
 

 
 

 

 

 
1. 

На основу члана 18. Статута Града Приједора 
– пречишћен текст („Службени гласник Града 
Приједора“ број: 2/13 и 6/13) и чланова 133, 134, 
135, 136 и 137. Пословника Скупштине града 
Приједора – пречишћен текст („Службени  гласник 
Града Приједора“, број: 2/13) Скупштина Града 
Приједора на XXIV сједници одржаној дана  
18.02.2015. године донијела је   
       

П Р О Г Р А М   Р А Д А 
СКУПШТИНЕ ГРАДА ПРИЈЕДОРА ЗА 2015. ГОДИНУ 

 
I   У В О Д 
 

Програмом рада утврђује се садржај послова и 
задатака Скупштине Града, начин и рокови њиховог 
извршавања као и носиоци тих активности.  
 

Програм рада Скупштине Града Приједора за 2015. 
годину садржи активности Скупштине којe 
произилазе из Устава, Закона, Статута Града и 
других прописа, утврђене политике, економског 
развоја и усвојене Стратегије Града, као и друге 
послове и задатке у рјешавању питања од интереса 
за грађане.  
 

У припреми за израду Програма рада прибављени 
су приједлози и мишљења Градоначелника Града 
Приједора и политичких партија и странака које 
партиципирају у Скупштини Града, те јавних 
установа и организација. 
  
Скупштина Града Приједора ће у 2015.години, своје 
активности усмјерити у складу са овим Програмом 
рада који обухвата најактуелнија питања друштвено 
економског развоја која су од интереса за грађане, 

предузећа, установе и друге облике организовања 
живота и рада у Граду Приједору. 
Током цијеле године Скупштина ће водити 
активности у стварању услова за бољи рад многих 
установа, предузећа, спортских клубова и културно 
умјетничких друштава те удружења грађана.  
 

Скупштина ће разматрати и друга питања која нису 
предвиђена овим Програмом, за која током године 
покрену иницијативу грађани, политичке странке и 
партије и други легитимни субјекти, а у складу са 
Законом, Статутом Града и Пословником Скупштине 
Града.  
 

Како је Програм сачињен по тромјесечјима, у том 
смислу је и потребно пратити његово извршење.
  
II САДРЖАЈ ПРОГРАМА РАДА 
 

I – Јануар – Март 2015.године 
 

1. Приједлог Програма рада Скупштине Града 

Приједора за 2015. годину, 

Обрађивач: Одсјек за административне  
                       послове Скупштине града, 
Предлагач: Предсједник Скупштине Града. 
 

2. Извјештај о раду Градоначелника града 
Приједора  и раду Градске управе за 
2014.годину, 
Обрађивач: Стручна служба Скупштине града и  
                        Градоначелника, 

        Предлагач: Градоначелник. 
 

3. Приједлог Програма уређења грађевинског 
земљишта за 2015.годину, 
Обрађивач: Одјељење за просторно уређење, 

         Предлагач: Градоначелник. 

ГОДИНА XXIV 
ЧЕТВРТАК 19.02.2015. 
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4. Приједлог Одлуке о утврђивању основице за 
израчунавање висине ренте у 2015.години, 
 Обрађивач: Одјељење за просторно уређење, 
Предлагач: Градоначелник. 

 
5. Приједлог Одлуке о утврђивању просјечне 

цијене трошкова припремања     градског 
грађевинског земљишта за 2015.годину,   
Обрађивач: Одјељење за просторно уређење, 
Предлагач: Градоначелник. 

 
6. Приједлог Одлуке о утврђивању просјечних 

јединичних цијена радова        комуналне и 
друге јавне инфраструктуре и уређење јавних 
површина, 
Обрађивач: Одјељење за просторно уређење, 
Предлагач: Градоначелник. 

 
7. Приједлог Одлуке о висини трошкова 

уређења градског грађевинског земљишта за 

2015. годину, 

Обрађивач: Одјељење за просторно уређење, 

Предлагач: Градоначелник. 

 

8. Приједлог Одлуке о утврђивању просјечно 
остварене накнаде трошкова  уређења 
градског грађевинског земљишта за 
2015.годину,  
Обрађивач: Одјељење за просторно уређење, 
Предлагач: Градоначелник. 

 
9. Приједлог Закључка о утврђивању Нацрта 

Регулационог плана зоне уз    магистрални пут 
М-15 Приједор-Козарска Дубица и дијела 
насеља Урије,  
Обрађивач: Одјељење за просторно уређење, 
Предлагач: Градоначелник. 

 
10. Приједлог Закључка о утврђивању Нацрта 

Регулационог плана РЖР „Централна 
рудишта“ Љубија на територији града 
Приједора и општине  Оштра Лука, 
Обрађивач: Одјељење за просторно уређење, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

11. Приједлог Одлуке о доношењу Регулационог 
плана зоне уз магистрални пут   
М-15 Приједор – Козарска Дубица и дијела 
насеља Урије, 
Обрађивач: Одјељење за просторно уређење, 
Предлагач: Градоначелник. 

12. Приједлог Рјешења о разрјешењу директора 
Јавних установа чији је оснивач Град 
Приједор, 
Обрађивач: Стручна служба Скупштине града и  
                        градоначелника, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

13. Приједлог Рјешења о именовању директора 
Јавних установа чији је оснивач Град 
Приједор, 
Обрађивач: Стручна служба Скупштине града и  
                        градоначелника, 
Предлагач: Градоначелник. 

 

14. Приједлог Рјешења о измјени Рјешења о 
именовању сталних радних тјела Скупштине 
града Приједора, 
Обрађивач: Стручна служба Скупштине града и  
                       градоначелника, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

15. Приједлог Рјешења о измјени рјешења о 
именовању школских одбора основних и 
средњих школа у Приједору, 
Обрађивач: Одјељење за друштвене  
                       дјелатности, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

16. Информација о реализацији Програма 
заједничке комуналне потрошње у  
2014.години,  
 Обрађивач: Одјељење за стамбено-комуналне  
                         послове и заштиту животне  
                         средине, 
  Предлагач: Градоначелник. 
 

17. Информација о реализацији Програма 
редовног одржавања,  реконструкције и 
изградње локалних путева, некатегорисаних 
путева и  улица на подручју Града Приједора 
за 2014.годину, 
 Обрађивач: Одјељење за стамбено-комуналне  
                         послове и заштиту животне  
                         средине, 
  Предлагач: Градоначелник. 
 

18. Информација о реализацији Програма 
коришћења прихода остварених по основу 
водних накнада за 2014.годину, 
 Обрађивач: Одјељење за стамбено-комуналне  
                         послове и заштиту животне  
                         средине, 
  Предлагач: Градоначелник. 



 

Страна  3     _____________  __„СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК“____________________        _ Број: 1/15__ 

 

 
 

19. Информација о реализацији Програма 
коришћења прихода остварених по основу 
накнада за коришћење шума и шумског 
земљишта за 2014.годину, 
Обрађивач: Одјељење за стамбено-комуналне  
                         послове и заштиту животне  
                         средине, 
  Предлагач: Градоначелник. 
 

20. Приједлог Програма заједничке комуналне 
потрошње за 2015.годину, 
Обрађивач: Одјељење за стамбено-комуналне  
                         послове и заштиту животне  
                         средине, 
  Предлагач: Градоначелник. 
 

21. Приједлог Програма редовног одржавања, 
реконструкције и изградње   локалних путева, 
некатегорисаних путева и улица на подручју 
града   Приједора за 2015.годину, 
Обрађивач: Одјељење за стамбено-комуналне  
                         послове и заштиту животне  
                         средине, 
  Предлагач: Градоначелник. 
 

22. Приједлог Програма коришћења прихода 
остварених по основу водних  накнада за 
2015.годину,  
Обрађивач: Одјељење за стамбено-комуналне  
                         послове и заштиту животне  
                         средине, 
  Предлагач: Градоначелник. 
 

23. Приједлог Програма  коришћења прихода 
остварених по основу накнада за коришћење 
шума и шумског земљишта за 2015.годину, 
Обрађивач: Одјељење за стамбено-комуналне  
                         послове и заштиту животне  
                         средине, 
  Предлагач: Градоначелник. 
 

24. Информација о реализацији Програма 
кориштења средстава за    унапређење 
пољопривредне производње за 2014. годину, 
Обрађивач : Одјељење за привреду и  
                        пољопривреду, 
Предлагач : Градоначелник. 
 

25. Информација о реализацији Програма 
кориштења средстава за подстицај  у 
предузетништву, малим и средњим 
предузећима у 2014.години, 

 Обрађивач : Одјељење за привреду и   
                         пољопривреду, 
Предлагач : Градоначелник. 

 

26. Информација о раду Правобранилаштва 
Републике Српске, сједиште   замјеника 
Приједор у 2014.години, 
Обрађивач: Правобранилаштво Републике  
                       Српске, сједиште замјеника  
                       Приједор. 
Предлагач: Градоначелник. 
 

27. Информација о раду ЈУ Завод за  
запошљавање РС – Филијала Приједор у 
2014.години,  
Обрађивач: Одјељење за привреду и  
                        пољопривреду и Завод за     
                        запошљавање РС, филијала  
                        Приједор, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

28. Извјештај о раду Фондације за развој 
„Приједор“, за 2014.годину,  
Обрађивач : Одјељење за привреду и  
                         пољопривреду, 

         Предлагач : Градоначелник. 
 

29. Извјештај о раду Агенције за економски 
развој ПРЕДА- ПД Приједор за 2014.годину,  
Обрађивач: Одјељење за привреду и  
                       пољопривреду и Агенција за   
                       економски развој "ПРЕДА-ПД"  
                       Приједор, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

30. Програм употребе средстава од боравишне 
таксе на подручју Града  Приједора за 
2015.годину, 
Обрађивач : Одјељење за привреду и  
                         пољопривреду и Туристичка  

     организација Града Приједора, 
Предлагач : Градоначелник. 
 

31. Информација о пружању правне помоћи у 
2014.години,  
Обрађивач: Одјељење за друштвене  
                        дјелатности, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

32. Информација  о броју уписа у матичне књиге 
рођених, вјенчаних  и умрлих на подручју 
града Приједора у 2014.години, 

        Обрађивач: Одјељење за општу управу, 
Предлагач: Градоначелник. 
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33. Приједлог Програма употребе средстава од 
накнаде по Закону о заштити од пожара,  
Обрађивач: Територијална ватрогасна јединица  
                       Приједор, 
Предлагач: Градоначелник. 

 
34. Информација о стању јавног реда и мира, 

криминалитета и безбједности саобраћаја на 
подручју града Приједора у 2014. години, 
Обрађивач: Центар јавне безбједности, 
Предлагач: Градоначелник. 

 
35. Информација о управљању јавним 

паркиралиштима на подручју града Приједора 
у 2014. години, 
Обрађивач:Одјељење за стамбено комуналне  
                     послове и заштиту животне средине, 
Предлагач: Градоначелник. 

 
II – Април – Јуни 2015.године 
 

1. Приједлог Одлуке о додјели Плакете града, 
Обрађивач: Комисија за награде и признања, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

2. Приједлог Одлуке о додјели Повеље почасног 
грађанина, 
Обрађивач: Комисија за награде и признања, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

3. Приједлог Одлуке о додјели Награде града, 
Обрађивач: Комисија за награде и признања, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

4. Извјештај о извршењу буџета града Приједора 
за период јануар –  децембар 2014.године, 
Обрађивач: Одјељење за финансије, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

5. Приједлог Програма употребе средстава од 
накнада за експлоатацију минералних 
сировина у 2015. години,  
Обрађивач: Одјељење за финансије, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

6. Приједлог Одлуке о доношењу Регулационог 
плана РЖР „Централна   рудишта“ Љубија на 
територији града Приједора и општине Оштра 
Лука, 
Обрађивач: Одјељење за просторно уређење, 
Предлагач: Градоначелник. 

 

7. Нацрт Статута града Приједора, 
Обрађивач: Стручна служба Скупштине града и  
                        градоначелника, 
Предлагач: Градоначелник. 

 

8. Приједлог Закључка о утврђивању Нацрта 
Регулационог плана зоне уз  магистрални пут 
М-4 Приједор-Бања Лука и дијела насеља 
Орловача, 
Обрађивач: Одјељење за просторно уређење, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

9. Приједлог Одлуке  о приступању изради 
Регулационог плана пословне зоне „Балтин 
Баре“- Секција 1 и Секција 2,  
Обрађивач: Одјељење за просторно уређење, 
 Предлагач: Градоначелник. 
 

10. Извјештај о пословању јавних комуналних 
предузећа у 2014. години  
- АД „Топлана“ Приједор,  
- АД „Градска тржница“ Приједор,  
- АД „Водовод“ Приједор,  
- АД „Комуналне услуге“ Приједор, 

Обрађивач : Одјељење за привреду и  
                        пољопривреду и Јавна предузећа,  
Предлагач : Градоначелник. 

 

11. Приједлог Програма и плана Цивилне заштите 
у области заштите и спасавања града,  
Обрађивач: Одјељење за општу управу, Одсјек  
                        Цивилне заштите, 
Предлагач: Градоначелник. 

 
12. Извјештај о раду Туристичке организације града 

Приједора за 2014.годину, 
Обрађивач: Одјељење за привреду и  
                       пољопривреду, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

13. Извјештај о пословању „Аутотранспорт 
Приједор“ а.д. Приједор за 2014.годину  
Обрађивач: Одјељење за привреду и  
                       пољопривреду и „Аутотранспорт      
                       Приједор“ а.д Приједор, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

14. Извјештај о пословању  Завода за изградњу 
града „Приједор“ за    2014.годину, 
Обрађивач: Одјељење за привреду и  
                      пољопривреду и Завод за изградњу  
                      града Приједор, 
Предлагач: Градоначелник. 
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15. Извјештај о раду Одбора за жалбе града 
Приједора за 2014. годину, 
Обрађивач: Одбор за жалбе и Одсјек за опште  
                       послове, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

16. Приједлог Одлуке о расписивању Јавног 
конкурса за именовање чланова управног 
одбора Агенције за економски развој „ПРЕДА-
ПД“ Приједор, 
Обрађивач: Одјељење за привреду и  
                       пољопривреду, 

         Предлагач: Градоначелник. 
 

17. Приједлог Одлуке о расписивању Јавног 
конкурса за именовање директора Агенције   
за економски развој „ПРЕДА-ПД“ Приједор, 
Обрађивач: Одјељење за привреду и  
                       пољопривреду, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

18. Информација о стању у пластеничкој 
производњи на подручју града   Приједора, 
Обрађивач: Одјељење за привреду и  
                       пољопривреду, 
Предлагач: Градоначелник. 

 

19. Приједлог Одлуке о одређивању матичних 
подручја на територији Града Приједора,   
Обрађивач: Одјељење за општу управу, 
Предлагач: Градоначелник. 

 

20. Извјештај о раду здравствених и социјалних 
установа на подручју града     Приједора у 
2014. години, 
- ЈУ Дом здравља Приједор, 
- ЈУ Градска апотека Приједор, 
- ЈУ Центар за социјални рад Приједор, 
- ГО Црвени крст Приједор, 

Обрађивач: Одјељење за друштвене  
                       дјелатности, директори јавних  
                       установа, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

21. Извјештај о раду установа културе  у  
2014. години,  
- ЈУ Позориште „Приједор“ Приједор, 
- ЈУ Галерија   96   Приједор, 
- ЈУ Центар за приказивање филмова,  

Обрађивач: Одјељење за друштвене  
                       дјелатности, директори Установа  
                       културе,                                                                                  
Предлагач: Градоначелник. 

22. Информација о раду установа културе  у 
2014.години,  
- ЈУ Народна библиотека „Ћирило и  
    Методије“ 
- ЈУ Музеј Козаре Приједор 

Обрађивач: Одјељење за друштвене  
                        дјелатности, директори  

    Установа културе,                                                                                  
Предлагач: Градоначелник. 
 

23. Информација о спортским резултатима, стању 
спорта и спортских објеката на подручју града 
Приједора за 2014. годину, 
Обрађивач: Одјељење за друштвене  
                       дјелатности, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

24. Извјештај о раду ЈУ Спортска дворана 
„Младост“ Приједор за 2014.годину, 
Обрађивач: Одјељење за друштвене  
                        дјелатности и директор ЈУ  
                        спортске дворане  
                       „Младост“ Приједор, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

25. Извјештај о раду ИПЦ „Козарски вјесник“ 
Приједор за 2014.годину, 
Обрађивач: Одјељење за друштвене  
                         дјелатности и директор ИПЦ  
                        „Козарски вјесник“ Приједор 
Предлагач: Градоначелник. 
 

26. Извјештај о реализацији  Одлуке о допунским 
правима ратних војних  инвалида, породица 
погинулих и умрлих бораца,  
Обрађивач: Одјељење за борачко-инвалидску  
                       заштиту, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

27. Извјештај о раду Одсјека за инспекцијске 
послове за период  01.01. - 31.12.2014.године, 
 Обрађивач: Одсјек за инспекцијски надзор, 
Предлагач: Градоначелник 
 

28. Извјештај о раду Одсјека комуналне полиције 
за период  01.01.-  31.12.2014.године, 
Обрађивач: Одсјек комуналне полиције, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

29. Извјештај о раду и пословању Територијалне 
ватрогасне јединице, 
Обрађивач:Територијална ватрогасна јединица, 
Предлагач: Градоначелник. 
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30. Информација о раду Савјета мјесних 
заједница у 2014.години, 
Обрађивач: Служба за мјесне заједнице, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

31. Информација о раду Центра јавне 
безбједности Приједор у 2014.години, 
Обрађивач: Центар јавне безбједности   
                        Приједор, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

32. Информација о степену угрожености од 
поплава, 
Обрађивач: Одјељење за општу управу, Одсјек  
                        Цивилне заштите, 
Предлагач: Градоначелник. 

 

33. Информација о утрошку средстава спортских 
клубова у 2014. години, 
Обрађивач: Одјељење за друштвене  
                        дјелатности, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

34. Информација о стању права борачко 
инвалидске заштите за 2014. годину, 
Обрађивач: Одјељење за борачко инвалидску  
                        заштиту, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

35. Информација о стању о запослености и 
незапослености на подручју града Приједора 
за 2014. годину, 
Обрађивач: Одјељење за привреду и  
                       пољопривреду, 
Предлагач: Градоначелник. 

 
36. Информација о реализацији Закључака 

Скупштине града Приједора у 2014. години, 
Обрађивач: Стручна служба Скупштине града и 
градоначелника, 
Предлагач: Градоначелник. 

 
III – Јули – Септембар 2015.године 
 

1. Извјештај о извршењу буџета Града Приједора 
за период јануар – јуни   2015.године,  
Обрађивач: Одјељење за финансије, 
Предлагач: Градоначелник. 

 
2. Приједлог Статута града Приједора, 

Обрађивач: Стручна служба Скупштине града и  
                        градоначелника, 
Предлагач: Градоначелник. 

3. Нацрт Пословника Скупштине града 
Приједора, 
Обрађивач: Стручна служба Скупштине града и  
                        градоначелника, 
Предлагач: Градоначелник. 

 
4. Приједлог Одлуке о доношењу Регулационог 

плана зоне уз магистрални пут М-4 Приједор – 
Бања Лука и дијела насеља Орловача, 
Обрађивач: Одјељење за просторно уређење, 
Предлагач: Градоначелник. 

 
5. Приједлог Закључка о утврђивању Нацрта 

Регулационог плана простора уз корита ријеке 
Сане и Гомјенице на урбаном подручју 
Приједора Секција 1 и Секција 2, 
Обрађивач: Одјељење за просторно уређење, 
Предлагач: Градоначелник. 

 
6. Информација о раду Пореске управе РС 

Подручни центар Приједор у  2014.години 
Обрађивач: Одјељење за привреду и  
                        пољопривреду и Пореска управа  
                        РС, ПЦ Приједор, 
Предлагач: Градоначелник. 

 
7. Извјештај о раду ЈУ Дјечијег вртића „Радост“ 

Приједор за школску  2014/2015.годину, 
Обрађивач: Одјељење за друштвене  
                          дјелатности и директор ЈУ  
                          Дјечијег вртића „Радост“  
                          Приједор, 
Предлагач: Градоначелник. 

 
8. Информација о стању у пољопривредној 

производњи (правци и мјере у даљем 
развоју), 
Обрађивач: Одјељење за привреду и  
                       пољопривреду, 
Предлагач: Градоначелник. 

 
9. Информација о стању јавног реда и мира, 

криминалитета и безбједности саобраћаја на 

подручју града Приједора за период јануар - 

јуни 2015. године, 

Обрађивач: Центар јавне безбједности, 

Предлагач: Градоначелник. 
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10. Извјештај о стипендирању ученика и 
студената, финансирању научно 
истраживачког рада и награђивању 
наставника и ученика у наставној 2013.-2014. 
години, 
Обрађивач: Одјељење за друштвене  
                        дјелатности, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

IV – октобар – децембар 2015.године 
 

1. Нацрт Одлуке о измјени Одлуке о усвајању 
буџета града Приједора за    2015.годину, 

         Обрађивач: Одјељење за финансије, 
Предлагач: Градоначелник. 

 

2. Нацрт Одлуке о измјени Одлуке о извршењу 
буџета града Приједора за 2015.годину, 
Обрађивач: Одјељење за финансије, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

3. Приједлог Пословника Скупштине града 
Приједора 
Обрађивач: Стручна служба Скупштине града и  
                       градоначелника, 
Предлагач: Стручна служба Скупштине града и  
                      градоначелника. 
 

4. Приједлог Одлуке о измјени Одлуке о 
усвајању буџета града Приједора за     
2015.годину, 
Обрађивач: Одјељење за финансије, 
Предлагач: Градоначелник. 

 

5. Приједлог Одлуке о измјени Одлуке о 
извршењу буџета града Приједора за 
2015.годину, 
Обрађивач: Одјељење за финансије, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

6. Нацрт Одлуке о усвајању буџета града 
Приједора за 2016.годину, 
Обрађивач: Одјељење за финансије, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

7. Нацрт Одлуке о  извршењу буџета града 
Приједора за 2016.годину, 
Обрађивач: Одјељење за финансије, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

8. Приједлог Одлуке о усвајању буџета града 
Приједора за 2016.годину, 
Обрађивач: Одјељење за финансије, 
Предлагач: Градоначелник. 

9. Приједлог Одлуке о  извршењу буџета града 
Приједора за 2016.годину, 
Обрађивач: Одјељење за финансије, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

10. Приједлог Одлуке  о утврђивању пореске 
стопе за опорезивање  непокретности на 
подручју града Приједора за 2016.годину, 
Обрађивач: Одјељење за финансије, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

11. Извјештај о утрошку средстава од накнада за 
експлоатацију минералних сировина у 2015. 
години,  
Обрађивач: Одјељење за финансије, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

12. Приједлог Закључка о утврђивању Нацрта 
Регулационог плана дијела    насеља Доња 
Пухарска и Урије II фаза – Секција 3,    
Обрађивач: Одјељење за просторно уређење, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

13. Приједлог Закључка о утврђивању Нацрта 
Регулационог плана пословне    зоне „Балтин 
Баре“ – Секција 1 и Секција 2, 
Обрађивач: Одјељење за просторно уређење, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

14. Информација о школској 2014/2015. години са 
приједлогом мјера за  побољшање васпитно-
образовног процеса, 
Обрађивач: Одјељење за друштвене  
                       дјелатности и активи директора  
                       основних и средњих школа, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

15. Информација о избору и реализацији  
пројеката омладинског сектора      Града 
Приједора у 2015.години, 
Обрађивач: Одјељење за друштвене  
                       дјелатности и Омладински савјет 
                       Приједора, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

16. Информација о избору и реализацији 
пројеката невладиних организација у 
2015.години 
 Обрађивач: Одјељење за друштвене  
                         дјелатности, 

         Предлагач: Градоначелник. 
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17. Информација о реализацији пројеката из 
Интегралне стратегије развоја града 
Приједора за период 2014.-2024. година, 
Обрађивач: Кабинет градоначелника, 
Предлагач: Градоначелник. 

 
18. Приједлог Одлуке о избору приоритетних 

области за финансирање пројеката 
невладиних организација у 2016.години; 
Обрађивач: Одјељење за друштвене  
                        дјелатности, Комисија НВО и     
                       руководиоци НВО, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

19. Приједлог Одлуке о именовању доктора 
мртвозорника у 2016.години, 
Обрађивач: Одјељење за друштвене  
                       дјелатности, ЈЗУ Дом здравља и ЈУ  
                       Болница Приједор, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

20. Информација о стању јавног реда и мира, 
криминалитета и безбједности саобраћаја на 
подручју града Приједора за период јули - 
децембар 2015. године, 
Обрађивач: Центар јавне безбједности, 
Предлагач: Градоначелник. 

 
III  ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ СКУПШТИНЕ ГРАДА 
 
 Скупштина Града Приједора ће за 
планирани период, односно у 2015. години, на 
основу захтјева одборника, политичких партија и 
странака, те других субјеката који креирају 
политику локалне заједнице покренути питања и по 
потреби одржати тематске сједнице Скупштине 
Града из области гдје  је Град надлежан да их 
уређује и дјелује у складу са Законом. 

       У току календарске године, Центар јавне 
безбједности поднијеће  информацију о 
безбједносној ситуацији на подручју Града 
Приједора. 
 
IV   МЈЕРЕ ЗА ИЗВРШЕЊЕ ПРОГРАМА                                                                             
 Обавеза свих носилаца активности и 
задатака при реализацији овог Програма а у циљу 
ефикаснијих припрема сједница Скупштина: 
- да материјали буду стручно обрађени у складу са 
Законом и другим општим актима, те припремљени 
у довољном броју примјерака, са јасно назначеним 
и образложеним разлозима и циљевима, писани 
језички и граматички јасним ријечима, уз 
појашњење свих стручних израза,  
- да материјале претходно доставе на разматрање  
овлаштеном предлагачу, а након тога, у случају да 
то буде потребно, са извршеним исправкама, 
измјенама и допунама, најкасније 10 дана прије 
одржавања сједнице, доставе материјале Одсјеку 
за административне послове Скупштине ради 
благовремене доставе и дистрибуције материјала 
за засједање Скупштине Града како би Скупштина 
могла одржавати сједнице према Програму,  
- да материјале разматрају радна тијела Скупштине 
Града из своје надлежности те мишљења о истим 
доставе Скупштини. 
 

Овај Програм ће се доставити свим 
носиоцима активности и задатака, као и свим 
другим субјектима заинтерсованим за његово 
праћење и реализацију. 
 
 
 
Број: 01-022- 2/15        ПРЕДСЈЕДНИК  
       Приједор                              СКУПШТИНЕ ГРАДА  
Датум:18.02.2015.године       Сеад Јакуповић,с.р. 
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2. 
На основу члана 61, 62 и 68. Закона о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 71/12 и 52/14) члана 30. Закона о локалној самоуправи  („Службени гласник 
Републике Српске“, број:101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 18. Статута Града Приједора – пречишћен текст 
(„Службени гласник града Приједора, број : 2/13 и 6/13), Скупштина Града Приједора је на XXIV сједници 
одржаној 18.02.2015. године донијела 
 

О Д Л У К У 
о давању гаранције  АД Топлани Приједор за дугорочно кредитно задужење 

 
I 

 Скупштина Града Приједора (У даљем тексту: Град) даје гаранцију АД Топлани Приједор за дугорочно 
задужење (у даљем тексту: корисник гаранције)   на износ главнице од: 

2.000.000 КМ 
(Словима: двамилионаконвертибилнихмарака). 

 
II 

 Кредитна средства из тачке I за коју Град Приједор даје гаранцију обезбиједиће АД Топлана из  
дугорочног зајма код Комерцијалне банке АД Бањалука,  уз слиједеће услове: 
 

а.1) Намјена задужења: Финансирање пренесених обавеза 

а.2) Врста задужења: дугорочно 2 године 

б) Износ главнице задужења: 2.000.000 КМ  

в.) Камата и остали трошкови задужeња 

в.1) Камата 6,635% годишње  140.684,13 КМ 

в.2) Једнократна накнада 0,30% 6.000 КМ 

г.1) Рок доспијећа и услови отплате 
24 мјесечне рате по 89.195,17 КМ 01.03.2015. 
од 01.02.2017.године 

г.2) Начин отплате кредита корисника гаранције 
Отплата ће се вршити из средстава редовног 
прилива од корисника услуга у току грејне 
сезоне 

г.3) Грејс период:  - 

д) 
Начин осигурања отплате дуга са описом 
колатерала: 

Бјанко мјеница са клаузулом без протеста уз 
мјеничну изјаву и бјанко налози за пренос 
средстава са изјавом Града као јемца 

ђ.1.) 

Коефицијент сервиса дуга у складу са 
ограничењима из чл. 61, 66 и 68 (без 
гаранције од ЕБРД по кредиту за биомасу од 
7.000.000 еура и са укључивањем нове 
гаранције од 2.000.000 КМ ) на дан 
31.01.2015.г. на приходе из 2013. године 

 
 

26,51% 
(7.812.630/29.471.536*100) 

 

ђ.2.) 

Коефицијент сервиса дуга у складу са 
ограничењима из чл. 61, 66 и 68 (без 
гаранције од ЕБРД по кредиту за биомасу од 
7.000.000 еура и са укључивањем нове 
гаранције од 2.000.000 КМ ) на дан 
31.01.2015.г. на приходе из 2014. године 

 
 

28,42% 
(7.812.630/27.487.892*100) 
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ђ.3.) 

Коефицијент сервиса дуга у складу са 
ограничењима из члана 61. 66. и 68. на 
највишем годишњем нивоу (без гаранције 
ЕБРД за биомасу од 7.000.000 еура и са 
укључивањем нове гаранције од 2.000.000 
КМ) у 2015. години на приходе из 2014. 
године 

 
10,07% 

(2.768.251/27.487.892*100=10,07 %) 

е) 
Изјава којом се потврђује да Град Приједор 
нема доспјелих, а неизмирених обавеза по 
основу пореза и доприноса 

Потврда Пореске управе РС да Град Приједор 
нема доспјелих а не измирених обавеза по 
основу пореза и доприноса    

 
III 

Средства из тачке I oве Oдлуке за које Град даје гаранцију обезбиједиће се из дугорочног кредита који  
ће се отплаћивати у 24 мјесечна ануитета код Комерцијалне банке АД Бањалука. 
 Отплата кредита вршиће се из средстава редовног прилива корисника услуга у току грејне сезоне за 
поврат кредитних средстава на која се односи ова гаранција. Обезбјеђење поврата кредита је бјанко 
мјеницама са клаузулом без протеста  уз мјеничну изјаву и бјанко налоге  за пренос средстава са изјавом 
Града као јемца. 
 

IV 
Корисник гаранције ће истовремено обезбједити услове које банка захтјева од даваоца гаранције 

Града Приједора. 
V 

Ова Oдлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику Града Приједора“.  
 

 
Број: 01-022-3/15  ПРЕДСЈЕДНИК 
    Приједор,  СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 18.02.2015. године  Сеад Јакуповић, с.р. 
 
 
3. 

На основу члана 59. и 62. Закона о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске (“Службени 
гласник Републике Српске”, број: 71/12 и 52/14), члана 30. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник 
Републике Српске”, број:101/04, 42/05, 118/05 и 98/13 ) и члана 18. Статута Града Приједора – пречишћен 
текст (“Службени гласник Града Приједора”, број: 2/13 и 6/13), Скупштина Града Приједора на XXIV сједници 
одржаној 18.02.2015. године, донијела је 
 

ОДЛУКУ 
о задужењу по дугорочном кредиту ради реализације пројеката  

водоводне и канализационе инфраструктуре на подручју града Приједора 
 
I 

Овом одлуком задужује се Град Приједор, ради реализације пројеката водоводне и канализационе 
инфраструктуре на подручју града Приједора у износу од  

5.182.180 КМ 
(Словима:петмилионастоосамдесетдвијехиљадестоосамдесетједнаједнаконвертибилнамарка). 

 
 

II 
 Утврђује се временски оквир и распоред кредитних средстава из тачке I за реализацију подпројеката 
како слиједи: 
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Ред. 
Бр. 

 
Назив пројекта 

 
Временски оквир 

Додатно 
кредитно 
задужење 

1 Изградња канализационе мреже Тукови 2012-2016 0 

2 Изградња секундарне мреже и кућних прикључака 
на регионалном водоводном систему "Црно врело" 
за насеља: Бистрица, Градина, Јелићка, Камичани, 
Кевљани, Криваја, Ламовита, Марићка, Нишевићи, 
Омарска, Петров Гај за 5.000 домаћинстава 

 
 
 

2012-2016 

2.935.486 

3 Изградња канализационе мреже у насељу 
Гомјеница 

2012-2016 0 

4 Изградња водоводног система Томашићка Језера-
Примарна мрежа 

2012-2016 0 

5 Реконструкција и проширење канализационог 
система Омарска Центар и Доња Омарска са 
уређајем за пречишћавање 

 
2012-2016 

945.037 

6 Реконструкија и проширење канализационог 
система Козарац са уређајем за пречишћавање – 

 
2012-2016 

423.012 

7 Санација и реконструкција дистрибутивне мреже 
централног  система за снабдијевње водом 

 
2012-2016 

411.885 

8 Проширење и реконструкција централног 
водоводног система у избјегличким насељима 

 
2012-2016 

466.760 

  
УКУПНО: 

  
5.182.180 

 
 

III 
 Кредитна средства из тачке I ове одлуке за која се задужује Град Приједор, обезбиједиће се 
дугорочним банкарским кредитом код Европске инвестиционе банке (ЕИБ), а у сарадњи са Министарством 
финансија и Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске уз слиједеће 
услове: 

 
а.1) 

 
Намјена задужења: 

 
Финансирање комуналне инфраструктуре у 
Граду Приједору 

а.2) Врста задужења: дугорочно 25 година 

б) Износ главнице задужења: 5.182.180 КМ  

в.) Камата и остали трошкови задужања 

в.1) Камата 2% + еурибор годишње  1.876.926 КМ 

г.1) Рок доспијећа и услови отплате 25 (двадесет пет) година  

г.2) Повлачење: 4 једнаке транше (сваке године по једна) 
Свака транша као посебан кредит 

г.3) Начин отплате кредита: Отплата ће се вршити из средстава редовног 
прилива буџета Града Приједора у складу са 
Законом о буџетском систему Републике 
Српске 

г.4) Грејс период:  8 (осам) година, урачунат у рок отплате 
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IV 
 Овлашћује се Градоначелник Приједора за потписивање уговора о преносу кредитних и донаторских 
средстава по пројектима, као и споразума о супсидијарном кредиту којим ће се дефинисати инструменти 
обезбеђења и начин враћања средстава која се преносе на кредитном основу. 
 

V 
 Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Града Приједора“. 
 
 

Број: 01-022-4/15  ПРЕДСЈЕДНИК 
    Приједор,  СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 18.02.2015. године  Сеад Јакуповић, с.р. 

 
 
 
4. 

На основу члана 18. Статута града 

Приједора – пречишћен текст („Службени гласник 

града Приједора“, број: 2/13 и 6/13), те члана 146. 

Пословника Скупштине града Приједора – 

пречишћен текст („Службени гласник града 

Приједора“, број: 2/13), а на захтјев политичких 

странака Демократског народног савеза - Градска 

организација Приједор, Странке демократске 

акције -   Опћинска организација СДА Приједор  и 

Српске демократске странке - Градски  одбор 

Приједор, Скупштина града Приједора је на  XXIV 

сједници одржаној дана 18.02. 2015. године 

донијела 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о измјени Рјешења о именовању  

сталних радних тијела  
Скупштине града Приједора број: 01-111-14/13 

 

1. У Рјешењу о именовању сталних радних 

тијела Скупштине града Приједора 

(„Службени гласник града Приједора“, број: 

д) Начин осигурања отплате дуга са описом 
колатерала: 

Бјанко мјеница са клаузулом без протеста уз 
мјеничну изјаву и бјанко налози за пренос 
средстава са трансакционог рачуна Града 
Приједора, у складу са условима из 
супсидијарног уговора са Министарством 
финансија Републике Српске 

ђ.1.) Коефицијент сервиса дуга у складу са 
ограничењима из чл. 59 (без новог 
задужења) 2018 година уз остварене 
приходе из 2014.године 

 
12,62%  

(3.469.022/27.487.892*100=12,62) 

ђ.2.) Коефицијент сервиса дуга у складу са 
ограничењима из чл. 59 (са новим 
задужењем  2015.години уз остварене 
приходе из 2014.године 

 
12,03%  

(3.306.834/27.487.892*100=12,03) 

ђ.3.) Коефицијент сервиса дуга у складу са 
ограничењима из чл. 59. (са новим 
задужењем) 2018. година уз процјену 
прихода из 2018. године 

 
11,49%  

(3.567.107/31.040.024*100=11,49) 

е) Изјава којом се потврђује да Град 
Приједор нема доспјелих, а неизмирених 
обавеза по основу пореза и доприноса 

Потврда Пореске управе РС да Град Приједор 
нема доспјелих а не измирених обавеза по 
основу пореза и доприноса    
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1/13,3/13 и 13/13) врше се измјене тачке I  

како слиједи: 

- У Комисију за прописе именује се Ранко 
Анђић умјесто Душка Ивића 

- У Комисију за буџет и финансије именује се 
Енес Фикић умјесто Месуда Блажевића 

- У Одбор за регионалну и међународну 
сарадњу именује се Бране Радановић  
умјесто Зорана Коса 

- У Одбор за друштвени надзор и представке  
именује се Бране Радановић умјесто 
Зорана Коса 

- У одбору за социјалну заштиту именује се 
Ранко Анђић умјесто Душка Ивића 

- У Одбор за друштвени надзор и представке  
именује се Винко Кос умјесто Душана 
Берића 

 

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

Број: 01-111-23/15 ПРЕДСЈЕДНИК 
    Приједор, СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 18.02.2015. године Сеад Јакуповић, с.р. 

 

5. 

               На основу члана 125. Закона о основном 
образовању и васпитању („Службени гласник 
Републике Српске “, број: 74/08, 71/09,  104/11 и 
33/14 ),  члана 7. Правилника о избору и раду 
школског одбора („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 7/09 , 39/09, 46/09, 65/13 и 69/13) и 
члана 18 Статута Града Приједорa- пречишћен 
текст („Службени гласник Града Приједорa“, број:  
2/13 и  6/13) , Скупштина Града Приједора je на 
XXIV сједници одржаној дана  18.02.2015.године 
донијела  
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о измјени Рјешења о именовању школских одбора 

основних и средњих школа у Приједору 
 
 
1. У    Рјешењу о именовању школских одбора 

основних и средњих школа у Приједору број: 
01-111-125/13 од 03.07.2013.године 
(„Службени гласник Града Приједор“ број: 
9/13 ) у тачки I подтачка 5. врше се измјене, те 
се у школски одбор ЈУ Основна школа 

„Младен Стојановић“- Љубија, из реда 
јединице локалне самоуправе именује Башић 
(Есада ) Адмир из Љубије,  умјесто Хоџић 
Алмира. 

 
2. Ово Рјешење ступа на снагу  даном 

објављивања у „Службеном гласнику Града 
Приједорa“. 
 

Број: 01-111-24/15 ПРЕДСЈЕДНИК 
    Приједор, СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 18.02.2015. године Сеад Јакуповић, с.р. 

 
6. 

На основу члана 1.10. став 1. тачка 1. 
Изборног закона БиХ (''Службени гласник БиХ'', 
број 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 члана 18. 
Статута града Приједора – пречишћен текст  
(„Службени гласник града Приједора “, број 2 /13 и 
6/13), Скупштина града Приједора је на XXIV  
сједници, одржаној 18.02.2015. године, донијела 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о престанку мандата одборнику 

Скупштине града Приједора 
 

1. Утврђује се да је престао мандат одборнику 
у Скупштини  града Приједора Берић 
Душану   са листе политичког субјекта СДС- 
СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА.  

 
2. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављено у 
''Службеном гласнику града Приједора''.  

 
Број: 01-111-28/15 ПРЕДСЈЕДНИК 
    Приједор, СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 18.02.2015. године Сеад Јакуповић, с.р. 

7. 

На основу члана 1.10. став 1. тачка 1. 
Изборног закона БиХ (''Службени гласник БиХ'', 
број 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 члана 18. 
Статута града Приједора – пречишћен текст  
(„Службени гласник града Приједора“, број 2 /13 и 
6/13), Скупштина града Приједора је на XXIV  
сједници, одржаној 18.02.2015. године, донијела 
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Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о престанку мандата одборнику 

Скупштине града Приједора 
 

1. Утврђује се да је престао мандат одборнику 
у Скупштини  града Приједора Ивић Душку 
са листе политичког субјекта ДНС-
Демократски народни савез.  

 
2. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављено у 
''Службеном гласнику града Приједора''.  
 
 

Број: 01-111-29/15 ПРЕДСЈЕДНИК 
    Приједор, СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 18.02.2015. године Сеад Јакуповић, с.р. 

 
 
8. 

На основу члана 18. Статута Града 
Приједора – пречишћен текст, (“Службени гласник 
града Приједора”,  број: 2/13), Скупштина града 
Приједора  је  на XXIV сједници одржаној 
18.02.2015. године, донијела  
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е  
о верификацији мандата одборнику 

Скупштине града Приједора 
 
I  

Верификује се мандат одборнику 
Скупштине града Приједора  –АНЂИЋ РАНКУ са 
листе политичког субјекта  ДНС – ДЕМОКРАТСКИ 
НАРОДНИ САВЕЗ.  
 

II  
Ово рјешење ступа на снагу са даном 

објављивања у “ Службеном гласнику Града 
Приједора”, а примјењиваће се од 01.12.2014. 
године.  

 
 

Број: 01-111-25/15 ПРЕДСЈЕДНИК 
    Приједор, СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 18.02.2015. године Сеад Јакуповић, с.р. 

 
 
9. 
         На основу члана 18. Статута Града Приједора – 
пречишћен текст, („Службени гласник града 
Приједора”,  број: 2/13), Скупштина града 

Приједора  је  на XXIV сједници одржаној 
18.02.2015. године, донијела  
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е  
о верификацији мандата одборнику 

Скупштине града Приједора 
 
 
I  

Верификује се мандат одборнику Скупштине града 
Приједора  – БРАНИ РАДАНОВИЋУ  са листе 
политичког субјекта СДС – СРПСКА ДЕМОКРАТСКА 
СТРАНКА.  
 

II  
Ово рјешење ступа на снагу са даном објављивања 
у “ Службеном гласнику Града Приједора”, а 
примјењиваће се од 01.12.2014. године.  
 

Број: 01-111-26/15 ПРЕДСЈЕДНИК 
    Приједор, СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 18.02.2015. године Сеад Јакуповић, с.р. 

 

10. 

На основу члана 18. Статута Града 
Приједора – пречишћен текст („Службени гласник 
Града Приједора“, број : 2/13) и члана 145. 
Пословника Скупштине Града Приједора – 
пречишћен текст („Службени гласник Града 
Приједора“, број: 2/13) разматрајући  Извјештај о 
раду Фондације за развој „Приједор“ за 
2014.годину, Скупштина Града Приједора на  XXIV  
сједници одржаној дана 18.02.2015.године, 
донијела je 

 
ЗАКЉУЧАК 

1.  Усваја се Извјештај о раду Фондације за 
развој „Приједор“ за 2014.годину. 
 

2. Овај Закључак ступа на снагу даном 
објављивања у „Службеном гласнику Града 
Приједора“. 

 
 

Број: 01-022-5/15 ПРЕДСЈЕДНИК 
    Приједор, СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 18.02.2015. године Сеад Јакуповић, с.р. 
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11. 
На основу члана 18. Статута Града 

Приједора – пречишћен текст („Службени гласник 
Града Приједора“, број : 2/13) и члана 145. 
Пословника Скупштине Града Приједора – 
пречишћен текст („Службени гласник Града 
Приједора“, број: 2/13) разматрајући  Информацију 
о реализацији Програма коришћења средстава за 
подстицај у предузетништву, малим и средњим 
предузећима у 2014.години, Скупштина Града 
Приједора на  XXIV  сједници одржаној дана 
18.02.2015.године, донијела je 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

1.  Усваја се Информацијa о реализацији 
Програма коришћења средстава за 
подстицај у предузетништву, малим и 
средњим предузећима у 2014.години. 
 

2. Овај Закључак ступа на снагу даном 
објављивања у „Службеном гласнику Града 
Приједора“. 

 
 

Број: 01-022-6/15 ПРЕДСЈЕДНИК 
    Приједор, СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 18.02.2015. године Сеад Јакуповић, с.р. 

 
 
12. 

На  основу члана 18. Статута Града  
Приједора  - пречишћен текст ("Службени гласник 
Града Приједора" , број: 2/13 и 6/13) и члана 145. 
Пословника Скупштине Града  Приједора – 
пречишћен текст ("Службени гласник Града 
Приједора“ број: 2/13), разматрајући Информацију 
о реализацији Програма кориштења буџетских 
средстава за унапријеђење пољопривредне 
производње у 2014. години, Скупштина града 
Приједора је на XXIV сједници одржаној дана 
18.02.2015.године, донијела:  

 
З А К Љ У Ч А К 

 
1. Усваја се Информација о реализацији 

Програма кориштења буџетских средстава 
за унапријеђење пољопривредне 
производње у 2014. години. 

 

2. Овај Закључак ступа на снагу даном 
објављивања у „Службеном гласнику Града 
Приједора“. 

 
 

Број: 01-022-7/15 ПРЕДСЈЕДНИК 
    Приједор, СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 18.02.2015. године Сеад Јакуповић, с.р. 

 
13. 

На  основу члана 18. Статута града 
Приједора – пречишћен текст ("Службени гласник 
града Приједора ",број: 2/13 ) и члана 145. 
Пословника Скупштине града Приједора – 
пречишћен текст ("Службени гласник града 
Приједора“ број:  2/13), разматрајући  
Информацију о пружању правне помоћи у 2013. 
години Скупштина Града Приједора на XXIV  
сједници одржаној дана 18.02.2015.године, 
донијела је  
 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Усваја се Информација о пружању правне 
помоћи у 2014. години. 

 
 

2. Овај Закључак ступа на снагу даном 
објављивања  у „Службеном гласнику 
Града Приједора“. 
 

Број: 01-022-8/15 ПРЕДСЈЕДНИК 
    Приједор, СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 18.02.2015. године Сеад Јакуповић, с.р. 

 
 
14. 

На основу члана 18. Статута Града 
Приједора – пречишћен текст („Службени гласник 
Града Приједора“ број: 2/13 и 6/13 ), и члана 145. 
Пословника Скупштине Града Приједора – 
пречишћен текст („Службени гласник Града 
Приједора“ број: 2/13), разматрајући Информацију 
о броју уписа у матичне књиге рођених,вјенчаних и 
умрлих на подручју Града Приједора у 2014. 
години, Скупштина Града Приједора је на XXIV 
сједници одржаној дана 18.02.2015. године, 
донијела  
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З А К Љ У Ч А К 
 

1. Усваја се Информација о броју уписа у 
матичне књиге рођених, вјенчаних и 
умрлих на подручју Града Приједора у 
2014. години. 
 

2. Овај Закључак ступа на снагу даном 
објављивања у „Службеном гласнику Града 
Приједора“. 
 

Број: 01-022-9/15 ПРЕДСЈЕДНИК 
    Приједор, СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 18.02.2015. године Сеад Јакуповић, с.р. 

 
 

15. 
На  основу члана 18. Статута града  

Приједора  - пречишћен текст ("Службени гласник 
Града Приједора" , број: 2/13) и члана 145. 
Пословника Скупштине Града  Приједора – 
пречишћен текст ("Службени гласник Града 
Приједора“ број: 2/13), разматрајући Информацију 
о раду Правобранилаштва Републике Српске – 
Сједиште замјеника Приједор за 2014. годину, 
Скупштина Града Приједора је на XXIV сједници 
одржаној дана 18.02.2015.године, донијела  
 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Усваја се Информација о раду 
Правобранилаштва Републике Српске – 
Сједиште замјеника Приједор за 2014. 
годину. 

 
 

2. Овај Закључак ступа на снагу даном 
објављивања у „Службеном гласнику Града 
Приједора“. 
 
 

Број: 01-022-10/15 ПРЕДСЈЕДНИК 
    Приједор, СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 18.02.2015. године Сеад Јакуповић, с.р. 

 
16. 

На  основу члана 18. Статута града  
Приједора  - пречишћен текст ("Службени гласник 
Града Приједора" , број: 2/13) и члана 145. 
Пословника Скупштине Града  Приједора – 
пречишћен текст ("Службени гласник Града 

Приједора“ број: 2/13), разматрајући Информацију 
о раду ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске 
– Филијала Приједор за 2014. годину, Скупштина 
Града Приједора је на XXIV сједници одржаној 
дана 18.02.2015.године, донијела:  
 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Усваја се Информација о раду ЈУ Завод за 
запошљавање Републике Српске – 
Филијала Приједор за 2014. годину. 

 
2. Овај Закључак ступа на снагу даном 

објављивања у „Службеном гласнику Града 
Приједора“. 
 
 

Број: 01-022-11/15 ПРЕДСЈЕДНИК 
    Приједор, СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 18.02.2015. године Сеад Јакуповић, с.р. 

 
 
17. 
РЕФЕРАТИ ИЗ ИМОВИНСКО – ПРАВНЕ ОБЛАСТИ 
 
 На основу одредаба члана 14. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 101/04, 42/05 и 118/05), 
члана 18. Статута града Приједора – пречишћен 
текст („Службени гласник Града Приједора“, број: 
2/13 и 6/13) и члана 140. Пословника Скупштине 
Града Приједора – пречишћен текст („Службени 
гласник Града Приједора“, број: 2/13), Скупштина 
Града Приједор на  XXIV сједници, одржаној 
18.02.2015. године,  донијела  је 
 
 

ОДЛУКУ 
о куповини-замјени грађевинског земљишта  

 
 

1. Одобрава  се  куповина или замјена 
грађевинског земљишта ради обезбјеђења 
услова за изградњу инфраструктурног 
објекта канализационог система са 
пратећим садржајима у насељу Омарска и 
то грађевинског земљишта које је означено 
са: 

 
А)  Према подацима катастарског операта 
земљишта означено са: 
I - к.ч.бр. 5909/2, у површини од  1.334 м2, 
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Уписано у пл.бр. 123 к.о. Омарска, као добро у 
општој употреби путеви. 
 
II - к.ч.бр. 5793/1, у површини од  503 м2, 
Уписано у пл.бр. 539 к.о. Омарска, као посјед 
Пушац Мирка Даринке р. Ивановић са дијелом 1/1. 
 
III - к.ч.бр. у површини од  4726/2, у површини од 
20 м2, 
- к.ч.бр. 4727/1, у површини од  2.513 м2, 
- к.ч.бр. 4727/2, у површини од 909 м2, 
- к.ч.бр.4728/1, у површини од 2.031 м2, 
- к.ч.бр. 4728/2, у површини од 544 м2, 
- к.ч.бр. 4728/5, у површини од 51 м2, 
- к.ч.бр. 4729/3, у површини од 79 м2, 
- к.ч.бр. 4729/2, у површини од 58 м2, 
- к.ч.бр. 4729/5, у површини од 51 м2, 
- к.ч.бр. 4736/6, у површини од 2.202 м2, 
- к.ч.бр. 4736/4, у површини од 336 м2, 
- к.ч.бр. 4736/8, у површини од 1 м2, 
- к.ч.бр. 5791/1, у површини од 1.102 м2, 
- к.ч.бр. 5791/2, у површини од 694 м2, 
- к.ч.бр. 5793/2, у површини од  534 м2, 
- к.ч.бр. 5795/4, у површини од 38 м2, 
- к.ч.бр. 5795/3, у површини од 63 м2, 
- к.ч.бр. 5798/3, у површини од 183 м2, 
- к.ч.бр. 5798/4, у површини од 21 м2, 
- к.ч.бр. 4726/2, у површини од 20 м2, 
- к.ч.бр. 5794, у површини од 1.317 м2, 
 
 Уписане у пл.бр.847 к.о. Омарска као посјед РЖР 
Омарска са дијелом 1/1. 
 Према подацима земљишне књиге 
некретнине су означене са к.ч.бр. 259/51, 259/52, 
259/50, 259/48, 259/80, 259/38, 259/79, 259/78, 
259/77, 259/43, 259/82, 259/69, 259/44, 259/70, 
259/66, 281/7, 302/5, 302/8, 281/5, 259/65, 259/67, 
259/70 и 259/74 2к.о. Омарска. 
 
Б) Према подацима катастарског операта 
земљишта означено са: 
 - к.ч.бр. 3865/3, у површини од  71 м2, 
Уписано у пл.бр. 1657 к.о. Омарска, као посјед 
Анђић Светозара Велимира са дијелом 1/1. 
 
Према подацима земљишне књиге некретнине су 
означене са к.ч.бр.685/3 к.о. Омарска. 
 
В) Према подацима катастарског операта 
земљишта означено са: 
I - к.ч.бр. 4097/22, у површини од  44 м2, 

Уписано у пл.бр. 975 к.о. Омарска, као посјед 
Тимарац Милана Милорада са дијелом 1/1. 
 
II Према подацима катастарског операта земљишта 
означено са: 
I - к.ч.бр. 4097/30, у површини од  28 м2, 
Уписано у пл.бр. 2093 к.о. Омарска, као посјед 
Тимарац Милана Милорада са дијелом ¼, Тимарац 
Светозара Ранка са дијелом 2/4 и Вученовић 
Драгоје Милана са дијелом ¼. 
 
Према подацима земљишне књиге некретнине су 
означене са к.ч.бр.593/58 и 593/53 к.о. Омарска. 
 
 

2. Одобрава  се  куповина грађевинског 
земљишта ради обезбјеђења услова за 
изградњу инфраструктурног објекта 
канализационог система са пратећим 
садржајима у насељу Козарац и то 
грађевинског земљишта које је означено 
са: 

 
А) Према подацима катастарског операта 
земљишта означено са: 
I - к.ч.бр. 2910/3, у површини од  3.090 м2, 
- к.ч.бр. 2910/4, у површини од 64 м2, 
-к.ч.бр. 2910/7, у површини од 88 м2, 
    у површини од 613 м2, 
уписано у пл.бр. 1105 к.о. Козарац, као посјед 
Кахримановић Мухарема Исмаила са дијелом 1/1, 
 
II -К.ч.бр. 2910/5, у површини од 34 м2, 

- К.ч.бр. 2910/6, у површини од 190 м2, 
- К.ч.бр. 2910/2, у површини од 6.816 м2, 
уписано у пл.бр. 1682 к.о. Козарац, као посјед 
Кахримановић Мухарема Есада са дијелом 1/1. 

 
Б)  Према подацима катастарског операта 
земљишта означено са: 
 - к.ч.бр. 1876/18, у површини од  60 м2, 
уписано у пл.бр. 2387 к.о. Козарац, као посјед 
Хушидић Шефика Сенада са дијелом 1/1. 
 
В)  Према подацима катастарског операта 
земљишта означено са: 
- к.ч.бр. 3713/4, у површини од  94 м2, 
уписано у пл.бр. 2733 к.о. Козарац, као посјед 
Гунић Хасана Џавида са дијелом 1/1. 
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3. Даје се  сагласност Градоначелнику Града 
Приједора да у циљу регулисања 
међусобних права и обавеза уговорних 
страна, закључи уговор о замјени или 
уговор о куповини земљишта описаног у 
тачки 1.и 2. ове одлуке, према цијени која 
је утврђена у Елаборату о процјени 
вриједности, овлаштеног судског вјештака 
грађевинске струке.   

 
4. Ова Oдлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 
Града Приједорa“. 

 
Број: 01-022-12/15 ПРЕДСЈЕДНИК 
    Приједор, СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 18.02.2015. године Сеад Јакуповић, с.р. 

 
*  *  * 

 
На основу одредаба члана 14.Закона о 

експропријацији („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 112/06, 37/07 и 110/08), Статута 
града Приједора – пречишћен текст („Службени 
гласник Града Приједора“, број: 2/13 и 6/13) и 
члана 140. Пословника Скупштине Града Приједор– 
пречишћен текст („Службени гласник Града 
Приједора“, број: 2/13), Скупштина Града 
Приједора је на XXIVсједници, одржаној 18.02. 
2015. године,  донијела    
 

 
М И Ш Љ Е Њ Е 

 
1. Локацијским условима Одјељења за 

просторно уређење Градске управе Приједор, 
број: 06-364-85/13 од 5.1.2015.године за 
насеље Козарац и Локацијским условима, 
број: 06-364-86/13 од 21.1.2015.године за 
насеље Омарска, предвиђена је изградња 
инфраструктурних објеката: 
а) Атмосферска и фекална канализациона 
мрежа, 
б) Уређај за пречишћавање, 
в) МБТС и прикључни високонапонски 20 кВ 
подземни кабал 
г) Приступни пут до уређаја за пречишћавање 
д) Објекат за смјештај дизел агрегата и 
разводног ормара (ПС 1 и ПС2) 

 
У насељу Омарска, инфраструктурни објекат ће се 
градити на некретнинама означеним са: 

 
А)  Према подацима катастарског операта 
земљишта означено са: 
I - к.ч.бр. 5909/2, у површини од  1.334 м2, 
Уписано у пл.бр. 123 к.о. Омарска, као добро у 
општој употреби путеви. 
II - к.ч.бр. 5793/1, у површини од  503 м2, 
Уписано у пл.бр. 539 к.о. Омарска, као посјед 
Пушац Мирка Даринке р. Ивановић са дијелом 1/1. 
III - к.ч.бр. у површини од  4726/2, у површини од 
20 м2, 
- к.ч.бр. 4727/1, у површини од  2.513 м2, 
- к.ч.бр. 4727/2, у површини од 909 м2, 
- к.ч.бр.4728/1, у површини од 2.031 м2, 
- к.ч.бр. 4728/2, у површини од 544 м2, 
- к.ч.бр. 4728/5, у површини од 51 м2, 
- к.ч.бр. 4729/3, у површини од 79 м2, 
- к.ч.бр. 4729/2, у површини од 58 м2, 
- к.ч.бр. 4729/5, у површини од 51 м2, 
- к.ч.бр. 4736/6, у површини од 2.202 м2, 
- к.ч.бр. 4736/4, у површини од 336 м2, 
- к.ч.бр. 4736/8, у површини од 1 м2, 
- к.ч.бр. 5791/1, у површини од 1.102 м2, 
- к.ч.бр. 5791/2, у површини од 694 м2, 
- к.ч.бр. 5793/2, у површини од  534 м2, 
- к.ч.бр. 5795/4, у површини од 38 м2, 
- к.ч.бр. 5795/3, у површини од 63 м2, 
- к.ч.бр. 5798/3, у површини од 183 м2, 
- к.ч.бр. 5798/4, у површини од 21 м2, 
- к.ч.бр. 4726/2, у површини од 20 м2, 
- к.ч.бр. 5794, у површини од 1.317 м2, 
 
 Уписане у пл.бр.847 к.о. Омарска као посјед РЖР 
Омарска са дијелом 1/1. 
 Према подацима земљишне књиге 
некретнине су означене са к.ч.бр. 259/51, 259/52, 
259/50, 259/48, 259/80, 259/38, 259/79, 259/78, 
259/77, 259/43, 259/82, 259/69, 259/44, 259/70, 
259/66, 281/7, 302/5, 302/8, 281/5, 259/65, 259/67, 
259/70 и 259/74 2к.о. Омарска. 
 
Б) Према подацима катастарског операта 
земљишта означено са: 
 - к.ч.бр. 3865/3, у површини од  71 м2, 
Уписано у пл.бр. 1657 к.о. Омарска, као посјед 
Анђић Светозара Велимира са дијелом 1/1. 
Према подацима земљишне књиге некретнине су 
означене са к.ч.бр.685/3 к.о. Омарска. 
 
В) Према подацима катастарског операта 
земљишта означено са: 
I - к.ч.бр. 4097/22, у површини од  44 м2, 
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Уписано у пл.бр. 975 к.о. Омарска, као посјед 
Тимарац Милана Милорада са дијелом 1/1. 
II Према подацима катастарског операта земљишта 
означено са: 
I - к.ч.бр. 4097/30, у површини од  28 м2, 
Уписано у пл.бр. 2093 к.о. Омарска, као посјед 
Тимарац Милана Милорада са дијелом ¼, Тимарац 
Светозара Ранка са дијелом 2/4 и Вученовић 
Драгоје Милана са дијелом ¼. 
Према подацима земљишне књиге некретнине су 
означене са к.ч.бр.593/58 и 593/53 к.о. Омарска. 
 
 
У насељу Козарац, инфраструктурни објекат ће се 
градити на некретнинама означеним са: 
 
А) Према подацима катастарског операта 
земљишта означено са: 
I - к.ч.бр. 2910/3, у површини од  3.090 м2, 
- к.ч.бр. 2910/4, у површини од 64 м2, 
-к.ч.бр. 2910/7, у површини од 88 м2, 
    у површини од 613 м2, 
уписано у пл.бр. 1105 к.о. Козарац, као посјед 
Кахримановић Мухарема Исмаила са дијелом 1/1, 
II -К.ч.бр. 2910/5, у површини од 34 м2, 

- К.ч.бр. 2910/6, у површини од 190 м2, 
- К.ч.бр. 2910/2, у површини од 6.816 м2, 
уписано у пл.бр. 1682 к.о. Козарац, као посјед 
Кахримановић Мухарема Есада са дијелом 1/1. 

 
Б)  Према подацима катастарског операта 
земљишта означено са: 
 - к.ч.бр. 1876/18, у површини од  60 м2, 
уписано у пл.бр. 2387 к.о. Козарац, као посјед 
Хушидић Шефика Сенада са дијелом 1/1. 
 
В)  Према подацима катастарског операта 
земљишта означено са: 
- к.ч.бр. 3713/4, у површини од  94 м2, 
уписано у пл.бр. 2733 к.о. Козарац, као посјед 
Гунић Хасана Џавида са дијелом 1/1. 

 
Локација за изградњу инфраструктурног 

објекта канализационог система са пратећим 
садржајима у насељима Омарска и Козарац
 налази се у обухвату документа просторног 
уређења – Просторни план Града Приједор 
(„Службени гласник Града Приједор“, број: 11/08). 
Планом намјене простора, предметна локација је 
изван обухвата Урбанистичког плана Приједор. На 
основу расположивог документа просторног 
уређења, урађено је Стручно мишљење са 

урбанистичко техничким условима, број: 0803-52-
СМ/13 од новембра 2014.године и издати су 
локацијски услови. 

У складу са наведеним Скупштина сматра 
да је основано да Влада Републике Српске донесе 
одлуку, у смислу члана 14. Закона о 
експропријацији, да је изградња планираних 
објеката од општег интереса и да се за те сврхе 
може приступити експропријацији непокретности 
означених у тачки 1. 

 
 

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

 
 

Број: 01-022-13/15 ПРЕДСЈЕДНИК 
    Приједор, СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 18.02.2015. године Сеад Јакуповић, с.р. 

 
*  *  * 

 
 На основу одредаба члана 348. Закона о 
стварним правима („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 124/08, 58/09 и 95/11), члана 4. 
Правилника о поступку јавног конкурса за 
располагање непокретностима у својини 
Републике Српске и јединица локалне самоуправе 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 
20/12), члана 18. Статута Града Приједора – 
пречишћен текст („Службени гласник Града 
Приједора“, број: 2/13 и 6/13) и члана 140. 
Пословника Скупштине Града Приједора– 
пречишћен текст („Службени гласник Града 
Приједора“, број: 2/13), Скупштина Града Приједор 
je на XXIV сједници, одржаној 18.02.2015. године,  
донијела    
 

О Д Л У К У 
о начину и условима продаје непокретности у 

својини јединице локалне самоуправе 

I 

  Под условима и на начин регулисан овом 

одлуком  спровешће се  лицитацијом продаја 

непокретности у својини Града Приједора и то: 

 

Према подацима катастарског операта 
земљишта: 
   - к.ч.бр.821, у површини од 150 м2, 

   - к.ч.бр.822/4, у површини од 511 м2, 
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 к.о. Козарац, уписане као посјед Града 

Приједор. 

 

II 
       Вриједност земљишта износи 40.000,00 КМ. 
Иста је утврђена процјеном од стране сталног 
судског вјештака грађевинске струке и представља 
почетну продајну цијену непокретности. 
 

III 

     За учешће у поступку лицитације учесник је 

дужан уплатити износ од 10% од продајне цијене, 

на жиро рачун - јединствени рачун трезора Града 

Приједор код NLB Razvojne banke Prijedor, број: 562 

0070000266805. 

 

IV 

      Продајну цијену наведеног земљишта учесник 

лицитације са којим ће се закључити уговор 

обавезан је уплатити у року од 15 дана од дана 

закључивања и нотарске обраде уговора о 

купопродаји. 

 

V 

Поступак лицитације земљишта спровешће 

Комисија за продају. 

 

VI 

        Овлашћује се Градоначелник да са учесником 

лицитације чија понуда буде утврђена као 

најповољнија, закључи купопродајни уговор, у 

циљу регулисања међусобних права и обавезе  

уговорних страна. 

 

VII 

         Oва Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику града 

Приједора“. 

 

 

Број: 01-022-14/15 ПРЕДСЈЕДНИК 
    Приједор, СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 18.02.2015. године Сеад Јакуповић, с.р. 

 

 

 

 

АКТИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

1. 

 На основу члана 18. и 72. став 3. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 
98/13), члана 46. Статута града Приједор 
(„Службени гласник града  Приједор“, број: 2/13 и 
6/13 ), а у вези са чланом 11.Закона о социјалној 
заштити („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 37/12) Градоначелник Приједора, доноси 
 
 

П Р А В И Л Н И К 
о условима, начину и поступку додјеле једнократне 
новчане помоћи социјално угроженим грађанима 

из средстава буџета 
 
 

Члан 1. 
 Овим правилником утврђују се услови, 
начин и поступак за додјелу једнократне новчане 
помоћи социјално угроженим грађанима 
Приједора из средстава предвиђених буџетом 
града Приједор. 
 

Члан 2. 
             Једнократна новчана помоћ се додијељује у  
случају стања тренутне социјалне угрожености и  
када су исцрпљене могућности у другим 
институцијама надлежним за ову врсту помоћи,а 
након проведеног поступка.  
             Приоритет код остваривања ове врсте 
помоћи имају корисници из члана 22. Закона о 
социјалној заштити ( „Службени гласник Републике 
Српске“ бр. 37/12) 
 

Члан 3.   
            Једнократна новчана помоћ додијељује се 
појединцима и породицама који се налазе у стању 
из члана 2. претходног члана на основу поднесеног 
захтјева. 
            Захтјев се подноси путем Пријемне 
канцеларије Градоначелнику. 
 

Члан 4. 
 Услови за остваривање помоћи појединца 
или породице су сљедећи и примјењују се 
кумулативно: 
 

- пребивалиште или боравиште на 
подручју града Приједор у последњих 
шест мјесеци; 
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- изузетно тешке тренутне животне 
околности, а које подразумјевају стање 
социјалне нужде, задовољавање 
основних животних потреба, несретан 
случај у породици, велика штета у 
породичном домаћинству настала због 
несреће или елементарне непогоде, 
тешке болести (леукемија, малигне 
болести, аутизам...)  и друге 
непредвидиве околности. 

 
Члан 5. 

Појединац или породица по истом основу 
може остварити помоћ у највишем износу од 
1.500,00 КМ. 

Појединац или породица може ову врсту 
помоћи остварити највише два пута годишње по 
различитим основама. 
 

Члан 6. 
 Помоћ се остварује на основу захтјева 
корисника и припадајуће документације којим се 
доказује постојање услова за остваривање помоћи 
по овом правилнику. 

Документацију из става 1. чине: 
- фотокопија личне карте подносиоца 

захтјева или увјерење о пребивалишту, 
- фотокопија текућег рачуна, 
- доказ о броју чланова породичног 

домаћинства (кућна листа), 
- фотокопија мјесечних одрезака личних 

примања (плате, пензије, помоћи за 
уздржавање, накнада са завода за 
запошљавање) или изјава са пуном 
материјалном одговорношћу да не 
остварује  наведене приходе ни по ком 
основу, 

- доказ о незапослености, ако је 
подносиоц захтјева незапослено лице, 

- документација која доказује наводе из 
захтјева (нпр. лијечничка 
документација, извод из матичне књиге 
умрлих, записник надлежног органа о 
догађају). 
 

Члан 7. 
Захтјеве за додијелу једнократне новчане 

помоћи за социјално угрожена лица,  разматра 
Комисија за додијелу једнократне помоћи (у 
даљем тексту: Комисија)  

Комисију именује Градоначелник.  

Комисија се састоји од три члана 
(предсједник и два члана). 

 
Члан 8. 

Административно-техничке послове по 
захтјевима за једнократне помоћи обављаће 
Кабинет Градоначелника. 
 

Члан 9. 
На приједлог Комисије, Градоначелник 

доноси закључак којим се одобрава исплата 
једнократне новчане помоћи. 

На основу донесеног закључка, Одјељење 
за финансије исплаћује одобрени износ из 
закључка. 

 
Члан 10. 

            Средства за исплату једнократне новчане 
помоћи обезбјеђују се буџетом града Приједор за 
календарску годину са позиције 4161003 
Једнократне помоћи социјално угрожених. 
 

Члан 11. 
 Овај правилник се примјењује уз одобрени 
буџет за сваку календарску годину и уједно је 
саставни дио овог правилника. 
 

Члан 12. 
            Правилник ступа на снагу даном доношења 
и објавиће се у „Службеном гласнику града 
Приједор“ 
             Ступањем на снагу овог Правилника 
престаје да важи Правилник о условима, начину и 
поступку додјеле  једнократне новчане помоћи 
социјално угроженим грађанима из средстава 
буџета, број: 02-40-83-1/05 од 01.02.2005.године. 

 
 
 
Број : 02-40-71/15                     ГРАДОНАЧЕЛНИК 
        Приједор,                            Марко Павић, с.р. 
Датум: 02.02.2015.године  
 
 
2. 

На основу члана 72. став. 3. Закона о 
локалној самоуправи ("Службени гласник 
Републике Српске", број: 101/04, 42/05, 118/05 и 
98/13) и члана 46. Статута града Приједора  
("Службени гласник града Приједора", број: 2/13 и 
6/13), Градоначелник Приједора, доноси 
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О Д Л У К У 
 
 1. Одобравају се новчана средства А.Д. 
„Топлана“ Приједор у износу од 1.000.000,00 КМ 
(словима: једанмилионконвертибилних марака) на 
име позајмице за набавку мазута за грејну сезону 
2015/2016 годину.  
 
 2. Средства из тачке 1. ове одлуке 
исплатити из Буџета града Приједора за 
2015.годину, у  мјесечним ратама, на терет ставке 
611400 Издаци за зајмове дате АД Топлани, на 
жиро рачун број: 5712000000009572, ЈИБ: 
4400700950002. 
 
 3. Ова одлука ступа на снагу даном 
доношења, а о извршењу исте стараће се 
Одјељење за финансије и иста ће бити објављена у 
"Службеном гласнику града Приједора".   
 
 
Број: 02-40-34/15                          ГРАДОНАЧЕЛНИК       
      Приједор,                                  Марко Павић, с.р.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Датум: 13.01.2015.године 
 
 
 
3. 
 На основу члана 72. став 3. Закона о 
локалној самоуправи ("Службени гласник 
Републике Српске", број: 101/04, 42/05, 118/05 и 
98/13), и члана 46. Статута града Приједор 
("Службени гласник града Приједор", број: 2/13 и 
6/13), Градоначелник  Приједора,   доноси 
 

О Д Л У К У 
 

 
1. Одобрава се исплата новчаних средстава у 

износу од 50.000,00 КМ предузећу 
„Комуналне услуге“ а.д. Приједор, на име 
аванса кроз програм заједничка комунална 
потрошња, ради куповине обвезница за 
измирење дуга по основу репрограма из 
ранијег периода . 

 
2. Исплата средстава из тачке 1 ове одлуке 

исплатити из  буџета Града  Приједор за 
2014.годину са ставке, 412800- Општа 
комунална потрошња, на жиро рачун 
предузећа, број: 5620070000011113, 

отворен код НЛБ Развојне банке, ЈИБ: 
4400684900008. 

 
3. Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења, а о реализацији исте стараће се 
Одјељење за финансије и иста ће бити 
објављена у „Службеном гласнику града 
Приједор“.  
 
 

Број: 02- 40-63/15                       ГРАДОНАЧЕЛНИК 
     Приједор,                                  Марко Павић, с.р. 
Датум: 23.01.2015.године 
 
  
4. 

На основу члана 72. став. 3. Закона о 
локалној самоуправи ("Службени гласник 
Републике Српске", број: 101/04, 42/05, 118/05 и 
98/13) и члана 46. Статута града Приједора  
("Службени гласник града Приједора", број: 2/13 и 
6/13), Градоначелник Приједора,  доноси 
 

О Д Л У К У 
 
 1. Одобравају се новчана средства у 
укупном износу од 30.000,00 КМ, ИПЦ „Козарски 
вјесник“ Приједор за суфинансирање трошкова 
рада ових медијских кућа у 2015.години, како 
слиједи: 

-   износ од 20.000,00 КМ за Козарски вјесник, а 
-   износ од 10.000,00 КМ за Радио телевизију  
    Приједор. 

 
 2. Средства из тачке 1. ове одлуке 
исплатити из Буџета града Приједора, на терет 
ставке 415200 Учешће у финансирању јавних 
медија,  на жиро рачун број: 562-007-00062639-92, 
отворен код Развојне банке, ЈИБ: 4400692240009. 
 
 3. Ова одлука ступа на снагу даном 
доношења, а о извршењу исте стараће се 
Одјељење за финансије и иста ће бити објављена у 
"Службеном гласнику града Приједора". 
 
Број: 02-40-86/15                   ГРАДОНАЧЕЛНИК 
    Приједор,                              Марко Павић, с.р. 
Датум: 27.01.2015.године 
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5. 
На основу члана 18. и члана 72. став 3.  

Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник 

Републике Српске", број 101/04, 42/05, 118/05 и 

98/13) и члана 46. Статута Града Приједора 

("Службени гласник Града Приједора", број 2/13 и 

6/13), а у вези са чланом 11. Закона о социјалној 

заштити ("Службени гласник Републике Српске", 

број: 37/12),   Градоначелник Приједора,  доноси 
 

О Д Л У К У 
о остваривању права на накнаду трошкова сахране 
 

Члан 1. 

На терет Буџета Града Приједора, обезбјеђују се 

средства за накнаду трошкова сахране за 

кориснике социјалне заштите који имају право на 

новчану помоћ и право на додатак за његу и помоћ 

другог лица. 

Члан 2. 

Висина трошкова за стандардну погребну опрему и 

сахрану исплаћује се у износу до 350,00 КМ 

(тристотинепедесетконвертибилнихмарака). 

 

Члан 3. 

Права утврђена овом Одлуком остварују се у 

складу са одредбама Закона о социјалној заштити 

и Увјерења за регулисање трошкова сахране које 

доноси ЈУ Центар за социјални рад Приједор. 

 

Члан 4. 

Доношењем ове Одлуке престаје да важи Одлука о 

остваривању права на накнаду трошкова сахране 

број: 02-40-372/13 од 19.03.2013. године. 

 

Члан 5. 

Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 

објављена у „Службеном гласнику града 

Приједора“ 

 

Број: 02-40-119 /15                      ГРАДОНАЧЕЛНИК 
     Приједор,                                   Марко Павић, с.р.   
Датум: 03.02.2015. године  
 

6. 
 На основу члана 72. став 3. Закона о 
локалној самоуправи ("Службени гласник 
Републике Српске", број: 101/04, 42/05,  118/05 и 

98), и члана 46. Статута града Приједор ("Службени 
гласник града Приједор", број: 2/13 и 6/13), 
Градоначелник  Приједора,  доноси 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о именовању Комисије за расподјелу средстава 

за алтернативни смјештај 
 

Члан 1. 
 Именује се Комисија за расподјелу 
средстава за алтернативни смјештај, у слиједећем 
саставу: 
 
 1. Мишо Родић, предсједник Комисије; 
 2. Миланко Савић, члан; 
 3. Златко Ритан, члан; 
 4. Драшко Калинић, члан и 
 5. Саша Обрадовић, члан. 

 
Члан 2. 

 Право на новчану помоћ имају лица која су 
уступила напуштену имовину повратницима, а 
тренутно немају трајно ријешено стамбено питање. 
Уколико има више захтјева предност за 
остваривање новчане помоћи имаће лица која 
остварују право из Закона о правима бораца, 
војних инвалида и породица погинулих бораца 
одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске. 
 

Члан 3. 
 Висина новчане помоћи утврђује се за 
плаћање алтернативног смјештаја и за завршетак 
започете изградње стамбеног објекта (куће-стана) 
до 3.000,00 КМ. 
 

Члан 4. 
 Мандат Комисије из члана 1. овог рјешења 
траје до 31.12.2015.године. 

 
Члан 5. 

 Рјешење број: 02-111-4/14 од 
15.01.2014.године ставља се ван снаге. 
 

Члан 6. 
Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, и биће објављено у "Службеном 
гласнику града Приједора",  
 
 
Број: 02-111-3/15                      ГРАДОНАЧЕЛНИК 
      Приједор,                              Марко Павић, с.р. 
Датум: 12.01.2015. године   
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7. 
На основу члана 72. став 3. Закона о 

локалној самоуправи ("Службени гласник 
Републике Српске", број: 101/04, 42/05,118/05 и 
98/13), члана 16. Правилника о процјени потреба и 
усмјеравању дјеце и омладине са сметњама у 
развоју ("Службени гласник Републике Српске", 
број: 117/12), и члана 46. Статута Града Приједора 
– пречишћени текст ("Службени гласник Града 
Приједора", број: 2/13 и 6/13), Градоначелник  
Приједора,  доноси 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о именовању првостепене стручне Комисије за 

процјену потреба и усмјеравању дјеце и омладине 
са сметњама у развоју 

 
Члан 1. 

Именује се Комисије за процјену потреба и 
усмјеравању дјеце и омладине са сметњама у 
развоју, у слиједећем саставу: 

1. Др. Павковић Споменка, педијатар - стални 
члан,  

2. Мандић Милева, дипломирани психолог - 
стални члан,   

3. Венцељ Вера, дипломирани социјални 
радник - стални члан, 

4. Мисирача Радмила, дипломирани 
дефектолог - стални члан, 

5. Др. Лукић Нада, специјалиста офтомологије 
- повремени члан, 

6. Др. Бркић Радмила, неуропедијатар - 
повремени члан, 

7. Др. Шормаз-Требовац Слободанка, 
физијатар  - повремени члан. 

 
Члан 2. 

Задатак првостепене стручне Комисије је да 
доносе налаз и мишљење, у складу са 
Правилником о процјени потреба и усмјеравању 
дјеце и омладине са сметњама у развоју 
("Службени гласник Републике Српске", број: 
117/12). 
 

Члан 3. 
Чланови првостепене стручне Комисије, који 
доносе налаз и мишљење, послове ће обављати у 
Центру за социјални рад Приједор а одређује им се 
нето накнада у износу од 10,00 КМ по прегледаном 
лицу. 

 

Члан 4. 
Административно-техничке послове  комисије 
обављаће Центар за социјални рад Приједор. 

Члан 5. 
Доношењем овог Рјешења престаје да важе 
Рјешења о образовању првостепене стручне 
Комисије за процјену потреба и усмјеравању дјеце 
и омладине са сметњама у развоју број 02-111-
12/14 од 23.01.2014. године. 
  

Члан 6. 
Рјешење ступа на снагу даном доношења, и биће 
објављено у "Службеном гласнику Града 
Приједора". 
 
Број: 02-111-5/15                        ГРАДОНАЧЕЛНИК 
       Приједор,                               Марко Павић, с.р. 
Датум: 16.01.2015. године   
 
8. 

На основу члана 72. став 3. Закона о 
локалној самоуправи ("Службени гласник 
Републике Српске", број: 101/04, 42/05,118/05 и 
98/13), члана 8. Правилника о утврђивању 
способности лица у поступку остваривања права из 
социјалне заштите и утврђивању функционалног 
стања корисника ("Службени гласник Републике 
Српске", број: 116/12), и члана 46. Статута Града 
Приједора - пречишћени текст ("Службени гласник 
Града Приједора", број: 02/13 и 6/13),   
Градоначелник  Приједора,   доноси 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о именовању првостепене стручне Комисије за 

утврђивање способности лица  
у поступку остваривања права из социјалне 

заштите 
 и утврђивању функционалног стања корисника  

 
Члан 1. 

Именује се Комисије за утврђивање способности 
лица у поступку остваривања права из социјалне 
заштите и утврђивању функционалног стања 
корисника, у слиједећем саставу: 
 

1. Др. Максић-Јаворић Сњежана, 
специјалиста породичне медицине, 

 2.   Родић Сенка, дипломирани дефектолог,  
 3.   Топић Сања, дипломирани психолог. 
  

Члан 2. 
Задатак првостепене Комисије је да доносе налаз и 
мишљење, у складу са Правилником о утврђивању 
способности лица у поступку остваривања права из 
социјалне заштите и утврђивању функционалног 
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стања корисника ("Службени гласник Републике 
Српске", број: 116/12). 
 

Члан 3. 
Чланови првостепене Комисије који доносе налаз 
и мишљење, послове ће обављати у Центру за 
социјални рад Приједор а одређује им се нето 
накнада у износу од 10,00 КМ по прегледаном 
лицу. 
 

Члан 4. 
Административно-техничке послове  Комисије 
обављаће Центар за социјални рад Приједор. 
 

Члан 5. 
Доношењем овог Рјешења престаје да важи 
Рјешење о именовању првостепене стручне 
Комисије за утврђивање способности лица у 
поступку остваривања права из социјалне заштите 
и утврђивању функционалног стања корисника 
број: 02-111-13/14 од 23.01.2014. године. 
  

Члан 6. 
Рјешење ступа на снагу даном доношења, и биће 
објављено у "Службеном гласнику Града 
Приједора".  
 
Број: 02-111- 6 /15                      ГРАДОНАЧЕЛНИК  
     Приједор,                                 Марко Павић, с.р. 
Датум: 16.01.2015. године   
 
 

9. 
 На основу члана 72. став 3. Закона о 
локалној самоуправи ("Службени гласник 
Републике Српске", број: 101/04, 42/05,  118/05 и 
98), и члана 46. Статута града Приједор ("Службени 
гласник града Приједор", број: 2/13 и 6/13),a у вези 
са чланом 7. Правилника о условима, начину и 
поступку додјеле једнократне новчане помоћи 
социјално-угроженим грађанима из средстава 
буџета, број: 02-40-71/15 од 02.02.2015.године, 
Градоначелник  Приједора,   доноси 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о именовању Комисије за расподјелу средстава 

једнократне новчане помоћи социјално угроженим 
грађанима Приједора 

 
Члан 1. 

 Именује се Комисија за расподјелу 
средстава једнократне новчане помоћи социјално 

угроженим грађанима Приједора, у слиједећем 
саставу: 
 1.Љиљана Бабић, предсједник Комисије; 
 2. Мирјана Остојић и, члан; 
 3. Ирена Билбија, члан. 
  

Члан 2. 
 Задатак Комисије из члана 1. овог рјешења 
је да  захтјеве за једнократну новчану помоћ  
размотре, те Градоначелнику предложе начин 
рјешавања. 
 

Члан 3. 
 Административно- техничке послове по 
захтјевима за једнократну новчану помоћ 
обављаће Кабинет Градоначелника. 
 

Члан 4. 
Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, и биће објављено у "Службеном 
гласнику града Приједора",  
 
Број: 02-111-16/15                         ГРАДОНАЧЕЛНИК 
      Приједор,                                  Марко Павић, с.р. 
Датум: 10.02.2015. године   
 
 

10. 
На основу члана 72. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 
46. Статута Града Приједора („Службени гласник 
Града Приједора“, број: 2/13 и 6/13) и члана 6. 
Одлуке о критеријумима, начину и поступку 
расподјеле средстава удружењима и фондацијама, 
Градоначелник Приједора, доноси 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању Комисије за сарадњу са удружењима 

и фондацијама 
 
I -  Именује се Комисија за сарадњу са удружењима 
и фондацијама на подручју 
     Града Приједора (у даљем тексту: Комисија), у 
слиједећем саставу: 
 

1. Љиљана Бабић, предсједник Комисије; 
2. Драган Вученовић, члан - представник 

Града Приједора; 
3. Светозар Вучковац, члан - представник 

удружења и фондација; 
4. Мирзад Исламовић,  члан - из реда 

истакнутих стручних радника и 
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5. Горан Предојевић, члан - одборник 
Скупштине Града Приједора.  

 
II - Мандат Комисије траје двије године. 
      Рад Комисије одвија се у складу са одредбама 
Одлуке о критеријумима, начину и поступку 
расподјеле средстава удружењима и фондацијама. 
 
 

III - Рјешење ступа на снагу даном доношења и 
објавиће се у „Службеном гласнику  Града 
Приједора“, а Рјешење број: 02-111-209/13 од 
07.11.2013. године, престаје  да важи. 

 
Број: 02-111-34/15                   ГРАДОНАЧЕЛНИК 
   Приједор,                                Марко Павић, с.р.    
Датум:23.02.2015.године 
 
 

11. 
 На основу одредаба члана 72.став 3. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 
98/13), члана 46. Статута Града Приједор- 
пречишћен текст („Службени гласник Града 
Приједор“, 2/13 и 6/13), а на захтјев УНДП-а, 
Градоначелник Града Приједор  доноси 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању другостепене Комисије за рјешавање 
жалби на  одабир корисника помоћи за санацију 
стамбених јединица оштећених од поплава на 
подручју града Приједор у оквиру ЕУ Програма 
 

 
I- Именује се другостепена комисија за 

рјешавање жалби на  одабир корисника 
помоћи за санацију стамбених јединица 
оштећених од поплава на подручју града 
Приједор у оквиру ЕУ Програма за опоравак 
од поплава, у саставу: 

 

1. Весна Николић Ритан, дипл.инг.грађ. 
представник градске Управе Приједор 

2. Доста Мејакић, дипл.правник, 
представник центра за социјални рад 

3. Един Хоџић,дипл.инг.грађ. представник 
УНДП 
 

II- Задатак комисије из тачке I Овог рјешења је 
да размотри  све пристигле жалбе на 
одабир корисника помоћи за санацију 
стамбених јединица оштећених у 

поплавама, а које је верификовала 
првостепена комисија и да донесе 
приједлог рјешења по жалбама. 
Другостепена комисија ће приједлог 
рјешења по жалбама доставити УНДП-у на 
коначну одлуку. 
 

III- Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у “Службеном 
гласнику Града Приједора“. 

 
 

Број :  02- 111-31/15                   ГРАДОНАЧЕЛНИК 
     Приједор,                                 Марко Павић, с.р. 
Датум: 19.02.2015.године 
 
 

12. 
 На основу члана 72. став. 3. Закона о 
локалној самоуправи ("Службени гласник 
Републике Српске", број: 101/04, 42/05, 118/05 и 
98/13) и члана 46. Статута града Приједора – 
пречишћен текст - ("Службени гласник града 
Приједора", број: 2/13 и 6/13), Градоначелник  
Приједора,  доноси 
                    

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 
 

  I - Средства планирана за активности у 
физичкој култури у Буџету Града Приједора за 
2015. годину у укупном износу од  1.055.500,00 КМ 
распоређују се за: 
 

1. Финансирање спортских клубова и 
спортских удружења по програму за 2015.  
годину у износу од 257.500,00 КМ, 

2. Средства за школске спортове (МОИ) у 
износу од  4.500,00 КМ, 

3. Средства за љекараске прегледе спортиста 
у  износу од  8.000,00 КМ, 

4. Спортске савезе и удружења РВИ у износу 
од 12.000,00 КМ, 

5. Финансирање закупа Спортске дворане 
„Младост“у износу од 100.000,00 КМ, 

6. Ревијалне општинске и републичке 
манифестације у износу од 48.000,00 КМ, 

7. Финансирање врхунских спортова у износу 
од 5.000,00 КМ, 

8. Средства спортске резерве у износу од 
50.000,00 КМ, 

9. Средства за одржавање спортских терена у 
износу од 17.000,00 КМ, 

10. Грант за градски стадион „Приједор“ и ФК 
„Рудар Приједор“ у износу од 50.000,00 КМ, 
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11. Издаци за изградњу дворане на Уријама од 
500.000,00 КМ. 

 

II -  За реализацију овог Закључка задужује 
се Одјељење за финансије и Одјељење за  
друштвене дјелатности. 
 

        III - Овај Закључак ступа на снагу доном 
доношења, а примјењиваће се у току 2015.       
године и исти ће бити објављен у „Службеном 
гласнику“ Града Приједора. 

 
Број: 02-40-120/15                       ГРАДОНАЧЕЛНИК 
     Приједор,                                 Марко Павић, с.р. 
Датум: 02. 02.2015.године 
 
18.  
ОГЛАСНИ ДИО 
 

На основу члана 29. Правилника о упису у регистар 
заједница етажних власника стамбених зграда 
("Сл.гласник РС",бр. 74/03) Одјељење за стамбено 
комуналне послове Општинске управе Приједор 
објављује  

О Г Л А С 
 

Код Одјељења за стамбено комуналне послове и 
заштиту животне средине града Приједора 
извршен је упис  Заједница етажних власника 
стамбених зграда у: 
 *Одјељење за стамбено комуналне послове и 
заштиту животне средине града Приједора,  на 
основу рјешења број: 08-372-116/14 од 
04.11.2014.године, извршило је у регистру 
заједница зграда у регистрарском листу број: 
22/04, УПИС промјене лица овлаштеног за 
заступање ЗАЈЕДНИЦЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ УЛАЗОМ 
ЗГРАДЕ, Приједор, Ул. Вожда Карађорђа 4 и то како 
слиједи: 
Нови законски заступник заједнице са даном овог 
уписа је Јатић Невена умјесто ранијег Кљајић 
Мирослава. 

*Одјељење за стамбено комуналне послове и 
заштиту животне средине града Приједора,  на 
основу рјешења број: 08-372-130/14 од 
04.12.2014.године, извршило је у регистру 
заједница зграда у регистрарском листу број: 
56/04, УПИС промјене лица овлаштеног за 
заступање ЗАЈЕДНИЦЕ ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА 
ДИЈЕЛА ЗГРАДЕ, Приједор, Ул. Вука Караџића 30 - д 
и то како слиједи: 

Нови законски заступник заједнице са даном овог 
уписа је Топола Душко умјесто ранијег Ђермановић 
Саше. 

*Одјељење за стамбено комуналне послове и 
заштиту животне средине града Приједора,  на 
основу рјешења број: 08-372-131/14 од 
04.12.2014.године, извршило је у регистру 
заједница зграда у регистрарском листу број: 
53/04, УПИС промјене лица овлаштеног за 
заступање ЗАЈЕДНИЦЕ ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА ЗГРАДЕ 
Ц-2, Л-1, Приједор, Ул. Меше Селимовића Ц–2, Л-1 
и то како слиједи: 
Нови законски заступник заједнице са даном овог 
уписа је Антонић Радован умјесто ранијег Шарић 
Живка. 

*Одјељење за стамбено комуналне послове и 
заштиту животне средине града Приједора,  на 
основу рјешења број: 08-372-137/14 од 
22.12.2014.године, извршило је у регистру 
заједница зграда у регистрарском листу број: 
203/09, УПИС промјене лица овлаштеног за 
заступање ЗАЈЕДНИЦЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ ДИЈЕЛОМ  
ЗГРАДЕ Б-4, УЛАЗ 4, Приједор, Пећани Б-4, улаз 4 и 
то како слиједи: 
Нови законски заступник заједнице са даном овог 
уписа је Петковић Радивој умјесто ранијег 
Тривуновић Станимира 

*Одјељење за стамбено комуналне послове и 
заштиту животне средине града Приједора,  на 
основу рјешења број: 08-372-10/15 од 
04.02.2015.године, извршило је у регистру 
заједница зграда у регистрарском листу број: 
42/04, УПИС промјене лица овлаштеног за 
заступање ЗАЈЕДНИЦЕ ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА 
ЛАМЕЛЕ 4, ЗГРАДЕ ц-2, УЛАЗ 7 Ц-2, Л-1, Приједор, 
Пећани Ц-2, улаз 7 и то како слиједи: 
Нови законски заступник заједнице са даном овог 
уписа је Саџак Драган умјесто ранијег Балтић 
Душана. 

*Одјељење за стамбено комуналне послове и 
заштиту животне средине града Приједора,  на 
основу рјешења број: 08-372-11/15 од 
04.02.2015.године, извршило је у регистру 
заједница зграда у регистрарском листу број: 
113/05, УПИС промјене лица овлаштеног за 
заступање ЗАЈЕДНИЦЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ  ЗГРАДОМ 
Приједор, Пећани Б-4 и то како слиједи: 
Нови законски заступник заједнице са даном овог 
уписа је Тривић Младен умјесто ранијег Бијелић 
Драшка. 
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С А Д Р Ж А Ј 
 
Број акта                                                                                                                                           Страна 
 

 

1.  Програм  рада Скупштине града Приједора за 2015. годину 1. 
2.  Одлуку о давању гаранције  АД Топлани Приједор за дугорочно кредитно задужење 9. 
3.  Одлука о задужењу по дугорочном кредиту ради реализације пројеката водоводне и 

канализационе инфраструктуре на подручју града Приједора 
 

10. 

4.  Рјешење о измјени Рјешења о именовању сталних радних тијела Скупштине града 
Приједора број: 01-111-14/13 

 
12. 

5.  Рјешење о измјени Рјешења о именовању школских одбора основних и средњих школа 
у Приједору 

 
13. 

6.  Рјешење о престанку мандата одборнику Скупштине града Приједора 13. 
7.  Рјешење о престанку мандата одборнику Скупштине града Приједора 14. 
8.  Рјешење о верификацији мандата одборнику Скупштине града Приједора 14. 
9.  Рјешење о верификацији мандата одборнику Скупштине града Приједора 14. 

10.  Закључак о усвајању Извјештаја о раду Фондације за развој „Приједор“ за 2014.годину 14. 
11.  Закључак о усвајању Информације о реализацији Програма коришћења средстава за 

подстицај у предузетништву, малим и средњим предузећима у 2014.години 
 

15. 
12.  Закључак о усвајању Информације о реализацији Програма кориштења буџетских 

средстава за унапријеђење пољопривредне производње у 2014. години 
 

15. 
13.  Закључак о усвајању Информације о пружању правне помоћи у 2014. години 15. 
14.  Закључак о усвајању Информације о броју уписа у матичне књиге рођених, вјенчаних и 

умрлих на подручју Града Приједора у 2014. години 
 

16. 
15.  Закључак о усвајању Информације о раду Правобранилаштва Републике Српске – 

Сједиште замјеника Приједор за 2014. годину 
 

16. 
16.  Закључак о усвајању Информације о раду ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске – 

Филијала Приједор за 2014. годину 
 

16. 
   

17.  РЕФЕРАТИ ИЗ ИМОВИНСКО – ПРАВНЕ ОБЛАСТИ 
- Одлука о куповини-замјени грађевинског земљишта 
- Мишљење 
- Одлука о начину и условима продаје непокретности у својини јединице локалне 

самоуправе 

16. 
16. 
18. 

 
19. 

   
 АКТИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА 20. 

1.  Правилник о условима, начину и поступку додјеле једнократне новчане помоћи 
социјално угроженим грађанима из средстава буџета 

20. 

2.  Одлука о одобравању новчаних средстава А.Д. „Топлана“ Приједор 22. 
3.  Одлука о одобравању новчаних средстава предузећу „Комуналне услуге“ а.д. Приједор 22. 
4.  Одлука о одобравању новчаних средстава ИПЦ „Козарски вјесник“ Приједор 22. 
5.  Одлука о остваривању права на накнаду трошкова сахране 23. 
6.  Рјешење о именовању Комисије за расподјелу средстава за алтернативни смјештај 23. 
7.  Рјешење о именовању првостепене стручне Комисије за процјену потреба и 

усмјеравању дјеце и омладине са сметњама у развоју 
 

24. 
8.  Рјешење о именовању првостепене стручне Комисије за утврђивање способности лица  

у поступку остваривања права из социјалне заштитеи утврђивању функционалног стања 
корисника 

 
 

24. 
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9.  Рјешење о именовању Комисије за расподјелу средстава једнократне новчане помоћи 
социјално угроженим грађанима Приједора 

 
25. 

10.  Рјешење о именовању Комисије за сарадњу са удружењима и фондацијама 25. 
11.  Рјешење о именовању другостепене Комисије за рјешавање жалби на  одабир 

корисника помоћи за санацију стамбених јединица оштећених од поплава на подручју 
града Приједор у оквиру ЕУ Програма 

 
 

26. 
12.  Закључак 26. 

   
 18. ОГЛАСНИ ДИО 27. 

 
 
 
 
 
 

-О- 
"Службени гласник" издаје Скупштина града Приједора, а уређује га и штампа Стручна служба Скупштине 
града и градоначелника. На основу члана 176. Пословника Скупштине града Приједора – пречишћен текст 
("Службени гласник града Приједора",број: 2/13). 
Главни и одговорни уредник, секретар Скупштине града ЖЕЉКО ШКОНДРИЋ, дипломирани правник, 
канцеларија број 65.  
Скупштина града Приједора телефон број: 052/245-125.  Web adresa:www.prijedorgrad.org 
 
 
 

                                                     
                                                                       
                               

                                   
                                             

 
                                                                                                           

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


