
 
 

 

 

 
62. 

На пснпву шлана 18. Статута града 
Приједпра – Прешищћен текст  ("Службени 
гласник града  Приједпра", брпј: 2/13)  и 
шлана 23. Пдлуке п наградама и 
признаоима града  Приједпра ("Службени 
гласник града Приједпра" брпј: 3/13 ), те 
приједлпга Кпмисије за награде и признаоа, 
Скупщтина града  Приједпра на XVII 
сједници пдржанпј 23.04.2014.гпдине  
дпнијела је 

П Д Л У К У 
П ДПДЈЕЛИ  ПЛАКЕТЕ  

 
I  Ппвпдпм 16.маја Дана града Приједпра 
Скупщтина града Приједпра дпдјељује 
највище јавнп признаое града Приједпра  
ПЛАКЕТУ за изузетне резултате ппстигнуте 
на ппдрушју привреде у 2013. гпдини 
кпмпанији  

 

„ПРИЈЕДПРШАНКА“  а.д.  ПРИЈЕДПР 
 
II  П изврщеоу пве пдлуке стараће се 
Градпнашелник града Приједпра. 
 
III  Пва пдлука ступа на снагу данпм 
дпнпщеоа, а пбјавиће се у "Службенпм 
гласнику града Приједпра". 
 
Брпј:01-022-50/14                ПРЕДСЈЕДНИК 
       Приједпр  СКУПЩТИНЕ ГРАДА 
Датум: 23.04.2014.гпд. Сеад Јакуппвић, с. р. 
 
 

63. 
На пснпву шлана 18. Статута града 

Приједпра – прешищћен текст  ("Службени 
гласник града Приједпра", брпј:  2/13)  и 
шлана 23. Пдлуке п наградама и 
признаоима града Приједпра ("Службени 
гласник града Приједпра" брпј: 3/13), те 
приједлпга Кпмисије за награде и признаоа, 
Скупщтина града Приједпра је на XVII 
сједници пдржанпј 23.04.2014.гпдине  
дпнијела  

 

П Д Л У К У 
П ДПДЈЕЛИ ППВЕЉЕ ППШАСНПГ ГРАЂАНИНА 

 
I Ппвпдпм 16.маја Дана града Приједпра, 
Скупщтина града Приједпра дпдјељује 
ППВЕЉУ ППШАСНПГ ГРАЂАНИНА  

 
STEINAR BRYN 

 
II П изврщеоу пве пдлуке стараће се 
Градпнашелник града Приједпра. 
 
 
III Пва пдлука ступа на снагу данпм 
дпнпщеоа, а пбјавиће се у „Службенпм 
гласнику града Приједпра“. 
 
 
Брпј:01-022-51/14             ПРЕДСЈЕДНИК 
       Приједпр    СКУПЩТИНЕ ГРАДА 
Датум: 23.04.2014.гпд.  Сеад Јакуппвић, с. р. 
 

ГПДИНА XXIII 
ШЕТВРТАК 24.04.2014. 

БРПЈ 
4 

Wеb adresa 
www.prijedorgrad.org 
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64. 
На пснпву шлана 18. Статута града 

Приједпра – прешищћен текст  ("Службени 
гласник града Приједпра", брпј: 2/13)  и 
шлана 23. Пдлуке п наградама и 
признаоима града Приједпра ("Службени 
гласник града Приједпра" брпј: 3/13), те 
приједлпга Кпмисије за награде и признаоа, 
Скупщтина града Приједпра на XVII сједници 
пдржанпј 23.04.2014.гпдине  дпнијела је 

 
П Д Л У К У 

П ДПДЈЕЛИ  НАГРАДЕ ГРАДА  
 
I  Ппвпдпм 16.маја Дана града Приједпра, 
Скупщтина града Приједпра дпдјељује 
НАГРАДУ ГРАДА,  за ппсебнп вриједне 
резултате у пбласти  развпја културе  и 
прпмпције града Приједпра, 
 

МУЗЕЈУ  КПЗАРЕ ПРИЈЕДПР 
 

- нпвшани изнпс награде је  1500,00 КМ 
 

II П изврщеоу пве пдлуке стараће се 
Градпнашелник града Приједпра. 
 
III Пва пдлука ступа на снагу данпм 
дпнпщеоа, а пбјавиће се у „Службенпм 
гласнику града  Приједпра“. 
 
 
Брпј: 01-022-52/14                  ПРЕДСЈЕДНИК 
       Приједпр       СКУПЩТИНЕ ГРАДА 
Датум: 23.04.2014.гпд.    Сеад Јакуппвић, с. р. 
 
 
65. 
На пснпву шлана 30. Закпна п лпкалнпј 
сампуправи („Службени гласник Републике 
Српске, брпј: 101/04, 42/05, 118/05, 98/13), 
шлана 17. Закпна п статусу функципнера 
јединица лпкалне сампуправе ("Службени 
гласник Републике Српске", брпј: 96/05 и 
98/13), а у вези са шланпм 18. Статута града 
Приједпра – прешищћен текст  ("Службени 
гласник града Приједпра",брпј: 2/13 и 6/13), 
Скупщтина града Приједпра  на XVII 
сједници пдржанпј 23.04.2014.гпдине, 
дпнијела је слиједећу 

 
П Д Л У К У 

П УТВРЂИВАОУ ВИСИНЕ ПЛАТE 
ФУНКЦИПНЕРА ГРАДА ПРИЈЕДПРА 

 

Шлан 1. 
 Пвпм Пдлукпм утврђује се висина 
плате функципнера Града Приједпра, у 
складу са Закпнпм п статусу функципнера 
јединица лпкалне сампуправе. 
 

Шлан 2. 
 Функципнери Града Приједпра су: 
 1. Градпнашелник 
 2. Замјеник градпнашелника 
 3. Предсједник Скупщтине града и  
 4. Пптпредсједник Скупщтине града 
 

Шлан 3. 
 Плате функципнера Града  утврђују 
се какп слиједи: 
 

1. Плата Градпнашелника  - прпсјешна плата 
заппслених у Градскпј управи града 
Приједпра за прптеклу гпдину увећана три 
пута. Пвакп утврђена плата увећава се за 
40%. 
 

2. Плата Замјеника  градпнашелника кпји 
функцију пбавља са статуспм заппсленпг 
лица  утврђује се  у висини пд 75% плате 
градпнашелника 
 

3. Плата предсједника Скупщтине града - 
прпсјешна плата заппслених у Градскпј 
управи града Приједпра за прптеклу гпдину 
увећана два и пп пута. Пвакп утврђена плата 
увећава се за 30%. 
 
4. Плата пптпредсједника Скупщтине града 
кпји функцију пбавља са статуспм 
заппсленпг лица   утврђује се у висини пд 
75% плате предсједника Скупщтине града. 
 

Шлан 4. 
Ступаоем на снагу пве Пдлуке 

престаје да важи Пдлука п утврђиваоу 
висине плате функципнера ппщтине 
Приједпр брпј: 01-022-89/05 („Службени 
гласник ппщтине Приједпр“ брпј: 11/05) 
 

Шлан 5. 
 Пва Пдлука ступа на снагу данпм  
пбјављиваоа у "Службенпм гласнику града  
Приједпра", а примјеоиваће се пд  
01.05.2014. гпдине. 
 
Брпј:01-022-53/14                 ПРЕДСЈЕДНИК 
        Приједпр                  СКУПЩТИНЕ ГРАДА 
Датум: 23.04.2014. гпд.  Сеад Јакуппвић, с. р. 
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66. 
На пснпву шлана 30. Закпна п лпкалнпј 
сампуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, брпј: 101/04, 42/05, 118/05 и 
98/13), шлана 18. Статута Града Приједпра- 
прешищћен текст  („Службени гласник Града 
Приједпра“, брпј: 2/13 и 6/13), шлана 2.12. 
став (9) Избпрнпг закпна Бпсне и 
Херцегпвине („Службени гласник БиХ“, брпј: 
23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 
25/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 
33/08, 37/08, 32/10, 18/13 и 7/14)  и шланпва 
1. и 2.  Пдлуке п висини накнаде за рад 
шланпва избпрне кпмисије пснпвне избпрне 
јединице у Бпсни и Херцегпвини („Службени 
гласник Републике Српске“, брпј: 45/10), 
Скупщтина Града Приједпра на XVII сједници 
пдржанпј дана 23.04.2014.гпдине, дпнијела 
је  

П Д Л У К У 
п висини накнаде за рад шланпва 

 Градске избпрне кпмисије Приједпр 
 

Шлан 1. 
         Предсједнику и шланпвима Градске 
избпрне кпмисије Приједпра припада 
накнада за рад у складу са пвпм Пдлукпм.  
  

Шлан 2. 
          Предсједнику и шланпвима Градске 
избпрне кпмисије Приједпр припада 
накнада за рад, и тп:   
 

а) стална мјесешна накнада - у висини пд 
30% мјесешне накнаде кпја се исплаћује 
пдбпрницима Скупщтине Града Приједпра, 
 

б) накнада у избпрнпм перипду (перипд пд 
дана расписиваоа избпра дп дана 
пптврђиваоа резултата избпра) – у висини 
мјесешне накнаде кпја се исплаћује 
пдбпрницима Скупщтине Града Приједпра.  
 

Шлан 3. 
           Накнада из претхпднпг шлана се 
исплаћује мјесешнп из средстава бучета 
Града Приједпра, предвиђених на ппзицији 
412 900 „Расхпди за брутп накнаде трпщкпва 
и псталих лишних примаоа заппслених 
шланпва Градске избпрне кпмисије и 
ангажаваних лица у прпцесу технишке 
припреме и прпвпђеоа избпра”  
 

           Предсједнику и шланпвима Градске 
избпрне кпмисије Приједпр припада 

накнада путних трпщкпва и дневница кпји 
настану у вези са врщеоем ппслпва из 
надлежнпсти Кпмисије. 
 

Шлан 4. 
          Накнаде у складу са пвпм Пдлукпм ће 
се исплаћивати истпвременп са исплатпм 
пдбпрнишких накнада. 
 

Шлан 5. 
           Ступаоем на снагу пве Пдлуке 
престаје да важи Рјещеое брпј: 02-40-37/11 
пд 04.02.2011. гпдине. 
 

Шлан 6. 
           Пва Пдлука ступа на снагу данпм 
пбјављиваоа у „Службенпм гласнику Града 
Приједпра“, а примјеоиваће се пд 
01.05.2014.гпдине. 
 
Брпј: 01-022- 54/14                 ПРЕДСЈЕДНИК 
       Приједпр,                     СКУПЩТИНЕ ГРАДА  
Датум: 23.04.2014. гпд.   Сеад Јакуппвић, с. р. 
 
 
67. 

На пснпву шлана 18. Закпна п систему 
јавних служби (“Службени гласник 
Републике Српске” брпј 68/07) и шлана 18. 
Статута Града Приједпра- прешищћен текст 
(“Службени гласник Града Приједпра” брпј 
2/13 и 6/13), те шлана 146. Ппслпвника 
Скупщтине Града Приједпра- прешищћен 
текст (“Службени гласник Града Приједпра” 
брпј 2/13) Скупщтина Града Приједпра је на 
XVII сједници пдржанпј дана 23.04.2014. 
гпдине дпнијела 
 

Р Ј Е Щ Е О Е 
п разрјещеоу директпра "Галерија '96" 

Приједпр  
 

1. ТИХПМИР ИЛИЈАЩЕВИЋ, дипл. 
графишар, разрјещава се дужнпсти 
директпра "Галерија '96" Приједпр , 
ради истека мандата. 

 
2. Пвп Рјещеое ступа на снагу данпм 

пбјављиваоа у “Службенпм гласнику 
Града Приједпра”. 

 
Брпј: 01-111-111/14            ПРЕДСЈЕДНИК  
      Приједпр       СКУПЩТИНЕ  ГРАДА 
Датум:23.04.2014.гпд.     Сеад Јакуппвић, с. р. 
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68. 
На пснпву шлана 18. Закпна п систему 

јавних служби (“Службени гласник 
Републике Српске” брпј 68/07) и шлана 18. 
Статута Града Приједпра- прешищћен текст 
(“Службени гласник Града Приједпра” брпј 
2/13 и 6/13) те шлана 146. Ппслпвника 
Скупщтине Града Приједпра- прешищћен 
текст (“Службени гласник Града Приједпра” 
брпј 2/13) Скупщтина Града Приједпра је на 
XVII сједници пдржанпј дана 23.04.2014. 
гпдине дпнијела 
 

Р Ј Е Щ Е О Е 
п разрјещеоу директпра Туристишке 

прганизације  Града Приједпра  
 
 

1. АМИРА ГАНИЋ, дипл. ецц и 
дипл.меначер  разрјещава се 
дужнпсти директпра  Туристишке 
прганизације Града Приједпра ради 
истека мандата. 

 
2. Пвп Рјещеое ступа на снагу данпм 

пбјављиваоа у “Службенпм гласнику 
Града Приједпра”. 

 
 
Брпј: 01-111-112/14                ПРЕДСЈЕДНИК  
      Приједпр       СКУПЩТИНЕ  ГРАДА 
Датум:23.04.2014.гпд.     Сеад Јакуппвић, с. р. 
 
69. 

На пснпву шлана 18. Закпна п систему 
јавних служби (“Службени гласник 
Републике Српске” брпј 68/07) и шлана 18. 
Статута Града Приједпра- прешищћен текст 
(“Службени гласник Града Приједпра” брпј 
2/13 и 6/13), те шлана 146. Ппслпвника 
Скупщтине Града Приједпра- прешищћен 
текст (“Службени гласник Града Приједпра” 
брпј 2/13) Скупщтина Града Приједпра је на 
XVII сједници пдржанпј дана 23.04.2014. 
гпдине дпнијела 
 

Р Ј Е Щ Е О Е 
п разрјещеоу директпра ЈЗУ „Дпм здравља“  

Приједпр  
 
1. СЛАВИЦА др. ППППВИЋ, педијатар,  

разрјещава се дужнпсти директпра ЈЗУ 
„Дпм здравља“ Приједпр ради истека 
мандата. 

 
2. Пвп Рјещеое ступа на снагу данпм 

пбјављиваоа у “Службенпм гласнику 
Града Приједпра”. 

 
 
Брпј: 01-111-113/14           ПРЕДСЈЕДНИК  
      Приједпр       СКУПЩТИНЕ  ГРАДA 
Датум: 23.04.2014.гпд.    Сеад Јакуппвић, с. р. 
 
70. 

На пснпву шлана 18. Закпна п систему 
јавних служби (“Службени гласник 
Републике Српске” брпј 68/07) и шлана 18. 
Статута Града Приједпра- прешищћен текст 
(“Службени гласник Града Приједпра” брпј 
2/13 и 6/13), те шлана 146. Ппслпвника 
Скупщтине Града Приједпра- прешищћен 
текст (“Службени гласник Града Приједпра” 
брпј 2/13) Скупщтина Града Приједпра је на 
XVII сједници пдржанпј дана 23.04.2014. 
гпдине дпнијела 
 

Р Ј Е Щ Е О Е 
п разрјещеоу директпра ЈЗУ Градска 

апптека  Приједпр  
 

1. МИЛАН КУБАТ, прим.мр. пх.спец.  
разрјещава се дужнпсти директпра  
ЈЗУ Градска апптека Приједпр ради 
истека мандата. 

 
2. Пвп Рјещеое ступа на снагу данпм 

пбјављиваоа у “Службенпм гласнику 
Града Приједпра”. 

 
 
Брпј: 01-111-114/14            ПРЕДСЈЕДНИК  
      Приједпр                    СКУПЩТИНЕ  ГРАДА  
Датум: 23.04.2014. гпд.   Сеад Јакуппвић, с. р. 
 
71. 

На пснпву шлана 18. Закпна п систему 
јавних служби (“Службени гласник 
Републике Српске” брпј 68/07) и шлана 18. 
Статута Града Приједпра- прешищћен текст 
(“Службени гласник Града Приједпра” брпј 
2/13 и 6/13), те шлана 146. Ппслпвника 
Скупщтине Града Приједпра- прешищћен 
текст (“Службени гласник Града Приједпра” 
брпј 2/13) Скупщтина Града Приједпра је на 
XVII сједници пдржанпј дана 23.04.2014. 
гпдине дпнијела 
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Р Ј Е Щ Е О Е 
п разрјещеоу директпра ЈУ „Центар за 

приказиваое филмпва“  Приједпр  
 

1. САФИРА КАРАХПЧИЋ, дипл.ецц.  
разрјещава се дужнпсти директпра  
ЈУ „Центар за приказиваое 
филмпва“ Приједпр ради истека 
мандата. 

 
2. Пвп Рјещеое ступа на снагу данпм 

пбјављиваоа у “Службенпм гласнику 
Града Приједпра”. 

 
Брпј: 01-111-115/14        ПРЕДСЈЕДНИК  
      Приједпр                СКУПЩТИНЕ  ГРАДА  
Датум: 23.04.2014.гпд. Сеад Јакуппвић, с. р. 
 
 

72. 
На пснпву  шлана 12. Закпна п министарским, 
владиним и другим именпваоима РС 
(„Службени гласник Републике Српске“, 
брпј: 41/03), шлана 18. Закпна п систему 
јавних служби ("Службени гласник 
Републике Српске", брпј: 68/07 и 109/12) и 
шлана 18. Статута града Приједпра – 
прешищћен текст ("Службени гласник града 
Приједпра" брпј: 2/13), те шлана 146. 
Ппслпвника Скупщтине града Приједпра – 
прешићен текст ("Службени гласник града 
Приједпра" брпј: 2/13), а накпн прпведене 
прпцедуре Јавнпг кпнкурса и приједлпга 
Кпмисије за избпр и именпваоа, Скупщтина 
града Приједпра  на XVII  сједници пдржанпј 
дана 23.04.2014. гпдине дпнијела је 
 

Р Ј Е Щ Е О Е 
п именпваоу директпра  "Галерија 96" 

Приједпр 
 

1.ТИХПМИР ИЛИЈАЩЕВИЋ, дипл. 
графишар  из Приједпра, именује се за 
директпра  "Галерија 96"  Приједпр на 
перипд пд 4 (шетири) гпдине. 

 
2. Пвп Рјещеое ступа на снагу данпм 
пбјављиваоа у "Службенпм гласнику  
града  Приједпра". 

 

Брпј: 01-111-116/14        ПРЕДСЈЕДНИК 
      Приједпр                СКУПЩТИНЕ ГРАДА 
Датум: 23.04.2014.гпд.  Сеад Јакуппвић, с. р. 
 

73. 
На пснпву  шлана 12. Закпна п министарским, 
владиним и другим именпваоима 
Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“, брпј: 41/03), шлана 18. 
Закпна п систему јавних служби ("Службени 
гласник Републике Српске" брпј: 68/07 и 
109/12) и шлана 18. Статута града Приједпра  
- прешищћен текст ("Службени гласник града 
Приједпра" брпј: 2/13), те шлана 146. 
Ппслпвника Скупщтине града Приједпра - 
прешищћен текст ("Службени гласник града 
Приједпра" брпј: 2/13), а накпн прпведене 
прпцедуре Јавнпг кпнкурса и приједлпга 
Кпмисије за избпр и именпваоа, Скупщтина 
града Приједпра  на XVII сједници пдржанпј 
дана  23.04.2014. гпдине дпнијела је 
 

Р Ј Е Щ E О  Е 
п именпваоу директприце Туристишке 

прганизације  
града Приједпра 

 
1. АМИРА ГАНИЋ, дипл. ецц и дипл. 
меначер из Приједпра именује се за 
директприцу  Туристишке прганизације 
града  Приједпра  на перипд пд 4 
(шетири) гпдине. 

 
2. Пвп Рјещеое ступа на снагу данпм 
пбјављиваоа у "Службенпм гласнику 
града Приједпра". 

 
Брпј: 01-111-117/14         ПРЕДСЈЕДНИК 
      Приједпр                  СКУПЩТИНЕ ГРАДА 
Датум: 23.04.2014.гпд.  Сеад Јакуппвић, с. р. 
 
74. 
На пснпву  шлана 12. Закпна п министарским, 
владиним и другим именпваоима РС 
(„Службени гласник Републике Српске“, 
брпј: 41/03), шлана 18. Закпна п систему 
јавних служби ("Службени гласник 
Републике Српске" брпј: 68/07 и 109/12) и 
шлана 18. Статута града Приједпра –
прешищћен текст  ("Службени гласник града 
Приједпра" брпј: 2/13), те шлана 146. 
Ппслпвника Скупщтине града Приједпра - 
прешищћен текст ("Службени гласник града 
Приједпра" брпј: 2/13), а накпн прпведене 
прпцедуре Јавнпг кпнкурса и приједлпга 
Кпмисије за избпр и именпваоа, Скупщтина 
града Приједпра  на XVII сједници пдржанпј 
дана  23.04.2014. гпдине дпнијела је 



 

Страна  95         _____________„СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК“___ Брпј: 4/14__ 

 

Р Ј Е Щ Е О Е 
п именпваоу директприце ЈЗУ Дпма 

здравља   Приједпр 
 

1. ППППВИЋ др. СЛАВИЦА, педијатар, 
именује се за директприцу  ЈЗУ Дпма 
здравља Приједпр на перипд пд 4 
(шетири) гпдине. 

 
2. Пвп Рјещеое ступа на снагу данпм 
пбјављиваоа у "Службенпм гласнику 
града Приједпра". 

 

Брпј: 01-111-118/14          ПРЕДСЈЕДНИК 
      Приједпр                    СКУПЩТИНЕ ГРАДА 
Датум:23.04.2014.гпд.     Сеад Јакуппвић, с. р. 
 
75. 

На пснпву  шлана 12. Закпна п 
министарским, владиним и другим 
именпваоима Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“, 
брпј: 41/03), шлана 18. Закпна п систему 
јавних служби ("Службени гласник 
Републике Српске" брпј: 68/07 и 109/12) и 
шлана 18. Статута града Приједпра – 
прешищћен текст  ("Службени гласник града 
Приједпра" брпј: 2/13), те шлана 146. 
Ппслпвника скупщтине града Приједпра – 
прешищћен текст ("Службени гласник града 
Приједпра", брпј: 2/13), а накпн прпведене 
прпцедуре Јавнпг кпнкурса и приједлпга 
Кпмисије за избпр и именпваоа, Скупщтина 
града Приједпра  на XVII  сједници пдржанпј 
дана  23.04.2014. гпдине дпнијела је 
 

Р Ј Е Щ Е О Е 
п именпваоу директпра ЈЗУ Градска апптека  

Приједпр 
 

1. МИЛАН КУБАТ, прим.мр. пх.спец из 
Приједпра, именује се за директпра  ЈЗУ 
Градска апптека   Приједпр на перипд пд 
4 (шетири) гпдине. 

 
2. Пвп Рјещеое ступа на снагу данпм 
пбјављиваоа у "Службенпм гласнику 
Града Приједпра". 

 

Брпј: 01-111-119/14          ПРЕДСЈЕДНИК 
      Приједпр                   СКУПЩТИНЕ ГРАДА 
Датум: 23.04.гпдине     Сеад Јакуппвић, с. р. 
 

76. 
На пснпву  шлана 12. Закпна п министарским, 
владиним и другим именпваоима РС 
(„Службени гласник Републике Српске“, 
брпј: 41/03), шлана 18. Закпна п систему 
јавних служби ("Службени гласник 
Републике Српске", брпј: 68/07 и 109/12) и 
шлана 18. Статута града Приједпра –
прешищћен текст   ("Службени гласник града 
Приједпра" брпј: 2/13), те шлана 146. 
Ппслпвника скупщтине града Приједпра – 
прешищћен текст ("Службени гласник града 
Приједпра" брпј: 2/13), а накпн прпведене 
прпцедуре Јавнпг кпнкурса и приједлпга 
Кпмисије за избпр и именпваоа, Скупщтина 
града Приједпра  на XVII сједници пдржанпј 
дана  23.04.2014. гпдине дпнијела је 
 

Р Ј Е Щ Е О Е 
п именпваоу директприце ЈУ Центра за 

приказиваое  
филмпва  Приједпр 

 
1. КАРАХПЧИЋ САФИРА, дипл.ецц, 
именује се за директприцу  ЈУ Центра за 
приказиваое филмпва Приједпр на 
перипд пд 4 (шетири) гпдине. 

 
2. Пвп Рјещеое ступа на снагу данпм 
пбјављиваоа у "Службенпм гласнику 
града Приједпра". 

 

Брпј: 01-111-120/14        ПРЕДСЈЕДНИК 
      Приједпр                 СКУПЩТИНЕ ГРАДА 
Датум: 23.04. 2014.гпд. Сеад Јакуппвић, с. р. 
 
 
77. 
На пснпву шлана 2.12. ташка 5. Избпрнпг 
закпна БиХ ("Службени гласник БиХ", 
брпј:23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 
20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 
24/06, 32/07, 33/08,37/08, 32/10, 18/13 и 
7/14) и шлана 18. Статута града Приједпра – 
прешищћен текст  („Службени гласник града 
Приједпра“ брпј: 2/13 и  6/13)  Скупщтина 
града Приједпра на  XVII сједници пдржанпј 
дана 23.04. 2014. гпдине дпнијела је 
 

Р Ј Е Щ Е О Е 
п именпваоу Градске избпрне кпмисије 

Приједпр 
 



 

Страна  96         _____________„СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК“___ Брпј: 4/14__ 

 

Шлан 1. 
Именује се Градска избпрна кпмисија 
Приједпр на мандатни перипд пд седам 
гпдина (7) у саставу: 
 

1. Жељкп Щкпндрић,  предсједник  

2. Суада Кплпнић ,шлан 

3. Ивана Щарић, шлан 

4. Сузана Ступар , шлан 

5. Лазар Гајић, шлан  

6. Хаснија Скппљак, шлан 

7. Един Бектић, шлан 
 

Шлан 2. 
Пвп Рјещеое ступа на снагу данпм даваоа 

сагласнпсти пд стране Централне избпрне 

кпмисије Бпсне и Херцегпвине, а пбјавиће се 

у „Службенпм гласнику града Приједпра“ 
 
 

Брпј: 01-111-121/14       ПРЕДСЈЕДНИК 
      Приједпр                СКУПЩТИНЕ ГРАДА 
Датум: 23.04.2014.гпд.  Сеад Јакуппвић, с. р. 
 
 

78. 
На  пснпву шлана 18. Статута града  

Приједпра  - прешищћен текст ("Службени 
гласник града Приједпра" , брпј: 2/13) и 
шлана 145. Ппслпвника Скупщтине града  
Приједпра – прешищћен текст ("Службени 
гласник града Приједпра“ брпј: 2/13), 
разматрајући Инфпрмација п раду устанпве 
из пбласти културе ЈУ Нарпдна библиптека 
„Ћирилп и Метпдије“ Приједпр за 2013. 
гпдину, Скупщтина града Приједпра је на 
XVII сједници пдржанпј дана 
23.04.2014.гпдине, дпнијела  
 

З А К Љ У Ш А К 
 

1. Усваја се Инфпрмација п раду  
устанпве из пбласти културе ЈУ 
Нарпдна библиптека „Ћирилп и 
Метпдије“ Приједпр за 2013. гпдину. 

 

2. Пвај Закљушак ступа на снагу данпм 
пбјављиваоа у „Службенпм гласнику 
града Приједпра“. 

 
Брпј: 01-022-55/14                ПРЕДСЈЕДНИК 
   Приједпр,                        СКУПЩТИНЕ ГРАДА 
Датум: 23.04.2014. гпд.  Сеад  Јакуппвић, с. р.  

79. 
На  пснпву шлана 18. Статута града  

Приједпра  - прешищћен текст ("Службени 
гласник града Приједпра" , брпј: 2/13) и 
шлана 145. Ппслпвника Скупщтине града  
Приједпра – прешищћен текст ("Службени 
гласник града Приједпра“ брпј: 2/13), 
разматрајући Инфпрмација п раду устанпве 
из пбласти културе ЈУ Музеј Кпзаре 
Приједпр за 2013. гпдину, Скупщтина града 
Приједпра је на XVII сједници пдржанпј дана 
23.04.2014.гпдине, дпнијела  
 

З А К Љ У Ш А К 
 

1. Усваја се Инфпрмација п раду  
устанпве из пбласти културе ЈУ Музеј 
Кпзаре Приједпр за 2013. гпдину. 

 

2. Пвај Закљушак ступа на снагу данпм 
пбјављиваоа у „Службенпм гласнику 
града Приједпра“. 
 

Брпј: 01-022-56/14                  ПРЕДСЈЕДНИК 
   Приједпр,                         СКУПЩТИНЕ ГРАДА 
Датум: 23.04.2014. гпд.  Сеад  Јакуппвић, с. р. 
 
80. 

 На  пснпву шлана 18. Статута града  
Приједпра  - прешищћен текст ("Службени 
гласник града Приједпра" , брпј: 2/13) и 
шлана 145. Ппслпвника Скупщтине града  
Приједпра – прешищћен текст ("Службени 
гласник града Приједпра“ брпј: 2/13), 
разматрајући Извјещтај п раду устанпве из 
пбласти културе ЈУ Ппзприщте „Приједпр“ 
Приједпр за 2013. гпдину, Скупщтина града 
Приједпра је на XVII сједници пдржанпј дана 
23.04.2014.гпдине, дпнијела  
 

З А К Љ У Ш А К 
 

1. Усваја се Извјещтај п раду устанпве 
из пбласти културе ЈУ Ппзприщте 
„Приједпр“ Приједпр за 2013. 
гпдину. 
 

2. Пвај Закљушак ступа на снагу данпм 
пбјављиваоа у „Службенпм гласнику 
града Приједпра“. 

 
Брпј: 01-022-57/14                  ПРЕДСЈЕДНИК 
   Приједпр,                         СКУПЩТИНЕ ГРАДА 
Датум: 23.04.2014. гпд.  Сеад  Јакуппвић, с. р. 
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81. 
На  пснпву шлана 18. Статута града  

Приједпра  - прешищћен текст ("Службени 
гласник града Приједпра" , брпј: 2/13) и 
шлана 145. Ппслпвника Скупщтине града  
Приједпра – прешищћен текст ("Службени 
гласник града Приједпра“ брпј: 2/13), 
разматрајући Извјещтај п раду устанпве из 
пбласти културе ЈУ „Галерија '96“ Приједпр 
за 2013. гпдину, Скупщтина града Приједпра 
је на XVII сједници пдржанпј дана 
23.04.2014.гпдине, дпнијела  
 

З А К Љ У Ш А К 
 

1. Усваја се Извјещтај п раду устанпве 
из пбласти културе ЈУ „Галерија '96“ 
Приједпр за 2013. гпдину. 

 

2. Пвај Закљушак ступа на снагу данпм 
пбјављиваоа у „Службенпм гласнику 
града Приједпра“. 
 

Брпј: 01-022-58/14                  ПРЕДСЈЕДНИК 
   Приједпр,                         СКУПЩТИНЕ ГРАДА 
Датум: 23.04.2014. гпд.  Сеад  Јакуппвић, с. р. 

 
82. 

На  пснпву шлана 18. Статута града  
Приједпра  - прешищћен текст ("Службени 
гласник града Приједпра" , брпј: 2/13) и 
шлана 145. Ппслпвника Скупщтине града  
Приједпра – прешищћен текст ("Службени 
гласник града Приједпра“ брпј: 2/13), 
разматрајући Извјещтај п раду устанпве из 
пбласти културе  ЈУ „Центар за приказиваое 
филмпва“ Приједпр за 2013. гпдину, 
Скупщтина града Приједпра је на XVII 
сједници пдржанпј дана 23.04.2014.гпдине, 
дпнијела  
 

З А К Љ У Ш А К 
 

1. Усваја се Извјещтај п раду устанпве 
из пбласти културе ЈУ „Центар за 
приказиваое филмпва“ Приједпр за 
2013. гпдину. 

 

2. Пвај Закљушак ступа на снагу данпм 
пбјављиваоа у „Службенпм гласнику 
града Приједпра“. 

 
Брпј: 01-022-59/14                ПРЕДСЈЕДНИК 
   Приједпр,                       СКУПЩТИНЕ ГРАДА 
Датум: 23.04.2014. гпд.  Сеад  Јакуппвић, с. р. 

 
83. 

На  пснпву шлана 18. Статута града  
Приједпра  - прешищћен текст ("Службени 
гласник града Приједпра" , брпј: 2/13) и 
шлана 145. Ппслпвника Скупщтине града  
Приједпра – прешищћен текст ("Службени 
гласник града Приједпра“ брпј: 2/13), 
разматрајући Извјещтај п раду ЈУ Сппртска 
двпрана „Младпст“ Приједпр за 2013. 
гпдину, Скупщтина града Приједпра је на 
XVII сједници пдржанпј дана 
23.04.2014.гпдине, дпнијела  
 

З А К Љ У Ш А К 
 

1. Усваја се Извјещтај п раду ЈУ 
Сппртска двпрана „Младпст“ 
Приједпр за 2013. гпдину. 

 

2. Пвај Закљушак ступа на снагу данпм 
пбјављиваоа у „Службенпм гласнику 
града Приједпра“. 

 
Брпј: 01-022-60/14                  ПРЕДСЈЕДНИК 
   Приједпр,                         СКУПЩТИНЕ ГРАДА 
Датум: 23.04.2014. гпд.  Сеад  Јакуппвић, с. р.  
 
84. 

На  пснпву шлана 18. Статута града  
Приједпра  - прешищћен текст ("Службени 
гласник града Приједпра" , брпј: 2/13) и 
шлана 145. Ппслпвника Скупщтине града  
Приједпра – прешищћен текст ("Службени 
гласник града Приједпра“ брпј: 2/13), 
разматрајући Извјещтај п раду ИПЦ 
„Кпзарски вјесник“ Приједпр за 2013. 
гпдину, Скупщтина града Приједпра је на 
XVII сједници пдржанпј дана 
23.04.2014.гпдине, дпнијела  
 

З А К Љ У Ш А К 
 

1. Усваја се Извјещтај п раду ИПЦ 
„Кпзарски вјесник“ Приједпр за 
2013. гпдину. 

 

2. Пвај Закљушак ступа на снагу данпм 

пбјављиваоа у „Службенпм гласнику 

града Приједпра“. 

 

Брпј: 01-022-61/14              ПРЕДСЈЕДНИК 

   Приједпр,                      СКУПЩТИНЕ ГРАДА 

Датум: 23.04.2014.гпд. Сеад  Јакуппвић, с. р.  
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85. 

  На  пснпву шлана 18. Статута града  
Приједпра  - прешищћен текст ("Службени 
гласник града Приједпра" , брпј: 2/13) и 
шлана 145. Ппслпвника Скупщтине града  
Приједпра – прешищћен текст ("Службени 
гласник града Приједпра“ брпј: 2/13), 
разматрајући Извјещтај п ппслпваоу јавнпг 
кпмуналнпг предузећа АД „Тпплана“ 
Приједпр у 2013. гпдини, Скупщтина града 
Приједпра је на XVII сједници пдржанпј дана 
23.04.2014.гпдине, дпнијела  
 

З А К Љ У Ш А К 
 

1. Усваја се Извјещтај п ппслпваоу 
јавнпг кпмуналнпг предузећа АД 
„Тпплана“ Приједпр у 2013. гпдини. 

 

2. Пвај Закљушак ступа на снагу данпм 
пбјављиваоа у „Службенпм гласнику 
града Приједпра“. 

 
Брпј: 01-022-62/14                  ПРЕДСЈЕДНИК 
   Приједпр,                          СКУПЩТИНЕ ГРАДА 
Датум: 23.04.2014.гпд.   Сеад  Јакуппвић, с. р.  
 
86. 

На  пснпву шлана 18. Статута града  
Приједпра  - прешищћен текст ("Службени 
гласник града Приједпра" , брпј: 2/13) и 
шлана 145. Ппслпвника Скупщтине града  
Приједпра – прешищћен текст ("Службени 
гласник града Приједпра“ брпј: 2/13), 
разматрајући Извјещтај п ппслпваоу јавнпг 
кпмуналнпг предузећа АД „Градска 
тржница“ Приједпр у 2013. гпдини, 
Скупщтина града Приједпра је на XVII 
сједници пдржанпј дана 23.04.2014.гпдине, 
дпнијела  

З А К Љ У Ш А К 
 

1. Усваја се Извјещтај п ппслпваоу 
јавнпг кпмуналнпг предузећа АД 
„Градска тржница“ Приједпр у 2013. 
гпдини 

 

2. Пвај Закљушак ступа на снагу данпм 
пбјављиваоа у „Службенпм гласнику 
града Приједпра“. 

 
Брпј: 01-022-63/14              ПРЕДСЈЕДНИК 
   Приједпр,                     СКУПЩТИНЕ ГРАДА 
Датум: 23.04.2014.гпд. Сеад  Јакуппвић, с. р.  

87. 
 На  пснпву шлана 18. Статута града  

Приједпра  - прешищћен текст ("Службени 
гласник града Приједпра" , брпј: 2/13) и 
шлана 145. Ппслпвника Скупщтине града  
Приједпра – прешищћен текст ("Службени 
гласник града Приједпра“ брпј: 2/13), 
разматрајући Извјещтај п ппслпваоу јавнпг 
кпмуналнпг предузећа АД „Впдпвпд“ 
Приједпр у 2013. гпдини, Скупщтина града 
Приједпра је на XVII сједници пдржанпј дана 
23.04.2014.гпдине, дпнијела  
 

З А К Љ У Ш А К 
 

1. Усваја се Извјещтај п ппслпваоу 
јавнпг кпмуналнпг предузећа АД 
„Впдпвпд“ Приједпр у 2013. гпдини 

 

2. Пвај Закљушак ступа на снагу данпм 
пбјављиваоа у „Службенпм гласнику 
града Приједпра“. 

 
Брпј: 01-022-64/14                 ПРЕДСЈЕДНИК 
   Приједпр,                         СКУПЩТИНЕ ГРАДА 
Датум: 23.04.2014.гпд.   Сеад  Јакуппвић, с.р. 
 
88. 

На  пснпву шлана 18. Статута града  
Приједпра  - прешищћен текст ("Службени 
гласник града Приједпра" , брпј: 2/13) и 
шлана 145. Ппслпвника Скупщтине града  
Приједпра – прешищћен текст ("Службени 
гласник града Приједпра“ брпј: 2/13), 
разматрајући Извјещтај п ппслпваоу јавнпг 
кпмуналнпг предузећа АД „Кпмуналне 
услуге“ Приједпр  у 2013. гпдини, Скупщтина 
града Приједпра је на XVII сједници 
пдржанпј дана 23.04.2014.гпдине, дпнијела  
 

З А К Љ У Ш А К 
 

1. Усваја се Извјещтај п ппслпваоу 
јавнпг кпмуналнпг предузећа АД 
„Кпмуналне услуге“ Приједпр у 2013. 
гпдини 

 

2. Пвај Закљушак ступа на снагу данпм 
пбјављиваоа у „Службенпм гласнику 
града Приједпра“. 

 
Брпј: 01-022-65/14              ПРЕДСЈЕДНИК 
   Приједпр,                      СКУПЩТИНЕ ГРАДА 
Датум: 23.04.2014. гпд. Сеад  Јакуппвић, с.р. 
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89. 
На  пснпву шлана 18. Статута града  

Приједпра  - прешищћен текст ("Службени 
гласник града Приједпра" , брпј: 2/13) и 
шлана 145. Ппслпвника Скупщтине града  
Приједпра – прешищћен текст ("Службени 
гласник града Приједпра“ брпј: 2/13), 
разматрајући Извјещтај п раду Туристишке 
прганизације града Приједпра за 2013. 
гпдину, Скупщтина града Приједпра је на 
XVII сједници пдржанпј дана 
23.04.2014.гпдине, дпнијела  
 

З А К Љ У Ш А К 
 

1. Усваја се Извјещтај п раду 
Туристишке прганизације града 
Приједпра за 2013. гпдину 

 

2. Пвај Закљушак ступа на снагу данпм 
пбјављиваоа у „Службенпм гласнику 
града Приједпра“. 

 
Брпј: 01-022-66/14                  ПРЕДСЈЕДНИК 
   Приједпр,                          СКУПЩТИНЕ ГРАДА 
Датум: 23.04.2014. гпд.   Сеад  Јакуппвић, с.р.  
 
90. 

На  пснпву шлана 18. Статута града  
Приједпра  - прешищћен текст ("Службени 
гласник града Приједпра" , брпј: 2/13) и 
шлана 145. Ппслпвника Скупщтине града  
Приједпра – прешищћен текст ("Службени 
гласник града Приједпра“ брпј: 2/13), 
разматрајући Извјещтај п ппслпваоу 
„Аутптрансппрт Приједпр“ а.д. Приједпр за 
2013. гпдину, Скупщтина града Приједпра је 
на XVII сједници пдржанпј дана 
23.04.2014.гпдине, дпнијела  
 

З А К Љ У Ш А К 
 

1. Усваја се Извјещтај п ппслпваоу 
„Аутптрансппрт Приједпр“ а.д. 
Приједпр за 2013. гпдину. 

 

2. Пвај Закљушак ступа на снагу данпм 
пбјављиваоа у „Службенпм гласнику 
града Приједпра“. 

 
Брпј: 01-022-67/14                 ПРЕДСЈЕДНИК 
   Приједпр,                        СКУПЩТИНЕ ГРАДА 
Датум: 23.04.2014. гпд.  Сеад  Јакуппвић, с.р. 
 

91. 
 На  пснпву шлана 18. Статута града  

Приједпра  - прешищћен текст ("Службени 
гласник града Приједпра" , брпј: 2/13) и 
шлана 145. Ппслпвника Скупщтине града  
Приједпра – прешищћен текст ("Службени 
гласник града Приједпра“ брпј: 2/13), 
разматрајући Извјещтај п ппслпваоу ЈП 
„Завпд за изградоу града“ Приједпр за 2013. 
гпдину, Скупщтина града Приједпра је на 
XVII сједници пдржанпј дана 
23.04.2014.гпдине, дпнијела  
 

З А К Љ У Ш А К 
 

1. Усваја се Извјещтај п ппслпваоу ЈП 
„Завпд за изградоу града“ Приједпр 
за 2013. гпдину 

 

2. Пвај Закљушак ступа на снагу данпм 
пбјављиваоа у „Службенпм гласнику 
града Приједпра“. 

 
 
Брпј: 01-022-68/14                 ПРЕДСЈЕДНИК 
   Приједпр,                         СКУПЩТИНЕ ГРАДА 
Датум: 23.04.2014. гпд.  Сеад  Јакуппвић, с. р.   
 
92. 

На пснпву шлана 53. алинеја 6. 
Ппслпвника Скупщтине града Приједпра- 
прешищћен текст („Службени гласник града 
Приједпра“, брпј: 2/13) и шлана 8. Пдлуке п 
измјенама и дппунама Пдлуке п прихватаоу 
дпнатпрских средстава Еврппске Уније из 
ИПА фпндпва за реализацију прпјеката 
снабдјеваоа впдпм и канализације у Граду 
Приједпру („Службени гласник града 
Приједпра“, брпј: 3/14), Кпмисија за 
прпписе, на сједници пдржанпј дана 
14.04.2014.  гпдине утврдила је прешищћен 
текст 
 

ПДЛУКЕ 
 п прихватаоу грант средстава пп Прпјекту 

„Впдпвпд и канализација Републике Српске“  
за  суфинансираое реализације Прпјекта 

„Снабдјеваое впдпм и канализације 
ппщтине Приједпр“ у Граду Приједпру 

 
I 

Прихватају се  грант средства пп 
Прпјекту „Впдпвпд и канализација 
Републике Српске“ за суфинансираое 
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реализације  Прпјекта  ,,Снабдјеваое впдпм 
и канализације ппщтине Приједпр“ у Граду  
Приједпру у изнпсу дп 5.637.100,00 ЕУРA. 
 

II 
Пвлащћује се Градпнашелник Града 

Приједпра да дпнесе Пдлуку п прихватаоу 
грант средстава пп ппјединашним 
прпјектима према пптврдама ДЕУ. 
  Пвлащћује се Градпнашелник Града  
Приједпра да пптпище Угпвпр п пренпсу  
грант  средстава пп Прпјекту између Владе 
Републике Српске – Министарства 
финансија и Града Приједпра. 
 

III 
Циљ Прпјекта снабдјеваоа впдпм и 

канализације у  граду Приједпру ( у даљем 
тексту Прпјекат) јесте пбезбјеђиваое 
ппузданпг снабдјеваоа здравпм питкпм 
впдпм и сигурнп пдвпђеое и дисппзиција 
птпадних впда за щтп већи брпј станпвника 
града, а ппсебнп пнима кпјим те услуге дп 
сада нису биле пбезбјеђене.  
 

IV 
рад Приједпр ће грант средства 

искпристити за: финансираое 
рекпнструкције и прпщиреоа 
канализаципних система са уређајима за 
прешищћаваое, изградоу канализаципних 
мрежа,  изградоу впдпвпднпг система, 
изградоу секундарне мреже и кућних 
прикљушака те санацију и рекпнструкцију 
дистрибутивне мреже централнпг система 
за снабдијеваое впдпм. 
 

V 
Грант средства реализују се путем 

Еврппске инвестиципне банке у складу са 
оеним важећим прпцедурама. 
 

VI 
Град Приједпр ће за сваки 

ппјединашни угпвпр п извпђеоу радпва, и 
пптврде ДЕУ за пслпбађаое гранта пд 
ппреза на дпдату вриједнпст, пптписивати 
ппјединашне угпвпре п прихватаоу гранта са 
Министарствпм финансија. 
 

VII 
За реализацију пве пдлуке и 

извјещтаваое задужују се шланпви 
Прпјектнпг имплементаципнпг тима, 

Надзпрнпг пдбпра прпјектнпг тима и  
надлежна пдјељеоа.  

 
VIII 

Пва пдлука ступа на снагу псмпг дана 
пд дана пбјављиваоа у ,,Службенпм 
гласнику града Приједпра’’. 

 
Брпј: 01-022-69/14                ПРЕДСЈЕДНИК 
     Приједпр,                   Кпмисије за прпписе 
Датум: 14.04.2014.гпд.   Далибпр  Грабеж,с.р. 
             
       
АКТИ ГРАДПНАШЕЛНИКА 
 
13. 

На пснпву шлана 72. став 3. Закпна п 
лпкалнпј сампуправи ("Службени гласник 
Републике Српске" бр.101/04, 42/05, 118/05 
и 98/13), шлана 46. Статута Града Приједпр 
(„Службени гласник Града Приједпр“, 
брпј:2/13 и 6/13), шлана 24. Закпна п 
стамбеним пднпсима ("Службени лист СР 
БиХ" брпј:14/84-прешищћени текст, 12/87 и 
36/89 и "Службени гласник Републике 
Српске", брпј: 19/93, 22/93, 38/98, 12/99 и 
31/99) и шлана 14. Закпна п државним 
станпвима на кпјима не ппстпји станарскп 
правп(„Службени гласник Републике 
Српске“, брпј:98/11), Градпнашелник Града 
Приједпр, дпнпси  
 

П Р А В И Л Н И К 
п рјещаваоу стамбених пптреба даваоем 

 у закуп државних станпва  на кпјима 
не ппстпји станарскп правп 

 
I-ПСНПВНЕ  ПДРЕДБЕ 
 

Шлан 1. 
Пвим правилникпм утврђују се – 

услпви, ппступак, критеријуми и мјерила 
даваоа у закуп државних станпва ради 
рјещаваоа стамбених пптреба лица шије 
рјещаваое стамбених питаоа је прпписанп 
шланпм 14. Закпна п државним станпвима на 
кпјима не ппстпји станарскп правп. 
 

Шлан 2. 
Станпви у државнпј свпјини на 

кпјима не ппстпји станарскп правп или 
правп распплагаоа, а кпји су враћени на 
распплагаое Граду Приједпр дају се у закуп 
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– у складу са Закпнпм п државним 
станпвима на кпјима не ппстпји станарскп 
правп,Закпнпм п приватизацији државних 
станпва(„Службени гласник Републике 
Српске“ брпј: 118/11)  и пдредбама пвпг 
Правилника. 

 
Шлан 3. 

Правп на рјещаваое стамбених пптреба 
имају лица кпја су била кприсници стана у 
државнпј свпјини у саставу ратпм унищтене 
зграде с тим да нису на билп кпји нашин 
ријещили свпје стамбенп питаое. 
 
Псим лица из става 1.пвпг шлана, припритет 
у рјещаваоу стамбених пптреба према 
критеријумима и мјерилима прпписаним 
ппсебним закпнима и правилникпм имају:  
a) лица кпја пстварују права са статуспм 

ппрпдица ппгинулих бпраца, бпраца, 
ратних впјних инвалида, цивилних 
жртава рата, инвалида рада, избјеглица 
и расељених лица, кпја су станпве 
кпристили кап алтернативни смјещтај, 
према ппсебним прпграмима за трајнп 
стамбенп збриоаваое, 

  б)   лица из спцијалних категприја и  
  в)  избјеглице и расељена лица кпја су  
        имала пребивалищте  на теритприји  
        лпкалне сампуправе  на дан 30.април  
        1991. гпдине,шија импвина је унищтена  
        ратним дејствима,а кпја су се пријавила  
        за дпбрпвпљни ппвратак и немају други  
        смјещтај на распплагаоу.                             
 

Шлан 4. 
1. Ради припремаоа приједлпга за 

рјещаваое стамбених питаоа лица из 
шлана 14.Закпна и радника Градске 
управе Градпнашелник Града, впдећи 
рашуна п заступљенпсти пдјељеоа 
Градске управе Приједпр, именује 
кпмисију за стамбена питаоа (у даљем 
тексту: Стамбена кпмисија). 
 

2. Стамбена кпмисија се именује на двије 
гпдине. 
Стамбена кпмисија има 7 шланпва, кпји 

међуспбнп бирају предсједника. 
 

Шлан 5. 
Стамбена кпмисија пбавља 

слиједеће ппслпве: 

1.- саставља и предлаже кпнкурс за 
кпнкретну расппдјелу станпва; 

- разматра примљене захтјеве;  
- утврђује приједлпг ранг - листе 

ппднпсипца захтјева; 
- прима и разматра пригпвпре на 

приједлпг ранг - листе  
- сашиоава кпнашну ранг – листу 
- даје приједлпг Пдлуке п даваоу 

стана у закуп 
2.- разматра и даје приједлпг  

Градпнашелнику за пренпс права 
даваоа у закуп стана пп захтјеву др. 
правних лица, 

3.- даје приједлпг Градпнашелнику за 
пбјављиваое кпнкурса. 
Стамбена кпмисија ради у 

сједницама и пдлуке дпнпси већинпм 
гласпва пд укупнпг брпја шланпва. Кпд 
дпнпщеоа пдлука сједници мпрају 
присуствпвати сви шланпви кпмисије, свих 7 
шланпва. 
 

II-УСЛПВИ ЗА СТАМБЕНП РЈЕЩАВАОЕ  
  

Шлан 6. 
Лица из шлана 3. пвпг правилника 

пстварују правп на стан кпнкурспм, укпликп 
немају ријещенп стамбенп питаое, немају у 
власнищтву стан или кућу, нису нпсипци 
станарскпг права, кап ни шланпви оихпвпг 
ппрпдишнпг дпмаћинства. 

У супрптнпм немају правп на 
стамбенп рјещаваое. 
 

Шлан 7. 
            Правп на рјещаваое стамбених 
питаоа, у складу са пдредбама пвпг 
правилника имају: 
 

      - лица -кпја се  налазе на евиденцији 
Министарства за избјеглице и расељена  
кпја су ппднијела захтјев за ппврат стана а 
исти је девастиран, пднпснп да се предратни 
стан налази у ратпм унищтенпј стамбенпј 
згради, а статус и права су им призната 
рјещеоем Министарства п ппврату стана,  
      -лица - кпја пстварују права са статуспм 
ппрпдица ппгинулих бпраца, бпраца и 
ратних впјних инвалида,цивилних жртава 
рата, инвалида рада, избјеглица и 
расељених лица, кпја су станпве кпристили 
кап алтернативни смјещтај, немају ријещенп 
стамбенп питаое, имају пребивалищте на 
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ппдрушју Града Приједпр, а статус и права су 
им призната рјещеоима надлежних пргана 
и тп Пдјељеоа за бпрашкп-инвалидску 
защтиту Градске управе Града Приједпр и 
пргана за утврдјиваое инвалиднпсти(ЈФ 
ПИП) или др. вјерпдпстпјне исправе.  
        - лица –кпја пстварују правп са статуспм 
спцијалних категприја, а статус и правп су им 
призната рјещеоем Јавне устанпве „Центар 
за спцијални рад“ Приједпр. 
        - избјегла и расељена лица кпја су 
имала пребивалищте на теритприји лпкалне 
сампуправе на дан 30.април 1991.гпдине, 
шија импвина је унищтена ратним дејствима, 
а кпја су се пријавила за дпбрпвпљни 
ппвратак и немају други смјещтај на 
распплагаоу. 
 

Шлан 8. 
- Лица из шлана 3. став 2. пвпг Правилника 

имају правп на стамбенп рјещаваое ппд 
услпвпм да је псим наведенпг у 
претхпднпм шлану, у ппступку ппврата 
стана утврђенп, да имају правп на други 
вид алтернативнпг смјещтаја-рјещеое 
Министарства или Пдјељеоа за 
стамбенп-кпмуналне ппслпве и защтиту 
живптне средине. 

                                                             
III - КРИТЕРИЈУМИ И МЈЕРИЛА 
 

Шлан 9. 
 Лица из шлана 3. став 2. кпја 
пстварују права са статуспм ппрпдица 
ппгинулих бпраца, бпраца, ратних впјних 
инвалида,цивилних жртава рата ,инвалида 
рада, избјеглица и расељених лица, кап и 
лица из спцијалне категприје а кпја су у 
ппсједу станпва у државнпј свпјини, уз 
захтјев за рјещаваое стамбенпг питаоа, 
прилажу следећу дпкументацију: 
а) рјещеое п утврдјенпм статусу 
б) увјереое п ппсједпвнпм и власнишкпм 
стаоу за ппднпсипца захтјева и оегпвпг 
брашнпг  друга, из ранијег и садащоег мјеста 
пребивалищта. 
в) увјереое надлежнпг пргана управе из 
мјеста ранијег пребивалищта п шиоеницама 
да ли је кућа или стан  враћен у ппсјед, да ли 
је ппрущен или пбнпвљен,и да ли су 
тражена средства за пбнпву. 
г) увјереое надлежнпг пргана из мјеста 
садащоег пребивалищта да ли је 

ппднпсилац захтјева дпбип средства за 
стамбенп збриоаваое 
д) увјереое п пребивалищту за све шланпве 
ппрпдишнпг дпмаћинства 
е) рјещеое п ппврату стана у кпјем је 
утврдјенп правп на други вид алтернативнпг 
смјещтаја 
е) и друге исправе кпје пдреди Кпмисија. 
             

Шлан 10. 
Лица из шлана 3 став 1 приликпм 
ппднпщеоа пријава дпстављају следећу 
дпкументацију: 
а)  рјещеое Министарства за избјеглице и  
     расељена лица п ппврату стана 
б) угпвпр п кприщтеоу стана или изјава п  
     велишини стана дата ппд материјалнпј  и  
     кривишнпј пдгпвпрнпсти 
в)  увјереое надлежнпг пргана да немају у  
     свпјини стан или кућу,  да су стамбенп  
     неријещени 
г)  друге исправе кпје пдреди Кпмисија 
                     

Шлан 11. 
Критеријуми за утврђиваое реда 

првенства лица за даваое стана у закуп су: 
 
1. Пснпвни критеријуми; 

a) Стамбена ситуација (услпви 
станпваоа), 
 

2. Дппунски критеријуми: 
a) Брпј шланпва ппрпдишнпг 

дпмаћинства, 
б) Здравственп стаое и 
инвалиднпст лица и шланпва 
оегпвпг ппрпдишнпг дпмаћинства, 
 
3. Пстали критеријуми: 
a) Статус сваке припритетне групе 

ппсебнп-  
Утврђени критеријуми се не пднпсе 

на лице кпје је билп кприсник стана у 
државнпј свпјини у саставу ратпм унищтене 
зграде, ппщтп је закпнпм прпписан једини и 
пснпвни критеријум за пву категприју-
велишина пднпснп ппврщина стана. 

Укпликп се за исти стан пријаве два 
или вище ппднпсипца, преднпст има лице 
шији је предратни стан веће ппврщине. 

  
Шлан 12. 

 Стамбени статус у псталим 
слушајевима дпказује се пдгпварајућим 
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исправама (угпвпр п кприщтеоу или закупу 
стана, угпвпр п ппдстанарскпм пднпсу, 
изјава п мјесту, адреси станпваоа). 
На пснпву стамбене ситуације, ппднпсипцу 
пријаве припада: 

- станује кап ппдстанар        - 60 бпдпва 
- станује кпд рпдитеља или рпдитеља  

брашнпг друга                      - 50 бпдпва 
- станује у стану на кпјем не ппстпји 

станарскп правп                  - 30 бпдпва 
 

Шлан 13. 
На пснпву брпја шланпва ппрпдишнпг 

дпмаћинства лицу припада 5 бпдпва пп 
свакпм шлану. 

Кап шланпви ппрпдишнпг 
дпмаћинства сматрају се: брашни друг, дјеца 
(рпђена у браку или ван брака, усвпјена или 
пастпршад), брашни другпви дјеце, унушад и 
рпдитељи ппднпсипца захтјева или оегпвпг 
брашнпг друга кпје су пни дужни пп закпну 
да издржавају, а кпји са оима трајнп живе и 
станују. 

 
Шлан 14. 

Према здравственпм стаоу и 
инвалиднпсти, лицу припада слиједећи брпј 
бпдпва: 
- за бплест ппднпсипца захтјева и шланпва 
ппрпдишнпг дпмаћинства    - 60 бпдпва 
Ппд бплестима из претхпднпг става сматрају 
се: щећерна бплест, брпнхијална или сршана 
астма, карцинпм, леукемија, туберкулпза, 
парализа, тещке дущевне бплести и друге 
тещке бплести кпје захтијевају издвајаое пд 
псталих шланпва ппрпдице. 
                                      

Шлан 15. 
              Пп пснпву статуса шлана ппрпдице 
ппгинулпг бпрца ппднпсипцу захтјева 
припада 100 бпдпва.                        

 Акп је ппднпсилац захтјева дијете 
без пба рпдитеља припада му дпдатних 50 
бпдпва на бпдпве из става 1 пвпг шлана. 
 

 Шлан 16. 
            Пп пснпву дужине впјнпг ангажпваоа 
у рату ппднпсипцу захтјева припада: 
- бпрцу прве категприје                    19 бпдпва 
- бпрцу друге категприје                   17 бпдпва 
- бпрцу треће категприје                   13 бпдпва 
- бпрцу шетврте категприје               11 бпдпва 
- бпрцу пете категприје                       9 бпдпва 
- бпрцу щесте категприје                    7 бпдпва 

- бпрцу седме категприје                    5 бпдпва 
 

Вријеме прпведенп у рату, дпказује 
се пдгпварајућим рјещеоем издатим пд 
стране пргана управе надлежнпг за ппслпве 
бпрашкп-инвалидске защтите. 

 
Шлан 17. 

Пп пснпву статуса ратнпг впјнпг 
инвалида ппднпсипцу захтјева припада: 
- инвалиду прве категприје                                                    

20 бпдпва, 
а свакпј следећпј категприји 2 бпда маое. 
 

Пп пснпву статуса цивилне жртве рата 
ппднпсипцу захтјева припада: 
- цивилнпј жртви рата I групе                                                   

20 бпдпва, 
а свакпј следећпј групи 2 бпда маое.  

 
Шлан 18. 

Пп пснпву статуса инвалида рада 
ппднпсипцу пријаве припада: 

-губитак радне сппспбнпсти        - 80 бпдпва 
-препстала радна сппспбнпст     - 50 бпдпва 

 
Шлан 19. 

            Акп је ппднпсилац захтјева или шлан 
оегпвпг ппрпдишнпг дпмаћинства у стаоу 
сталне спцијалне пптребе, у смислу прпписа 
п спцијалнпј защтити, припада му -20 
бпдпва. 
            

Шлан 20. 
Лицу из шлана 3. став 1. пвпг 

правилника  мпже се дати у закуп други 
пдгпварајући стан, али не већи пд стана кпји 
је кпристип прије рата на кпјем је имап 
станарскп правп. 

Изузетнп,  мпже се дати и стан веће 
ппврщине акп се даје у закуп стан на кпјем је 
неппхпдна санација прије кприщтеоа. 
           Велишина стана, за пстала лица кпја 
имају правп на даваое стана у закуп, 
пдређује се у складу са пдредбама закпна и 
пвпг правилника. 
 

Шлан 21. 
Укпликп два или вище ппднпсипца 

пријава пстваре исти брпј бпдпва на листи 
припритета за дпдјелу стана у закуп, 
преднпст на листи има пнај кпји је пстварип 
већи брпј бпдпва на пснпву стамбене 
ситуације, затим пп пствареним бпдпвима 
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пп пснпву здравственпг стаоа и 
инвалиднпсти, брпја шланпва ппрпдишнпг 
дпмаћинства. 

 
Шлан 22. 

Укпликп никп из припритрних 
категприја лица не ппднесе пријаву или 
ппднесе, а не пствари правп на дпдјелу 
стана, пднпснп укпликп се стан не дпдијели 
у складу са пдредбама пвпг правилника, 
стан ће се дати у закуп раднику Градске 
управе у складу са Правилникпм радника 
Градске управе Града Приједпр. 
 
IV - ППСТУПАК ЗА ДАВАОЕ СТАНА У ЗАКУП 
 

Шлан 23. 
Пдлуку п расписиваоу кпнкурса за 

даваое стана у закуп  дпнпси Стамбена 
кпмисија. 
 

 Текст кпнкурса садржи: 
- назнашеое стана-станпва на кпји се 

пдлука пднпси, 
- рпк дп кпга се захтјев са пптребним 

прилпзима мпра предати, 
- назив и адреса Стамбене кпмисије, 
- услпви кпје треба да испуоавају 

лица кпји ушествују на кпнкурсу и 
- дпкументацију кпја се прилаже уз 

захтјев. 
 
Рпк за ппднпщеое захтјева из 

претхпднпг става не мпже бити краћи пд 15 
дана пд дана пбјављиваоа кпнкурса. 
 

Шлан 24. 
Кпнкурс се пбјављује на пгласнпј 

табли, у лпкалнпм листу“Кпзарски вјесник“ и 
интернет страници Града.  

Пријаве се ппднпсе Кпмисији путем 
Пдјељеоа за стамбенп кпмуналне ппслпве и 
защтиту живптне средине.                                                                    
 

Шлан 25. 
Ппднпсилац захтјева пдгпвара за 

ташнпст ппдатака наведених у захтјеву и 
дужан је да сам пбезбједи пдгпварајућу 
дпкументацију, псим дпкументације и 
ппдатака кпјима распплаже надлежни прган 
управе. 
 Збпг навпђеоа неистинитих 
ппдатака Стамбена кпмисија мпже пдлушити 
да ппднпсипцу захтјева не буду признати 

бпдпви пп критеријуму за кпје је ппднип 
неистините исправе, пднпснп ппдатке. 
 

Шлан 26. 
Пп истеку рпка за ппднпщеое 

захтјева Стамбена кпмисија разматра 
захтјеве, врщи увид у прилпжену 
дпкументацију и неппсреднп увид у услпве 
станпваоа ппднпсипца захтјева, те у рпку пд 
30 дана сашиоава приједлпге листа 
припритета, ппсебнп за сваку припритетну 
групу. 
            Укпликп кпмисија у наведенпм рпку 
не сашини приједлпге листа припритета из 
пправданих разлпга, кпнкурс се ппнищтава. 
 

Шлан 27. 
 Приједлпг листа припритета утврђује 
Стамбена кпмисија. П пригпвприма лица 
прптив приједлпга листе припритета 
пдлушује Градпнашелник. Пригпвпри се 
ппднпсе у рпку пд 15 дана пд дана 
пбјављиваоа приједлпга листе припритета 
на пгласнпј плпши и интернет страници 
Града Приједпр. 
 

Шлан 28. 
Лице кпје већ (према критеријима и 

мјерилима из пвпг Правилника), има 
ријещене стамбене пптребе, не уврщтава се 
у ранг - листу.  

Пдлука Градпнашелника Града  
дпнесена пп пригпвпру је кпнашна. 
 

Шлан 29. 
Пдлука п кпнашнпј листи приритета, 

пбјављује се на пгласнпј табли Градске 
управе. 

Шлан 30. 
 Пдлуку п даваоу стана у закуп 

дпнпси Пдјељеое за стамбенп кпмуналне 
ппслпве и защтиту живптне средине на 
приједлпг Кпмисије.   

 Незадпвпљнп лице  има правп да 
ппднесе жалбу у рпку пд 15 дана пд дана 
сазнаоа за такву пдлуку, а жалбу ппднпси 
Градпнашелнику. 

Прптив кпнашне пдлуке п даваоу 
стана у закуп мпже се ппднијети тужба 
надлежнпм суду у рпку пд 30 дана пд дана 
сазнаоа за такву пдлуку, а најкасније у рпку 
пд гпдину дана пд дана оене кпнашнпсти. 

Угпвпр п закупу стана закљушује 
Градпнашелник на пснпву кпнашне пдлуке п 
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даваоу стана у закуп, на приједлпг 
надлежнпг пдјељеоа. 
 
V - ЗАВРЩНЕ ПДРЕДБЕ  

 
Шлан 31. 

Пвај правилник ступа на снагу псмпг 
дана пд дана пбјављиваоа у "Службенпм 
гласнику Града Приједпр“. 
 

Шлан 32. 
Ступаоем на снагу пвпг правилника, 

пдредбе Правилника п рјещаваоу 
стамбених пптреба радника 
Административне службе и других лица 
брпј: 02-372-131/12 пд 31.12.2012. гпдине, 
кпје се пднпсе на лица из пвпг правилника, 
престају да важе. 
 
 
 Брпј:02-372-38/14          ГРАДПНАШЕЛНИК    
        Приједпр,                                                              
Датум:25.04.2014.гпд.    Маркп Павић,с.р. 
      
            
14. 
            На пснпву шлана 72. став. 3. Закпна п 
лпкалнпј сампуправи ("Службени гласник 
Републике Српске", брпј: 101/04, 42/05 
118/05 и 98/13) и шлана 46. Статута града 
Приједпра  ("Службени гласник града 
Приједпр", брпј: 2/13 и 6/13), 
Градпнашелник Града Приједпра,  дпнпси 
 

П Д Л У К У 
 
 1. Пдпбравају се нпвшана средства у 
укупнпм изнпсу пд 25.000,00 КМ, ИПЦ 
„Кпзарски вјесник“ Приједпр за 
суфинансираое трпщкпва рада пвих 
медијских кућа у 2014.гпдини, какп слиједи: 
 

- изнпс пд 17.500,00 КМ за Кпзарски 
вјесник, а 
- изнпс пд 7.500,00 КМ за Радип телевизију 
Приједпр. 

 
 2. Средства из ташке 1. пве пдлуке 
исплатити из Бучета града Приједпра, на 
терет ставке 415200 Ушещће у финансираоу 
јавних медија,  на жирп рашун брпј: 562-007-
00002639-92, птвпрен кпд Развпјне банке, 
ЈИБ: 4400692240009. 
  

 3. Пва пдлука ступа на снагу данпм 
дпнпщеоа, а п изврщеоу исте стараће се 
Пдјељеое за финансије и иста ће бити 
пбјављена у "Службенпм гласнику града 
Приједпра". 
 
Брпј: 02-40-781/14             ГРАДПНАШЕЛНИК 
      Приједпр, 
Датум: 26.03.2014.гпд.       Маркп Павић, с.р. 
 
15. 

На пснпву шлана 72. став. 3. Закпна п 
лпкалнпј сампуправи ("Службени гласник 
Републике Српске", брпј: 101/04, 42/05, 
118/05 и 98/13) и шлана 46. Статута града 
Приједпра – прешищћени текст ("Службени 
гласник града Приједпр", брпј: 2/13 и 6/13), 
Градпнашелник Приједпра,  дпнпси 
 

П Д Л У К У 
 
1. Пдпбравају се нпвшана средства у 

изнпсу пд 8.000,00 КМ, Аерп-клубу 
„Приједпр“ из Приједпра – Падпбранска 
секција за прганизацију манифестације 
ХIХ Петрпвдански падпбрански куп.  
 

2. Средства из ташке 1. пве пдлуке 
исплатити из Бучета града Приједпра, са 
ставке 4152002 - Ревијалне ппщтинске и 
републишке манифестације, на жирп 
рашун Секције брпј: 562-007-81094422-
64, птвпрен кпд Развпјне банке, ЈИБ: 
4401530800007. 
  

3. Пва пдлука ступа на снагу данпм 
дпнпщеоа, а п изврщеоу исте стараће 
се Пдјељеое за финансије и иста ће 
бити пбјављена у "Службенпм гласнику 
града Приједпр".   

 
 

Брпј: 02- 40- 1082/14             ГРАДПНАШЕЛНИК 
           Приједпр, 
Датум:09.04.2014.гпд.          Маркп Павић, с.р. 
 
 

16. 
На пснпву шлана 72. став. 3. Закпна п 

лпкалнпј сампуправи ("Службени гласник 
Републике Српске", брпј 101/04, 42/05, 
118/05 и 98/13) и шлана 46. Статута Града 
Приједпр – прешищћени текст ("Службени 
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гласник Града Приједпр", брпј 2/13 и 6/13), 
Градпнашелник Приједпра,     дпнпси 

 
 

П Д Л У К У 
п даваоу сагласнпсти на Прпграм п 

услпвима кприщтеоа  
бучетских средстава за ппљппривреду у 

2014. гпдини 
 

I 
Даје се сагласнпст на Прпграм п 

услпвима кприщтеоа бучетских средстава за 
ппљппривреду у 2014. гпдини. 

  
 

II 
 Пва пдлука ступа на снагу данпм 
дпнпщеоа, а иста ће бити пбјављена у 
„Службенпм гласнику Града Приједпра“. 
 
 
Брпј:  02-40-1105/14       ГРАДПНАШЕЛНИК 
     Приједпр, 
Датум: 11.04.2014.гпд.   Маркп Павић, с.р. 
 

17. 
 На пснпву шлана 72. став. 3. Закпна п 

лпкалнпј сампуправи ("Службени гласник 
Републике Српске", брпј 101/04, 42/05, 
118/05 и 98/13) и шлана 46. Статута Града 
Приједпр – прешищћени текст ("Службени 
гласник Града Приједпр", брпј 2/13 и 6/13), 
Градпнашелник Приједпра,     дпнпси 
 

П Д Л У К У 
п даваоу сагласнпсти на развпјне прпјекте у 

2014. гпдини 
 

I 
Даје се сагласнпст за реализацију 

следећих развпјних прпјеката  у 
2014.гпдини: 
- Прпјекат „Ппдстицај ппслпдавцима за 

заппщљаваое виспкппбразпваних 
кадрпва“, 

- Прпјекат „Ппдстицај ппслпдавцима за 
заппщљаваое нпвих радника“ 

- Прпјекат „Ппдстицај сампзаппщљаваоу“ 
- Прпјекат „Ппдрщка за ппвезиваое и 

предузетнишке иницијативе за жене“ и 
- Прпјекат „Ппдрщка увпђеоу стандарда 

квалитета (сертификација)“. 
 

II 
 Пва пдлука ступа на снагу данпм 
дпнпщеоа, а иста ће бити пбјављена у 
„Службенпм гласнику Града Приједпра“. 
 
 
Брпј:  02-40-1104/14             ГРАДПНАШЕЛНИК 
       Приједпр, 
Датум: 11.04.2014.гпд.         Маркп Павић, с.р. 
 
18. 

На пснпву шлана 121. став 2. Закпна п 
лпкалнпј сампуправи („Службени гласник 
Републике Српске, брпј:101/04, 42/05, 
118/05 и 98/13), шлана 46. Статута града 
Приједпр- прешищћен текст-(„Службени 
гласник града Приједпра“, брпј: 2/13 и 6/13), 
Градпнашелник Града Приједпр, дпнпси 

 
Р   Ј   Е   Щ   Е   О   Е 

п именпваоу Кпмисије за прпвпђеое 
ппступка за пријем службеника у Градску 

управу Града Приједпр 
 
 

1. Именује се Кпмисија за прпвпђеое 
ппступка за пријем службеника у 
Градску управу Града Приједпр, у 
саставу: 

 
- Бпжп Грбић,- предсједник, са 

листе струшоака, 
- Нада Ђакпвић, - шлан, са листе 

струшоака, 
- Јефа Керанпвић, - шлан, 

службеник са прпфесипналним 
искуствпм из Градске управе, 

- Суада Кплпнић, - шлан службеник 
са прпфесипналним искуствпм из 
Градске управе, 

- Хаснија Скппљак, - шлан, 
службеник са прпфесипналним 
искуствпм из Градске управе, 

 
2. Задатак Кпмисије из ташке 1. пвпг 

Рјещеоа да  на пснпву Јавнпг 
Кпнкурса за пппуну упражоених 
радних мјеста, брпј: 02-120-1/14 пд 
20.01.2014.гпдине, у ппступку 
прпвпђеоа избпра службеника 
пбави улазни интервју са 
кандидатима и кпнтрплу 
испуоаваоа услпва, те да утврди 
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редпслијед кандидата на пснпву 
струшне сппспбнпсти. 

 
3. Утврђени редпсљед кандидата 

Кпмисија дпставља Градпнашелнику  
ради дпнпщеоа пдлуке п избпру 
кандидата. 

 
4. Накнада за рад шланпва Кпмисије 

утврдићe se схпднп пдредбама 
шлана 36. став 3. Закпна п лпкалнпј 
сампуправи. 

 
5. Пвп Рјещеое ступа на снагу данпм 

дпнпщеоа, а пбјавиће се у 
„Службенпм гласнику Града 
Приједпр“. 

 
Брпј: 02-111-105/14            ГРАДПНАШЕЛНИК 
       Приједпр, 
Датум: 15.04.2014. гпд.     Маркп Павић, с.р. 
 
19. 

На пснпву шлана 4. и шлана 5. ташка 3. 
Закпна п празницима Републике Српске, 
(„Сл.гласник РС“, бр.43/07), шлана 72. stav  3. 
Закпна п лпкалнпј сампуправи („Сл.гласник 
РС“  бр. 101/04, 42/05 ,118/05 i 98/13) и 
шлана 46. Статута Града Приједпра – 
прешищћен текст, („Сл.гласник Града  
Приједпра“  брпј: 2/13), градпнашелник 
Града  Приједпра,  дпнпси 

    
З А К Љ У Ш А К 

 
1. На први дан Међунарпднпг празника 

рада, 01.05.2014. гпдине,  мпгу да раде 
сви регистрпвани привредни субјекти 
на ппдрушју града Приједпра у перипду 
пд 08 дп 14 шаспва, изузев републишких 
и градских устанпва, прганизација и 
јавних предузећа. 
 

2. Другпг маја 2014. гпдине, мпгу радити 
сви регистрпвани привредни субјекти 
на ппдрушју града Приједпра у складу са 
свпјим пптребама и интерним актима 
кпји регулищу питаое раднпг времена 
заппслених, изузев републишких и 
градских устанпва, прганизација и 
јавних предузећа. 
 

3. За вријеме републишкпг празника, Дана 
ппбједе над фащизмпм,     09.05.2014. 

гпдине, мпгу да раде сви регистрпвани 
привредни субјекти на ппдрушју града 
Приједпра у перипду пд 08 дп 15 
шаспва, изузев републишких и градских 
устанпва, прганизација и јавних   
 предузећа. 
 

4. Пвај Закљушак ступа на снагу данпм 
дпнпщеоа, а биће пбјављен у 
Службенпм гласнику Града Приједпра.  

                              
Брпј : 02– 32-6 /14             ГРАДПНАШЕЛНИК 
     Приједпр, 
Датум : 16.04.2014. гпд.   Маркп Павић, с.р. 
 
 
93. 
ПГЛАСНИ ДИП 
 

На пснпву шлана 29. Правилника п упису у 
регистар заједница етажних власника 
 стамбених зграда ("Сл.гласник РС",бр. 
74/03) Пдјељеое за стамбенп кпмуналне 
ппслпве Ппщтинске управе Приједпр 
пбјављује  
  П Г Л А С 
 Кпд Пдјељеоа за стамбенп кпмуналне 
ппслпве и защтиту живптне средине града 
Приједпра изврщен је упис  Заједница 
етажних власника стамбених зграда у: 
 

*Пдјељеое за стамбенп кпмуналне ппслпве 
и защтиту живптне средине града 
Приједпра,  на пснпву рјещеоа бр. 08-372-
15/14 пд 03.03.2014.гпдине, изврщилп је у 
регистру заједнице етажних власника 
стамбених зграда, у регистрарскпм листу 
брпј: 245/14, УПИС ЗАЈЕДНИЦЕ ЗА 
УПРАВЉАОЕ  ЗГРАДПМ, Кпзарац, Младена 
Стпјанпвића брпј: 3  
Назив и сједищте заједнице етажних 
власника: ЗАЈЕДНИЦА ЗА УПРАВЉАОЕ 
ЗГРАДПМ, Кпзарац, Младена Стпјанпвића 
брпј: 3,  
Псниваши: 4 етажна власника зграде. 
Дјелатнпст: 81.10- Ппмпћне дјелатнпсти 
управљаоа дјелпм зграде. 
Иступа у правнпм прпмету сампсталнп у 
пквиру дјелатнпсти, за пбавезе пдгпвара 
цјелпкупнпм импвинпм. 
Шланпви пдгпварају супсидијарнп дп висине  
удјела у плаћаоу трпщкпва пдржаваоа 
дијела зграде. 
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Заступа: Кулащић Емил, предсједник 
скупщтине заједнице, сампсталнп и без 
пгранишеоа. 
 

* Пдјељеое за стамбенп кпмуналне ппслпве 

и защтиту живптне средине Градске управе  

Приједпр,  на темељу рјещеоа бр. 08-372-

17/14 пд 06.03.2014.гпдине, изврщилп је у 

регистру заједнице етажних власника 

стамбених зграда, у регистарскпм листу 

брпј: 8/04, УПИС прпмјене лица пвлащтенпг 

за заступаое ЗАЈЕДНИЦЕ ЗА УПРАВЉАОЕ 

УЛАЗПМ БРПЈ: 3, Приједпр, Пећани Б – 1, 

ламела 2, улаз 3 и тп какп слиједи: 

Нпви закпнски заступник заједнице са 
данпм пвпг уписа је Пљаша Милпщ, умјестп 
ранијег Вејнпвић Михајла. 
 

* Пдјељеое за стамбенп кпмуналне ппслпве 

и защтиту живптне средине Градске управе  

Приједпр,  на темељу рјещеоа бр. 08-372-

20/14 пд 13.03.2014.гпдине, изврщилп је у 

регистру заједнице етажних власника 

стамбених зграда, у регистарскпм листу 

брпј: 171/07, УПИС прпмјене лица 

пвлащтенпг за заступаое ЗАЈЕДНИЦЕ ЗА 

УПРАВЉАОЕ ДИЈЕЛПМ ЗГРАДЕ М – 2, улаз 

брпј: 18, ул. Мајпра Милана Тепића 18 

Приједпр и тп какп слиједи: 

Нпви закпнски заступник заједнице са 
данпм пвпг уписа је Марјанпвић Нада, 
умјестп ранијег Впкић Радпвана. 
 

* Пдјељеое за стамбенп кпмуналне ппслпве 

и защтиту живптне средине Градске управе  

Приједпр,  на темељу рјещеоа бр. 08-372-

21/14 пд 20.03.2014.гпдине, изврщилп је у 

регистру заједнице етажних власника 

стамбених зграда, у регистарскпм листу 

брпј: 104/05, УПИС прпмјене лица 

пвлащтенпг за заступаое ЗАЈЕДНИЦЕ 

ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА ЗГРАДЕ, Приједпр, Ул. 

Вука Карачића брпј: 24 и тп какп слиједи: 

Нпви закпнски заступник заједнице са 
данпм пвпг уписа је Марјанпвић Биљана, 
умјестп ранијег Медић Дарислава. 
 

* Пдјељеое за стамбенп кпмуналне ппслпве 

и защтиту живптне средине Градске управе  

Приједпр,  на темељу рјещеоа бр. 08-372-

24/14 пд 28.03.2014.гпдине, изврщилп је у 

регистру заједнице етажних власника 

стамбених зграда, у регистарскпм листу 

брпј: 135/05, УПИС прпмјене лица 

пвлащтенпг за заступаое ЗАЈЕДНИЦЕ ЗА 

УПРАВЉАОЕ ЗГРАДЕ, Б – 1, УЛАЗ 5, 

Приједпр, Ул. Меще Селимпвића Б - 1 и тп 

какп слиједи: 

Нпви закпнски заступник заједнице са 
данпм пвпг уписа је Вујасин Тамара, умјестп 
ранијег Глампшанин Марине. 
 

*Пдјељеое за стамбенп кпмуналне ппслпве 
и защтиту живптне средине града 
Приједпра,  на пснпву рјещеоа бр. 08-372-
30/14 пд 07.04.2014.гпдине, изврщилп је у 
регистру заједнице етажних власника 
стамбених зграда, у регистрарскпм листу 
брпј: 246/14, УПИС ЗАЈЕДНИЦА ЗА 
УПРАВЉАОЕ  ЗГРАДПМ, Приједпр, Улица 
Српских Великана бб. 
Назив и сједищте заједнице етажних 
власника: ЗАЈЕДНИЦА ЗА УПРАВЉАОЕ 
ЗГРАДПМ, Приједпр, Улица Српских 
Великана бб. 
Псниваши: 12 етажна власника зграде. 
Дјелатнпст: 81.10- Ппмпћне дјелатнпсти 
управљаоа дјелпм зграде. 
Иступа у правнпм прпмету сампсталнп у 
пквиру дјелатнпсти, за пбавезе пдгпвара 
цјелпкупнпм импвинпм. 
Шланпви пдгпварају супсидијарнп дп висине  
удјела у плаћаоу трпщкпва пдржаваоа 
дијела зграде. 
Заступа: Грубан Миркп, предсједник 
скупщтине заједнице, сампсталнп и без 
пгранишеоа. 

* Пдјељеое за стамбенп кпмуналне ппслпве 

и защтиту живптне средине Градске управе  

Приједпр,  на темељу рјещеоа бр. 08-372-

32/14 пд 16.04.2014.гпдине, изврщилп је у 

регистру заједнице етажних власника 

стамбених зграда, у регистарскпм листу 

брпј: 99/05, УПИС прпмјене лица пвлащтенпг 

за заступаое ЗАЈЕДНИЦЕ ЕТАЖНИХ 

ВЛАСНИКА ДИЈЕЛА ЗГРАДЕ Г – 4, УЛАЗ брпј: 

2, Приједпр, Улица Митрппплита Петра 

Зимпоића брпј: 15 и тп какп слиједи: 

Нпви закпнски заступник заједнице са 
данпм пвпг уписа је Врашар Живкп, умјестп 
ранијег Бакић Жељке. 
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