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104.

105.

На основу члана 40. Статута града
Приједора
("Службени
гласник
града
Приједора“, број: 5/15) и члана 140.
Пословника Скупштине града Приједора –
пречишћен текст ("Службени гласник града
Приједора", број: 2/13), а након разматрања
Извјештаја о извршењу Буџета града Приједора
за период јануар – јуни 2015. године,
Скупштина града Приједора је на XXIX сједници
одржаној 23.09.2015. године, донијела

На основу члана 30. Закона о локалној
самоуправи (“Службени гласник Републике
Српске”, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13 ) и
члана 40. став 2. под у) Статута Града Приједора
(“Службени гласник Града Приједора”, број:
5/15), а у вези са чланом 62. Закона о
задуживању, дугу и гаранцијама Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”,
број: 71/12 и 52/14), Скупштина Града
Приједора на XXIX сједници одржаној
23.09.2015. године, донијела је

ОДЛУКУ
о усвајању Извјештаја о извршењу Буџета града
Приједора за период јануар - јуни 2015. године

1. Усваја се Извјештај о извршењу буџета
града Приједора за период јануар - јуни
2015. године.
2. Ова Одлука ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном гласнику
града Приједора“.

Број: 01-022-107/15
Приједор
Датум: 23.09.2015. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић,с.р.

ОДЛУКУ
о задужењу Града Приједора за финансирање
пројеката хитног опоравка од поплава

I
Прихвата се задужење Града Приједора
према Свјетској банци – Међународној
асоцијацији за развој за финансирање хитног
опоравка од поплава у износу од 790.000 КМ
(или 355.856 SDR-а по курсу SDR-а на дан
31.05.2014. године).

II
Кредитна средства из тачке I усмјериће
се за намјене како слиједи:
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Радови на санацији улице
Тоде Швракића – МЗ
Тукови Л=1800м - радови
Санација
канализационе
мреже
и
препумпне
станице у насељу Тукови,
Л= 6.932m - радови
Радови на санацији дијела
локалног пута Доња Ћела –
Дом Саничани, Л= 3.000m радови
Радови на санацији дијела
Рудничке
улице
(од
„Житопромета“
до
„Боснамонтаже“), Л= 500m
- радови

200.000 КМ

160.000 КМ

330.000 КМ

100.000 КМ

III
Средства из тачке I ове Oдлуке за која се
задужује Град, обезбиједиће се дугорочним
банкарским кредитом уз сљедеће услове:
1. Износ кредита: 790.000 КМ или 355.856 SDR
2. Рок отплате: до 25 година
Период одгоде плаћања: до 5 година
3.
урачунат у рок отплате
4. Каматна стопа: 1,25% годишње
Сервисни трошак: 0,75% годишње на
5.
повучена, а неотплаћена средства
Комисиона провизија: до 0,50% годишње
6.
на одобрена, а неповучена средства
Отплата главнице: полугодишње: 15.
7.
фебруар и 15. август
Плаћање I дијела главнице почиње тећи од
15.августа, 2019.г. до и укључујући
7.1.
15.фебруар 2029. године у износу од 1,65%
укупног износа главнице и
Плаћање II дијела главнице почиње тећи од
15.августа, 2029.г. до и укључујући
7.2.
15.фебруар 2039. године у износу од 3,35%
укупног износа главнице.
8. Валута плаћања: евро
Обезбјеђење кредита: мјенице и бјанко
9.
налози за пренос
Коефицијент сервиса дуга у складу са
ограничењима из чл. 59 (без новог
10. задужења) 2015 година уз остварене
приходе из 2014.године – 11,98%
(3.306.834/27.600.439*100=11,98%)
Коефицијент сервиса дуга у складу са
ограничењима из чл. 59 (са новим
11. задужењем) 2018. година уз остварене
приходе из 2014.године -12,98%
(3.582.907/27.600.439*100=12,98%)

_ Број: 7/15__

IV
Задужење из тачке I изузима се из
ограничења износа дуга из члана 59. Закона о
задуживању, дугу и гаранцијама Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”,
број: 71/12) у складу са чланом 2. Закона о
допунама закона о задуживању дугу и
гаранцијама Републике Српске (“Службени
гласник Републике Српске”, број: 52/14).
V
За реализацију ове Одлуке задужује се
Одјељење за финансије и Одјељење за
стамбено комуналне послове и заштиту
животне средине Града Приједора.
VI
Овлашћује се Градоначелник Приједора
да потпише уговор о подкредиту између
Министарства финансија Републике Српске и
Града Приједора.
VII
Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења, а биће објављивања у „Службеном
гласнику Града Приједора“.

Број: 01-022-108/15
Приједор
Датум: 23.09.2015. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић, с.р.

106.
У складу са чланом 38. став (2) Закона о
уређењу простора и грађењу („Службени
гласник Републике Српске“, број: 40/13), члана
30. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, број: 101/04, 42/05,
118/05 и 98/13 ) и члана 40. Статута града
Приједора
(„Службени
гласник
града
Приједора“ број: 5/15), Скупштина града
Приједора је на XXIX сједници одржаној дана
23.09.2015.године , донијела
ОДЛУКУ
о доношењу Регулационог плана РЖР
Љубија – „Централна рудишта“ на територији
града Приједора и општине Оштра Лука
I
Доноси се Регулациони план РЖР
Љубија – „Централна рудишта“ на територији
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града Приједора и општине Оштра Лука (у
даљем тексту: План).
Коначне границе подручја које је
обухваћено Планом одређене су у складу са
чланом 2. Одлуке о приступању изради Плана и
приказане су у Графичком дијелу елабората
Плана.
II
Елаборат Плана састоји се од
Текстуалног и Графичког дијела (Књига 1) и
Посебног дијела (Књига 2).

2.
3.
4.
5.

6.
ТЕКСТУАЛНИ ДИО ПЛАНА (КЊИГА 1)
А. ПРИПРЕМА:
А.1. СТРУЧНА ПРИПРЕМА
А.1.а. Анализа Одлуке о приступању
изради Плана
А.1.б. Подлоге за израду плана
А.1.в. Природна добра од великог и
изузетног значаја
А.1.г. Непокретна културно-историјска
добра од великог и изузетног значаја
А.1.д. Анализа стратешких документа
просторног уређења и спроведбених
докумената контактног подручја
А.1.ђ. Наслијеђене планске обавезе
А.1.е. Информациони основ
А.2. ОСТАЛА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ПРИБАВЉЕНА У ФАЗИ СТРУЧН Е
ПРИПРЕМЕ
Б. АНАЛИЗА И ОЦЈЕНА СТАЊА:
Б.1. ПРОСТОР И СТАНОВНИШТВО
Б.2. РАЗВОЈНИ ПОТЕНЦИЈАЛИ
Б.3. ИЗГРАЂЕНОСТ И ФУНКЦИОНИСАЊЕ
ПРОСТОРА
Б.4. ПОСЕБНА ПОДРУЧЈА
Б.5. ОЦЈЕНА СТАЊА ИЗГРАЂЕНОСТИ И
ФУНКЦИОНИСАЊА ПРОСТОРА
В. ПРОБЛЕМИ РАЗВОЈА И УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА
Г. ЦИЉЕВИ
Д. ПРОГРАМ (КОНЦЕПЦИЈА РАЗВОЈА)
Ђ. ПЛАН
Е. ОДРЕДБЕ И СМЈЕРНИЦЕ ЗА ПРОВОЂЕЊЕ
ПЛАНА
Ф. ОРЈЕНТАЦИОНИ ПРЕДРАЧУН ТРОШКОВА
УРЕЂЕЊА
Г.СПИСАК КООРДИНАТА ЛОМНИХ ТАЧАКА
ГРАФИЧКИ ДИО ПЛАНА (Књига 1):
Карте стања:
1. Постојеће стање

Р 1:6500

_ Број: 7/15__

изграђености са границом
обухвата
Постојећи план парцелације
са картом власништва
Намјена површина по
зонама
Постојећа функционална
организација
Инжењерско геолошка ,
хидрогеолошка И
сејзмолошка карта
Синхрона мрежа постојећих
инфраструктурних система

Карте планираног рјешења:
1. Граница обухвата плана са
планом организације
простора
2. План парцелације
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

План организације простора
по зонама
План саобраћаја
План хидротехничких
инсталација
Електроенергетика
Телекомуникације
Синхрони план
инфраструктуре
План уклањања објекта

Р 1:6500
Р 1:6500
Р 1:6500
Р 1:6500

Р 1:6500

Р 1:6500

Р 1:6500,
Р 1:6500
Р 1:6500
Р 1:6500
Р 1:6500
Р 1:6500
Р 1:6500
Р 1:6500
Р 1:6500

ПОСЕБАН ДИО- Књига 2
Подаци о валоризација постојећих објеката на
подручју обухвата
III
Елаборат Плана израђен је у ЈП „Завод
за изградњу града“ Приједор, у мјесецу августу
2015.године, прилог је и саставни дио ове
Одлуке.
IV
План се излаже на стални јавни увид
код градског органа управе, надлежног за
послове просторног уређења.
V
О провођењу ове Одлуке стараће се
орган из тачке IV ове Одлуке.
VI
Ступањем на снагу ове Одлуке, престају
да важе сви раније донесени спроведбени

Страна 284

_____________ __„СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК“___________________

документи просторног уређења за дијелове
простора који су укључени у границе обухвата
овог Плана.
VII
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана
по објављивању у „Службеном гласнику Града
Приједора“, а примјењиваће се након ступања
на снагу Одлуке о доношењу Регулационог
плана РЖР „Љубија“ – Централна рудишта на
територији града Приједора и општине Оштра
Лука, коју доноси Скупштина општине Оштра
Лука.

Број: 01-022-109/15
Приједор
Датум: 23.09.2015. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић, с.р.

107.
На основу члана 30. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и
члана 40. Статута Града Приједора („Службени
гласник града Приједора“ број: 5/15),
Скупштина Града Приједора, на XXIX сједници
одржаној 23.09.2015. године донијела је

ОДЛУКУ
о измјени и допуни
Одлуке о оснивању, управљању, располагању
и кориштењу стамбеног фонда уз примјену
принципа социјалног становања

Члан 1.
У Одлуци о оснивању, управљању,
располагању и кориштењу стамбеног фонда уз
примјену принципа социјалног становања
(„Службени гласник Града Приједор“, бр.6/15)
члан 4. тачка 3. мијења се и гласи „Расељена
лица, повратници, избјеглице, мигранти и
друге социјално угрожене категорије које су
обухваћене
програмима
стамбеног
збрињавања у Граду Приједору“.
Члан 2.
У члану 8. тачка 2. послије ријечи „БиХ“
додају се ријечи“ и у земљи поријекла у случају
избјеглица“.

_ Број: 7/15__

Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику
Града Приједорa“.

Број: 01-022-110/15
Приједор
Датум: 23.09.2015. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић, с.р.

108.
На основу члана 30. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“ број: 101/04, 42/05,118/05 и 98/13) и
члана 40. Статута града Приједора („Службени
гласник града Приједора“, број: 5/15), те члана
140. Пословника Скупштине града Приједора –
пречишћен текст („Службени гласник града
Приједора“,
број: 2/13), Скупштина града
Приједора је на XXIX сједници одржаној дана
23.09. 2015. године донијела је
ОДЛУКУ
о измјени Одлуке о именима улица и тргова

Члан 1.
У Одлуци о допуни Одлуке о именима
улица и тргова ( “Службени гласник града
Приједора” број 6/13) врше се измјене тако да
се у тексту Одлуке бришу сљедеће ознаке:
“ I АЕРОДРОМСКО НАСЕЉЕ”
“ II СРЕДЊИ ОРЛОВЦИ (ЈАЊИЋА ПУМПА)”
“III ОРЛОВАЧА ЈУГ (ОРЛОВАЧА – ЦЕЛПАК,
ОРЛОВАЧА-ВРБИЦЕ И ОРЛОВАЧА- ТОПОЛИК)”
“IV ПОЈЕДИНАЧНЕ УЛИЦЕ”
“V ОРЛОВЦИ – КАЛАТЕ”
“VI ГЛАВИЦЕ 1”
“ГЛАВИЦЕ 2”
“ГЛАВИЦЕ 3 и 4”
“VII ГАРЕВЦИ”
“ГАРЕВЦИ РОСУЉЕ - СЕКЦИЈА 2”
“VIII БАЛТИН БАРЕ- ГОМЈЕНИЦА”
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу наредног
дана од дана објављивања у “Службеном
гласнику града Приједора”.
Број: 01-022-111/15
Приједор
Датум: 23.09.2015. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић, с.р.
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109.
На основу члана 40. став 2. Статута
Града Приједора (“Службени гласник града
Приједора”,
брoj: 5/15), Скупштина града
Приједора је на XXIX сједници одржаној
23.09.2015. године, донијела
РЈЕШЕЊ Е
о верификацији мандата одборнику
Скупштине града Приједора

_ Број: 7/15__

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

Број: 01-111-148/15
Приједор
Датум: 23.09.2015. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић, с.р.

111.
I
Верификује се мандат одборнику Скупштине
града Приједора –ДУРАТОВИЋ МИРСАДУ са
листе политичког субјекта СТРАНКА ЗА БОСНУ И
ХЕРЦЕГОВИНУ.
II
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења,
а биће објављено у “ Службеном гласнику
Града Приједора“.

На основу члана 40. Статута града
Приједора
(„Службени
гласник
града
Приједора“, број: 5/13), те члана 146.
Пословника Скупштине града Приједора –
пречишћен текст („Службени гласник града
Приједора“, број: 2/13), а на захтјев
Демократске партије Драган Чавић – Градски
одбор Приједор , Скупштина града Приједора је
на XXIX сједници одржаној дана 23.09. 2015.
године донијела

Број: 01-111-147/15
Приједор
Датум: 23.09.2015. год.

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

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић, с.р.

110.
На основу члана 30. а у вези са чланом
148 б. став 1. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број:
101/04, 42/05, 118/05 и 98/13 ) и члана 40.
Статута Града Приједора („Службени гласник
Града Приједора“, број: 5/15 ) Скупштина
Града Приједора на XXIX сједници одржаној
дана 23.09.2015. године, донијела је

РЈЕШЕЊЕ
о именовању једног члана Одбора за жалбе
града Приједора

1.Гајић Лазар, дипл. правник именују се за
члана Одбора за жалбе Града Приједора на
период до истека мандата члановима Одбора
за жалбе града Приједора који су именовани
Рјешењем Скупштине града Приједора број: 01111-138/14
(„Службени
гласник
града
Приједора“ број: 5/14)

1.У Рјешењу о именовању сталних радних
тијела Скупштине града Приједора број: 01111-14/13
(„Службени
гласник
града
Приједора“ број: 1/13, 3/13, 13/13, 1/15 и 3/15)
врше се измјена тачке I како слиједи:
-У Савјет за спорт именује се Радишић Бојан
умјесто Тубин Милана.
2.Ово Рјешење ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном гласнику града
Приједора“.

Број: 01-111-149/15
Приједор
Датум: 23.09.2015. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић, с.р.

112.
РЕФЕРАТИ ИЗ ИМОВИНСКО – ПРАВНЕ ОБЛАСТИ
На основу одредаба члана 286. Закона о
стварним
правима
(“Службени
гласник
Републике Српске”, број: 124/08, 58/09, 95/11 и
60/15), члана 40. Статута града Приједора
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(“Службени гласник града Приједорa”, број:
5/15) и члана 140. Пословника Скупштине града
Приједор
(“Службени
гласник
града
Приједорa”, број:2/13), Скупштина града
Приједорa je на XXIX сједници одржаној дана
23.09.2015. године, донијела
ОДЛУКУ
о оснивању права грађења
I
Одобрава се оснивање права грађења у
корист привредног друштва „Жељезнице
Републике Српске“ АД Приједор, ради
реконструкције,
санације
и
доградње
жељезничке станичне зграде у Солунској улици
у Приједору, на земљишту означеном са:
Према подацима земљишне књиге:
-к.ч.бр.27/277, улица у површини од
2
102 m ,
-к.ч.бр.27/278, улица у површини 1 m2,
обе уписане у зк.ул. број 9943 к.о. СП
Приједор, као својина Града Приједор.
Према подацима катастарског операта
земљишта означено са:
- дио к.ч.бр.2421/21, звана улица Васе
Мискина, у површини од 150 m2,
к.ч.бр.2421/22, звана улица Васе
Мискина, у површини од 1 m2,
обе уписане у пл.бр. 3039 к.о. Приједор
1, као посјед Града Приједор.
II
Даје се сагласност Градоначелнику
Града Приједора да у циљу регулисања
међусобних права и обавеза уговорних страна,
у складу са одредбама члана 286. Закона о
стварним
правима
(„Службени
гласник
Републике Српске“, брoj: 124/08, 58/09, 95/11 и
60/15), закључи Уговор о оснивању права
грађења у корист привредног друштва
„Жељезнице Републике Српске“ АД Приједор,
на непокретностима наведеним у тачки 1.ове
одлуке.
III
Право грађења се оснива на временски
период од 50 година, рачунајући од дана
закључења уговора о оснивању права грађења.
IV
Право грађења се оснива без накнаде.

_ Број: 7/15__

V
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном гласнику
града Приједорa“.

Број: 01-022-112/15
Приједор
Датум: 23.09.2015. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић, с.р.

* * *
На основу одредаба члана 286. Закона о
стварним
правима
(“Службени
гласник
Републике Српске”, број: 124/08, 58/09, 95/11 и
60/15), члана 40. Статута града Приједорa
(“Службени гласник града Приједорa”, број:
5/15) и члана 140. Пословника Скупштине града
Приједорa
(“Службени
гласник
града
Приједорa”, број: 2/13), Скупштина града
Приједор je на XXIX сједници одржаној дана
23.09.2015. године, донијела

ОДЛУКУ
о оснивању права грађења
I
Одобрава
се
оснивање права
грађења у корист привредног друштва
„ArcelorMittal“ doo Prijedor, ради доградње
приземног пословног анекса са намјеном за
технички преглед возила, уз постојећи
приземни објекат аутосервисне радионице, у
ул. Рудничка у Приједору, на земљишту
означеном са:
Према подацима земљишне књиге:
- к.ч.бр. 840/42, у површини 54 м2,
- к.ч.бр. 840/43, у површини од 50 м2,
- к.ч.бр. 840/44, у површини од 27 м2,
к.о. Приједор, уписане као својина
Града Приједор са дијелом 1/1.
Према подацима катастарског операта
земљишта:
- к.ч.бр.2983/10 и 2983/11 к.о. Приједор
1, уписане као посјед привредног друштва
„ArcelorMittal“ doo Prijedor.
II
Даје се сагласност Градоначелнику
Града Приједора да у циљу регулисања
међусобних права и обавеза уговорних страна,
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у складу са одредбама члана 286. Закона о
стварним
правима
(„Службени
гласник
Републике Српске“, брoj: 124/08, 58/09, 95/11 и
60/15), закључи Уговор о оснивању права
грађења у корист привредног друштва
„ArcelorMittal“ doo Prijedor.
III
Право грађења се оснива на временски
период од 20 година, рачунајући од дана
закључења уговора о оснивању права грађења.
IV
Носилац права грађења се обавезује да
власнику земљишта плаћа мјесечну накнаду у
износу од 0,30 КМ/м2 закупнине за такво
земљиште.
V
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном гласнику
града Приједорa“.

Број: 01-022-113/15
Приједор
Датум: 23.09.2015. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић, с.р.

* * *
На основу одредаба члана 286. Закона о
стварним
правима
(“Службени
гласник
Републике Српске”, број: 124/08, 58/09, 95/11 и
60/15), члана 40. Статута града Приједорa
(“Службени гласник града Приједорa”, број:
5/15) и члана 140. Пословника Скупштине града
Приједорa
(“Службени
гласник
града
Приједорa”, број: 2/13), Скупштина града
Приједор je на XXIX сједници одржаној дана
23.09. 2015. године, донијела
ОДЛУКУ
о оснивању права грађења
I
Одобрава се оснивање права грађења у
корист привредног друштва „Никић – Ј“ доо
Приједор, ради легализације радова изведених
на реконструкцији и доградњи постојећег
приземног пословног објекта ( трговачке
намјене) са привременим задржавањем дијела
дограђеног објекта, у насељу Свале у
Приједору, на земљишту означеном са:

_ Број: 7/15__

Према подацима земљишне књиге:
- Дио к.ч.бр. 744/19, у површини 103
m2,
к.о. Приједор, уписане као својина
Града Приједор са дијелом 1/1.
Према подацима катастарског операта
земљишта:
- дио к.ч.бр.3872/49 у површини од 103
2
m k.о. Приједор 2, уписане као посјед Града
Приједор.
II
Даје се сагласност Градоначелнику
Града Приједора да у циљу регулисања
међусобних права и обавеза уговорних страна,
у складу са одредбама члана 286. Закона о
стварним
правима
(„Службени
гласник
Републике Српске“, брoj: 124/08, 58/09, 95/11 и
60/15), закључи Уговор о оснивању права
грађења у корист привредног друштва „Никић –
Ј“ доо Приједор.
III
Право грађења се оснива на временски
период од 15 година, рачунајући од дана
закључења уговора о оснивању права грађења.
IV
Носилац права грађења се обавезује да
власнику земљишта плаћа мјесечну накнаду у
износу од 0,50 КМ/м2 закупнине за такво
земљиште.
V
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном гласнику
града Приједорa“.

Број: 01-022-114/15
Приједор
Датум: 23.09.2015. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић, с.р.

* * *
На основу одредаба члана 13. Закона о
узурпацији („Службени гласник Републике
Српске“, број: 70/06), члана 40. Статута града
Приједорa
(„Службени
гласник
Града
Приједорa“, број: 5/15) и члана 140.
Пословника Скупштине Града Приједорa
(„Службени гласник Града Приједорa“, број:
2/13), Скупштина Града Приједора je на XXIX
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одржаној

23.09.2015.

године,

ОДЛУКУ
о утврђивању губитка статуса добро у општој
употреби путеви
I
Утврђује се да је изгубило статус
непокретности у општој употреби –путеви,
следеће земљиште:
Према подацима катастарског операта
земљишта, предметне некретнине су означене
са:
-к.ч.бр.1497/9, у површини од 32 м2,
уписана у пл.бр.925/87, к.о. Приједор 2, као
Добро у општој употреби – путеви.
Према подацима старог премјера
земљиште је означено као к.ч.бр. 727/525, у
површини пцца 448 м2. уписано у зк.ул.бр.25,
к.о.Приједор, а као носилац права својине на
непокретностима у А листу уписан Град
Приједор.

_ Број: 7/15__

Приједорa je на XXIX сједници, одржаној
23.092015. године, донијела

ОДЛУКУ
о прибављању грађевинског земљишта без
накнаде
I
Одобрава се прибављање без накнаде
грађевинског земљишта које је означено са:
Према подацима катастарског операта
земљишта:
к.ч.бр. 653/7, у површини од 700 м2,
уписано у пл.бр. 40 к.о. Црна Долина, као
посјед Бабић Милана Сање са дијелом 1/1.
Према подацима земљишне књиге,
предметне непокретности су уписане у
зк.ул.бр. 58 к.о. Црна Долина и уписане као
сувласништво Бабић Милана Сање са дијелом
27/66.

У катастарском операту, пл.бр.925/87,
к.о.Приједор 2, брисаће се извршени упис на
земљишту из тачке 1. ове одлуке као
некретнина у општој употреби – пут, а
наведено земљиште ће се уписати као посјед
Града Приједора.

II
Даје се сагласност Градоначелнику Града
Приједора да, у складу са одредбама члана
137. Закона о стварним правима („Службени
гласник Републике Српске“, број: 124/08,
58/09, 95/11 и 60/15) са Бабић Сањом
закључи уговор о преносу права посједа и
својине на непокретностима из тачке 1. на
Град Приједор, без накнаде.

III
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном гласнику
Града Приједорa“.

III
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику
Града Приједорa“.

Број: 01-022-115/15
Приједор
Датум: 23.09.2015. год.

Број: 01-022-116/15
Приједор
Датум: 23.09.2015. год.

II

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић, с.р.

* * *
На основу одредаба члана 137. Закона о
стварним
правима
(„Службени
гласник
Републике Српске“, број: 124/08, 58/09, 95/11 и
60/15), члана 40. Статута Града Приједорa
(„Службени гласник Града Приједорa“, број:
5/15) и члана 140. Пословника Скупштине Града
Приједорa
(„Службени
гласник
Града
Приједорa“, број: 2/13), Скупштина Града

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић, с.р.

* * *
На основу одредаба члана 137. Закона о
стварним
правима
(„Службени
гласник
Републике Српске“, број: 124/08, 58/09, 95/11 и
60/15), члана 40. Статута Града Приједорa
(„Службени гласник Града Приједорa“, број:
5/15) и члана 140. Пословника Скупштине Града
Приједорa
(„Службени
гласник
Града
Приједорa“, број: 2/13), Скупштина Града
Приједорa je на XXIX сједници, одржаној
23.09.2015. године, донијела
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ОДЛУКУ
о прибављању грађевинског земљишта без
накнаде
I
Одобрава
се
прибављање без накнаде
грађевинског земљишта које је означено са:
Према подацима катастарског операта
земљишта:
к.ч.бр. 4925/2, у површини од 157м2,
уписано у пл.бр. 659 к.о. Бистрица као
посјед Кукић Алексе Стевана са дијелом 1/1,
- к.ч.бр.4927/7, у површини од 15 м2,
уписано у пл.бр. 975 к.о. Бистрица, као
посјед Muller Kukić Radene са дијелом 1/1,
- к.ч.бр. 4929, у површини од 124 м2,
уписано у пл.бр. 182 к.о. Бистрица као
посјед Кукић Светка Живка са дијелом ½ и
Кукић Светка Милке са дијелом ½.
Земљишне књиге за катастарску општину
Бистрица су уништене и није извршена нова
успостава.
II
Даје се сагласност Градоначелнику Града
Приједора да, у складу са одредбама члана
137. Закона о стварним правима („Службени
гласник Републике Српске“, број: 124/08, 58/09,
95/11 и 60/15) са Кукић Стеваном, Кукић
Живком, Кукић Милком и Muller Kukić Radenом
закључи уговор о преносу права посједа на
непокретностима из тачке 1. на Град Приједор,
без накнаде.
III
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику
Града Приједорa“.

Број: 01-022-117/15
Приједор
Датум: 23.09.2015. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић, с.р.

* * *
На основу одредаба члана 348. Закона о
стварним
правима
(„Службени
гласник
Републике Српске“, број:124/08, 58/09, 95/11 и
60/15), члана 40. Статута града Приједора
(„Службени гласник града Приједора“, број:
5/15) и члана 140. Пословника Скупштине града

_ Број: 7/15__

Приједора
(„Службени
гласник
града
Приједора“, број: 2/13), Скупштина града
Приједора је на XXIX сједници, одржаној 23.09.
2015. године, донијела
ОДЛУКУ
о допуни Одлуке
о замјени непокретности
I
Допуњава се Одлука о давању
сагласности на замјену некретнина Скупштине
Града
Приједор,
број:01-022-183/13
од
18.12.2013.године, на сљедећи начин:
Даје се сагласност на замјену некретнина
између Града Приједор и привредног друштва
„Унијат – М“ д.о.о. Приједор, у сврху
привођења земљишта трајној намјени у складу
са Измјенама и допунама Регулационог плана
централне зоне Приједора са споменичким
комплексом („Службени
гласник
Града
Приједор“, број: 7/07), који уговор ће се
закључити на сљедећи начин:
1.уговарач Град Приједор даје привредном
друштву „Унијат – М“ д.о.о. Приједор
непокретности које су према подацима
земљишне књиге означене са:
- к.ч.бр. 27/281, у површини од 18 m2 к.о.
Приједор.
Према
подацима
катастарског
операта
земљишта:
- к.ч.бр. 5712/16 у површини од 18 m2 к.о.
Приједор 1.
II
Даје се сагласност Градоначелнику
Приједора да, у циљу регулисања међусобних
права и обавеза уговорних страна, закључи
уговор о замјени непокретности из члана 1. ове
одлуке, са привредним друштвом „Унијат – М“
доо Приједор.
III
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном гласнику
града Приједора“.

Број: 01-022-118/15
Приједор
Датум: 23.09.2015. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић, с.р.
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_ Број: 7/15__

1. Софтић Мирзет;
2. Шахурић Сафет;
3. Махић Медиха;
4. Менковић Узеир.

АКТИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА
36.
На основу члана 72.став3. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05
и 98/13), и члана 77. Статута града Приједор
(„Службени гласник града Приједор“, број:
5/15), Градоначелник Приједора, доноси
ОДЛУКУ
1. Одобравају се новчана средства у износу
од 70 986, 08 КМ, „Водовод“ а.д. Приједор,
за изградњу секундарне водоводне мреже
насеља Чараково.

II.

За
предсједника
Савјета
Мјесне
заједнице Камичани изабран је Софтић
Мирзет.

III. Ова Одлука ступа на снагу 8. дана након
објављивања у „Службеном гласнику
Града Приједора“.

Датум: 19.07.2015. год.

Предсједник збора
Алић Саде, с.р.

38.
2. Средства из тачке 1. oве Одлуке исплатити
из Буџета града Приједор, са ставке 511100
број позиције 241-издаци за изградњу и
прибављање водоводне и канализационе
инфраструктуре (пројекти са ЕИБ-ом), на
жиро рачун број: 562-007-00000298-34,
отворен код НЛБ Развојне банке.

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 77. Статута града Приједор
("Службени гласник града Приједор", број:
5/15), Градоначелник Приједора, доноси
ОДЛУКУ

3. Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења, а о њеном извршењу стараће
се одјељење за финансије и иста ће бити
објављена у „Службеном гласнику града
Приједора“.
Број: 02-40-1862 /15
Приједор
Датум: 13.07.2015. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Марко Павић, с.р.

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 .

На основу Одлуке о расписивању и
спровођењу избора за Савјет мјесне заједнице
Камичани од 02.07.2015. године, на Збору
грађана одржаном дана 19.07.2015. године
донесена је:

2. Исплата средстава из тачке 1 ове одлуке
исплатити из буџета Града Приједор са
економског кода
412800- Општа
комунална потрошња, број позиције 196,
на
жиро
рачун
предузећа,
број:
5620070000011113, отворен код НЛБ
Развојне банке, ЈИБ: 4400684900008.

ОДЛУКА
о избору чланова Савјета Мјесне заједнице
Камичани, за насељено мјесто Камичани и
предсједника Савјета мјесне заједнице
Камичани

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“.

37.

I.

За чланове Савјета Мјесне заједнице
Камичани,
из
насељеног
мјеста
Камичани, изабрани су:

Број: 02-40-1900 /15
Приједор
Датум: 21.07.2015. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Марко Павић, с.р.
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39.
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 77. Статута града Приједора
("Службени гласник града Приједора", број:
5/15), Градоначелник Приједора, доноси
ОДЛУКУ
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: 562-007-0006263992, отворен код Развојне банке, ЈИБ:
4400692240009.
3. Ова
доношења, а
Одјељење за
објављена у
Приједора".

Одлука ступа на снагу даном
о извршењу исте стараће се
финансије и иста ће бити
"Службеном гласнику града

Број: 02-40-1925 /15
Приједор
Датум: 28.07.2015.год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Марко Павић, с.р.

_ Број: 7/15__

града Приједора за помоћ пензионерима у
2015.години.
II
Планом
буџета
за
2015.годину
планирана су средства у износу од 220.000,00
КМ, учешће у финансирању Удружења
пензионера града Приједор. Укупно одобрена
средства по овој одлуци износе 32.500,00 КМ, а
у складу са Планом утрошка новчаних
средстава из Буџета града Приједора за помоћ
пензионерима у 2015.години и биће уплаћена
на жиро рачун Удружења пензионера града
Приједор, број: 5520210002078229, отворен
код Hipo Alpe Adria Bank.
III
Задужује се Удружење пензионера
града Приједора да достави финансијски
извјештај о утрошку средстава, најкасније до
15.08.2015.године.
IV
За реализацију ове Одлуке задужује се
Одјељење за финансије града Приједора.
V
Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у "Службеном
гласнику града Приједора".

Број: 02-40-1059 -2/15
Приједор
Датум: 06.08.2015.год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Марко Павић, с.р.

40.

41.

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 77. Статута града Приједора
("Службени
гласник
града
Приједора",
број:5/15), Градоначелник Приједора, доноси

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 59. Статута града Приједора
(“Службени гласник града Приједора”, број:
5/15), Градоначелник Приједора, доноси

ОДЛУКУ

ОДЛУКУ
о давању сагласности на Одлуку о измјенама и
допунама Статута “Топлана” а.д. Приједор

I
Одобравају се новчана средства у
износу од 32.500,00 КМ Удружењу пензионера
града Приједор на име помоћи пензионерима,
a према Плану утрошка средстава из буџета

Члан 1.
Даје се сагласност на Одлуку о
измјенама и допунама Статута “Топлана” а.д.
Приједор, број: 020-1496-12/15, од 23.06.2015.
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године, коју је донијела Скупштина акционара
“Топлана” а.д. Приједор.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења, а иста ће бити објављена у
“Службеном гласнику Града Приједора”.

_ Број: 7/15__

43.
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 77. Статута града Приједора
(„Службени гласник града Приједора“, број:
5/15), Градоначелник Приједора, доноси
ОДЛУКУ

Број: 02-023-3/15
Приједор
Датум: 19.08.2015.год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Марко Павић, с.р.

42.
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 77. Статута града Приједора
(„Службени гласник града Приједора“, број:
5/15), Градоначелник Приједора, доноси

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.
6. 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.

ОДЛУКУ
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.
4. 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.
5. 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: 02-40-2150/15
Приједор
Датум: 25.08.2015.год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Марко Павић, с.р.

7. 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: 02-40-2426/15
Приједор
Датум: 28.09.2015.год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Марко Павић, с.р.

44.
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 59. став 1. под н) Статута Града
Приједора
(„Службени гласник града
Приједора“, број: 5/15) и Одлуке о оснивању
„Фондације за развој Приједор“, број 01-022—
30/06 од 30.03.2006.године, Градоначелник
доноси
РЈЕШЕЊЕ
о именовању чланова Управног одбора
„Фондације за развој Приједор“
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Члан 1.
Именују се чланови Управног одбора
„Фондације за развој Приједор“ на период од
четири (4) године у саставу :
1. Татјана Марић – предсједник,
2. Хаснија Скопљак – члан и
3. Небојша Савановић – члан.

_ Број: 7/15__

II – Задатак Комисије из тачке 1. овог
рјешења је да, у складу са важећим законским
прописима и Одлуком о продаји пословног
простора путем лицитације („Службени гласник
Града Приједор“ број:6/15) а по расписаном
огласу о продаји, проведе поступак продаје
некретнине наведене у овој одлуци.
III – Накнада за рад чланова Комисије
утврдит ће се посебним закључком.

Члан 2.
Овим Рјешењем ставља се ван снаге
Рјешење број 02-111-32/07 од 01.09.2012.
године.
Члан 3.
Ово Рјешење ступа на снагу даном
доношења и биће објављено у „Службеном
гласнику Града Приједора“.

IV – Ово Рјешење ступа на снагу даном
доношења, а исто ће се објавити у „Службеном
гласнику Града Приједор“.
Број: 02-111-116/15
Приједор
Датум: 07.07.2015.год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Марко Павић, с.р.

46.
Број: 02-111-115/15
Приједор
Датум: 07.07.2015.год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Марко Павић, с.р.

45.

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 77. Статута Града Приједор
(„Службени гласник Града Приједора“, број:
5/15), Градоначелник Града Приједор, доноси

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 59. став 1. под н) Статута Града
Приједора
(„Службени
гласник
града
Приједора“, број: 5/15), Градоначелник града
Приједор, доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању Комисије за спровођење
поступка за попуну упражњених радних мјеста
и пријем службеника и техничких радника у
Градску управу Града Приједор

РЈЕ ШЕЊЕ
о именовању Комисије за продају пословног
простора путем јавне лицитације

1. Именује се Комисија за спровођење
поступка за попуну упражњених радних
мјеста и пријем службеника и техничких
радника у Градску управу Града Приједор,
у саставу:

I – Именује се Комисија за провођење
поступка јавне продаје пословног простора у
Приједору, у Улици Kраља Петра I Oслободиоца
број 85 путем усменог јавног надметања –
лицитације, у саставу:
1. Радан Вукадиновић,
дипл.инг.саобр.- предсједник,
2. Дијана Стојић, дипл.прав. – члан,
3. Нада Грубан, дипл.прав. – члан,
4. Јефа Керановић, дипл.прав. – члан,
5. Младен Мартић, грђ.техничар члан.

1.
2.
3.

4.

5.

Божо Грбић – предсједник, са листе
стручњака,
Нада Ђаковић
члан, са листе
стручњака,
Јефа Керановић – члан, службеник са
професионалним искуством из Градске
управе,
Суада Колонић члан, службеник са
професионалним искуством из Градске
управе и
Небојша Миљуш-члан, старјешина ТВЈ
Приједор.
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2. Задатак Комисије из тачке 1. овог
рјешења да, на основу Јавног Конкурса
за попуну упражњених радних мјеста,
број:
02-120-143/15
од
10.
августа.2015.године,
у
поступку
спровођења избора службеника и
техничких радника обави улазни
интервју са кандидатима и контролу
испуњавања услова, те да утврди
редослијед кандидата на основу
стручних способности.
3. Утврђени
редосљед
кандидата
Комисија доставља Градоначелнику
ради доношења одлуке о избору
кандидата.

_ Број: 7/15__

4. Накнада за рад чланова Комисије
утврдићe сe сходно одредбама члана
36. став 3. Закона о локалној
самоуправи.
5. Ово Рјешење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном
гласнику Града Приједор“.

Број: 02-111-150/15
Приједор
Датум: 23.09.2015.год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Марко Павић, с.р.
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Одлука о усвајању Извјештаја о извршењу Буџета града Приједора за период јануар – јуни
2015. године
Одлука о задужењу Града Приједора за финансирање пројеката хитног опоравка од поплава
Одлука о доношењу Регулационог плана РЖР Љубија – „Централна рудишта“ на територији
града Приједора и општине Оштра Лука
Одлука о измјени и допуни Одлуке о оснивању, управљању, располагању и кориштењу
стамбеног фонда уз примјену принципа социјалног становања
Одлука о измјени Одлуке о именима улица и тргова
Рјешење о верификацији мандата одборнику Скупштине града Приједора
Рјешење о именовању једног члана Одбора за жалбе града Приједора
Рјешење о измјени Рјешења о именовању сталних радних тијела Скупштине града Приједора
број: 01-111-14/13
РЕФЕРАТИ ИЗ ИМОВИНСКО – ПРАВНЕ ОБЛАСТИ
- Одлука о оснивању права грађења– Жељезнице РС
- Одлука о оснивању права грађења – Arcellor Mittal
- Одлука о о оснивању права грађења – Никић Ј,
- Одлука о утврђивању губитка статуса добро у општој употреби путеви – Бркић Раде,
- Одлука о прибављању грађевинског земљишта без накнаде – Бабић Сања,
- Одлуке о прибављању грађевинског земљишта без накнаде Muller Kukić Radena,
- Одлука о допуни Одлуке о замјени непокретности – Унијат М,
АКТИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Одлука о одобравању новчаних средства, „Водовод“ а.д. Приједор
Одлука о избору чланова Савјета Мјесне заједнице Камичани, за насељено мјесто Камичани
и предсједника Савјета мјесне заједнице Камичани
Одлука о одобравању новчаних средстава „Комуналне услуге“ а.д. Приједор
Одлука о одобравању новчаних средстава ИПЦ „Козарски вјесник“ Приједор
Одлука о одобравању новчаних средстава Удружењу пензионера града Приједор
Одлука о давању сагласности на Одлуку о измјенама и допунама Статута “Топлана” а.д.
Приједор
Одлука о одобравању новчаних средстава ИПЦ „Козарски вјесник“ Приједор
Одлука о одобравању новчаних средстава ИПЦ „Козарски вјесник“ Приједор
Рјешење о именовању чланова Управног одбора „Фондације за развој Приједор
Рјешење о именовању Комисије за продају пословног простора путем јавне лицитације
Рјешење о именовању Комисије за спровођење поступка за попуну упражњених радних
мјеста и пријем службеника и техничких радника у Градску управу Града Приједор

-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
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