организације Града 
Приједора. 

   
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном 

објављивања у „Службеном гласнику 
Града Приједора“. 

 
Број: 01-111-322/21 ПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Датум: 7.10.2021. године Мирсад Дуратовић,с.р. 

 

299.                                                                                                  
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, 36/19 и 61/21),  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 и 2/20) Скупштина Града 
Приједора је на 11.  сједници одржаној дана  
7.10.2021. године, донијела 
 

РЈЕШЕЊЕ  
о именовању вршиоца дужности директора 

Туристичке организације Града Приједор 
 

1. Лејла Муслимовић, магистар економије 
у туризму и хотелијерству именује се за 
вршиоца дужности директора 
Туристичке организације  Града 
Приједора. 

  
2. Ово рјешење ступа на снагу даном 

објављивања у „Службеном гласнику 
Града Приједора“. 

 
Број: 01-111-323/21 ПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Датум: 7.10.2021. године Мирсад Дуратовић,с.р. 
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300. 

На основу чл. 39. став (3) Закона о уређењу 

простора и грађењу („Службени гласник Републике 

Српске“ бр.40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), члана 39. 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“ бр.97/16), члана 39. Статута 

Града Приједора („Службени гласник Града 

Приједора“ бр.12/17 ) и Пословника Скупштине 

Града Приједор („Сл.гласник Града Приједора“ бр. 

2/18 и 2/20), Скупштина града Приједора је на 11. 

сједници одржаној дана 7.10.2021. године, донијела 

 

МИШЉЕЊЕ  
о  Иницијативи за измјену дијела  Допуне 

Регулационог плана централне зоне Приједора 

са споменичким комплексом – II Фаза, Блок 2  

I 
               Прихвата се Иницијатива физичког лица 

Бурсаћ Драгана из Пејића за израду измјене дијела 

Допуне Регулационог плана централне зоне 

Приједора са споменичким комплексом – II Фаза  

(Сл. гласник општине Приједор бр. 11/08  ), за 

земљиште означено као к.ч.бр. 2572 К.О.Приједор 1 

(Блок 2) на основу Стручног мишљења о могућности 

изградње стамбеног блока  - колективно становање 

спратности Су+Пр+4+Пе и По+Пр+4 на углу улица 

Рудничке и Владимира Роловића, бр. 0803-60/21 од 

септембра 2021.године, урађеног од стране стручне 

организације ЈП „Завод за изградњу града“ 

Приједор.      

 II 

                Задужује се Одјељење за просторно 

уређење да утврди приједлог акта о приступању 

изради измјене дијела Допуне Регулационог плана 

централне зоне Приједора са споменичким 

комплексом – II Фаза  (Сл. гласник општине Приједор 

бр. 11/08) на основу покренуте Иницијативе.  

 

    III 

    Ово Мишљење ће се објавити у 
„Службеном гласнику Града Приједора“. 

 
 
Број: 01-022-201/21 ПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Датум: 7.10.2021. године Мирсад Дуратовић,с.р. 

 

301. 
На основу члана 40. Закона о уређењу 

простора и грађењу („Службени гласник Републике 
Српске“ бр. 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), члана 39. 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“ бр. 97/16 и 36/19 ) и члана 39. 
Статута града Приједора („Службени гласник града 
Приједора“ број: 12/17), Скупштина Града 
Приједора је на 11. сједници одржаној дана 
7.10.2021. године, донијела  
 

ОДЛУКУ 
о приступању изради 

Регулационог плана „Центар – Сјевер“ Блок 1 
 
 

Члан 1. 
Приступа се изради Регулационог плана 

„Центар – Сјевер“ Блок 1 (у даљем тексту: План).  
 

 Планом ће бити обухваћен простор у 
подручју између дијела Видовданске улице, дијела 
улицe Бранислава Нушића, укључујући и паркинг 
код Градског стадиона са дијелом земљишта према 
постојећем стамбено-пословном објекту „М-1“, 
улице Мајора Милана Тепићa затим дијелова улица 
Вожда Карађорђа и Војводе Путника и сервисне 
улице која спаја улице Војводе Путника и Мајора 
Милана Тепића,  у укупној површини од око 10,5 ha 
а који је приказан на карти у прилогу ове Одлуке. 

 
Обухват из претходног става није 

дефинитиван и може претрпјети мање корекције, а 
коначне границе биће одређене током израде 
Плана и након што носилац припреме и носилац 
израде Плана изврше усаглашавање начина израде 
документа у дигиталном облику са Министарством 
за просторно уређење, грађевинарство и екологију у 
складу са чл. 179. став (3) Правилника о начину 
израде, садражају и фомирању докумената 
просторног уређења („Сл. гласник Републике 
Српске“ бр. 69/13). 
 

Члан 2. 
Плански период у смислу члана 40. став (3) 

тачка в) Закона о уређењу простора и грађењу 
(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 40/13, 
106/15, 3/16 и 84/19) је 10 година. 
            

Члан 3. 
За израду Плана дефинишу се слиједеће 

смјернице:  
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- План ће се израдити у складу са одредбама 
Закона о уређењу простора и грађењу, Правилника 
о начину израде, садржају и формирању документа 
просторног уређења, Правилника о општим 
правилима урбанистичке регулације и парцелације, 
те другим прописима из посебних области 
релевантних за планирање и уређење простора 
(саобраћај, снабдјевање водом и енергијом, 
телекомуникације, заштита од природних непогода 
и техничких инцидената, заштита ваздуха, вода и 
тла, природних вриједности, културних добара и 
других елемената животне средине и др. 

- Приликом израде Плана потребно је 
водити рачуна о јавном интересу и општим и 
посебним циљевима просторног развоја.  

- Носилац израде Плана обавезан је да 
обезбједи усаглашеност Плана у току његове израде 
са документом просторног уређења ширег подручја, 
односно да је у сагласности са важећим планским 
документом најближег претходног нивоа – 
Урбанистичким планом Приједора 2012-2032. 
година, као и програмским елементима који му буду 
достављени од стране заинтересованог инвеститора 
и носиоца припреме.  

-  Код израде планског рјешења извршити 
усаглашавања новонасталих потреба за обухват 
Плана у смислу усаглашавања са важећим планским 
рјешењем  за контакт подручја, уз сагледавање 
динамике потреба и промјена у простору и уз 
рјешавање сукоба интереса у простору – 
усаглашавањем функционалних, естетских, 
енергетских, економских, критеријума заштите 
животне средине и других критеријума у 
планирању.  

- Коначне смјернице биће одређене и након 
прикупљања приједлога за планска рјешења путем 
јавног оглашавања и прибављања мишљења на 
исте. 

Члан 4. 
Преднацрт Плана израдиће се у року од 60 

дана од закључења уговора о изради Плана.  
   
Приједлог Плана утврдиће носилац 

припреме Плана и Градоначелник након одржавања 
јавне расправе на нацрт Плана која се мора одржати 
у року од 30 дана од дана затварања јавног увида  из 
чл. 48. став (5) Закона о уређењу простора и грађењу 
(Сл. гласник Републике Српске бр. 40/13, 106/15, 
3/16 и 84/19).  

Члан 5. 
Садржај Плана начелно је одређен чланом 

35. Закона о уређењу простора и грађењу („Сл. 

гласник Републике Српске“ бр. 40/13, 106/15, 3/16 i 
84/19), а детаљније одредбама Правилника о 
начину израде, садржају и формирању документа 
просторног уређења од члана 144. до члана 154. 
(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 69/13). 
 

Члан 6. 
Носилац припреме Плана ће након 

спроведене пoрцедуре из чл.46. Закона утврдити 
нацрт Плана и мјесто, вријеме и начин излагања 
Плана на јавни увид.  

Нацрт Плана ставиће се на јавни увид у 
трајању од 30 дана, у просторијама носиоца 
припреме и носиоца израде Плана и просторијама 
мјесне заједнице, којој припада подручје у обухвату 
Плана.   

 
О мјесту, времену и начину излагања Нацрта 

Плана на јавни увид, јавност ће бити обавјештена 
огласом објављеним у најмање два средства јавног 
информисања најмање два пута, с тим да се прва 
обавијест објављује осам (8) дана прије почетка 
јавног увида а друга петнаест (15) дана од почетка 
излагања нацрта Плана на јавни увид.   

 
Носилац израде Плана обавезан је да 

размотри све примједбе, приједлоге и мишљења 
који су достављени током јавног увида и да прије 
утврђивања приједлога Плана, о њима заузме свој 
став који у писаној форми доставља носиоцу 
припреме Плана и лицима која су доставила своје 
приједлоге, примједбе и мишљења. 

 
Став носиоца израде Плана о примједбама, 

приједлозима и мишљењима разматра се на јавној 
расправи која ће се заказати и одржати у року и 
саставу утврђеним у одредбама чл. 48. став (5)  и (6) 
Закона о уређењу простора и грађењу. У складу са 
закључцима утврђеним на јавној расправи, носилац 
припреме Плана и Градоначелник утврдиће 
приједлог Плана и доставити га Скупштини Града на 
усвајање.  

Члан 7. 
Средства за израду Плана и трошкове у 

поступку његовог доношења обезбједиће Град 
Приједор. 

Члан 8. 
Носилац припреме Плана је Градска управа - 

Одјељење за просторно уређење, а носилац израде 
Плана биће одређен у складу са Законом о јавним 
набавкама Босне и Херцеговине. 
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Члан 9. 
Носилац припреме Плана дужан је да у току 

израде Плана обезбиједи сарадњу и усаглашавање 
ставова, а носилац израде Плана - стручна 
организација која ће израђивати План, дужна је да 
сарађује са надлежним органима и организацијама 
за послове планирања и програмирања развоја, те 
предузећима у чијој је надлежности саобраћајна, 
комунална и енергетска инфраструктура а да 
обавезно прибави мишљења на приједлоге 
планских рјешења од: 

 
- Одјељења за привреду и 

предузетништво 
- Одјељења за саобраћај, комуналне 

послове и заштиту животне средине и 
имовинско-стамбене послове 

- Одсјека за мјесне заједнице 
-  „Водовод“ а.д. Приједор, 
- Т.Ј. „Електродистрибуција“ Приједор, 
- „Комуналне услуге“ а.д. Приједор   
- „Мтел“ а.д Бањалука ИЈ Приједор 
- „Топлана“ а.д. Приједор  
- Органи и правна лица у чијем дјелокругу 

су: противпожарна заштита, заштита 
животне околине, сеизмолошка  и 
заштита културно-историјског и 
природног наслијеђа    
 

Органи, организације и предузећа из става 1. 
овог члана дужни су сарађивати са носиоцем израде 
Плана, давати му приједлоге, мишљења, примједбе 
и податке везане за рад на изради Плана. 
 

Члан 10. 
Носиоц израде ће доставити Носиоцу 

припреме елаборат Плана у дигиталном облику и 
аналогном облику у  уговореном броју  примјерака. 

 
План се обрађује у складу са Законом о 

уређењу простора и грађењу („Сл. гласник 
Републике Српске“ бр. 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), 
Правилником о начину израде, садржају и 
формирању документа просторног уређења 
(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 69/13) и 
Правилником о садржају, носиоцима просторно-
информационог система и методологији 
прикупљања и обраде података  („Сл. гласник 
Републике Српске“ бр. 93/13). 

 
Стручна организација  је дужна да изврши 

допуну или исправку елабората Плана у складу са 

писменим примједбама Носиоца припреме у року 
од 30 ( тридесет ) дана од његовог достављања. 
 

Члан 11. 
Све стручне, административне и друге 

послове у вези са припремом и доношењем Плана, 
обавиће Одјељење за просторно уређење Градске 
управе Града Приједора. 
 

Члан 12. 
На приједлог Носиоца припреме Плана 

Скупштина Града Приједора ће именовати савјет 
Плана, ради укупног праћења његове израде, 
вођења јавне расправе и усаглашавања ставова и 
интереса, зависно од потребе и обима документа.  

 
У току поступка припреме и израде Плана, 

савјет Плана прати израду Плана и заузима стручне 
ставове према питањима општег, привредног и 
просторног развоја подручја за које се План доноси, 
заузима стручне ставове у погледу рационалности и 
квалитета предложених планских рјешења,  
усаглашености документа са документима 
просторног уређења који представљају основу за 
његову израду и усаглашености Плана са одредбама 
Закона о уређењу простора и грађењу и другим 
прописима заснованим на Закону.   
 

Члан 13. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у Службеном гласнику Града 
Приједора. 
 
Број: 01-022-202/21 ПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Датум: 7.10.2021. године Мирсад Дуратовић,с.р. 

 
 

302. 

                 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 и 2/20) разматрајући 

Информацију о пословању привредних субјеката 

града Приједора за 2020. годину, Скупштина града 

Приједора је на 11. сједници, одржаној 7.10.2021. 

године, донијела  
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ЗАКЉУЧАК 

 

1. Скупштина града Приједора усваја 

Информацију о пословању привредних 

субјеката града Приједора за 2020. годину.  

 
2. Овај Закључак ступа на снагу даном 

објављивања у „Службеном гласнику Града 

Приједора“. 

 

Број: 01-022-203/21 ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 7.10.2021. године Мирсад Дуратовић,с.р. 
 

 

303. 

                 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 137. Пословника Скупштине 

града Приједора („Службени гласник Града 

Приједора“, број 2/18 и 2/20) разматрајући 

Приједлог Средњорочног програма социјалне 

заштите у Граду Приједор, Скупштина града 

Приједора је на 11. сједници, одржаној 7.10.2021. 

године, донијела  

ОДЛУКУ 

о усвајању Средњорочног програма социјалне 

заштите у Граду Приједор 

 

1. Усваја се Средњорочни програм социјалне 

заштите у Граду Приједор.  

 
2. Ова Одлука ступа на снагу даном 

објављивања у „Службеном гласнику Града 

Приједора“. 

 

Број: 01-022-204/21 ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 7.10.2021. године Мирсад Дуратовић,с.р. 

 

 

РЕФЕРАТИ ИЗ ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ОБЛАСТИ                                                                                                                                        

 

 

304. 

 На основу одредаба члана 14. Закона о 

експропријацији („Службени гласник Републике 

Српске“,број:112/06, 37/07 и 110/08 и 79/15), члана 

39. Статута Града Приједор („Службени гласник 

Града Приједор“, број: 12/17) и члана 135. 

Пословника Скупштине Града Приједор («Службени 

гласник Града Приједор», број:2/18 и 2/20), 

Скупштина Града Приједор је на 11. сједници, 

одржаној 7.10.2021. године, донијела  

 

МИШЉЕЊЕ 

I 

       Локацијским условима Одјељења за просторно 

уређење Градске управе Приједор,  предвиђена је 

реконструкција улице Мајора Милана Тепића на 

потезу од улице Вожда Карађорђа до улице 

Ослободилаца Приједора, са пратећом 

инфраструктуром (замјена постојећег мјешовитог 

колектора са фекалним и атмосферским 

колектором, замјена дионице постојећег водовода, 

изградња хидрантске мреже и надземних 

хидраната, изградња нове јавне расвјете и 

кабловске канализације, укидање дионице 

постојећег вреловода), на следећим 

непокретностима: 

- К.ч.број: 7/225, Земљиште под зградом, 
у површини од 10 m2, уписана у ЗК 
ул.број: 7457 К.О. СП Приједор као 
власништво етажних власника са 
дијелом 1/1, што по новом премјеру 
одговара к.ч. број: 1067/23, 
Ул.С.Аљендеа, двориште, у површини од 
10 m2, уписаној у ПЛ број: 4641/10 К.О. 
Приједор 1 као посјед Чорокало рођ. 
Ећим (Драган) Оље са дијелом 1/1; 
 

- К.ч.број: 270/18, Земљиште под зградом, 
у површини од 4 m2, уписана у ЗК ул. 
број: 9556 К.О. СП Приједор као својина 
Здравствене установе „Дом здравља“ 
Приједор са дијелом 1/1, што по новом 
премјеру одговара к.ч. број:  1067/24, 
Ул.С.Аљендеа, двориште, у површини од 
4 m2, уписаној у ПЛ број: 2208/9 К.О. 
Приједор 1 као посјед Јавне здравствене 
установе „Дом здравља“ Приједор са 
дијелом 1/1; 
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- К.ч.број: 270/15, Земљиште под зградом, 
у површини од 62 m2, уписана у ЗК 
ул.број: 8690 К.О. СП Приједор као 
државна својина са дијелом 1/1, са 
правом располагања на 
непокретностима у корист РО РЖР 
Љубија, Приједор, што по новом 
премјеру одговара к.ч. број:  1067/25, 
Ул.С.Аљендеа, двориште, у површини од 
332 m2, уписаној у ПЛ број: 3039/355 К.О. 
Приједор 1 као посјед Града Приједор са 
дијелом 1/1; 

 
- К.ч.број: 271/13, Ораница, у површини 

од 112 m2, уписана у ЗК ул. број 4485 К.О. 
СП Приједор као државна својина са 
дијелим 1/1, са правом коришћења на 
непокретностима у корист Рудника 
жељезне руде Љубија, што по новом 
премјеру одговара к.ч. број: 1067/25, 
Ул.С.Аљендеа, двориште, у површини од 
332 m2, уписаној у ПЛ број: 3039/355 К.О. 
Приједор 1 као посјед Града Приједор са 
дијелом 1/1; 

- К.ч.број: 271/10, Ораница, у површини 
од 47 m2, уписана у ЗК ул.број: 4485   К.О. 
СП Приједор као државна својина са 
дијелом 1/1, са правом коришћења на 
непокретностима у корист Рудника 
жељезне руде Љубија, што по новом 
премјеру одговара к.ч. број: 1067/25, 
Ул.С.Аљендеа, двориште, у површини од 
332 m2, уписаној у ПЛ број: 3039/355 К.О. 
Приједор 1 као посјед Града Приједор са 
дијелом 1/1; 
 

- К.ч.број: 273/10, Ораница, у површини 
од 41 m2, уписана у ЗК ул.број: 4485 К.О. 
СП Приједор као државна својина са 
дијелом 1/1, са правом коришћења на 
непокретностима у корист Рудника 
жељезне руде Љубија, што по новом 
премјеру одговара к.ч. број: 1067/25, 
Ул.С.Аљендеа, двориште, у површини од 
332 m2, уписаној у ПЛ број: 3039/355 К.О. 
Приједор 1 као посјед Града Приједор са 
дијелом 1/1; 

 
- К.ч.број: 273/8, Ораница, у површини од 

70 m2, уписана у ЗК ул. број 4485 К.О. СП 
Приједор као државна својина са 
дијелом 1/1, са правом коришћења на 

непокретностима у корист Рудника 
жељезне руде Љубија, што по новом 
премјеру одговара к.ч. број: 1067/25, 
Ул.С.Аљендеа, двориште, у површини од 
332 m2, уписаној у ПЛ број: 3039/355 К.О. 
Приједор 1 као посјед Града Приједор са 
дијелом 1/1; 

 
- К.ч.број: 270/17, Земљиште под зградом, 

у површини од 3 m2, уписана у ЗК ул. 
број: 9556 К.О. СП Приједор као својина 
Здравствене установе Дом здравља 
Приједор са дијелом 1/1, што по новом 
премјеру одговара к.ч. број:  1117/6, 
Пећани, некатегорисани пут, у површини 
од 3 m2, уписаној у ПЛ број: 2208/9 К.О. 
Приједор 1 као посјед Јавне здравствене 
установе „Дом згравља“ Приједор са 
дијелом 1/1; 

 
- К.ч.број: 8/160, Ораница, површини од 

84 m2, уписана у ЗК ул.број: 4485 К.О. СП 
Приједор као државна својина са 
дијелом 1/1, са правом коришћења на 
непокретностима у корист Рудника 
жељезне руде Љубија, што по новом 
премјеру одговара к.ч. број: 1031/26, 
Ул.В. Назора, двориште, у површини од 
84 m2, уписаној у ПЛ број: 3039/355 К.О. 
Приједор 1 као посјед Града Приједор са 
дијелом 1/1; 

 
- к.ч број: 8/156, Ограда-пут, 

заобилазница; Двориште, површине 
255 m2, уписана у ЗК ул.број: 7212, СП 
Приједор, као државна својина 1/1, са 
правом кориштења на непокретностима 
у корист Кнежевић (Гавро) Драгане рођ. 
Роквић са дијелом 28/75, Прокоп 
Јованке удт. Boschubacher из Загреба са 
дијелом 1/100, Прокоп Елзе удт. 
Павловић из Метковића са дијелом 
1/100, Прикоп (Фрањо) Анте из Загреба 
са дијелом 1/100,  Долић Стјепана сина 
Хелене из Загреба са дијелом 1/300, 
Долић Ладислава сина Хелене из 
Загреба са дијелом 1/300, Долић Анте 
сина Хелене из Загреба са дијелом 
1/300, Радуловић (Богдан) Здравка из 
Санског Моста са дијелом 1/500, 
Радуловић Мирјане удт. Новаковић из 
Зенице са дијелом 1/500, Радуловић 
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(Богдан) Петронија из Завидовића са 
дијелом 1/500, Радуловић Соње пок. 
Богдана из Зенице са дијелом 1/500, 
Граховац Драге из Сарајева са дијелом 
1/2000, Граховац (Драго) Лидије из 
Сарајева са дијелом 1/2000, Граховац 
(Драго) Драгане из Сарајева са дијелом 
1/2000, Граховац (Драго) Жељка из 
Сарајева са дијелом 1/2000, Халупа Ане 
пок. Јосипа из Љубије са дијелом 1/100, 
Халупа (Јосип) Звонимира из Бањалуке 
са дијелом 1/100, Халупа Ивана зв. 
Младен пок. Фрање са дијелом 1/200, 
Закошек (Славко) Ернеста из Загреба са 
дијелом 1/200, Халупа (Стјепан) Владе 
са дијелом 1/30, Ђурђевић Антоније удт. 
Јаблановић из Загреба са дијелом 1/60, 
Халупа Емилије удт. Јакуповић из 
Приједора са дијелом 1/300, Халупа 
(Емилијан) Ирис из Приједора са 
дијелом 1/300, Халупа (Емилијан) 
Зденка из Приједора са дијелом 1/300, 
Плавшић Свјетлане удт. Евстатијев из 
Загреба са дијелом 1/6 као ранијим 
сувласницима на згради затим, Халупа 
(Стјепан) Јосипа са дијелом 1/300, 
Халупа Наде пок. Стјепана са дијелом 
1/300, Вранешић Славице рођ. Волак са 
дијелом 1/20, Ђурђевић Октавијане удт. 
Попов са дијелом 1/60, Халупа Ренате 
удт. Прван са дијелом 3/10. Затим, 
право кориштења на 1/8 некретнина у 
корист Јордан (Маринк) Дениса са 
дијелом 173/640, Немрава (Фрањо) 
Мирка са дијелом 1/128, Шпољар 
Божане кћери Марије са дијелом 
21/640, Шпољар (Фрањо) Анкице са 
дијелом 21/640, Хаас (Хајнлих) Вилме са 
дијелом 21/480, Јурчевић (Хајнлих) 
Марије са дијелом 21/480, Гутлер 
(Хајнлих) Звонимира са дијелом 21/480, 
затим, право коришћења на 1/120 
некретнина у корист Ступар (Фрањо) 
Драгана, што по новом премјеру 
одговара к.ч. број: 1031/25, Ул.В.Назора, 
двориште, у површини од 255 m2, 
уписаној у ПЛ број: 3039/355 К.О. 
Приједор 1 као посјед Града Приједор са 
дијелом 1/1; 
 

- К.ч.број: 8/158, Улица, у површини од 34 
m2, уписана у ЗК ул. Број: 4485 К.О. СП 

Приједор као државна својина са 
дијелом 1/1, са правом коришћења на 
непокретностима у корист Рудника 
жељезне руде Љубија што по новом 
премјеру одговара к.ч. број: 1030/16, 
Ул.С.Аљендеа, улица, у површини од 34 
m2, уписаној у ПЛ број: 3039/355 К.О. 
Приједор 1 као посјед Града Приједор са 
дијелом 1/1; 

- К.ч.број: 265/19, Ограда у махали, 
Пећани; Ораница у површини од 35 m2, 
уписана у ЗК ул. број:2055 К.О. СП 
Приједор као државна својина са 
дијелом  1/1, са правом  коришћења на 
непокретностима у корист 
Селимбеговић        (Хашимбег) Неџибе са 
дијелом 1/5, Хаџиселимбеговић 
(Хашим) Идриз са дијелом 3/5 и 
Хаџиселимбеговић р. Диздар Нурка са 
дијелом  1/5, што по новом премјеру 
одговара к.ч. број: 1062/4, Пећани, парк, 
у површини од 285 m2, уписаној у ПЛ 
број: 3039/355 К.О. Приједор 1 као 
посјед Града Приједор са дијелом 1/1; 
 

- К.ч.број: 265/20, Ораница у површини 
од 16 m2, уписана у ЗК ул. број: 4485 К.О. 
СП Приједор као државна својина са 
дијелом 1/1, са правом коришћења на 
непокретностима у корист Рудника 
жељезне руде Љубија, што по новом 
премјеру одговара к.ч. број: 1062/4, 
Пећани, парк, у површини од 285 m2, 
уписаној у ПЛ број: 3039/355 К.О. 
Приједор 1 као посјед Града Приједор са 
дијелом 1/1; 

 
- К.ч.број: 266/11, Ограда у Пећанима; 

Ораница у површини од 18 m2, уписана 
у ЗК ул.број: 2539  К.О. СП Приједор као 
сувласништво Вајлер р. Меворах  Мира 
са дијелом 7/54, Меворах (Јанко) 
Изидор са дијелом 7/54, Штерн 
(Даниел) Давид са дијелом 7/108, 
Штерн (Даниел) Јаков са дијелом 7/108, 
Пољокан Леон са дијелом 7/162, 
Наиман (Пољокан) Тилда  са дијелом 
7/162, Јелинек рођ.Пољокан Рашела са 
дијелом 7/162, Државна својина што са 
дијелом 13/27,   са правом располагања 
на 1/27 дијела непокретности у корист 
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Града Приједор, што по новом премјеру 
одговара к.ч. број: 1062/4, Пећани, парк, 
у површини од 285 m2, уписаној у ПЛ 
број: 3039/355 К.О. Приједор 1 као 
посјед Града Приједор са дијелом 1/1; 

 
- К.ч. број 267/21, Ограда у Пећанима,; 

Ораница, површине 27 m2, уписана у ЗК 
бр. 1909, СП Приједор, као 
сувласништво Садиковић рођ. 
Чиркинагић (.) Емине са дијелом 1/10, 
Чиркинагић рођ. Цикота (.) Хатиџе са 
дијелом 1/20, Чиркинагић (Ахмет) 
Фуада са дијелом 1/20, Џафић (Мехо) 
Хасана са дијелом 4/15, Чиркинагић 
(Омер) Амиле са дијелом 4/30 и 
Чиркинагић (Мехмед) Исмара са 
дијелом 6/15, што по новом премјеру 
одговара к.ч. број: 1062/4, Пећани, парк, 
у површини од 285 m2, уписаној у ПЛ 
број: 3039/355 К.О. Приједор 1 као 
посјед Града Приједор са дијелом 1/1; 

 
- К.ч.број: 268/5, Ограда, Ораница, у 

површини од 21 m2, уписана у ЗК ул.број: 
8630 К.О.СП Приједор као државна 
својина са дијелом 1/1, са правом 
располагања на непокретностима у 
корист Града Приједор, што по новом 
премјеру одговара к.ч. број: 1062/4, 
Пећани, парк, у површини од 285 m2, 
уписаној у ПЛ број: 3039/355 К.О. 
Приједор 1 као посјед Града Приједор са 
дијелом 1/1; 

 
- К.ч.број: 269/7, Ограда, Ораница, у 

површини од 18 m2, уписана у ЗК ул.број: 
8630 К.О.СП Приједор као државна 
својина са дијелом 1/1, са правом 
располагања на непокретностима у 
корист Града Приједор, што по новом 
премјеру одговара к.ч. број: 1062/4, 
Пећани, парк, у површини од 285 m2, 
уписаној у ПЛ број: 3039/355 К.О. 
Приједор 1 као посјед Града Приједор са 
дијелом 1/1; 

 
- К.ч.број: 270/19, Ораница, у површини 

од 42 m2, уписана у ЗК ул.број: 5820  К.О. 
СП Приједор као Државна својина са 
правом коришћења на непокретностима 
у корист Шабић (Кадир) Вахида са 

дијелом 1/2, Кулашић Мунире удт. 
Мустајбашић са дијелом 1/4, 
Селимбеговић (Бакир) Фаика са дијелом  
1/8 и Хааг р. Селимбеговић (Бакир) 
Фахире са дијелом 1/8, што по новом 
премјеру одговара к.ч. број: 1062/4, 
Пећани, парк, у површини од 285 m2, 
уписаној у ПЛ број: 3039/355 К.О. 
Приједор 1 као посјед Града Приједор са 
дијелом 1/1; 

 
- К.ч.број: 271/14, Ораница, у површини 

од 43 m2, уписана у ЗК ул.број: 8630 
К.О.СП Приједор као државна својина са 
дијелом 1/1, са правом располагања на 
непокретностима у корист Града 
Приједор, што по новом премјеру 
одговара к.ч. број: 1062/4, Пећани, парк, 
у површини од 285 m2, уписаној у ПЛ 
број: 3039/355 К.О. Приједор 1 као 
посјед Града Приједор са дијелом 1/1; 

 
- К.ч.број: 271/12, Пећани, Ораница, у 

површини од 40 m2, уписана у ЗК ул.број: 
9811  К.О. СП Приједор као државна 
својина са дијелом 1/1, са правом 
коришћења на непокретностима у 
корист Града Приједор, што по новом 
премјеру одговара к.ч. број: 1062/4, 
Пећани, парк, у површини од 285 m2, 
уписаној у ПЛ број: 3039/355 К.О. 
Приједор 1 као посјед Града Приједор са 
дијелом 1/1; 

 
- К.ч.број: 273/9, Ораница, у површини од 

25 m2, уписана у ЗК ул.број: 4485  К.О. СП 
Приједор као државна својина са 
дијелом 1/1, правом коришћења на 
непокретностима у корист Рудник 
жељезне руде Љубија, што по новом 
премјеру одговара к.ч. број: 1062/4, 
Пећани, парк, у површини од 285 m2, 
уписаној у ПЛ број: 3039/355 К.О. 
Приједор 1 као посјед Града Приједор са 
дијелом 1/1; 

 
Предметне непокретности се налазе у 

обухвату документа просторног уређења- 

Урбанистички план Приједора 2012-2032 

(„Сл.гласник Општине Приједор“бр.7/14); Измјена и 

допуна регулационог плана централне зоне 
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Приједора са споменичким комплексом – I фаза 

(„Сл.гласник Општине Приједор“ 7/07, Ревизија 

измјене и допуне регулационог плана централне 

зоне Приједора са споменичким комплексом I фаза 

– Секција 1 („Сл.гласник Града Приједор“ бр. 10/13). 

На основу расположивих докумената 

просторног уређења, урађени су урбанистичко 

технички услови и издати Локацијски услови. 

У складу са наведеним, Скупштина града 

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: 01-022-205/21 

 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Датум: 7.10.2021. године Мирсад Дуратовић,с.р. 

 

 

305. 

 На основу одредаба члана 39. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16, 36/19 и 61/21), члана 39. Статута 

Града Приједор („Службени гласник Града 

Приједор“, број 12/17), члана 137. Пословника 

Скупштине Града Приједор („Службени гласник 

Града Приједор“, број 2/18 и 2/20) и члана 348. 

Закона о стварним правима („Службени гласник 

Републике Српске“, број 124/08, 58/09, 95/11, 60/15 

и 107/19), Скупштина Града Приједор је на 11. 

сједници одржаној 7.10.2021. године,  донијела  

 

ОДЛУКУ 

о продаји грађевинског земљишта путем 

непосредне погодбе 

 

I 

ОДОБРАВА СЕ  продаја  непосредном 
погодбом, по тржишној цијени, сувласничког дијела 
Града Приједор, у сврху формирања грађевинске 
парцеле за редовну употребу индивидуалног 

стамбеног објекта, предложена од стране Миланко 
(Бошка) Велибора, на сљедећи начин: 

  
-   Град Приједор продаје свој сувласнички дио на 
непокретности означеној са к.ч. бр. 4193, у 
површини од 233 m2, уписана у Лист непокретности 
број 2061/0 К.О. Приједор 2 као сувласништво Града 
Приједор са 31/233 дијела и Миланко (Бошка) 
Велибора са 202/233 дијела. 
 

II 

ДАЈЕ СЕ сагласност Градоначелнику Града 
Приједор да, у циљу регулисања међусобних права 
и обавеза  уговорних страна, а у складу са 
одредбама члана 348. Закона о стварним правима 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 124/08, 
58/09, 95/11, 60/15 и 107/19), закључи купопродајни 
уговор о продаји сувласничког дијела на земљишту 
описаном у тачки I ове Oдлуке по цијени од 2.635,00 
KM, утврђеној у Процјени вриједности некретнине, 
урађеној од стране овлаштеног вјештака 
грађевинско-архитектонске струке Црногорац 
Раденка.   

III 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику Града 
Приједор“. 

 
 

Број: 01-022-206/21 ПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Датум: 7.10.2021. године Мирсад Дуратовић,с.р. 

 

306. 

 На основу одредаба члана 229. Закона о 

стварним правима („Службени гласник Републике 

Српске“, број 124/08, 58/09, 95/11, 60/15 и 107/19), 

члана 16. Закона о јавним путевима („Службени 

гласник Републике Српске“, број 89/13 и 83/19), 

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 и 2/20), 

Скупштина Града Приједор је на 11. сједници 

одржаној 7.10.2021. године, донијела  

 

ОДЛУКУ 

о оснивању права службености 

 



751                                                            „СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК“                                         Број: 17/21 

 

 

I 

Одобрава се  оснивање права службености у 
корист привредног друштва „Мтел“ а.д. Бања Лука, 
у циљу изградње оптичке приступне ТК мреже у 
насељима Гомјеница, Ћела и Миљаковци, у складу 
са Локацијским условима број: 06-364-486/19 од 
16.12.2019. године, на сљедећим непокретностима:  
 

- к.ч. бр. 1683, Урије, некатегорисани пут, 
у површини од 2765 m2, дужина трасе 
382,0 m, 

- к.ч. бр. 1854, Ћатиновац, некатегорисани 
пут, у површини од 29131 m2, дужина 
трасе 1990,1 m, 

- к.ч. бр. 1557, Ћатиновац, некатегорисани 
пут, у површини од 669 m2, дужина трасе 
59,6 m, 

- к.ч. бр. 1849/2, Баре, некатегорисани пут, 
у површини од 1500 m2, дужина трасе 
89,3 m, 
 

      уписане у ПЛ бр. 95/7 К.О. Ћела, као 

добро у општој употреби путеви; 

- к.ч. бр. 1448, некатегорисани  пут, у 
површини од 18841 m2, дужина трасе 
236,0 m,  

- к.ч. бр. 1452, некатегорисани пут, у 
површини од 13912 m2, дужина трасе 
1419,0 m, 
 
уписанe у ЛН бр. 59 К.О. Миљаковци, као 
својина Града Приједор са дијелом 1/1. 

 
II 

           Даје се сагласност Градоначелнику Града 
Приједор да, у циљу регулисања међусобних права 
и обавеза  уговорних страна, у складу са одредбама 
члана 229. Закона о стварним правима („Службени 
гласник Републике Српске“, број 124/08, 58/09, 
95/11, 60/15 и 107/19), закључи уговор о оснивању 
права службености, у складу са одредбама тачке I 
ове Одлуке. 
 

III 
  Право службености се оснива уз накнаду у износу 
од 0,50 КМ/m, што за дужину трасе од 4176,0 m 
износи 2.088,00 КМ, на временски период од 10 
година, рачунајући од дана закључења уговора о 
оснивању права службености. 
 
 

IV 
           Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у Службеном гласнику Града 
Приједор. 
 
Број: 01-022-207/21 ПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Датум: 7.10.2021. године Мирсад Дуратовић,с.р. 

 

307. 

 На основу одредаба члана 39 Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16, 36/19 и 61/21), члана 39 Статута 

Града Приједор („Службени гласник Града 

Приједор“, број 12/17), члана 137 Пословника 

Скупштине Града Приједор („Службени гласник 

Града Приједор“, број 2/18 и 2/20) и члана 348 

Закона о стварним правима („Службени гласник 

Републике Српске“, број 124/08, 58/09, 95/11, 60/15 

и 107/19), Скупштина Града Приједора је на 11. 

сједници, одржаној 7.10.2021. године,  донијела  

 

ОДЛУКУ 

о продаји грађевинског земљишта путем 

непосредне погодбе 

 

I 

ОДОБРАВА СЕ  продаја  непосредном 
погодбом, по тржишној цијени, у сврху формирања 
грађевинске парцеле за редовну употребу објекта, 
предложена од стране Кахримановић Шефика из 
Ћеле и то грађевинског земљишта које је означено 
каo: 
            Према подацима катастарског операта 
земљишта: 

- к.ч.бр. 652, Брдо, некатегорисани пут, у 
површини од 375 m2, К.О. Ћела, уписана као 
посјед Града Приједор, 
 

II 

ДАЈЕ СЕ сагласност градоначелнику Града 
Приједора да у циљу регулисања међусобних права 
и обавеза  уговорних страна, а у складу са 
одредбама члана 348 Закона о стварним правима 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 124/08, 
58/09, 95/11,  60/15 и 107/19), закључи купопродајни 
уговор са Кахримановић Шефиком из Ћеле, о 
продаји земљишта описаног у тачки 1. ове одлуке, 
по цијени од 1.571, 25 КМ, утврђеној у Извјештају о 
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процјени тржишне и грађевинске вриједности 
некретнина, урађеним од стране овлаштеног 
вјештака грађевинске-архитектонске струке 
Тихомира Тимарца.   
 

III 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града 
Приједор“. 

 
Број: 01-022-208/21 ПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Датум: 7.10.2021. године Мирсад Дуратовић,с.р. 

  

308. 

На основу одредаба члана 39 Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 39. 

Статута Града Приједор („Службени гласник Града 

Приједор“ број: 12/17), члана 135. и 137. Пословника 

Скупштине Града Приједор (Службени гласник Града 

Приједор“ број: 2/18 и 2/20), као и члана 286. и члана 

348а, Закона о стварним правима („Службени 

гласник Републике Српске“ број: 124/08, 58/09, 

95/11, 60/15 и 107/19), Скупштина Града Приједор је 

на 11. сједници одржаној 7.10.2021. године, 

донијела  

ОДЛУКУ 

о оснивању права грађења 

 

I 

Одобрава се оснивање права грађења у корист 

Пилиповић Предрага на некретности означеној као:  

 

         Према подацима катастра непокретности, 

земљиште је означено са: 

- к.ч.бр.3713/27, у површини од 414 m2, 
уписана у Лист непокретности број: 4044  
к.о. Приједор 2.  
 

II 

Даје се сагласност Градоначелнику Града Приједор 

да, у циљу регулисања међусобних права и обавеза 

уговорних страна, у складу са одредбама члана 286. 

и члана 348а. Закона о стварним правима 

(„Службени гласник Републике Српске“ број: 124/08, 

58/09, 95/11, 60/15 и 107/19), закључи Уговор о 

оснивању права грађења, у складу са одредбама из 

тачке I ове Одлуке. 

III 

Право грађења се оснива без накнаде, на временски 

период од 100 година, рачунајући од дана 

закључивања Уговора о оснивању права грађења. 

 

IV 

Ступањем на снагу ове одлуке, престаје да важи 

Рјешење  Скупштине Општине Приједор број: 35-

475-1-25/2000 од 25.09.2000. године. 

 

V 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града 

Приједор“. 

 

Број: 01-022-209/21 ПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Датум: 7.10.2021. године Мирсад Дуратовић,с.р. 

 

309. 

На основу одредаба члана 39 Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 39. 

Статута Града Приједор („Службени гласник Града 

Приједор“ број: 12/17), члана 135. и 137. Пословника 

Скупштине Града Приједор (Службени гласник Града 

Приједор“ број: 2/18 и 2/20), као и члана 286. и члана 

348а, Закона о стварним правима („Службени 

гласник Републике Српске“ број: 124/08, 58/09, 

95/11, 60/15 и 107/19), Скупштина Града Приједор је 

на 11. сједници одржаној 7.10.2021. године, 

донијела  

ОДЛУКУ 

о оснивању права грађења 

 

I 

Одобрава се оснивање права грађења у корист 

Дракулић Славка, на непокретности  означеној као:  

 

         Према подацима катастра непокретности, 

земљиште је означено са: 

- к.ч.бр.3713/26, у површини од 372 m2, 
уписана у Лист непокретности број: 4044  
к.о. Приједор 2.  
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II 

Даје се сагласност Градоначелнику Града Приједор 

да, у циљу регулисања међусобних права и обавеза 

уговорних страна, у складу са одредбама члана 286. 

и члана 348а. Закона о стварним правима 

(„Службени гласник Републике Српске“ број: 124/08, 

58/09, 95/11, 60/15 и 107/19), закључи Уговор о 

оснивању права грађења, у складу са одредбама из 

тачке I ове Одлуке. 

III 

Право грађења се оснива без накнаде, на временски 

период од 100 година, рачунајући од дана 

закључивања Уговора о оснивању права грађења. 

 

IV 

Ступањем на снагу ове одлуке, престаје да важи 

Рјешење  Скупштине Општине Приједор број: 35-

475-1-25/2000 од 25.09.2000. године. 

 

V 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града 

Приједор“. 

 

Број: 01-022-210/21 ПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Датум: 7.10.2021. године Мирсад Дуратовић,с.р. 

 

310. 

На основу одредаба члана 39 Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 39. 

Статута Града Приједор („Службени гласник Града 

Приједор“ број: 12/17), члана 135. и 137. Пословника 

Скупштине Града Приједор (Службени гласник Града 

Приједор“ број: 2/18 и 2/20), као и члана 286. и члана 

348а, Закона о стварним правима („Службени 

гласник Републике Српске“ број: 124/08, 58/09, 

95/11, 60/15 и 107/19), Скупштина Града Приједор је 

на 11. сједници одржаној 7.10.2021. године, 

донијела  

ОДЛУКУ 

о оснивању права грађења 

 

I 

Одобрава се оснивање права грађења у корист 

Адамовић Ђуре, на непокретности означеној као:  

         Према подацима катастра непокретности, 

земљиште је означено са: 

- к.ч.бр.3713/25, у површини од 386 m2, 
уписана у Лист непокретности број: 4044  
к.о. Приједор 2.  
 

II 

Даје се сагласност Градоначелнику Града Приједор 

да, у циљу регулисања међусобних права и обавеза 

уговорних страна, у складу са одредбама члана 286. 

и члана 348а. Закона о стварним правима 

(„Службени гласник Републике Српске“ број: 124/08, 

58/09, 95/11, 60/15 и 107/19), закључи Уговор о 

оснивању права грађења, у складу са одредбама из 

тачке I ове Одлуке. 

III 

Право грађења се оснива без накнаде, на временски 

период од 100 година, рачунајући од дана 

закључивања Уговора о оснивању права грађења. 

 

IV 

Ступањем на снагу ове одлуке, престаје да важи 

Рјешење  Скупштине Општине Приједор број: 35-

475-1-25/2000 од 25.09.2000. године. 

 

V 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града 

Приједор“. 

 

Број: 01-022-211/21 ПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Датум: 7.10.2021. године Мирсад Дуратовић,с.р. 

 

311. 

На основу одредаба члана 39 Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 39. 

Статута Града Приједор („Службени гласник Града 

Приједор“ број: 12/17), члана 135. и 137. Пословника 

Скупштине Града Приједор (Службени гласник Града 

Приједор“ број: 2/18 и 2/20), као и члана 286. и члана 

348а, Закона о стварним правима („Службени 

гласник Републике Српске“ број: 124/08, 58/09, 

95/11, 60/15 и 107/19), Скупштина Града Приједор је 
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на 11. сједници одржаној 7.10.2021. године, 

донијела  

ОДЛУКУ 

о оснивању права грађења 

 

I 

Одобрава се оснивање права грађења у корист 

Врућинић Ђуре, на некретности означеној као:  

         Према подацима катастра непокретности, 

земљиште је означено са: 

- к.ч.бр.3713/24, у површини од 392 m2, 
уписана у Лист непокретности број: 4044  
к.о. Приједор 2.  
 

II 

Даје се сагласност Градоначелнику Града Приједор 

да, у циљу регулисања међусобних права и обавеза 

уговорних страна, у складу са одредбама члана 286. 

и члана 348а. Закона о стварним правима 

(„Службени гласник Републике Српске“ број: 124/08, 

58/09, 95/11, 60/15 и 107/19), закључи Уговор о 

оснивању права грађења, у складу са одредбама из 

тачке I ове Одлуке. 

III 

Право грађења се оснива без накнаде, на временски 

период од 100 година, рачунајући од дана 

закључивања Уговора о оснивању права грађења. 

 

IV 

Ступањем на снагу ове одлуке, престаје да важи 

Рјешење  Скупштине Општине Приједор број: 35-

475-1-25/2000 од 25.09.2000. године. 

 

V 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града 

Приједор“. 

 

Број: 01-022-212/21 ПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Датум: 7.10.2021. године Мирсад Дуратовић,с.р. 

 

312. 

На основу одредаба члана 39 Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 39. 

Статута Града Приједор („Службени гласник Града 

Приједор“ број: 12/17), члана 135. и 137. Пословника 

Скупштине Града Приједор (Службени гласник Града 

Приједор“ број: 2/18 и 2/20), као и члана 286. и члана 

348а, Закона о стварним правима („Службени 

гласник Републике Српске“ број: 124/08, 58/09, 

95/11, 60/15 и 107/19), Скупштина Града Приједор је 

на 11. сједници одржаној 7.10.2021. године, 

донијела  

ОДЛУКУ 

о оснивању права грађења 

 

I 

Одобрава се оснивање права грађења у корист 

Мијатовић Драге, на некретности означеној као:  

         Према подацима катастра непокретности, 

земљиште је означено са: 

- к.ч.бр.3713/23, у површини од 398 m2, 
уписана у Лист непокретности број: 4044  
к.о. Приједор 2.  
 

II 

Даје се сагласност Градоначелнику Града Приједор 

да, у циљу регулисања међусобних права и обавеза 

уговорних страна, у складу са одредбама члана 286. 

и члана 348а. Закона о стварним правима 

(„Службени гласник Републике Српске“ број: 124/08, 

58/09, 95/11, 60/15 и 107/19), закључи Уговор о 

оснивању права грађења, у складу са одредбама из 

тачке I ове Одлуке. 

III 

Право грађења се оснива без накнаде, на временски 

период од 100 година, рачунајући од дана 

закључивања Уговора о оснивању права грађења. 

 

IV 

Ступањем на снагу ове одлуке, престаје да важи 

Рјешење  Скупштине Општине Приједор број: 35-

475-1-25/2000 од 25.09.2000. године. 

 

V 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града 

Приједор“. 

 

Број: 01-022-213/21 ПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Датум: 7.10.2021. године Мирсад Дуратовић,с.р. 
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313. 

На основу одредаба члана 39 Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 39. 

Статута Града Приједор („Службени гласник Града 

Приједор“ број: 12/17), члана 135. и 137. Пословника 

Скупштине Града Приједор (Службени гласник Града 

Приједор“ број: 2/18 и 2/20), као и члана 286. и члана 

348а, Закона о стварним правима („Службени 

гласник Републике Српске“ број: 124/08, 58/09, 

95/11, 60/15 и 107/19), Скупштина Града Приједор је 

на 11. сједници одржаној 7.10.2021. године, 

донијела  

ОДЛУКУ 

о оснивању права грађења 

 

I 

Одобрава се оснивање права грађења у корист 

Дрљача Триво, на непокретности означеној као:  

 

         Према подацима катастра непокретности, 

земљиште је означено са: 

- к.ч.бр.3714/6, у површини од 373 m2, 
уписана у Лист непокретности број: 4044  
к.о. Приједор 2.  
 

II 

Даје се сагласност Градоначелнику Града Приједор 

да, у циљу регулисања међусобних права и обавеза 

уговорних страна, у складу са одредбама члана 286. 

и члана 348а. Закона о стварним правима 

(„Службени гласник Републике Српске“ број: 124/08, 

58/09, 95/11, 60/15 и 107/19), закључи Уговор о 

оснивању права грађења, у складу са одредбама из 

тачке I ове Одлуке. 

III 

Право грађења се оснива без накнаде, на временски 

период од 100 година, рачунајући од дана 

закључивања Уговора о оснивању права грађења. 

 

IV 

Ступањем на снагу ове одлуке, престаје да важи 

Рјешење  Скупштине Општине Приједор број: 35-

475-1-25/2000 од 25.09.2000. године. 

 

 

 

 

V 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града 

Приједор“. 

 

Број: 01-022-214/21 ПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Датум: 7.10.2021. године Мирсад Дуратовић,с.р. 

 

 

АКТИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

124. 

На основу одредаба  члана 82. став 3. Закона о 

локалној самоуправи  („Служени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), а у вези са  

одредбама  члана 90. став 3. Закона о основном 

васпитању и образовању („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 44/17, 31/18, 84/19 и 

63/20), члана 94. став 3. Закона о средњем 

васпитању и образовању („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 41/18, 35/20 и 92/20), 

члана 99. Закона о предшколском васпитању и 

образовању („Службени гласник Републике Српске“, 

број: 79/15 и 63/20) и члана 89. Статута Града 

Приједор („Службени гласник Града Приједор“, 

број: 12/17), Градоначелник Града Приједор,  

доноси 

 

ОДЛУКУ 
о учешћу у финансирању школовања дјеце 

оштећеног слуха 
 

I 
Овом одлуком регулише се учешће Града 

Приједор у финансирању школовања дјеце 
оштећеног слуха предшколског и школског узраста, 
који наставу похађају изван територије Града 
Приједор, и то: 

1) за превоз од мјеста становања до школске 
установе у којој похађају наставу обезбјеђују 
се средства у висини од 100% износа цијене 
превоза и 

2) за исхрану се обезбјеђује 50,00 КМ мјесечно. 
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II 
Обавезују се родитељи дјеце оштећеног слуха 

да, уз захтјев за учешће у финансирању њиховог 
школовања, поднесу сљедећу документацију: 

- увјерење о држављанству дјетета, 
- увјерење о пребивалишту дјетета, 
- налаз и мишљење првостепене стручне 

комисије за процјену потреба и усмјеравање 
дјеце и омладине са сметњама у развоју, 

- увјерење о похађању наставе, 
- потврду о мјесечном износу карте, са 

прецизно наведеном километражом, издату 
од стране регистрованог јавног превозника и  

- кућну листу. 
 

III 
Средства  предвиђена  тачком I  ове одлуке 

исплаћиваће се за текућу школску годину према 
школском календару, а на основу рјешења које 
доноси Одјељење за друштвене дјелатности. 
 

IV 
За реализацију ове одлуке задужује се 

Одјељење за друштвене дјелатности и Одјељење за 
финансије. 
                                                                                         

V 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, 

а биће објављена у „Службеном гласнику Града 
Приједор“. 

 

 
Број: 02-40-6538/21 

Приједор,  

Датум: 1.10.2021. године 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Далибор Павловић, с.р. 
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 С А Д Р Ж А Ј 
 
Број акта                                                                                                                                                                           Страна 

265.  Рјешење о верификацији мандата одборнику у Скупштини града Приједора 729. 

266.  Одлука о измјени Oдлуке о кредитном број: 01-022-80/17 од 21.06.2017. године 729. 

267.  Одлука о измјени одлуке о кредитном задужењу Града Приједора број: 01-022-167/21  
од 02.07.2021. године  

730. 

268.  Рјешење о разрјешењу в.д. секретара Скупштине града Приједора 732. 

269.  Рјешење о именовању в.д. секретара Скупштине града Приједор 733. 

270.  Рјешење о именовању (1) једног члана Одбора за жалбе града Приједора 733. 

271.  Рјешење о измјени Рјешења о именовању Савјета за спорт, број: 01-111-51/21 733. 

272.  Рјешење о измјени Рјешења о именовању Савјета за безбједност, број: 01-111-53/21 734. 

273.  Рјешење о допуни Рјешења о именовању Комисије за одређивање и промјену имена 
улица и тргова на подручју Града Приједор, број: 01-111-133/21  

734. 

274.  Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности начелника Одјељења за општу управу 734. 

275.  Рјешење о именовању в.д. начелника Одјељења за општу управу 735. 

276.  Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности начелника Одјељења за финансије 735. 

277.  Рјешење о именовању в.д. начелника Одјељења за финансије 735. 

278.  Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности начелника Одјељења за привреду и 

предузетништво 

736. 

279.  Рјешење о именовању в.д. начелника Одјељења за привреду и предузетништво 736. 

280.  Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности начелника Одјељења за пољопривреду и 

рурални развој 

736. 

281.  Рјешење о именовању в.д. начелника Одјељења за пољопривреду и рурални развој  737. 

282.  Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности начелника Одјељења за друштвене 

дјелатности 

737. 

283.  Рјешење о именовању в.д. начелника Одјељења за друштвене дјелатности 737. 

284.  Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности начелника Одјељења за просторно уређење 738. 

285.  Рјешење о именовању в.д. начелника Одјељења за просторно уређење 738. 

286.  Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности начелника Одјељења за борачко-

инвалидску заштиту 

738. 

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

739. 

288.  Рјешење о разрјешењу в.д. директора ЈЗУ Дом здравља Приједор  739. 

289.  Рјешење о именовању в.д. директора ЈЗУ Дом здравља Приједор  739. 

290.  Рјешење о разрјешењу в.д директора  ЈУ Дјечији вртић „Радост“ Приједор  739. 

291.  Рјешење о именовању в.д. директора ЈУ Дјечијег вртића „Радост“ Приједор 740. 
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292.  Рјешење о разрјешењу в. д. директора ЈУ Спортска дворана „Младост“ Приједор 740. 

293.  Рјешење о именовању в.д. директора ЈУ Спортска дворана „Младост“ Приједор 740. 

294.  Рјешење о разрјешењу в.д.  директора ЈУ Позоришта „Приједор“ у Приједору   741. 

295.  Рјешење о именовању в.д. директора ЈУ Позоришта „Приједор“ у Приједору   741. 

296.  Рјешење о разрјешењу в.д.  директора ЈУ Галерија „Сретен Стојановић" Приједор  741. 

297.  Рјешење о именовању в.д.  директора ЈУ Галерија „Сретен Стојановић" Приједор  742. 

298.  Рјешење о  разрјешењу директора Туристичке организације  Града Приједора 742. 

299.  Рјешење о  именовању директора Туристичке организације  Града Приједора 742. 

300.  Мишљење о Иницијативи за измјену дијела  Допуне Регулационог плана централне зоне 
Приједора са споменичким комплексом – II Фаза, Блок 2  

743. 

301.  Одлука о приступању изради Регулационог плана „Центар – Сјевер“ Блок 1 743. 

302.  Закључак, број: 01-022-203/21 745. 

303.  Одлука о усвајању Средњорочног програма социјалне заштите у Граду Приједор 745. 

 РЕФЕРАТИ ИЗ ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ОБЛАСТИ  

304.  Мишљење, број: 01-022-205/21 746. 

305.  Одлука о продаји грађевинског земљишта путем непосредне погодбе 750. 

306.  Одлука о оснивању права службености 750. 

307.  Одлука о продаји грађевинског земљишта путем непосредне погодбе 751. 

308.  Одлука о оснивању права грађења 752. 

309.  Одлука о оснивању права грађења 752. 

310.  Одлука о оснивању права грађења 753. 

311.  Одлука о оснивању права грађења 753. 

312.  Одлука о оснивању права грађења 754. 

313.  Одлука о оснивању права грађења 755. 

 АКТИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА  

124.  ОдлукА о учешћу у финансирању школовања дјеце оштећеног слуха 755. 

 
 
 
 
 

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

канцеларија број 65.  

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

http://www.prijedorgrad.org/

