
 
 
Број: 01-013-6/18                                              
Датум: 01.08.2018. године          
    
 
 

На основу чланова 87., 89. и 90. Пословника Скупштине града Приједора („Службени гласник града 
Приједора“ број: 2/18) сазивам 
 
 

19.  СЈЕДНИЦУ 
СКУПШТИНЕ ГРАДА ПРИЈЕДОРА 

за 01.08. 2018. године (СРИЈЕДА), 
у  сали  Скупштине града Приједора, са почетком у 10,00 часова 

 

За сједницу  предлажем  сљедећи 
 

 
Д Н Е В Н И   Р Е Д 

 
1. Актуелни час; 

 
2. Приједлог Одлуке о доношењу Регулационог плана „Аеродром 4“, 

Извјестилац: Мирјана Комљеновић, начелница Одјељења за просторно уређење; 
 

3. Приједлог Одлуке о доношењу измјене дијела Регулационог плана РЖР Љубија – „Централна рудишта“ 
на територији града Приједора и општине Оштра Лука, 
Извјестилац: Мирјана Комљеновић, начелница Одјељења за просторно уређење; 
 

4. Приједлог Одлуке о јавном превозу лица и ствари на подручју града Приједора, 
Извјестилац: Тихомир Тимарац, в.д. Начелника Одјељења за саобраћај, комуналне послове и заштиту 
животне средине и имовинско-правне послове; 
 

5. Приједлог Одлуке о располагању непокретностима у својини Града Приједора, под посебним условима, 
ради изградње производно-пословних објеката и других објеката, 
Извјестилац: Раде Росић, начелник Одјељења за привреду и пољопривреду; 
 

6. Приједлог Одлуке о организовању и усклађивању оснивачких аката Туристичке организације града 
Приједора са законом, 
Извјестилац: Раде Росић, начелник Одјељења за привреду и пољопривреду; 
 

7. Приједлог Рјешења о разрјешењу вршиоца дужности директора јавних установа чији је оснивач Град 
Приједор и то: 

- ЈУ „Галерија 96“ Приједор, 
- Туристичка организација града Приједора, 
- ЈЗУ „Дом здравља“ Приједор, 
- ЈЗУ „Градска апотека“ Приједор 
- ЈУ „Центар за приказивање филмова Приједор“ 

Извјестилац: Оливера Брдар Мирковић, предсједница Комисије за избор и именовања; 
 
 
 
 



 
8. Приједлог рјешења о именовању  директора Јавних установа чији је оснивач град Приједор и то: 

- ЈУ „Галерија 96“ Приједор, 
- Туристичка организација града Приједора, 
- ЈЗУ „Дом здравља“ Приједор, 
- ЈЗУ „Градска апотека“ Приједор 
- ЈУ „Центар за приказивање филмова Приједор“ 

Извјестилац: Оливера Брдар Мирковић, предсједница Комисије за избор и именовања; 
 

9. Приједлог Рјешења о престанку мандата в.д члана Одбора за жалбе града Приједора, 

Извјестилац: Оливера Брдар Мирковић, предсједница Комисије за избор и именовања; 
 

10. Приједлог Рјешења о разрјешењу вршиоца дужности предсједника и члана Одбора за жалбе града 

Приједора, 

Извјестилац: Оливера Брдар Мирковић, предсједница Комисије за избор и именовања 
 

11. Приједлог Рјешења о именовању  предсједника и чланова Одбора за жалбе града Приједора, 

Извјестилац: Оливера Брдар Мирковић, предсједница Комисије за избор и именовања; 
 

12. Приједлог Рјешења о разрјешењу Тихомира Тимарца, вршиоца дужности начелника Одјељења за 
саобраћај, комуналне послове и заштиту животне средине и имовинско-правне послове; 
Извјестилац: Миленко Ђаковић, Градоначелник; 

 
13. Приједлог Рјешења о именовању Тихомира Тимарца, за вршиоца дужности начелника Одјељења за 

саобраћај, комуналне послове и заштиту животне средине и имовинско-правне послове; 
Извјестилац: Миленко Ђаковић, Градоначелник; 
 

14. Приједлог Рјешења о разрјешењу Александра Дрљаче, вршиоца дужности директора Агенције за 
економски развој града Приједора „ПРЕДА – ПД“, 
Извјестилац: Миленко Ђаковић, Градоначелник; 
 

15. Приједлог Рјешења о именовању Александра Дрљаче за вршиоца дужности директора Агенције за 
економски развој града Приједора „ПРЕДА – ПД“, 
Извјестилац: Миленко Ђаковић, Градоначелник; 

 
16. Реферати из имовинско-правне области, 

1) Приједлог Одлуке о продаји грађевинског земљишта путем непосредне погодбе – Јерић Драшко, 
2) Приједлог Одлуке о оснивању права грађења „ГГС Инжињеринг“ д.о.о. Бања Лука, 
3) Приједлог Одлуке о оснивању права службености „СБ Ласер“ д.о.о. Приједор, 
4) Приједлог Одлуке о оснивању права службености „Блицнет“ д.о.о. Бања Лука, КО Орловача и 

Орловци, 
5) Приједлог Одлуке о оснивању права службености „Блицнет“ д.о.о. Бања Лука, КО Козаруша, 
6) Приједлог Одлуке о оснивању права службености „Блицнет“ д.о.о. Бања Лука, КО Орловци – 

Јањића пумпа, 
Извјестилац: Дијана Стојић, шеф Одсјека за имовинске послове и евиденцију некретнина 

 
 
 

           ПРЕДСЈЕДНИК 
                                                    СКУПШТИНЕ ГРАДА 
                                 Сеад  Јакуповић  
 



ПРИЈЕДЛОГ 
 

У складу са чланом 38. став (2) Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник 
Републике Српске“ број 40/13, 106/15 и 3/16), члана 39. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“ број: 97/16 ) и члана 39. Статута Града Приједора 
(„Службени гласник Града Приједора“ број 2/17), Скупштина Града Приједора је на XIX редовној 
сједници одржаној дана ----------- 2018.године, донијела  
 

О Д Л У К У 

 
о  доношењу Регулационог плана „Аеродром 4“ 

 
I 
 

Доноси се Регулациони план „Аеродром 4“ (у даљем тексту: План).  
Границе простора који је обухваћен Планом одређене су у графичком дијелу елабората Плана.   
 
 

                                                                           II 
 
Елаборат Плана састоји се од Текстуалног и Графичког дијела. 

 
ЕЛАБОРАТ ПЛАНА   
 
ТЕКСТУАЛНИ ДИО ПЛАНА САДРЖИ:  
 

А. ПРИПРЕМА 
Б. АНАЛИЗА И ОЦЈЕНА СТАЊА 
В. ПРОБЛЕМИ РАЗВОЈА И УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА 
Г. ЦИЉЕВИ 
Д. ПРОГРАМ (КОНЦЕПЦИЈА  РАЗВОЈА) 
Ђ. ПЛАН 
Ђ.1.Организација  простора  
Ђ.2.Планирани  објекти  
Ђ.3. Становање  
Ђ.4. Привредне дјелатности 
Ђ.5. Јавне  службе  и  друштвене  дјелатности 
Ђ.6. Парцелација , регулационе и грађевинске линије  
Ђ.7. Општи  урбанистичко технички услови 
Ђ.8. Инфраструктура  
Ђ.9. Заштита природног наслијеђа 
Ђ.10.Заштита  културног наслијеђа 
Ђ.11. Биланси  површина 
Ђ.12.Заштита животне средине 
Е. ОДРЕДБЕ  И  СМЈЕРНИЦЕ  ЗА  ПРОВОЂЕЊЕ  ПЛАНА  
Ж.ОРЈЕНТАЦИОНИ  ПРЕДРАЧУН  ТРОШКОВА УРЕЂЕЊА  
З. СПИСАК  КООРДИНАТА  ЛОМНИХ  ТАЧАКА 
 
ГРАФИЧКИ ДИО ПЛАНА САДРЖИ:   
 
Карте стања: 
 

1. Постојеће  стање  изграђености  са  границом  обухвата  Р 1:1000 
2. Постојећи  план  парцелације са картом власништва  Р 1:1000 



3.    Намјена  површина   Р 1:1000 
4. Инжењерскогеолошка , хидрогеолошка  и  сејзмолошка  карта Р 1:1000 
5.  Синхрона  мрежа  постојећих инфраструктурних  система Р 1:1000 
   

 
Карте планираног  рјешења:  
 

1. Граница  обухвата  плана  са  планом  организације  простора   Р 1:1000  
2. План  парцелације  Р 1:1000  
3. План  организације  простора  по  зонама-намјена  површина Р 1:1000 
4. План  саобраћаја Р 1:1000  
5.  План организације јавних површина Р 1:1000 
6. План  хидротехничких  инсталација Р 1:1000 
7. План  електроенергетских инсталација  Р 1:1000 
8. План  телекомуникационих инсталација  Р 1:1000 
9.  Синхрони  план  инфраструктуре Р 1:1000 
10. План  регулационих  и  грађевинских линија  Р 1:1000  

   

III 
 

Елаборат Плана израђен је у ЈП „Завод за изградњу града“ Приједор у мјесецу јулу 
2018.године, прилог је и саставни дио ове Одлуке.  
 

IV 
 

              План се излаже на стални јавни увид код Одјељења за просторно уређење Градске 
управе Града Приједор, надлежног за послове просторног уређења. 
 

V 
 

               О провођењу ове Одлуке стараће се орган из тачке IV ове Одлуке. 
 

VI 
 

              Планско рјешење Плана усаглашено је са Урбанистичким планом Приједора 2012-2032  
као стратешким документом просторног уређења ширег подручја.  
 

VII 

Ступањем на снагу ове одлуке, престају да важе раније донесени документи просторног 
уређења проведбеног нивоа, у дијелу у којем нису у сагласности са Планом. 

VIII 
 

                Ова Одлука ступа на снагу осмог дана по објављивању у „Службеном гласнику Града 
Приједора“ . 

 

 

 
    Број:                          /18.                                                                                ПРЕДСЈЕДНИК 
     Приједор                                                                                                   СКУПШТИНЕ ГРАДА 
 
     Датум: ………… 2018.године                                                                       Сеад Јакуповић 
 
 



О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е   О Д Л У К Е 

 

  

A. Правни основ  
 

        Правни основ за доношење одлуке о доношењу Регулационог плана „Аеродром 4“, у 
даљем тексту: План, садржан је у члану 38. став (2) Закона о уређењу простора и грађењу 
(„Службени гласник Републике Српске“ број 40/13, 106/15 и 3/16). 

Садржај плана, начин израде и формирање документа уређени су Правилником о начину 
израде, садржају и фомирању докумената просторног уређења („Сл. гласник РС“ бр. 69/13).     

        
Поступак  припреме и израде  Регулационог плана „Аеродром 4“ покренут   на  основу  

Одлукe о приступању изради бр. 01-022-76/18 од 18.04.2018.год. („Сл. гласник Града Приједор“ 
бр.6/18), у даљем тексту: План.  

 
План  је  рађен  за подручје које захвата дио насеља Урије, сјевероисточно од насеља 

„Аеродром 3“. Обухваћено подручје има површину од око 23 ha. Обухват Плана је 
Урбанистичким планом Приједора 2012-2032.година одређен као подручје за које је потребно 
урадити спроведбени документ просторног уређења, нивоа регулациони план.  

   
Иницијатива  за  израду  Плана  је  покренута од  стране  Градоначелника Града 

Приједора,  на  основу  исказаних  потреба заинтересованог, конкретног  инвеститора 
(Италијанска  компанија  „Calzedonia“)  
 

 
 

Приказ обухвата Плана 

 

Поред иницијативе за израду Плана према исказаним намјерама италијанске компаније 
„Calzedonia“, програмске  елементе  и  смјернице  за  израду  Плана  доставили су ЗП 
„Електрокрајина а.д. Бања Лука – РЈ Електродистрибуција Приједор, Електропренос БиХ и 
Одјељење за привреду и пољопривреду Градске управе Града Приједор. 



Према Одлуци о приступању изради, Носилац  припреме  Плана је  Одјељење  за  
просторно  уређење а за Носиоца израде  Плана изабрано је ЈП „Завод  за  изградњу  града“  
Приједор. 

 
Након доношења Oдлуке о приступању изради, Скупштина Града је именовала Савјет 

Плана задужен  за  праћење  израде  Плана.  Рјешењем бр. 01-111-92/18 од 18.04.2018. године у 
Савјет Плана су именовани: 

 Тадић Владо, дипл.инж.арх.  

 Матановић Горан, дипл.инж.грађ. 

 Шврака Бранко, дипл. инж.саобр. 

 Шарић Радан, дипл.информ. 

 Врањеш Сњежана, дипл.техн. 

 Гламочанин Милан, представник Одсјека за мјесне заједнице 

 Марковић Милан, представник Аеро клуба „Приједор“ Приједор  

 Хошић Зинајда, Одсјек за стратешко планирање, управљање  
пројектима и развој 

 Јојић Бојан, Агенција „Преда“  

 Јаворић Игор, одборник 

 Драгојевић Горан, одборник 

 Рађеновић Сања,одборник 

 Мешић Ајдин, одборник 

 Колар Ранко, одборник 
 

     Плански период за који се План израђује је 10 година, тј. 2018-2028. година и представља 
период изражен у годинама, за који су извршени анализа и оцјена потреба и могућности 
просторног развоја и утврђени циљеви и програм, односно концепција развоја обухваћеног 
подручја. 
 
      У току активности на изради Плана, у фази израде преднацрта Плана, вршено је 
усаглашавање са надлежним органима Градске управе и комуналним организацијама, као и  са  
представником  „Аероклуб“  Приједор. У  овом  периоду  прибављено  је  и Стручно  мишљење  
Министарства  комуникација и  транспорта – Дирекција  за  цивилно  ваздухопловство на  
Преднацрт  регулационог  плана  „Аеродром 4“  број 3-3-29-2-450-6/18  од  13.06.2018.  у  ком  се 
констатује  да  планирани  објекти  не  улазе  у  прелазну  хоризонтлну  површину  и  висином  
задовољавају  услове  који  не  угрожавају  одвијање  летачких  операција  на  летилишту  Урије  
Приједор. 

По формирању преднацрта Плана, прибављено је и Мишљење Министарства просвјете и 
културе, тј. Републичког завода за заштиту културно-историјског и природног наслијеђа, 
Министарства унутрашњих послова - Одјељење за експлозивне материје и послове заштите од 
пожара кад је у питању примјена прописаних мјера зажтите од пожара на простору обухвата 
Плана а затражено је и мишљење Министрства пољопривреде, шумарства и водопривреде .    

Такође, према Закону о уређењу простора и грађењу (Сл. гласник Републике Српске бр. 
40/13, 106/15 и 3/16), извршено је усаглашавање начина израде предметног спроведбеног 
документа са министарством за просторно уређење, грађевинарство и екологију, према 
одредбама чл. 179 став (3) Правилника о начину израде, садржају и фомирању документа 
просторног уређења (Сл. гласник Републике Српске бр. 69/13).  

 
У складу чл. 47. Закона о уређењу простора и грађењу (Сл. гласник РС бр. 40/13, 106/15 и 

3/16) након проведних прописаних активности укључујући и одржавање стручне расправе дана 
25.05.2018.год., на приједлог Носиоца припреме, Скупштина Града је утврдила нацрт документа 
просторног уређења у овом случају Нацрт Регулационог плана „Аеродром 4“, Закључком број 
01-022-123/18 од 13.06.2018. године. Утврђивањем Нацрта предметног документа почела је 
јавна расправа која се састојала од више активности а главне активности односиле су се на 



организовање јавног увида, прикупљање писмених примједби, приједлога и мишљења на 
материјал Нацрта и организовање одржавања јавне расправе. Комплетан материјал Нацрта 
Плана био је изложен у просторијама Одјељења за просторно уређење Градске управа Града 
Приједора, просторијама новиоца израде, ЈП „Завод за изградњу града „Приједор и 
просторијама Регионалне канцеларије мјесних заједница Приједор 2, као Законом одређеним 
мјестима за излагање материјала нацрта докумената просторног уређења. Јавни увид је трајао 
од 21.06. до 23.07.2018.године. У току јавног увида сви заинтерсовани су имали могућност да 
изврше увид у понуђено планско рјешење и евентуално дају своје примједбе, сугестије и 
приједлоге на материјал Нацрт Плана. Носиоцу припреме упућена је једна (1) писмена 
примједба-сугестија, у року, од стране правног лица, тј. од Агенције за економски развој града 
Приједора „PREDA - PD“ Приједор, а није било уписаних примједби у изложене Књиге примједби.  

Након  истека  јавног  увида, 24.07.2018. године  достављна  је  једна  примједба  од  
потенцијалног  инвеститора – Calcedonia Group (Butres d.o.o. Приједор), посредством „PREDA-PD“ 
Приједор.  

Примједбе које су упућене Носиоцу припреме достављене су Носиоцу израде, тј. ЈП 
„Завод за изградњу Града“ Приједор. Исте су размотрене и на њих са дата писмена образложења 
и одговори. 

Упућене Примједбе  се  не  односе  на  основни  концепт  Плана  већ  на  просторну  
организацију  појединачних  парцела  и намјену  објекта. Примједбе   су  разматране  од  стране  
Радног  тима  и  на  исте  је  дат  одговор  са  образложењем. Радни  тим  је  био  сагласан  да  се  
обе  примједбе  усвоје  и  у  том  погледу  су  извршене  корекције  Нацрта  Плана за потребе 
формирања 

 приједлога Плана. Примједбе  су  се  односиле  на  појединачне  парцеле  и  њиховим  
прихватањем  основни  концепт  Плана  је  побољшан  а  планско  рјешење је  флексибилније.  

 
Одговори и образложења на упућене примједбе су дати у прилогу овог Образложења, а 

исти су достављени и лицима која су их упутила. Након доставе Одговора, проведене су 
прописане активности на оглашавању и организацији јавне расправе на приједлог Плана.   
         

Јавна расправа на приједлог Плана одржана је 26.07.2018.године уз учешће, представника 
Носиоца израде и Носиоца Припреме, чланова Савјета Плана, представника одређених 
организација и правних лица и других заинтересованих лица. На одржаној јавној расправи није 
било примједби на изложене Одговоре и образложења а присутни су се сложили са мањим 
корекцијама материјала Нацрта према прихваћеним примједбама које су им форми приједлога 
Плана презентиране. 

 
Након провођења свих наведених прописаних активности стекли су се услови за утврђивање 

приједлога Плана од стране Носиоца припреме. По утврђивању приједлога Плана Закључком 
Одјељења бр. 06-363-3/18 од 27.07.2018.године, израђен је приједлог Одлуке о доношењу 
Плана са образложењем.  

 

Б.  Разлози за доношење 

     Просторним планом општине Приједор 2008-2018.године (Сл. гласник Општине 
Приједор бр. 9/10) обухват предметног Плана одређен је као дио урбаног подручја Приједора, а 
Урбанистичким планом Приједора 2012-2032.година, предметно подручје је одређено као 
подручје за које је потребно урадити спроведбени документ просторног уређења, нивоа 
регулациони план. За подручје обухвата Плана није раније није било у примјени докумената 
просторног уређења спроведбеног нивоа. 

 
Градска управа Града Приједор у сарадњи са Развојом агенцијом „PREDA - PD“ Приједор, 

Привредним савјетом Града Приједора као и са струковним удружењима привредника и 
предузетника Града Приједора, кад су у питању  привредни капацитети и услови за пословање у 
граду Приједору,  уназад више година води активности које се прије свега односе на 



унапријеђење пословања постојећих привредних субјеката али и на привлачење страних 
инвестирора који би изградили своје производно-пословне капацитете под одређеним 
условима на територији града Приједора и тиме повећали број запослених становника Града 
Приједора и побољшали привредне прилике у Граду. 

За потребе инвестирора из Италије, Calcedonia Group (Butres d.o.o. Приједор) а у складу 
са његовим захтјевом и потребама за локацијом одређених карактеристика у смислу површине 
локације, власничке структуре, саобраћајних услова, инфраструктурне опремљености и др., 
одбрана је локација површине око 23 ha уз постојеће насеље „Аеродром 3“ на којој  би градио 
творнички комплекс за потребе текстилне идустрије. 

У складу са Законом о уређењу простора и грађењу (Сл. гласник Републике Српске бр. 
40/13.0106/15 и 3/16), за подручја од општег интереса јединице локалне самоуправе за развој 
привреде, потребно је израдити спроведбени документ просторног уређења којим се дефинишу 
детаљни услови та пројектовање и изградњу објеката одређене намјене укључујући и просторни 
оквир за исти, тј. грађевинска парцела за изградњу истог.  

 
Законом о уређењу простора и грађењу, чл.86 став (1) („Сл. гласник РС“ бр. 40/13, 106/15 

и 3/16), одређено да сви објекти морају бити пројектовани и изграђени у складу са документима 
просторног уређења. Да би се могло приступити прибављању прописане документације за 
изградњу планираног привредног објекта и самој изградњи истог као и реализацији преосталог 
дијела планског рјешења (мисли се на подручје обухвата Плана ван планске парцеле за изградњу 
споменутог привредног објекта), потребно је у поступку израде спроведбеног документа 
дефинисати све потребне услове за планирану изградњу и заштиту околног подручја као и 
заштиту животне средине.  

 

В. Циљеви и ефекти израде Регулационог плана „Бенковац“ 
 

Израдом предметног спроведбеног документа просторног уређења стварају се потребни 
прописани услови за покретање активности на изградњи планираног привредног објекта и 
других планираних ибјеката као и уређење предметног подручја.   

Код израде планског рјешења водило се рачуна да се задржи карактер и намјена околног 
подручја и његових дијелова који су одређени важећим документом вишег реда као и важећим 
спроведбеним документима за контакт подручја (Измјена Регулационог плана „Расадник и 
Аеродром 3“, Регулациони план подручја дијела насеља Урије и Чиркин поље – 2. Фаза) са 
утврђеном детаљном организацијом и условима изградње и уређења простора у оквиру граница 
обухвата Плана а за плански хоризонт  за  који  се План  ради (10 год.).   
 

С  обзиром  на  документ просторног уређења вишег  реда,  исказане  потребе  познатих  и  
непознатих  инвеститора  као и  обавезу  заштите  стамбених  насеља  у  окружењу  и  коридора  
Спортског  аеродрома „Урије“, било је потребно  је  у  складу  са  просторним  условима  
планирати  коришћење  земљишта  за  потребе  формирања  радне  зоне,  формирање  површина   
са  садржајима  друштвеног  стандард а  као  и површина  са  објектима  у  функцији  афирмације  
и  одржавања  садржаја  друштвеног  стандард  који  су  због  специфичних  услова  произашлих  
из  близине  Спортског  аеродрома  планирани  као и партерни  објекти  у  функцији    спорта  и  
рекреације.   

 

I  План организације, уређења и коришћења простора  
 

Концепција Плана ослања се на максимално активирање постојећих просторних 
потенцијала (земљиште) уз ограничену изградњу на довољној удаљености  од  стамбених  
насеља и  коридора  Спортског  аеродрома „ Урије“ . 
 
Подручје  у  обухвату  Плана  се  планира  као  грађевинско  земљиште а оно је присуто у два вида 
и то као :  



- јавно  грађевинско  земљиште  (саобраћајне  површине, јавне  зелене  површине)   
- грађевинско  земљиште  друге  намјене 

   
У  погледу  намјене  површина,  простор  обухваћен  Планом  дефинисан  је  као : 
 

1. Радна зона 
2. Пословна зона – укључују објекте и садржаје са дјелатностима угоститељства, трговине и 

сл., услужне  дјелатности , објекти и садржаји  друштвеног  стандарда 
3. Урбано и заштитно зеленило 
4. Зона спорта и рекреације 
5. Саобраћајне површине 

 
 

 
 

Заступљеност  зона у  % 

 
 
РАДНА ЗОНА 

С обзиром на исказани интерес италијанске компаније „Calzedonia“ и њихову намјеру да 
граде производни погон, највећи дио обухвата Плана је планиран као радна зона (52,09%). Ова 
зона је највећим дијелом планирана уз Козарску улицу, односно уз јужни дио обухвата Плана, 
док је мањи дио планиран дуж Пашиначког пута  за  потребе  других, непознатих  инвеститора .  

У  границама  ове  зоне  се  планира  изградња  производних  погона различите  намјене, 
без  негативних  утицаја  на  окружење преко дозвољених граница. За  познатог  инвеститора  
одређена  је  одговарајућа  парцела  за  изградњу  погона. Дио ове  зоне   за  који  није  познат  
инвеститор (3.6 ha  је  флексибилно  планиран  на  начин  да  се  исти  може  организовари  за  
потребе  већих  и  мањих  погона, а у  зависности  од    исказаних  потреба (у  Графичком  дијелу  
плана  дате  су  двије  варијанте  просторне  организације). У  границама  ових  зона  могу се  
градити  и    пословни  објекти  друге  намјене (трговина и  угоститељство )  као  основне  намјене  
или  као  пратећи  садржаји. 
 
ПОСЛОВНА ЗОНА  

Ова  зона  се  планирају  у  сјеверозападном  дијелу  обухвата  Плана. У  границама  ове  
зоне  планира  се изградња  пословних  објекта  различите  намјене  која је   компатибилна  са  
становањем  у  окружењу (угоститељство, трговина, ситно услужно занатство, садржаји  
друштвеног  стандарда, администрација.) Спратност  ових  објеката  је  дефинисана   као  
приземна до максимално  приземље  + поткровље. 
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ЗОНА  СПОРТА  И  РЕКРЕАЦИЈЕ  

Ова зона  је планирана у источном и сјеверном дијелу обухвата плана и представља 
својеврсну тампон зону према Аеродромском насељу (Аеродром 3), односно према  Спортском  
аеродрому „Урије“. 
У  овој  зони  су  планирани  садржји  за  активну  и  пасивну  рекреацију  спортских  клубова  али  
и  становништва  из  насеља  у  окружењу. 
У  границама  ове  површине планирни су  отворени  спортски терени за фудбал, рукомет, 
кошарку, одбојку и  тенис  као  и  игралишта за малу дјецу и скејт парк. Ободом  ове  површине  
планиране  су   кружне трим  стазе  и  бициклистичке  стазе  у  дужини  cca  1600 m, као  и  пјешачке  
стазе  и  зелене  парковске  површине. 
 
УРБАНО И  ЗАШТИТНО  ЗЕЛЕНИЛО  

Планирано  је  као  линијско зеленило  уз  постојеће  саобраћајнице (Козарска улица и  
Пашиначки  пут  )  као  и  уз  планирану  саобраћајницу  - продужетак  Улице  Руди  Чајавеца. 
 
САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ  

Ове површине обухватају постојеће и планиране саобраћајнице. Планирана  је  
реконструкција  постојеће  саобраћајне  инфраструктуре (Козарска улица  и  Пашиначки  пут  )  у  
складу  са  планираном  новом  функционалном  организацијом  контактних  површина  у  смислу 
повећања  - проширења  попречног  профила  са  уређењем  заштитног  зеленила  и  пјешачких  
површина  - тротоара . 

У  границама  обухвата  Плана  предвиђена  је  изградња  сјеверне  ободне  саобраћајнице  
у  продужетку  Улице  Руди  Чајавеца  која  је  у  функцији  стварања  саобраћајног  прстена, 
опслуживања  постојећих  и  планираних  садржаја    и  побољшања  екстерне  и  интерне  
приступачности  овог  подручја. Ова  улица  је  планирана  са  обостраним  тротоарима  и  
линијским  зеленилом. Са  јужне  стране  у  профилу  ове  саобраћајнице  планирана  је  трим  
стаза  и  бициклистичке  траке  као  и  паркинг  простор . 
 
ПЛАНИРАНИ  ОБЈЕКТИ  
На подучју у обухвата Плана предвиђа се изградња нових: 

-пословних  објекта  - производни  погони и др.привредни објекти  
-пословних  објекта  са  садржајима:  угоститељства, трговине, ситних  услужних  
дјелатности, садржајима  друштвеног  стандарда и  др.   
-спортских  објекта – отворени  спортски  терени  
-објеката  саобраћајне  инфраструктуре  (саобраћајнице, паркинг простори,   
пјешачке  стазе, трим  стазе, бициклистичке  траке или  стазе) 
-осталих  инфраструктурних  објеката  -МБТС, ЕЕ  мрежа , водовод , канализација   
гасне  инсталације, телекомуникације)  

 

II  Планирана инфраструктура 
 

Хидротехничка  инфраструктура  
Основ за израду Плана су и исказане намјере потенцијалног инвеститора и његове 

потребе за снабдјевањем водом у технолошком процесу производње које износе 18 l/s, односно 
1.500 l/дан. На основу ових података „Водовод“ а.д. Приједор је изразио спремност да из 
градског система водоводне мреже, односно преко цјевовода ЛГ 400, може обезбједити 
довољне количине воде за ове потребе, под одређеним условима који би требало да побољшају 
капацитет овог цјевовода.  
Друга варијанта водоснабдјевања у сврху технолошког процеса је израда властитог извора 
водоснабдјевања - бунара (једног или више) чијој изградњи би морале претходити истражне 
радње ради утврђивања постојања подземних вода и евентуалне издашности. За ове потребе 
постоји и могућности прикупљања оборинских вода са кровова те евентуално кориштење у 



технолошке сврхе, као и могућности поновне употребе пречишћене воде из технолошког 
процеса.  
За одводњу отпадних технолошких вода планирано је њихово сакупљање засебним цјевоводом 
те након третмана, одводња у водоток потока Милошевац.  
Отпадне воде из процеса производње се морају довести у параметре који задовољавају прописе 
дефинисане Правилником о условима испуштања отпадних вода у површинске воде (Сл.гл.РС 
бр.44/2001).  
Оборинске воде са манипулативних површина се сакупљају засебно те се након третмана 
(сепаратора) упуштају у цјевовод отпадних технолошких вода, те даље воде у поток Милошевац. 
 
Електроенергетика  
           Да би снабдевање  електричном енергијом у планском периоду било задовољавајуће, 
потребно је изградити нове МБТС и  Расклопницу “Аеродром 4“, те поставити  нове подземне  
СН 20 KV далеководе. 
 

 МБТС "Аеродром 9"  за средишњи део . 

 РТС "Аеродром"  Расклопница - као чвориште за расплет СН водова и за напајање 
осталих потрошача  

 МБТС  за  потребе  пословне  зоне   
Према исказаним потребама планиране си укупно 2  МБТС,  те једна Раклопница а трасе 
подземних СН 20 KV водова планирати уз саобраћајнице. 
 

Електропренос БИХ, Оперативно подручје Бања Лка нема у плану изградњу нових 
објеката према дугорочном плану развоја преносне мреже за период 2018-2028. година. 
 
Телекомуникације 

За новопланиране објекте у зони обухвата предметног Регулационог плана                                                                                  
предвиђена је изградња ТТ канализације, са припадајућим окнима за исту. 
Планирана је изградња нове савремене телекомуникационе  мреже. Иста је у складу са 
најновијим технолошким достигнућима и прати прогресивно развијање савремених ситема 
телекомуникација. 
С обзиром да су телекомуникације веома прилагодљиве у давању својих услуга, са сигурношћу 
се може тврдити да ће у планском периоду обим и врста услуга пратити потребе, како 
резиденцијалних тако и бизнис корисника. 
 
Термоенергетика 

Загријавање планираних објеката плански је рјешено са могућношћу изградње властитих 
извора загријавања с обзиром да дио градског подручја у склопу којег се налази подручје 
обухвата овог Плана нема инсталација даљинског гријања.   

 
Урбанистичким  планом Приједора 2012-2032.година предвиђен  је  сјеверни  и  јужни  

коридор  за  постављање  магистралне  гасне  мреже. Предметно  подручје  се  налази  у  
непосредном окружењу  сјеверног  коридора  па  је  у  профилу  планираних  примарних  
саобраћајница  (ободно) могуће планирати изградњу  гасне  мреже. 
 
 

План  је израђен по  методологији  прописаној  Законом  о  уређењу  простора  и  грађењу  
(Сл.гласник РС бр.40/13, 106/15, 3/16)  и Правилником  о садржају  начину  израде  и  доношења 
документа  просторног  уређења   (Сл.гласник РС  бр. 69/13). 

Графички дио Плана рађен је на геодетским плановима у векторском облику за 
предметно подручје у размјери 1:1000. Осим геодетских планова кориштен је и орто-фото 
снимак Приједора. Прилози Графичког дијела Плана штампани су у размјери 1:1000. 
 



Израдом овог спроведбеног документа стварају се услови за изградњу новог привредног 
објекта уз дефинисање потребних услова за уређење, заштиту и унапријеђење начина 
кориштења предметног подручја у складу са принципима: одрживог развоја, интегралног 
планирања, усаглашавања природних вриједности са људским дјеловањем, заштите животне 
средине, заштите културно-историјског и природног наслијеђа, усаглашавање законитости 
проистеклих из предходних фаза развоја и планирања, усаглашавање приватног и јавног 
интереса и др. 
 

Такође, израдом овог Плана на предметном простору се омогућава дефинисање 
грађевинских парцела за редовну употребу планираних објеката и утврђивање намјене дијелова 
подручја обухвата Плана, изградња потребне инфраструктуре, те планско уређење неизграђеног 
простора који се обрађује овим документом, тј. формирање планираних зона по намјенама. 

  
Израда регулационог плана  као посебног и самосталног докумената просторног 

уређења, његов садржај и разлози за његову израду утврђени су чл.35. Закона о уређењу 
простора и грађењу ("Сл.гласник РС" бр. 40/13, 106/15 и 3/16 ), а припрема, начин израде и 
доношења те садржај плана уређени су Правилником о начину израде, садржају и фомирању 
докумената просторног уређења („Сл. гласник РС“ бр. 69/13).       

   
    
 

            ОБРАЂИВАЧ :                                                                                                                  ПРЕДЛАГАЧ: 
Одјељење за просторно уређење                                                                                   ГРАДОНАЧЕЛНИК    
                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                  Миленко Ђаковић  
 
 
                  
 



ПРИЈЕДЛОГ 
 

У складу са чланом 38. став (2) Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник 
Републике Српске“ број 40/13, 106/15 и 3/16), члана 39. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“ број: 97/16 ) и члана 39. Статута Града Приједора 
(„Службени гласник Града Приједора“ број 2/17), Скупштина Града Приједора је на XIX 
редовној сједници одржаној дана ----------- 2018.године, донијела  
 
 

 

О Д Л У К У 

 
о  доношењу Измјене дијела Регулационог плана РЖР Љубија – „Централна рудишта“  

на територији града Приједора и општине Оштра Лука 
 
I 
 

 Доноси се Измјена дијела Регулационог плана РЖР Љубија – „Централна рудишта“ на 
територији града Приједора и општине Оштра Лука (у даљем тексту: План).  
Границе простора који је обухваћен Планом одређене су у графичком дијелу елабората Плана.   
 
 

                                                                           II 
 
Елаборат Плана састоји се од Текстуалног и Графичког дијела. 

 
ЕЛАБОРАТ ПЛАНА   
 
ТЕКСТУАЛНИ ДИО ПЛАНА САДРЖИ:  
 

А. ПРИПРЕМА 
Б. АНАЛИЗА И ОЦЈЕНА СТАЊА 
В. ПРОБЛЕМИ РАЗВОЈА И УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА 
Г. ЦИЉЕВИ 
Д. ПРОГРАМ (КОНЦЕПЦИЈА  РАЗВОЈА) 
Ђ. ПЛАН 
Ђ.1.Организација  простора  
Ђ.2.Планирани  објекти  
Ђ.3. Становање  
Ђ.4. Привредне дјелатности 
Ђ.5. Јавне  службе  и  друштвене  дјелатности 
Ђ.6. Парцелација , регулационе и грађевинске линије  
Ђ.7. Општи  урбанистичко технички услови 
Ђ.8. Инфраструктура  
Ђ.9. Заштита природног наслијеђа 
Ђ.10.Заштита  културног наслијеђа 
Ђ.11. Биланси  површина 
Ђ.12.Заштита животне средине 
Е. ОДРЕДБЕ  И  СМЈЕРНИЦЕ  ЗА  ПРОВОЂЕЊЕ  ПЛАНА  
Ж.ОРЈЕНТАЦИОНИ  ПРЕДРАЧУН  ТРОШКОВА УРЕЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА СА           
      ЕТАПНИМ ПЛАНОМ  
З. СПИСАК  КООРДИНАТА  ЛОМНИХ  ТАЧАКА 
 
 



ГРАФИЧКИ ДИО ПЛАНА САДРЖИ:   
 
Карте стања: 
 
1. Постојеће  стање  изграђености  са  границом  обухвата  Р 1:1500 
2. Извод из Регулационог плана – Граница обухвата плана са планом 

просторне организације                                                                
Р 1:1500 

3. Постојећи  план  парцелације са подацима о власништву над 
земљиштем  

Р 1:1500 

3.    Намјена  површина  по  зонама Р 1:1500 
4. Постојећа  функционална  организација Р 1:1500 
5. Инжењерско геолошка , хидрогеолошка  и  сејзмолошка  карта Р 1:1500 
6.  Синхрона  мрежа  постојећих инфраструктурних  система Р 1:1500 
 
Карте планираног  рјешења:  
 
1. Граница  обухвата  плана  са  планом  организације  простора   Р 1:1500  
2. План  парцелације  Р 1:1500  
3. План  организације  простора  по  зонама-намјена  површина Р 1:1500 
4. План  саобраћаја Р 1:1500  
5.  План организације јавних површина Р 1:1500 
6. План  хидротехничких  инсталација Р 1:1500 
7. План  електроенергетских инсталација  Р 1:1500 
8. План  телекомуникационих инсталација  Р 1:1500 
9. План  термоенергетских инсталација  Р 1:1500 
10.  Синхрони  план  инфраструктуре Р 1:1500 
11. План  регулационих  и  грађевинских линија  Р 1:1500  
   

 

III 
 

Елаборат Плана израђен је у ЈП „Завод за изградњу града“ Приједор у мјесецу јулу 
2018.године, прилог је и саставни дио ове Одлуке.  
 

IV 
 

              План се излаже на стални јавни увид код Одјељења за просторно уређење Градске 
управе Града Приједор, надлежног за послове просторног уређења. 
 

V 
 

               О провођењу ове Одлуке стараће се орган из тачке IV ове Одлуке. 
 

VI 
 

              Планско рјешење Плана усаглашено је са Просторним планом општине Приједор 2008-
2018 као стратешким документом просторног уређења ширег подручја.  
 

VII 

Ступањем на снагу ове одлуке, престају да важе раније донесени документи просторног 
уређења проведбеног нивоа, у дијелу у којем нису у сагласности са Планом. 

 
 



VIII 
 

                Ова Одлука ступа на снагу осмог дана по објављивању у „Службеном гласнику Града 
Приједора“ . 
 

 

 

 
    Број:                          /18.                                                                                ПРЕДСЈЕДНИК 
     Приједор                                                                                                   СКУПШТИНЕ ГРАДА 
 
     Датум: ………… 2018.године                                                                       Сеад Јакуповић 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е   О Д Л У К Е 

 

  

A. Правни основ  
 

        Правни основ за доношење одлуке о Измјени дијела Регулационог РЖР Љубија 
„Централна рудишта“ на територији града Приједора и општине Оштра Лука, у даљем тексту: 
План, садржан је у члану 38. став (2) Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник 
Републике Српске“ број 40/13, 106/15 и 3/16). 

Садржај плана, начин израде и формирање документа уређени су Правилником о 
начину израде, садржају и фомирању докумената просторног уређења („Сл. гласник РС“ бр. 
69/13).     

        
Поступак  припреме и израде  Измјене дијела Регулационог  РЖР Љубија „Централна 

рудишта“ на територији града Приједора и општине Оштра Лука  покренут   на  основу  Одлукe 
о приступању изради бр. 01-022-149/17 од 21.12.2017.год. („Сл. гласник Града Приједор“ 
бр.14/17) и Одлуке о приступању изради бр. 01-022-121/17 од 28.12.2017.год. (Сл. гласник 
општине Оштра Лука бр. 1/18), у даљем тексту: Измјена Плана.  

 
Измјена Плана  је  рађена  за подручје који захвата мањи дио експлоатационог поља 

„Централна рудишта“ у склопу Рудника жељезне руде „Љубија“, тј. локалитет „Литица“. 
Обухваћено подручје има површину од око 147 ха.   
Предмет  измјене дијела важећег Плана  је измјена  позиције – локације   творнице  
експлозива. Основним  Планом  творница  експлозива  је  била планирана  јужно  од  постојећег  
објекта  сервисно-погонске  радионице  у  котлини  затвореној  са  источне  стране  
одлагалиштем  јаловине  а  са  западне  стране брдом  Томруци. Измјеном Плана потребно је 
утврдити нову локацију творнице  у склопу локалитета  „Литица“ на  ком  је  експлоатација  
жељезне  руде  окончана. 
 

 
 

Приказ обухвата Плана 

 

 



Према Одлуци о приступању изради, Носилац  припреме  Измјене Плана је  Одјељење  
за  просторно  уређење а за Носиоца израде  Измјене Плана изабрано је ЈП „Завод  за  
изградњу  града“  Приједор. 
     

Након доношења Oдлуке о приступању изради, Скупштина Града је именовала Савјет 
Плана задужен  за  праћење  израде  Плана.  Рјешењем бр. 01-111-13/18 од 22.02.2017. године 
у Савјет Плана су именовани: 

 Тадић Владо, дипл.инж.арх.  

 Лајић Славен, дипл.инж.грађ.  

 Шврака Бранко, дипл. инж.саобр. 

 Врањеш Сњежана, дипл.инж.техн. 

 Шарић Радан, дипл.информ. 

 Ковачевић Нада, представник Одсјека за МЗ (Р.К. Љубија)  

 Вујичић Недељко, представник РЖР „Љубија“ а.д. Приједор 

 Хрњак Огњен, представник РЖР „Љубија“ а.д. Приједор 

 Домазет Радмила, представник Општине Оштра Лука  

 Радановић Бране, одборник 

 Велаула Горан, одборник 

 Стијепић Раденко, одборник 

 Дуратовић Мирсад, одборник 
 

     Плански период за који се Измјена Плана израђује је 10 година, тј. 2018-2028. година и 
представља период изражен у годинама, за који су извршени анализа и оцјена потреба и 
могућности просторног развоја и утврђени циљеви и програм, односно концепција развоја 
обухваћеног подручја. 
 

      У току активности на изради Измјене Плана извршено је усаглашавање начина израде 
предметног спроведбеног документа према одредбама чл. 179 став (3) Правилника о начину 
израде, садржају и фомирању документа просторног уређења.  

Такође у поступку израде предметне Измјене Плана, у одређним фазама израде 
прибављено је Мишљење Министарства просвјете и културе, тј. Републичког завода за заштиту 
културно-историјског и природног наслијеђа, Министрства пољопривреде, шумарства и 
водопривреде,  као и Министарства унутрашњих послова - Одјељење за експлозивне материје 
и послове заштите од пожара кад је у питању примјена прописаних мјера зажтите од пожара на 
простору обухвата Измјене Плана.    

 
У складу чл. 47. Закона о уређењу простора и грађењу (Сл. гласник РС бр. 40/13, 106/15 

и 3/16) након проведних прописаних активности, на приједлог Носиоца припреме, Скупштина 
Града је утврдила нацрт документа просторног уређења у овом случају Нацрт Измјене дијела 
Регулационог РЖР Љубија „Централна рудишта“ на територији града Приједора и општине 
Оштра Лука. Скупштина општине Оштра Лука је  Закључком број 01-022-54/18 од 25.05.2018. 
такође утврдила Нацрт Измјене Плана. Утврђивањем Нацрта предметног документа почела је 
јавна расправа која се састојала од више активности а главне активности односиле су се на 
организовање јавног увида, прикупљање писмених примједби, приједлога и мишљења на 
материјал Нацрта и организовање јавне расправе. Комплетан материјал Нацрта Плана био је 
изложен у просторијама Одјељења за просторно уређење Градске управа Града Приједора, 
просторијама новиоца израде, ЈП „Завод за изградњу града „Приједор и просторијама 
Регионалне канцеларије мјесних заједница Љубија, као Законом одређеним мјестима за 
излагање материјала нацрта докумената просторног уређења. Јавни увид је трајао од 04.05. до 
04.06.2018.године. У току јавног увида упућена је само једна (1) писмена сугестија од стране 
правног лица, тј. АrcelorMittala d.o.o. Prijedor која је достављена Носиоцу израде. Сугестија која 
се односила на допуну и појашњење у Текстуалном дијелу Измјене Плана је прихваћена а 



Одговор на упућену сугестију је достављен лицу које је упутило. Након доставе Одговора, 
проведене су активности на организацији јавне расправе.   
        

Јавна расправа на Нацрт Плана одржана је 18.06.2018.године уз учешће, представника 
Носиоца израде и Носиоца Припреме, чланова Савјета Плана, представника одређених 
организација и правних лица, представника МЗ и других заинтересованих лица. На одржаној 
јавној расправи није било примједби на изложено планско рјешење Нацрта Плана као ни на 
достављени одговор на писмену сугестију. У току расправе пристутни представник Савјета  МЗ 
Г.Равска је тражио одређена појашњења у вези са могућности појаве негативних ефеката 
изградње планираног погона за производњу експлозива, те су Носиоц израде и присутни 
представник РЖР Љубија (иначе члан Савјета Плана) дали детаљна појашњења везано за  
природу и карактеристике планираног погона.      

Након провођења свих наведених прописаних активности стекли су се услови за 
утврђивање приједлога Плана од стране Носиоца припреме. По утврђивању приједлога Плана 
Закључком бр. 06-363-5/17 од 19.06.2018.године, израђен је приједлог Одлуке о доношењу 
Плана са образложењем.  

 

Б.  Разлози за доношење 

     Просторним планом општине Приједор 2008-2018.године (Сл. гласник Општине 
Приједор бр. 9/10), предметно подручје је третирано као подручје експлоатације жељезне 
руде.  

 
За предметни простор у примјени је важећи спроведбени документ, Регулациони план РЖР 

Љубија – „Централна рудишта“ на територији града Приједора и општине Оштра Лука („Сл. 
гласник Града Приједора“ бр. 7/15 и „Сл. гласник општине Оштра Лука“ бр. 11/15). Тренутно се 
производња привредног експлозива одвија у реконструисаном објекту сервисно-погонске 
радионице РЖР Љубија у Љубији, у границама експлоатационог поља. Према важећем 
планском рјешењу, предвиђено је изградња комплекса са новом творницом експлозива на 
локацији недалеко од постојећег објекта сервисно-погонске радионице у којој се тренутно 
одвија производња. Како су у међувремену проведени одређени истражни радови и анализе 
везано за планирану локацију, резултати су показали да иста не може задовољити критеријуме 
прописане новом законском регулативом за изградњу објеката предметне намјене. Такође, у 
међувремену је почела примјена нових законских прописа везано за заштиту од пожара тако 
да на локацији одређеној важећим Планом није било могуће испоштовати нове прописе.    

Из наведених разлога приступило се избору нове локације и изабран је локалитет „Литица“ 
на којем је завршена експлоатација жељезне руде, тј. у склопу експлоатационог поља. Нова 
локација се налази у близини постојећих капацитета за производњу привредног експлозива. У 
склопу изабране локације планира се изградња комплекса са новом творницом привредног 
експлозива капацитетеа 15.000 t/годишње са потребним помоћним објектима и садржајима 
као и прописаним зонама заштите. 

  
Да би се на изабраној локацији могла изградити нова творница било је потребно 

приступити изради измјене дијела важећег Регулационог плана с обзиром да се нова локација 
налази у склопу  планске зоне за производњу биомасе, односно површине која се активно не 
ангажује у процесу експлоатације жељезне руде и која има предност над осталим функцијама. 

Како је Законом о уређењу простора и грађењу („Сл. гласник РС“ бр. 40/13, 106/15 и 3/16) 
одређено да сви објекти морају бити пројектовани и изграђени у складу са документима 
просторног уређења, да би се могло приступити прибављању прописане документације за 
изградњу планираног привредног објекта и самој изградњи, потребно је у поступку израде 
измјене дијела важећег Плана извршити промјену намјене предметне локације и дефинисати 
све потребне услове за планирану изградњу и заштиту околног подручја као и заштиту животне 
средине.  

 



В. Циљеви и ефекти израде Регулационог плана „Бенковац“ 
 

Израдом измјене дијела важећег документа просторног уређења стварају се потребни 
прописани услови за покретање активности на изградњи планираног објекта а поступак 
измјене извршен је на начин и по поступку прописаном за доношење документа просторног 
уређења 

Код израде планског рјешења водило се рачуна да се задржи карактер и намјена околног 
подручја и његових дијелова који су одређени важећим спроведбеним документом, са 
утврђеном детаљном организацијом и условима изградње и уређења простора у оквиру 
граница обухвата Измјене Плана а за плански   хоризонт  за  који  се Измјена Плана  ради (10 
год.).  
                        

I  План организације, уређења и коришћења простора  
 
Простор  у  обухвату  Измјене Плана  је у  погледу предложеног плана  намјене  површина  

усклађен  са  основним  Планом  у  свим  сегментима  изузев  за  подручје  планске  парцеле  за  
изградњу  творнице  са  производњу  и  складиштење  привредних  експлозива. Планским  
рјешењем  на  предходно  дефинисаној  локацији  за  изградњу  творнице, планирана  је  
изградња  пословног  објекта  друге  намјене, компатибилне  са  близином  водозахвата  
Томруци. Сва  остала  планска  рјешења  из  основног  Плана  се  задржавају. 
  

Подручје  у  обухвату  Плана  се  планира  као  грађевинско  земљиште, водно земљиште, 
пољопривредно   и шумско земљиште. 

Грађевинско  земљиште  је  присутно у два вида и то као :  
- јавно  грађевинско  земљиште - саобраћајне  површине и  водене  површине 
- грађевинско  земљиште  друге  намјене 

 
У  погледу  намјене  површина,  подручје обухваћено  Планом  дефинисано  је  као : 

1. Индустријске зоне  
2. Рудно  земљиште  
3. Шумско  земљиште  
4. Стамбене  зоне  
5. Пољопривредно  земљиште  
6. Водене  површине  
7. Извориште  
8. Саобраћајне  површине 

 
 

 
                         

  Заступљеност  зона у  % 

 



1.Индустријске  зоне 
 

Обухватају  постојеће  и  планиране  површине  за  изградњу  производних  погона. 
Двије  зоне  су  преузете  из  основног  плана (Томекс  и  Томруци )   а   највећа  зона  обухвата  
земљиште  на  ком  се  планира  изградња  творнице  за  производњу  и  складиштење  
привредних  експлозива  на  брду  Литица.  
У  осталим  зонама  планирана  је  изградња  производних  погона у  складу  са  исказаним 
потребама  и  условима  проистеклим  из  положаја  зоне (експлоатационо  поље). 
 
2.Рудно  земљиште  
 

Захвата  површину  постојећег  површинског  копа  Адамуша, на  ком  је  експлоатација  
обустављена  1992. године. У  склопу  ових површина  могу  се  изводити  истражни  и  рударски  
радови  на  експлоатацији  жељезне  руде  и  базичних  руда.  
 
3.Шумско  земљиште  
 

Захвата 55 % површине обухвата Плана. Ради  се  о  аутохтоним  шумама  на  природном  
терену који  није  био  захваћен  рударским  активностима  и  деградираним  површинама  које  
су  се  спонтано  рекултивисале а  на  којима  се  планира  механичка  рекултивација  и  
пошумљавање. 
 
4.Стамбене  зоне  
 

Захватају  малу  површину  у  источном  дијелу  обухвата  Плана. Ради  се  о  мањим  
групацијама  стамбених  објекта, најчешће  напуштених  или девастираних у границама  
експлоатационог  поља. Ове  површине  у  протеклом  периоду  нису  биле  активно  укључене  
у  процесс  експлоатације  жељезне  руде  и  налазе  се  изван  зоне експропријације. Ове  зоне  
се  налазе  и  изван  појаса  безбједоносне  удаљености  складишта  експлозива. 
 
5.Пољопривредне  површине 
  

Ради  се  о  постојећим  површинама  пољопривредног  земљишта  уз стамбене  зоне  
које  су    због  неодржавања  у  доброј  мјери  деградиране  или  су  захваћене  сукцесијом, 
односно  ширењем  оближњих шума. 
 
6.Водене  површине  
 

Чине их вјештачки  створене  акумулације  на  површинским коповима  на  којима  је  
завршена  експлоатација. Дугорочно  гледано ове  површине  могу представљати  потенцијал  
за  развој  туризма  али  након  завршетка  свих  активности  на  експлоатацији  минералних  
сировина. У  планском  периоду    потребно  је предузети  мјере  на  рекултивацији  контактних  
површина  и  заштити  од  загађења. 
 
7.Извориште  
 

Ради  се о  мањој  каптажи санитарне  воде  на потоку Томруци за коју је потребно 
прибавити програм санитарне заштите и одредити зону заштите изворишта. 
 
8.Саобраћајне  површине 
  

Обухватају  постојеће  индустријске  саобраћајнице и  јавне  саобраћајнице као  и  
планиране  прикључне  саобраћајнице  у  фунцији  планираних  индустријских  зона  које  су  
преузете  из  основног плана. 



У  средишњем  дијелу  обухвата  налази  се  дионица  примарне  сабирне  индустријске  
саобраћајнице Љубија  - Стара  Ријека а локални пут  Љубија  - Равска  пролази  јужним  ободом  
подручја  у  обухвату  Плана.  
 
 

На подучју у обухвату Плана предвиђа се изградња нових  пословних  објекта на  3  
локалитета. У  долини  Томруци  се  планира  изградња  пословног  објекта  чија намјена није 
одређена а ради се о подручју на  ком  је  основним  Планом  била  планирана творница  
експлозива. Како  је  изградња  објекта  планирана  у  непосредном  окружењу  зоне  санитарне  
заштире  уз  каптажу  Томруци , изградња  истог  не  смије  утицати  на  квалитет  подземних  
вода  нити  на  било  који  начим угрозити  извориште и зону заштите изворишта. 
 

Уз  постојећи  пословни  објекат  „Томекс“  планирана  је  изградња  пословног  објекта  
са  дјелатностима  које  су  компатибилне  са  основном  намјеном  подручја – експлоатационо  
поље. 
 

На  брду  Литица  планирана  је  изградња  творнице  за  производну  и  складиштење  
привредних  експлозива. планираног  капацитета  15.000  тона / год. Комплекс  планиране 
творнице састоји  из : 

1. О П А С Н О Г   Д И Ј Е Л А   

У  опасном  дијелу  се  планира  изградња  сљедећих  објеката:  

 складишта експлозивних материја, капацитета 50 тона са укупно 3 (три)  земљом  
покривена   објекта, са заштитним насипом - грудобраном  

 складишта иницијалних средстава, капацитета 100.000 комада, укупно 1 (један) 
земљом  прекривен објекат,  са заштитним насипом- грудобраном,  

- објекта за производњу  експлозива капацитета 15.000 kg (рударски експлозиви-Анфо , 
Емулзиони експлозив, Тешки анфо експлозиви, емулзионе матрице....)  

 
Круг опасног погона обезбјеђује се вањском оградом и унутрашњом оградом или на 

прикладан начин одваја од неопасних погона уколико услови локације то омогућавају. 
Око вањске ограде обезбјеђује се појас у ширини безбједносне удаљености  с обзиром на 
количину ускладиштене експлозивне материје, у коме није дозвољена никаква изградња, а 
ограничено је кретање људи и обављање радова. 
  С унутрашње стране вањске ограде обезбјеђује се меки појас ширине 5 м, као пожарни 
заштитни појас. Висина вањске ограде је најмање 220 cm и иста мора бити освијетљена на 
прикладан начин. 
 
У кругу опасног погона одржава се ниска трава, редовно чисти круг од сувог лишћа, а на 
одговарајући начин онемогућава се уношење нечистоћа у радне просторије. 
 

2. Н Е О П А С Н О Г  Д И Ј Е Л А 
У  неопасном  дијелу  погона  планира  се  изградња  сљедећих  објекта:  

 Објекат  управе  и  радничког  стандарда  спратности  Су+П+1  

 Радионица за текућа одржавања машина и постројења  

 Објекат   складишта  сировина (надстрешница за амонијум  нитрат  и  матрице)   

 Интерна пумпна  станица за течна горива – лож уље као репроматеријал, капацитета до 
10.000 л ,  са  аутоматом за истакање и  заштитном  надстрешницом  

 Паркинг простора  за  тегљаче  са  полуприколицом  

 Праоница   за теретна моторна возила  

 Пумпна  станица за  воду  на вјештачком  језеру за  резервоар  технолошке  и  
хидрантске  воде  

 Подземни резервоар  технолошке  и  хидрантске воде  

 Подземни  резервоар  санитарне  воде   



 Објекта  енергетског  блока  са  котловницом  на  чврсто  гориво (пелет)  и  агрегатом   

 Објекта  блиндиране  трафостанице  
 

 
II  Саобраћајна  инфраструктура  

 
С  обзиром  на  сигурносне  удаљености између  објекта  у  опасном  и  неопасном  

дијелу  погона за  производну  експлозива  у  кругу  творнице  је  планирана  изградња  
интрених  саобраћајних  површина  и  паркинг  простора у складу са важећим техничким 
прописима.  
 

III Комунална инфраструктура 
 

1. Хидротехничка  инфраструктура  
На подручју  у  обухвату  Плана  не  постоји  јавна  водоводна  мрежа  која  би  била  у  

функцији  планираних  пословних  садржаја. За  планирану  творницу  експлозива  потребно је 
обезбиједити два засебна система водоснабдијевања и то за потребе: 

-санитарне воде 
-технолошке воде (противпожарног система, потребе производног погона и прање 
манупулативних површина) 

За потребе снадбијевања санитарних уређаја користиће се вода из резервоара који ће 
се пунити цистернама питке воде. За потребе техничке воде користиће се вода из вјештачки 
створене депресије, запуњене водом, насталом након окончања експлоатације жељезне руде 
на површинском копу Литица. Вода ће се из депресије пумпом транспортовати у резервoар 
предвиђен за технолошку воду на вишој коти, гдје ће се вода хемиски третирати. Оба 
резервоара, за санитарну и питку воду, ће бити спојена на пумпе за повишење притиска, да би 
били задовољени минимални потребни радни притисци.  

Планирано  је  да  се  диспозиција   отпадних  санитарних  вода  из  објекта врши  у  
водонепропусне  септичке  јаме. 
 

2. Електроенергетика  
Да  би  се  обезбједило  напајање  објеката  електричном  енергијом потребно  је  

изградити  нову  блиндирану  трафостаницу  у  кругу планиране  творнице.  
Новопланирана трафостаница се може прикључити на 6 kV дистрибутивну мрежу, односно, 
далековод 6 kV Брдо, 
Далековод  6 kV Брдо са припадајућом инфраструктуром није у власништву ни у надлежности 
РЈ Електродистрибуција „Приједор“, већ  РЖР  Љубија. 
 

3. Телекомуникације  
Предметни објекат услуге фиксног телефонског прикључка тренутно може имати путем 

мобилне мреже примјеном ЦЛЛ фиксно-бежичне телефоније. при чему се техничко рјешење 
мора усагласити са Мтел-ом а.д. Бања Лука, ИЈ Приједор. 
 

3. Термоенергетика  
За потребе погона за производњу привредних експлозива планиран је  енергетски блок 

који садржи трафо станицу и котловницу на чврсто гориво. Котловница се изводи као посебан 
објекат. 

 
 
План  је израђен по  методологији  прописаној  Законом  о  уређењу  простора  и  

грађењу  (Сл.гласник РС бр.40/13, 106/15, 3/16)  и Правилником  о садржају  начину  израде  и  
доношења документа  просторног  уређења   (Сл.гласник РС  бр. 69/13). 



Графички дио Плана рађен је на геодетским плановима у векторском облику за 
предметно подручје у размјери 1:1000. Осим геодетских планова кориштен је и орто-фото 
снимак Приједора. Прилози Графичког дијела Плана штампани су у размјери 1:1000. 

 
 

Израдом овог спроведбеног документа стварају се услови за изградњу новог 
привредног објекта уз дефинисање потребних услова за уређење, заштиту и унапријеђење 
начина кориштења предметног подручја у складу са принципима: одрживог развоја, 
интегралног планирања, усаглашавања природних вриједности са људским дјеловањем, 
заштите животне средине, заштите културно-историјског и природног наслијеђа, усаглашавање 
законитости проистеклих из предходних фаза развоја и планирања, усаглашавање приватног и 
јавног интереса и др. 
 

Такође, израдом овог Плана на предметном простору се омогућава дефинисање 
грађевинских парцела за редовну употребу планираних објеката и утврђивање намјене 
дијелова подручја обухвата Плана, изградња потребне инфраструктуре, те планско уређење 
неизграђеног простора који се обрађује овим документом, тј. формирање планираних зона по 
намјенама. 

  
Израда регулационог плана  као посебног и самосталног докумената просторног 

уређења, његов садржај и разлози за његову израду утврђени су чл.35. Закона о уређењу 
простора и грађењу ("Сл.гласник РС" бр. 40/13, 106/15 и 3/16 ), а припрема, начин израде и 
доношења те садржај плана уређени су Правилником о начину израде, садржају и фомирању 
докумената просторног уређења („Сл. гласник РС“ бр. 69/13).       

   
    
 

            ОБРАЂИВАЧ :                                                                                                                  ПРЕДЛАГАЧ: 
Одјељење за просторно уређење                                                                                   ГРАДОНАЧЕЛНИК    
                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                  Миленко Ђаковић  
 
 
                  
 



На основу члана 3. став 1. тачка 1. и 3. Закона о превозу у друмском саобраћају Републике 
Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 47/17) и члана 39. Статута Града 
Приједора („Службени гласник Града Приједора“, број: 12/17), Скупштина Града Приједора на 
19. сједници одржаној дана             2018. године, доноси: 

 
О Д Л У К У  

 о јавном превозу лица и ствари на подручју града Приједора 
 

Члан 1. 
Овом одлуком регулишу се услови и начин обављања јавног превоза лица у линијском 

градском и приградском друмском саобраћају и јавног ванлинијског превоза лица и ствари на 
подручју града Приједор 
 

I - ЈАВНИ ПРЕВОЗ ЛИЦА У ЛИНИЈСКОМ ГРАДСКОМ И ПРИГРАДСКОМ 
ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ 
 

Члан 2. 
Јавни превоз лица у линијском градском и приградском друмском саобраћају на 

подручју града Приједора могу вршити правна лица и предузетници регистровани сходно 
прописима из области регистрације предузетника (у даљем тексту: превозник), са сједиштем 
или регистрованом пословном јединицом на подручју града Приједора. 
 

Члан 3. 
(1) Јавни превоз у линијском градском и приградском саобраћају је превоз лица и ствари на 

одређеним линијама, који се врши по утврђеном и регистрованом реду вожње и утврђеној 
и објављеној тарифи. 

(2) Изузетно, превоз лица са инавилидитетом на подручју града Приједор може се 
организовати као јавни градски превоз, који није линијски, већ се обавља према 
потребама тих лица. 

 

1. Возила у градском и приградском саобраћају 
 

Члан 4. 
Превоз у јавном линијском градском и приградском саобраћају може се вршити 

аутобусима произведеним за превоз путника у градском и приградском саобраћају који 
испуњавају техничко-експлоатационе и друге услове утврђене прописима о безбједности 
саобраћаја на путевима и имају својства предвиђена одговарајућим стандардима. 
 

Члан 5. 
(1) Аутобуси којима се врши градски и приградски саобраћај морају бити једнообразно 

обојени бојом коју одређује превозник. 
(2) Поред ознака прописаних о начину обиљежавања возила на бочним странама, аутобус 

мора носити грб града Приједор, димензија које не могу бити мање од 200 mm x 150 mm. 
(3) На аутобусима морају бити јасно и видљиво означени улази и излази.  

 
Члан 6. 

(1) Аутобус којим се врши превоз, мора бити видно обиљежен ознакама за информисање 
путника. 

(2) На чеоној и десној бочној страни, поред улазних врата, аутобус мора да има ознаку са 
бројем и називом линије. 
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(3) Када се возилом не врши редован превоз, или се не примају путници, на предњој страни 
возила поставља се одговарајућа ознака „ВАНРЕДНА ВОЖЊА“, „ЗА ГАРАЖУ - 
ПАРКИРАЛИШТЕ“, „У КВАРУ“. 

(4) У унутрашњости возила морају бити истакнуте важније одредбе о реду у возилу (мјеста за 
посебне категорије путника, ознака улазних и излазних врата, цијена возних карата и казне 
за путнике затечене без одговарајућих возних карата и слично), и графичка карта са 
мрежом линија и редом вожње за линију на којој аутобус врши превоз. 

(5) Аутобус којим се врши превоз мора бити чист и провјетрен. 

(6) У дане када је вањска температура нижа од 10 C, аутобус прије изласка на линију мора 
бити загријан, а у току рада нормално загријаван. 

(7) Унутрашњост аутобуса ноћу, и у условима смањене видљивости, мора бити освијетљена. 
 

Члан 7. 
(1) Превозник има право да возила, објекте, опрему, возне карте и елементе информативног 

система, који су у његовом власништву, користи за истицање рекламних порука, у складу 
са законом и овом одлуком и прописима који регулишу област рекламирања на подручју 
града Приједор. 

(2) Рекламне поруке превозник може истицати само на начин који не ремети основну 
функцију возила, објеката, уочљивост информативних порука корисницима градског и 
приградског превоза и да не угрожава безбједност саобраћаја. 

 

2. Одређивање и одржавање линија 
 

Члан 8. 
Јавни превоз лица у линијском градском и приградском саобраћају, врши се ради 

задовољавања потреба корисника превозних услуга на сталним линијама, на којима се превоз 
врши у цјелом периоду важења реда вожње или на сезонским линијама, на којима се превоз 
врши у одређеном периоду важности реда вожње (школска линија, излетничка линија и сл.). 
 

Члан 9. 
(1) Линије, као и измјене на постојећим линијама градског и приградског саобраћаја 

посебним актом утврђује градоначелник, на приједлог Одјељења надлежног за послове 
саобраћаја. 

(2) Промјеном на линији не сматра се промјена настала усљед извођења радова на путу, као и 
због одржавања спортских и других манифестација на путу. 

 

Члан 10. 
(1) Регистрација реда вожње аутобуских линија врши се на основу спроведеног поступка 

јавног усклађивања редова вожње или поступка додјеле линија путем јавног надметања, а 
у складу са Правилником о начину, критеријима и поступку додјеле линија, усклађивања, 
овјере и регистрације редова вожње на линијама градског и приградског превоза на 
подручју града Приједор. 

(2) Правилник из става 1. овог члана доноси градоначелник. 
 

3. Усклађивање и регистрација реда вожње 
 

Члан 11. 
(1) Усклађивање и регистрацију реда вожње у линијском превозу лица на територији града 

Приједор врши Одјељење надлежно за послове саобраћаја. 
(2) Превозник предлаже ред вожње, усаглашен са даљинаром, минималним временима 

вожње и потребама корисника превозних услуга. 
(3) Даљинар из става 2. овог члана доноси Одјељење надлежно за послове саобраћаја. 
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Члан 12. 
(1) Редове вожње, утврђене на начин из предходног члана, превозници достављају на 

усклађење и регистрацију надлежном одјељењу за послове саобраћаја, по поступку 
прописаном Правилником о начину, критеријима и поступку додјеле линија, усклађивања, 
овјере и регистрације редова вожње на линијама градског и приградског превоза на 
подручју града Приједор. 

(2) Усклађивање и регистрација редова вожње врши се једном годишње, а ред вожње у 
линијском превозу лица региструје се на период од пет година. 

 
Члан 13. 

(1) Ако дође до промјена у потребама корисника превозних услуга на одређеној линији, 
превозник је дужан да предложи нови ред вожње у складу са промјенама потреба 
корисника превоза, те да исти региструје према прописима. 

(2) Ако усклађивањем редова вожње нису обезбјеђене потребе корисника превоза на 
одређеној релацији, градоначелник, на захтјев заинтересованог превозника и након 
завршеног усклађивања редова вожње може, сходно Закону о превозу у друмском 
саобраћају Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 47/17) (у 
даљем тексту: Закон),  рјешењем утврдити ред вожње по ком ће се обављати превоз. 

 
Члан 14. 

Одредбе чланова 11, 12. и 13. ове Одлуке неће се примјењивати на аутобуским 
линијама које су додјељене превозницима путем јавног надметања у складу са одредбама ове 
Одлуке и Закона о комуналним дјелатностима. 
 

4. Аутобуска стајалишта 
 

Члан 15. 
(1) Аутобуско стајалиште је унапријед утврђено и обиљежено мјесто, које у правилу има 

одговарајућу саобраћајну површину за заустављање возила и површину за улазак и 
излазак путника из возила која саобраћају на одређеним линијама по регистрованом реду 
вожње. 

(2) Површина која се користи за улазак или излазак путника из возила, мора бити изван 
коловоза. 

(3) Изградњу и одржавање површина за улазак и излазак путника из возила, као и објеката 
који служе за задржавање путника на тим површинама, врши град Приједор. 

(4) На заједничким трасама већег броја линија, које одржавају два или више превозника, 
аутобуско стајалиште мора бити заједничко. 

 
Члан 16. 

(1) Аутобуско стајалиште одређује Одјељење надлежно за послове саобраћаја, по сопственој 
иницијативи, на приједлог превозника или корисника превозних услуга. 

(2) За поласке на приградским линијама, као почетно аутобуско стајалиште, може се 
користити градско-приградски терминал или аутобуска станица.  

(3) Градоначелник посебним актом утврђује висину накнаде за обављање полазака са 
градско-приградског терминала. 

(4) На простору градско-приградског терминала забрањено је паркирање за сва возила, осим 
такси возила на утврђеном и обиљеженом такси стајалишту. 

 
Члан 17. 

(1) Аутобуско стајалиште мора бити видно обиљежено стајалишном ознаком. 
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(2) Стајалишна ознака мора да садржи: назив стајалишта, број и назив линије, а на почетним и 
крајњим, као и на осталим стајалиштима гдје за то постоји техничка могућност, извод из 
реда вожње, као и план линија у графичком облику. 

 

Члан 18. 
Уређена и обиљежена аутобуска стајалишта могу користити само аутобуси који 

саобраћају на линијама на којима су та стајалишта регистрована у реду вожње. 
 

Члан 19. 
Улазак и излазак путника у јавном градском и приградском превозу, врши се само на 

означеним и регистрованим аутобуским стајалиштима. 
 

Члан 20. 
(1) Возач је дужан да возило зауставља на свим регистрованим аутобуским стајалиштима на 

линији и да, приликом заустављања, отвори сва врата. 
(2) Изузетно, возило се не мора зауставити на аутобуском стајалишту ако у возилу нема 

слободних мјеста и ако возач утврди да у возилу нема путника који на том аутобуском 
стајалишту желе изаћи, нити путника на аутобуском стајалишту. 

 

5. Дужности и обавезе возача и путника 
 

Члан 21. 
(1) Само возач отвара или затвара врата возила.  
(2) Возач не смије покренути возило, док се не увјери да је завршен излаз и улаз путника и да 

су сва врата затворена. 
 

Члан 22. 
Возач не смије напуштати возило док се у њему налазе путници, као и док не прекине 

рад мотора и укочи возило. 
 

Члан 23. 
Прије заустављања возила на аутобуском стајалишту, возач возила је дужан да 

благовремено објави назив аутобуског стајалишта. 
 

Члан 24. 
Путници улазе и излазе из возила на врата која су одређена за улаз односно излаз. 
  

Члан 25. 
(1) На почетном аутобуском стајалишту возач не смије да задржава аутобус дуже од 10 

минута. 
(2) На почетним и крајњим ауобуским стајалиштима, возач возила је дужан да, у случају 

временских неприлика (киша, снијег, велика хладноћа или врућина), омогући путницима 
улазак у возило одмах након њиховог пристајања. 

 

Члан 26. 
Возач не смије да задржава аутобус на пролазним аутобуским стајалиштима дуже од 

времена које је потребно за улазак и излазак путника. 
 

Члан 27. 
(1) За коришћење услуге превоза, путник је дужан да у возилу посједује одговарајућу возну 

карту, претплатну карту или другу одговарајућу исправу. 
(2) Путник је дужан да, на захтјев овлашћеног лица превозника, покаже одговарајућу возну 

исправу. 
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(3) Уколико путник не посједује одговарајућу возну карту, односно одбије да је покаже, дужан 
је да овлашћеном лицу превозника пружи податке о свом идентитету. 

(4) Ако се лице затекне у возилу без возне карте, овлашћено лице ће исту наплатити на начин 
регулисан актима превозника. 

 
Члан 28. 

(1) Путник у возилу смије заузети само једно сједало. 
(2) Инвалиди, слијепе особе и њихови пратиоци, старији и очигледно болесни путници, 

труднице и особе са малом дјецом, имају предност код уласка у возило и заузимање 
мјеста за сједење. 

(3) У сваком возилу, прва два предња десна мјеста за сједење, морају бити одређена и 
обиљежена за лица са инвалидитетом и труднице. 

 
Члан 29. 

(1) За вријеме вожње у простору за возача не смије се нико налазити. 
(2) За вријеме вожње, возач не смије разговарати са путницима, нити користити мобилни 

телефон. 
 

Члан 30. 
Сигнал за полазак аутобуса са стајалишта даје возач који отвара и затвара врата. 

 
Члан 31. 

У случају прекида превоза или квара на возилу, превозник је дужан да, у најкраћем 
року, обезбједи друго возило и омогући путницима да са истим возним картама наставе 
вожњу. 

 
Члан 32. 

(1) Путник који оштети или запрља возило, дужан је да надокнади штету.  
(2) Ако путник одбије да плати штету, дужан је да пружи тачне податке о свом идентитету 

возачу или другом овлаштеном лицу. 
 

Члан 33. 
(1) Путници не смију: 

1) ометати возача или друго овлашћено лице у возилу у обављању службе; 
2) пушити у возилу; 
3) бацати отпатке или на други начин загађивати и уништавати возило; 
4) употребљавати без потребе справе за кочење и сигналне уређаје; 
5) дирати, оштећавати натписне плоче, обавијести, рекламе и слично; 
6) задржавати се у дијелу возила, ако се тиме омета наплата возних карата, онемогућије 

или отежава правилан распоред путника у возилу, односно њихов улазак или излазак из 
возила; 

7) онемогућавати отварање и затварање врата на возилу; 
(2) Возач је дужан опоменути путника који поступа противно одредбама из претходног става, 

а уколико и поред опомене, путник изврши коју од наведених радњи, возач ће позвати 
путника да напусти возило. 

 
Члан 34. 

(1) Ствари нађене у аутобусу предају се овлаштеном лицу, или возачу аутобуса, који су дужни 
да налазачу ствари издају потврду у коју ће уписати име и презиме, односно назив 
превозника, број линије, регистарски број аутобуса, вријеме проналаска ствари, опис 
ствари и име и презиме налазача. 
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(2) Ако се за вријеме вожње не јави власник нађене ствари, службено лице којем је иста 
предата, мора ствар по завршетку вожње омах предати служби превозника. 

(3) Превозник је дужан да нађене ствари преда у року од 3 дана надлежној полицијској 
станици.  

(4) Са нађеним стварима – предметима поступаће се према прописима о нађеним стварима. 
 

Члан 35. 
За вријеме рада, посада аутобуса и друго саобраћајно особље превозника, дужни су да 

се према путницима односе са дужном пажњом и предусретљивошћу. 
 

II – ЈАВНИ ПРЕВОЗ ЛИЦА И СТВАРИ У ВАНЛИНИЈСКОМ САОБРАЋАЈУ 
ЗАПРЕЖНИМ ВОЗИЛИМА, ПОЉОПРИВРЕДНИМ МАШИНАМА, 
МОТОЦИКЛИМА, МОТОЦИКЛИМА СА ПРИКОЛИЦОМ, ТРИЦИКЛИМА НА 
МОТОРНИ И ДРУГИ ПОГОН 

 
Члан 36. 

На подручју града Приједор, није дозвољено вршити јавни превоз лица и ствари 
запрежним возилима и пољопривредним машинама. 
 

Члан 37. 
На подручју града Приједор, није дозвољено вршити јавни превоз лица и ствари 

мотоциклима, мотоциклима са приколицом, трициклима на моторни и други погон. 
 

III – НАДЗОР 
 

Члан 38. 
Назор над спровођењем ове Одлуке врши надлежна саобраћајна инспекција и у оквиру 

својих надлежности комунална полиција и полицијски службеници. 
 
 

IV – КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 39. 
 

(1) Новчаном казном од 500 КМ до 3.000 КМ казниће се за превозник: 
1) ако врши јавни линијски превоз без регистрованог реда вожње (члан 3. став 1.); 
2) ако користи аутобусе који не испуњавају услове прописане чланом 4. Одлуке; 
3) ако возило на линији видно не обиљежи ознакама од значаја за информирање путника, 

прописаним у члану 6. Одлуке; 
4) ако у унутрашњости возила уредно не истакне важније одредбе о реду у возилу и не 

предузима радње прописане чланом 6. став 4, 5, 6. и 7. Одлуке; 
5) ако рекламе и друге натписе постави супротно одредбама члана 7. Одлуке; 
6) ако користи аутобуско стајалиште, а исто нема регистровано у реду вожње (члан 18.); 
7) ако поступа супротно одредбама члана 25. став 1. Одлуке; 
8) ако у возилу није одредио мјеста за инвалиде (члан 28. став 3.); 
9) ако не обезбједи превоз путника након прекида превоза, или квара на возилу (члан 31.); 

10) ако са изгубљеним и заборављеним стварима поступи на начин супротан одредби 
члана 34. Одлуке и 

11) ако на подручју града Приједора врши јавни превоз лица и ствари запрежним 
возилима, пољопривредним машинама, мотоциклом, мотоциклом са приколицом и 
трициклом на моторни или други погон (члан 36. и 37.). 



 7 

(2) За прекршаје из става 1. овог члана новчаном казном од 300 КМ до 500 КМ казниће се и 
одговорно лице у правном лицу 

 
Члан 40. 

 
Новчаном казном од 50 КМ до 100 КМ казниће се за прекршај возач аутобуса: 

1) ако аутобус не држи чист и провјетрен (члан 6. став 5.); 
2) ако аутобус, прије изласка на рад или у току рада, није загријан (члан 6. став 6.); 
3) ако унутрашњост аутобуса ноћу, и у условима смањене видљивости, не држи 

освијетљену (члан 6. став 7.); 
4) ако прима и испушта путнике изван означених и регистрованих аутобуских стајалишта 

(члан 19.); 
5) ако не заустави возило на свим регистрованим аутобуским стајалиштима (члан 20. став 1.); 

6) ако напушта возило док се у њему налазе путници или док не прекине рад мотора и 
укочи возило (члан 22.); 

7) ако благовремено не објави назив стајалишта (члан 23.); 
8) ако задржава аутобус на пролазним стајалиштима дуже од времена колико је потребно 

за улазак и излазак путника (члан 26.); 
9) ако дозволи да се у простору за возача, за вријеме вожње, налазе друга лица (члан 29.); 
10) ако не даје сигнал за полазак аутобуса са стајалишта (члан 30.) и 
11) ако се, за вријеме рада, понаша на начин супротан одредби члана 35. Одлуке. 

 

V – ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 41. 
Превозници који, на дан ступања на снагу ове одлуке, врше јавни превоз лица у 

градском и приградском саобраћају аутобусима који нису једнообразно обојени и обиљежени 
на начин из члана 5. ове одлуке, дужни су таква возила обојити и обиљежити најкасније у року 
од 6 мјесеци од дана ступања на снагу ове одлуке. 
 

Члан 42. 
Редови вожње, регистровани за регистрациони период 2017/2018 године продужавају 

се до окончања поступка јавног надметања за додјелу линија градског и приградског 
саобраћаја и регистације редова вожње. 
 

Члан 43. 
Даном ступања на снагу ове одлуке, престаје да важи Одлука о јавном превозу лица и ствари 
на подручју општине Приједор („Службени гласник општине Приједор“, број: 04/08 и 12/09). 

 
Члан 44. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику града 
Приједор. 
 
 
Број: 01-                /18 
Приједор,  
Датум:                 2018. године.                                               

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

 
Сеад Јакуповић 
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О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
 

Одлуке о јавном превозу лица и ствари на подручју града Приједор 
 
Разлог за доношење нове Одлуке о јавном превозу лица и ствари на подручју града Приједора 
лежи у чињеници да је претходна одлука донешена још 2008. године (прије 10 година), да је 
иста претрпила неколико измјена, те да је у међувремену ступио на снагу потпуно нови Закон о 
превозу у друмском саобраћају Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 
47/17), у даљем тексту: Закон 
 
Правни основ за доношење ове Одлуке је члан 3. Закона којим је утврђено да јединице 
локалне самоуправе посебним прописом, у складу са Законом и прописима донесеним на 
основу њега, уређују превоз лица и ствари на својој територији, а посебно начин, организацију 
и услове за вршење јавног превоза лица и ствари, те превоза запрежним возилима, 
самарицама, пољопривредним машинама, туристичким возом, мотоциклима и мотоциклима 
са приколицама, трициклима на моторни и други погон. Став 3. истог члана дефинисао је да је 
Скупштина града орган надлежан за доношење ове Одлуке. 

 
Члан 1. детаљније дефинише правно подручје примјене ове Одлуке.  

 
Члановима 2. и 3. одређује се ко и под којим условима може вршити превоз лица на подручју 
града. 
 
Члановима од 4. до 7. утврђује се којим возилима се може вршити градски и приградски јавни 
превоз, начин обиљежавање возила, начин информисања путника и начин и услови 
рекламирања у аутобусима. 
 
Члановима од 8. до 10. дефинишу се поступак утврђивања линија и поступак избора 
превозника на  линијама јавног превоза путника. 
 
Члановима од 11. до 14. дефинишу се начин и поступак утврђивања редова вожње, начин, 
критерији и поступку усклађивања, овјере и регистрације редова вожње на линијама градског и 
приградског превоза на подручју града Приједора  
 
Члановима од 15. до 20. дефинишу се услови и начин утврђивања, обиљежавања, одржавања 
и коришћења аутобуских стајалишта. 
 
Члановима од 21. до 35. утврђују се дужности и обавезе возача и путника. 
 
Члановима 36. и 37. утврђене су одредбе које се односе на јавни превоз лица и ствари у 
ванлинијском саобраћају запрежним возилима, пољопривредним машинама, мотоциклима, 
мотоциклима са приколицом, трициклима на моторни и други погон. 

 
Члановом 38. утврђени су органи који ће вршити надзор над спровођењем ове одлуке. 
 
Члановима од 39. до 40. утврђене су казнене одредбе. 

 
Члановима од 41. до 44. утврђене су прелазне и завршне одредбе. 
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На приједлог ове Одлуке Министарство саобраћаја и веза Републике Српске је дало позитивно 
мишљење. 
 
На основу свега горе наведеног предлагач предлаже Скупштини града Приједор да усвоји 
Одлуку о јавном превозу лица и ствари на подручју града Приједора. 
 
 

ОБРАЂИВАЧ: 
 

Одјељење за саобраћај, комуналне 
послове и заштиту животне 

средине и имовинско-стамбене 
послове 

 
 



1 

 

 
На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 
97/16), а у вези са чланом 348. став 10. Закона о стварним правима („Службени гласник Републике 
Српске“, број 124/08, 58/09, 95/11 и 60/15), и члана 39. Статута Града Приједора („Службени 
гласник Града Приједора“, број 12/17), Скупштина града Приједор на____ сједници одржаној 
_____________2018. године, донијела је: 
 

О Д Л У К У 
 

о располагању непокретностима у својини Града Приједора, под посебним условима, ради 
изградње производно-пословних објеката и других објеката 

 
Предмет располагања 

Члан 1. 
Овом Одлуком дефинишу се услови располагања изграђеним и неизграђеним земљиштем (у 
даљем тексту: непокретности) у својини Града Приједора, ради изградње производно-пословних и 
других објеката, у складу са Интегралном стратегијом развоја Града Приједора за период 2014 - 
2024. година и важећим документима просторног уређења.  
 

Члан 2. 
(1) Град Приједор (у даљем тексту: Град) располаже својим непокретностима по више основа, и то:  
 
а) продаја непокретности; 
б) оснивање права грађења на непокретности; 
ц) закуп непокретности; 
д) отуђење непокретности испод тржишне цијене или без накнаде.  
 
(2) Услови, права и обавезе по основу неког од понуђених модела располагања непокретностима, 
дефинисаће се посебним Правилником о располагању непокретностима у својини Града, те 
посебно сачињеним Уговором који ће се претходно усагласити између заинтересованих страна.  
 

Појам и дефиниција инвеститора 

Члан 3.  
(1) Инвеститором се сматра сваки домаћи или страни улагач, који као правно или физичко лице 
улаже одређен капитал у неки инвестициони пројекат из области производних дјелатности и 
других дјелатности које обезбјеђују покретање и/или повећање привредних активности, 
запошљавање одређеног броја радника и директно утичу на економски развој града Приједора.  
 
(2) Инвестицијом од значаја за економски развој града Приједора сматра се свака инвестиција 
чија је укупна вриједност у обртним и основним средствима од 100.000 КМ до 1.000.000 КМ 
(конвертибилнихмарака) и/или која запошљава до 10 радника. 
 
(3) Инвестицијом од посебног значаја за економски развој града Приједора сматра се свака 
инвестиција чија укупна вриједност у обртним и основним средствима износи од 1.000.000 до 
5.000.000 КМ (конвертибилнихмарака) и/или која запошљава од 10 до 50 радника. 
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(4) Инвестицијом од стратешког значаја за економски развој града Приједора сматра се свака 
инвестиција чија укупна вриједност у обртним и основним средствима прелази износ од 5.000.000 
КМ (конвертибилнихмарака) и/или која запошљава 50 и више радника.  
 

Продаја непокретности и оптерећење правом грађења 

Члан 4. 
(1) Продаја и оптерећење правом грађења непокретности у својини Града врши се на основу 
јавног конкурса, усменим јавним надметањем - лицитацијом у складу са Правилником о поступку 
јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединице локалне 
самоуправе, изузев у случајевима реализације инвестиционих пројеката од значаја за локални 
економски развој (Сл. гласник РС бр. 20/12).   
 
(2) Услови и начин располагања непокретностима у својини Града, према моделу продаје 
непокретности и оптерећења правом грађења, детаљно ће се дефинисати у складу са важећом 
Одлуком о уређењу простора и грађевинском земљишту града Приједора.  

Члан 5. 
(1) Цијена непокретности одређује се по основу дјелатности која се планира обављати на 
предметним локацијама ради изградње трајних грађевина у складу са важећим документима 
просторног уређења и то на следећи начин:  
а) ради изградње производно-пословних објеката намијењених индустријској дјелатности, цијена 
износи од 1 до 8 КМ/м2;  
б) ради изградње производно-пословних објеката намијењених занатској дјелатности, изградњи 
сервиса и малих погона, цијена износи од 8 до12 КМ/м2;  
ц) ради изградње пословних објеката намијењених трговини грађевинским материјалом и 
складиштењу, цијена износи од 12 до 30 КМ/м2;  
д) ради изградње пословних објеката намијењених трговини на велико и мало, цијена износи од 
30 до 50 КМ/м2;  
е) ради изградње пословних објеката намијењених комерцијалним дјелатностима, цијена износи 
од 50 до 80 КМ/м2;  
ф) ради изградње бензинске пумпе, цијена износи од 80 до 200 КМ/м2.  
 
(2) Све појединости у вези цијене непокретности детаљно ће се дефинисати посебним Уговором о 
располагању непокретностима.  

Закуп непокретности 

Члан 6. 
(1) Закуп непокретности у својини Града врши се на основу јавног конкурса, усменим јавним 
надметањем - лицитацијом у складу са Правилником о поступку јавног конкурса за располагање 
непокретностима у својини Републике Српске и јединице локалне самоуправе, изузев у 
случајевима реализације инвестиционих пројеката од значаја за локални економски развој (Сл. 
гласник РС бр. 20/12).  
 
(2) Услови и начин располагања непокретностима у својини Града, према моделу закупа, детаљно 
ће се дефинисати у складу са важећом Одлуком о уређењу простора и грађевинском земљишту 
града Приједора и Закључком Начелника општине Приједор о висини закупнине за пословне 
просторије којима располаже Општина Приједор бр. 02-374-31/11 од 31.10.2011. године. 
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(3) Приоритет у давању непокретности у својини Града у закуп, имају инвеститори који ће на 
закупљеном земљишту обављати производну дјелатност. 
 
(4) Све појединости у вези цијене закупа непокретности детаљно ће се дефинисати посебним 
Уговором о закупу непокретности.  
 

Отуђење непокретности испод тржишне цијене или без накнаде 

Члан 7. 
(1) Непокретности у својини Града, могу се, изузетно, отуђити испод тржишне цијене или без 
накнаде, уколико се ради о инвестиционом пројекту за који се утврди да је од значаја за локални 
економски развој.  
 
(2) Под отуђењем непокретности у смислу претходног става, подразумијева се продаја изграђеног 
и неизграђеног земљишта, као и оптерећење правом грађења неизграђеног грађевинског 
земљишта по цијени нижој од тржишне вриједности или без накнаде, уз испуњавање одређених 
услова од стране инвеститора, прописаних овом Одлуком.  
 
(3) Инвестиционим пројектом од значаја за локални економски развој, у смислу ове Одлуке, 
сматра се инвестициони пројекат чијом реализацијом ће се повећати укупан број запослених 
радника у привреди на подручју Града и значајно утицати на друге економске показатеље.  

Члан 8. 
(1) Поступак утврђивања постојања интереса од значаја за локални економски развој покреће се 
на основу претходно изражене иницијативе једног или више инвеститора да приступе реализацији 
инвестиционог пројекта (писмо намјера), који одговара критеријима из ове Одлуке и треба да 
садржи:  
- Писмо намјера за одређену непокретност примјерено планираном технолошком процесу, 
- Увјерење о непостојању доспјелих, а неизмирених обавеза према Пореској управи РС, Управи за 
индиректно опорезивање и Граду Приједору (уколико се ради о правном лицу регистрованом на 
територији РС или БиХ), 
- Изјаву о власнички повезаним правним лицима подносиоца иницијативе (удио власника у 
другим друштвима и удио подносиоца захтјева у другим привредним друштвима); 
- Инвестициони програм (пословни план) који садржи:  
● опис технолошког процеса за постојећу или планирану дјелатност - врста и асортиман 
производа,  
● опис инфраструктурних потреба и специфичних захтјева за инфраструктуром уколико постоје, 
● доказ о расположивом потенцијалу за реализацију инвестиције и његову структуру (властити 
капитал и капитал из туђих извора),  
● детаљно образложење потребе и оправданости пријема одговарајућег броја нових радника,  
● доказ о економској исплативости улагања, са пројекцијама биланса стања, биланса успјеха и 
готовинског тока за наредне три (3) године - за привредна друштва, односно са пројекцијом 
готовинског тока за наредне три (3) године - за предузетнике,  
● обим привређивања у оквиру постојеће дјелатности изражен у натуралним и финансијским 
показатељима за претходне три (3) године за подносиоце иницијативе који послују дуже од 
наведеног периода, за максимално могући период за подносиоце иницијативе који послују краће 
од три (3) године, односно план обима привређивања за новоосноване привредне субјекте.  
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(2) Иницијатива о утврђивању постојања интереса од значаја за локални економски развој може 
бити примијењена и на остале моделе располагања непокретностима из члана 2. став 1. ове 
Одлуке. 

(3) Предмет отуђења испод тржишне цијене или без накнаде, могу бити једна или више 
катастарских парцела (које чине грађевинску парцелу) на којима је, у складу са важећим 
документом просторног уређења, изграђен производно-пословни објекат или је предвиђена 
изградња производно-пословних објеката у функцији реализације инвестиционог пројекта.  

 
Услови кориштења непокретности 

Члан 9.  
(1) Стицаоци непокретности из ове Одлуке могу бити домаћи и страни инвеститори који искажу 
свој интерес за располагање непокретностима на предметним локацијама по неком од 
предложених модела, те који испуњавају законом предвиђене услове за стицање права својине, 
других стварних права и права закупа.   
 
(2) Услови, права и обавезе по основу неког од понуђених модела располагања непокретностима 
из члана 2. став 1. ове Одлуке, дефинисаће се посебним Правилником о располагању 
непокретностима у својини Града, те посебно сачињеним Уговором који ће се претходно 
усагласити између заинтересованих страна.  

Члан 10. 
Свим заинтересованим инвеститорима биће претходно омогућен увид у важећа документа 
просторног уређења за локације у власништву Града, увид у изводе из јавних регистара о 
некретнинама, те обилазак парцела и увид у стање истих на предметним локацијама. 

Члан 11. 
Са оним инвеститорима за чији инвестициони пројекат се оцијени да је од значаја за Град 
Приједор, након усвајања Одлуке Скупштине Града Приједора, прибављеног мишљења 
Правобранилаштва Републике Српске, градоначелник ће закључити Уговор о располагању над 
непокретностима по основу неког од усвојених модела располагања непокретностима, како је 
наведено у члану 2. став 1. ове Одлуке.  

Члан 12. 
Стицалац непокретности који потпише уговор дужан је: 
(1) да у року од 15 дана након закључивања уговора о располагању непокретностима по неком од 
предложених модела уплати уговорену цијену за предметне непокретности на јединствени рачун 
трезора Града Приједора;  
(2) да у року од 12 мјесеци од дана закључивања уговора прибави одобрење за грађење, односно 
другу документацију у складу са одабраним моделом располагања непокретностима; 
(3) да у року од 18 мјесеци од дана закључивања уговора на предметној непокретности изгради 
објекте у складу са важећим документом просторног уређења или приведе употреби 
непокретности у складу са одабраним моделом располагања над истим; 
(4) најдуже у року од 24 мјесеци од дана закључивања уговора прибавити употребну дозволу, 
ставити објекат у функцију и запослити одређен број радника, у складу са Уговором;  
(5) да обавијести Градску управу уколико се појаве неке непредвиђене или отежавајуће околности 
у процесу прибављања документације или извођења радова, а за шта се процијени да би могло 
утицати на непоштовање или продужетак уговорених рокова; 
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(6) приложити банкарску гаранцију у износу од 10% процијењене тржишне вриједности 
непокретности која ће бити важећа до момента испуњења уговором дефинисаних обавеза.  

Члан 13. 
(1) Након закључивања уговора по основу неког од уговорених модела располагања 
непокретностима, Град ће извршити предају непокретности у посјед стицаоца и/или увођење у 
посјед, онако како је то законом предвиђено.  
 
(2) Стицалац непокретности не може вршити прометовање непокретностима, нити уписивати 
терете по било којем основу, без претходне сагласности Града, а прије извршења уговорних 
обавеза. 
 
(3) С тим у вези, стицалац је дужан трпити да Град Приједор у „Ц“ теретном листу извода из 
земљишних књига и/или катастру непокретности, упише забиљешку забране даљег отуђења и 
оптерећења непокретности без сагласности Града Приједор, у временском периоду од дана 
потписивања уговора о стицању непокретности, до истека уговорних обавеза.  

Члан 14. 
Са инвеститорима/стицаоцима који не буду испуњавали обавезе у уговореним роковима Град ће 
раскинути уговор, извршити поврат непокретности, извршити поврат уплаћених средстава 
инвеститору/стицаоцу, те искористити дате гаранције за накнаду настале штете.  

Члан 15. 
Град се обавезује да ће по потреби и у договору са инвеститором, о свом трошку обезбиједити 
потребну инфраструктуру према важећем документу просторног уређења, а ради намјенског 
кориштења предметне непокретности.  

Члан 16. 
На сва питања која нису регулисана овом Одлуком, а тичу се права и обавеза уговорних страна, 
примјењиваће се Закон о облигационим односима и Закон о стварним правима.  

Члан 17. 
Све измјене и допуне ове Одлуке се прихватају само у писменом облику, у супротном се не 
сматрају правно важећим.  

Члан 18. 
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о продаји неизграђеног градског 
грађевинског земљишта у Индустријској зони „Целпак" у Приједору, под посебним условима, ради 
изградње пословних објеката од 18.02.2010. године.  
 
 
 
Број: 01- ___________/18  ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 
             
Датум:  ________2018. год.    Сеад Јакуповић 
 



РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ГРАД  ПРИЈЕДОР 
СКУПШТИНА  ГРАДА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

О Д Л У К А 
 

о организовању и  усклађивању  оснивачких аката   
Туристичке организације града  Приједора са Законом 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приједор, август  2018. године. 

                
На основу члана 3.5. и 12. Закона о систему јавних служби („Службени гласник Републике Српске“, број: 
68/07, 109/12 и 44/16), члана 83. Закона о туризму Републике Спске(„Службени гласник Републике Српске“ 
број: 45/17), члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16) и 
члана 16. Статута Града Приједора („Службени гласник Града Приједора“, број 12/17), Скупштина Града 
Приједора на сједници одржаној дана __________2018. године, донијела је: 

 

О Д Л У К У  

о организовању и усклађивању оснивачких аката   

Туристичке организације града Приједора  

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Овом Одлуком врши се организовање и усклађивање оснивачких аката Туристичке организације града 

Приједор са одредбама Закона о туризму Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 

45/17). 

 

Члан 2.  

Оснива се Туристичка организација града Приједора (у даљем тексту: Туристичка организација). 

Туристичка организација се оснива ради промоције туристичког производа; подстицања и унапређивања 

развоја постојећег и новог туристичког производа; унапређивање и развијање свијести о значају туризма, 

привредним, друштвеним, културним и мултипликативним ефектима туризма на цјелокупан привредни 

систем града Приједора, као и унапређивање општих информација туристима. 

 

II  ОСНИВАЧ 

Члан 3. 

Туристичку организацију града Приједора оснива Скупштина града Приједора. 

  
III  ПОСЛОВНО ИМЕ И СЈЕДИШТЕ 

Члан 4. 

Туристичка организација ће пословати под  називом: Туристичка организација града Приједора.  

Члан 5. 
Сједиште Туристичке организације је у  Приједору,  ул. Академика Јована Рашковића  број:18. 

 

IV  СРЕДСТВА ЗА РАД И НАЧИН ЊИХОВОГ ОБЕЗБЈЕЂЕЊА 

Члан 6. 

За оснивање и почетак рада Туристичке организације Оснивач је обезбиједио оснивачки улог у износу од  

10.000,00 КМ (словима: десетхиљадаконвертибилнихмарака). 

 

Члан 7. 

Средства за финансирање Туристичке организације обезбјеђују се из : 

-  приходи из буџета оснивача, 
-  приходи од боравишне таксе, осим ако посебним законом није другачије прописано, 
-  приходи од обављања послова из члана 66. овог закона, 
-  кредитног задужења уз претходну сагласност оснивача, 
-  донација и 
-  других извора. 



 
 
 

V ПРАВНИ СТАТУС  

Члан 8. 

Туристичка  организација има својство правног лица  и исто својство стиче уписом   у  
судски регистар код надлежног регистарског суда. 

Туристичка организација послује у своје име и за свој рачун. 

Туристичка организација у промету са трећим лицима иступа у своје име и за свој рачун самостално и без 

ограничења, и за своје обавезе одговара цјелокупном имовином којом располаже. 

Оснивач за обавезе Туристичке организације одговара у правном промету до висине оснивачког улога, 

односно до висине средстава које је усмјерио из буџета за пословање Туристичке организације. 

 

VI ДЈЕЛАТНОСТ 

Члан 9. 

Дјелатност  Туристичке организације је:  
 

18.12 Остало штампање; 

47.61 Tрговина на мало књигама у специјализованим продавницама; 

47.62   Трговина на мало новинама, папиром и писаћим прибором у специјализованим  

             продавницама; 

47.78   Остала трговина на мало новом робом у специјализованим продавницама (осим 

             оружја и муниције); 

55.10   Хотели и сличан смјештај; 

55.20   Одмаралишта и остали смјештај за краћи одмор; 

55.30   Кампови и простори за камповање; 

55.90   Остали смјештај; 

56.10   Дјелатност ресторана и услуге доставе хране; 

74.30   Дјелатност преводилаца и тумача; 

79.11   Дјелатност путничких агенција; 

79.12   Дјелатност тур-оператера; 

79.90   Остале резервацијске услуге и припадајуће дјелатности; 

82.11   Комбиноване канцеларијско-административне услужне дјелатности; 

84.13   Регулисање и допринос успјешнијем пословању привреде 

 

Члан 10. 

Туристичка организација обавља послове: 
 
1) промоције туризма за туристичко подручје града Приједора;  
2) унапређивања и промоције изворних вриједности јединице локалне самоуправе, као што су 

традиција, обичаји, етнолошко благо; 
3) стварања претпоставки за валоризацију туристичких ресурса града; 
4) сарадње и координације са привредним субјектима који обављају туристичку дјелатност или 

остале дјелатности које су директно или индиректно повезане са туристичком дјелатношћу, ради 
заједничког договарања, утврђивања и спровођења политике развоја туризма и његове промоције у 
оквиру стратегије развоја Републике и града; 

5) промоције и организовања културних, умјетничких, спортских и других скупова и манифестација 
које доприносе развоју туристичке понуде мјеста или града;  



6) подстицања развоја подручја града или општине, која нису укључена или су недовољно 
укључена у туристичку понуду града; 

7) подстицања и организација активности усмјерених на заштити и одржању културно-историјских 
споменика и других материјалних добара од интереса за туризам и њихово укључивање у туристичку 
понуду; 

8) организовања акција ради очувања туристичког простора, унапређивања туристичког округа и 
заштите животне средине на подручју града; 

9) израде програма и планова промоције туризма у складу са Стратегијом промоције туризма и 
програмских активности ТОРС-а;  

10) реализовања програма боравка студијских група, пружање осталих сервисних информација и 
услуга туристима; 

11) сарадње са удружењима, невладиним организацијама из области туризма;  
12) сарадње са другим туристичким организацијама у Републици, односно БиХ; 
13) обраде података о броју и структури туриста на подручју града или општине, те прикупљање и 

обрада свих других показатеља битних за праћење извршења постављених циљева и задатака и то 
најмање једном у шест мјесеци на годишњем нивоу; 

14) спровођења анкета и других истраживања у циљу утврђивања оцјене квалитета туристичке 
понуде на територији града; 

15) израде извјештаја о извршењу задатака, анализа и оцјена остварења програма рада и 
финансијског плана туристичке организације града; 

16) израде извјештаја и информација за потребе ТОРС-а; 
17) оснивања туристичко-информативних центара; 
18) учествовања у дефинисању циљева и политике развоја на нивоу града; 
19) прикупљања података за потребе информисања туриста; 
20) посредовања у пружању угоститељских услуга на селу, у апартманима, собама и кућама за 

одмор; 
21) обезбјеђивања и израде информативно-пропагандног материјала којим се промовишу 

туристичке вриједности јединице локалне самоуправе, као што су: штампане публикације, аудио и видео 
промотивни материјал, промоција путем веб-портала, сувенири, презентације и сл.; 

22) организације испита за стицање звања туристичког водича за туристичка подручја која 
обухватају територију на којој се оснивају међуопштинске туристичке организације;  

23) вођења евиденције обвезника боравишне таксе на подручју јединице локалне самоуправе који 
не уплаћују или неуредно уплаћују боравишну таксу и   

24) сарадње са надлежним органом града  при одређивању радног времена угоститељских 
објеката на територији јединице локалне самоуправе и друге послове од интереса за промоцију туризма 
на подручју града у складу са посебним прописима. 

 

VII   ПЛАНИРАЊЕ РАДА И РАЗВОЈА 

Члан 11. 

Туристичка организација је обавезна да за сваку пословну годину утврди програм рада и финансијски план. 

Туристичка организација има право и обавезу да предлаже оснивачу  средњорочни план и годишњи план 

рада, да израђује програме развоја у областима туризма и учествује у њиховој реализацији, те да подноси 

извјештаје о раду и финансијском пословању у складу са законом и програмом рада оснивача. 

Члан 12. 

Програм рада и извјештај о раду доноси Управни одбор на приједлог директора до краја текуће године и 

то програм рада за наредну годину, а извјештај о раду за протеклу годину. 

 

Члан 13. 

Туристичка организација усклађује своје програмске активности на организовању туристичко 

информативно-пропагандне и промотивне дјелатности у туризму са програмима рада Туристичке 

организације Републике Српске (у даљем тексту ТОРС). 



 

 

 

VIII  ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ОСНИВАЧА И ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

 

Члан 14. 

У циљу обављања задатака и дјелатности због којих је основана Туристичка организација, градоначелник 

даје сагласност на годишњи програм рада и финансијаки план, статут установе и на акт о организацији и 

систематизацији радних мјеста, док скупштина града разматра и усваја годишњи извјештај и годишњи 

обрачун. 

Туристичка организација, која оснива организационе дијелове као што су представништва, туристичко-

информативни центри, филијале, Статутом уређује њихову организацију, права и дужности, те њихово 

пословање и финансирање. 

Туристичка организација је обавезна да за сваку пословну годину утврди програм рада и финансијски план. 

Годишњи програм рада и финансијски план Туристичке организације обавезно садржи појединачно 

утврђене и планиране задатке, као и потребна финансијска средства за њихово извршење. 

Туристичка организација која посједује туристичко-информативне центре у оквиру програма рада посебно 

исказује податке за те центре. 

Након што градоначелник усвоји програм рада, финансијски план, а скупштина града извјештај о раду и 

финансијски извјештај, Туристичка организација доставља наведене акте ТОРС-у. 

Туристичка организација уз сагласност Оснивача, у циљу планирања, координације и управљања 

туристичким активностима, може са другом туристичком организацијом, привредним друштвом или 

предузетником који обавља дјелатности из области саобраћаја, туризма, угоститељства, промета роба и 

услуга, културе, спорта, информисања, конгресних и сајамских активности, основати организацију за 

оперативне, маркетиншке и промотивне послове у складу са посебним прописом из области јавно-

приватног партнерства. 

 

Члан 15. 

Туристичка организација се обавезује да ће послове из своје дјелатности обављати благовремено и 

квалитетно, на начин који ће задовољити  потребе и интересе грађана у области туризма. 

 

IX  ОРГАНИ УПРАВЉАЊА И РУКОВОЂЕЊА  

 

Члан 16. 

Органи Туристичке организације су:  

-   Управни одбор и 

- Директор.  

Члан 17. 

 

Управни одбор: 

 -   доноси Статут; 

 -  доноси годишњи програм рада и финансијски план; 

 - доноси програме туристичке информативно-пропагандне дјелатности; 

 - доноси акт о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста; 

 - одлучује о коришћењу средстава, у складу са Законом; 

 - одлучује о пословању; 



 - усваја извјештај о пословању и финансијски извјештај; 

 - доноси пословник о свом раду, 

 -   врши друге послове утврђене Законом, овим Статутом и по захтјеву Оснивача. 

 

Управни одбор  именује и разрјешава оснивач. 

Управни одбор има три члана. 

Услови за избор и именовање Управног одбора утврђују се Статутом Туристичке организације. 

 

Члан 18. 

Директор:  

       -   заступа и представља Туристичку организацију, без ограничења. 

- обезбјеђује законитост рада; 

- предлаже акт о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста; 

- одлучује о појединачним правима, обавезама и одговорностима радника на раду и у вези са 

радом; 

-  предлаже Управном одбору нацрте општих аката које доноси Управни одбор; 

- извршава одлуке Управног одбора; 

-  обавља и друге послове по налогу Управног одбора у складу са Статутом и општим актима 

Туристичке организације. 

Члан. 19. 

Директор је овлаштен, да у име Туристичке организације закључује уговоре и врше друге правне радње, 

као и да заступа Туристичку организацију пред другим органима и судом. 

Директор може у оквиру својих овлаштења дати другим лицима пуномоћ за закључивање одређених врста 

уговора, као и за предузимање других јавних радњи. 

У случају одсутности директора, Туристичку организацију заступа лице које он овласти. 

Услови за избор и именовање директора утврђују се Статутом Туристичке организације. 

. 

X   ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ ЗАПОСЛЕНИХ   

 

Члан 20. 

У погледу права, обавеза и одговорности запослених у Туристичкој организацији примјењују се прописи 

којим се уређује област радних односа.  

 

XI OPŠTI AKTI   

Члан 21. 

Општи акти Туристичке организације су: 

-    Статут, 
-    Одлуке, правилници и упутства којима се, на општи начин, уређују одређена питања. 

 

Статут је основни акт Туристичке организације. 

Други општи акти Туристичке организације морају бити у сагласности са Статутом. 

Појединачни акти које доносе органи Туристичке организације морају бити у сагласности са општим 

актима.  

 

 

 

 



XII   ЈАВНОСТ  РАДА  И  ПОСЛОВНА  ТАЈНА 

 

Члан 22. 

Рад Туристичке организације је јаван. 

Податке и обавјештавања о раду Туристичке организације даје директор или лице које он овласти. 

Јавност рада обезбјеђује се на начин прописан Статутом Туристичке организације. 

 

Члан 23. 

Као пословна тајна могу се сматрати документа и информације које Управни одбор утврдио, посебном 

одлуком као повјерљиве. 

Пословном тајном не могу се сматрати документа и подаци који се по Закону сматрају јавним. 

 

XIII   ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 24. 

Надзор над законитошћу рада Туристичке организације врши надлежно Министарство, а инспекцијски 

надзор над примјеном закона врши надлежни орган Републике Српске задужен за инспекцијске послове 

путем надлежних инспектора и надлежни инспектори у саставу органа јединице локалне самоуправе. 

 

Члан 25. 

Надлежни орган управљања Туристичке организације ће у року од 90 дана  од дана ступања на снагу ове 

Одлуке донијети Статут и друге опште акте у складу са одредбама закона и ове Одлуке. 

 

Члан 26. 

Овај одлука ступа  на снагу осмог дана од дана објављивања, а објавиће се у Службеном гласнику града 

Приједора“. 

 

Члан 27. 

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о оснивању Туристичке организације општине 

Приједор број: 01-111-114/05. од 29.06.2005. године („Службени гласник општине Приједор“  број: 6/2005), 

Одлука о усклађивању Одлуке о оснивању туристичке организације општине Приједор број: 179-1/13 од 

29.04.2013.године и Одлука о усклађивању Одлуке о оснивању туристичке организације општине Приједор 

број: 01-022-65/13 од 29.05.2013 године („Службени гласник града Приједора број: 7/13). 

 
 
 

Број:          Предсједник Скупштине : 
Датум:          
                Сеад Јакуповић 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
 
 

Правни основ за доношење  Одлуке  организовању и  усклађивању  оснивачких аката  Туристичке 
организације града  Приједора са Законом садржан је у чл. 108. Закона о туризму Републике Спске 
(„Службени гласник Републике Српске“ број: 45/17), којим је регулисано да „Туристички субјекти 
ускладиће своје пословање у року од шест мјесеци од дана ступања на снагу подзаконских аката“, које 
доноси Министар у року од годину дана од дана ступања на снагу напријед наведеног Закон. 

 
Сходно напријед наведеној одредби Закона, Туристичка организација града Приједора  је у   

обавези да у законски задатим роковима, усклади своје пословање, те с тога Скупштина града Приједора, 
као оснивач и  доноси Одлуку организовању и  усклађивању  оснивачких аката  Туристичке организације 
града  Приједора са Законом. 

 
За реализацију ове Одлуке потребна су финансијска средства у износу од око 300,00 КМ, која се 

односе на подношење пријаве за упис промјена по предметној Одлуци  у судски регистар код надлежног 
регистарског Суда. 
 
 



 

 

           
ПРИЈЕДЛОГ 

 
На основу члана 18. Закона о систему јавних служби („Службени гласник Републике 

Српске”, број: 68/07, 109/12 и 44/16) и члана 39. Статута Града Приједора,(„Службени гласник 
Града Приједора”, број: 12/17), те члана 143. Пословника Скупштине Града Приједора 
(„Службени гласник Града Приједора”, број: 2/18) Скупштина Града Приједора је на ____ 
сједници одржаној дана  ______.2018. године донијела 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о разрјешењу в.д. директора „Галерија 96" Приједор  

 
 
 

1. ТИХОМИР ИЛИЈАШЕВИЋ, дипл. графичар, разрјешава се дужности в.д. директора 
„Галерија 96" Приједор. 

 
 

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

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
Рјешењем Скупштине града Приједора, број: 01-111-139/18 од дана 23.05.2018. године 

именован је Илијашевић Тихомир за в.д. директора „Галерија 96" Приједор на  период до 90 
дана. Имајући у виду да су се стекли услови за коначно именовање директора ове Јавне 
установе по Јавном конкурсу број: 01-022-79/18, Скупштина града Приједора је одлучила као у 
диспозитиву. 

  
 
Поука о правном лијеку: 
Ово рјешење је коначно у управном поступку и против њега се не може изјавити  жалба, али се 
може покренути управни спор подношењем тужбе  код надлежног суда  у року од 30 дана од 
дана пријема овог Рјешења. 
 
 
 
Број: 01-111-_____/18  ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор,  СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: ______.2018. године  Сеад Јакуповић 
 

 



 

 

 
ПРИЈЕДЛОГ 

 На основу члана 18. Закона о систему јавних служби („Службени гласник Републике 
Српске”, број: 68/07,109/12 и 44/16) и члана 39. Статута Града Приједора („Службени гласник 
Града Приједора”, број: 12/17), те члана 143. Пословника Скупштине Града Приједора 
(„Службени гласник Града Приједора”, број: 2/18) Скупштина Града Приједора је на ____ 
сједници одржаној дана _______.2018. године донијела 
 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о разрјешењу в.д. директора Туристичке организације  Града Приједора  

 
 
 

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

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

Приједора”. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Рјешењем Скупштине града Приједор, број: 01-111-140/18 од дана 23.05.2018. године 
именована је Ганић Амира за в.д. директора Туристичке организације Града на период до 90 
дана. Имајући у виду да су се стекли услови за коначно именовање директора ове Јавне 
установе по Јавном конкурсу број: 01-022-79/18, Скупштина града Приједора је одлучила као у 
диспозитиву. 
 
 
Поука о правном лијеку: 
Ово рјешење је коначно у управном поступку и против њега се не може изјавити  жалба, али се 
може покренути управни спор подношењем тужбе  код надлежног суда  у року од 30 дана од 
дана пријема овог Рјешења. 
 
 
 
Број: 01-111-_____/18  ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор,  СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: ________.2018. године  Сеад Јакуповић 

 



 
ПРИЈЕДЛОГ 

          
На основу члана 18. Закона о систему јавних служби („Службени гласник Републике 

Српске”, број: 68/07, 109/12 и 44/16) и члана 39. Статута Града Приједора („Службени гласник 
Града Приједора”, број: 12/17), те члана 143. Пословника Скупштине Града Приједора 
(„Службени гласник Града Приједора”, број: 2/18) Скупштина Града Приједора је на ____ 
сједници одржаној дана  _______.2018. године донијела 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о разрјешењу в.д. директора ЈЗУ „Дом здравља“  Приједор  

 
 
 

1. Прим. др.  СЛАВИЦА ПОПОВИЋ, спец. пед.  разрјешава се дужности в.д. директора ЈЗУ 
„Дом здравља“ Приједор. 

 
 

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

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
Рјешењем Скупштине града Приједор, број: 01-111-141/18 од дана 23.05.2018. године 

именована је др. Славица Поповић за в.д. директора ЈЗУ „Дом здравља“ Приједор на период 
до 90 дана. Имајући у виду да су се стекли услови за коначно именовање директора ове Јавне 
установе по Јавном конкурсу број: 01-022-79/18, Скупштина града Приједора је одлучила као у 
диспозитиву. 

 
 
Поука о правном лијеку: 
Ово рјешење је коначно у управном поступку и против њега се не може изјавити  жалба, али се 
може покренути управни спор подношењем тужбе  код надлежног суда  у року од 30 дана од 
дана пријема овог Рјешења. 
 
 
 
Број: 01-111-_____/18  ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор,  СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: _______.2018. године  Сеад Јакуповић 

 

 



 
          

ПРИЈЕДЛОГ 
 

На основу члана 18. Закона о систему јавних служби („Службени гласник Републике 
Српске”, број: 68/07, 109/12 и 44/16) и члана 39. Статута Града Приједора („Службени гласник 
Града Приједора”, број: 12/17), те члана 143. Пословника Скупштине Града Приједора 
(„Службени гласник Града Приједора”, број: 2/18) Скупштина Града Приједора је на ____ 
сједници одржаној дана ______.2018. године донијела 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о разрјешењу в.д. директора ЈЗУ „Градска апотека“  Приједор  

 
 
 

1. Прим.мр. пх.спец.  МИЛАН КУБАТ, разрјешава се дужности в.д. директора  ЈЗУ „Градска 
апотека“ Приједор . 

 
 

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

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
Рјешењем Скупштине града Приједор, број: 01-111-142/18 од дана 23.05.2018. године 

именован је Кубат Милан за в.д. директора ЈЗУ „Градска апотека“ Приједор на период до 90 
дана. Имајући у виду да су се стекли услови за коначно именовање директора ове Јавне 
установе по Јавном конкурсу број: 01-022-79/18, Скупштина града Приједора је одлучила као у 
диспозитиву. 

 
Поука о правном лијеку: 
Ово рјешење је коначно у управном поступку и против њега се не може изјавити  жалба, али се 
може покренути управни спор подношењем тужбе  код надлежног суда  у року од 30 дана од 
дана пријема овог Рјешења. 
 
 
Број: 01-111-_____/18  ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор,  СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: ________.2018. године  Сеад Јакуповић 
 

 



 

 

       ПРИЈЕДЛОГ 
  

На основу члана 18. Закона о систему јавних служби („Службени гласник Републике 
Српске”, број: 68/07, 109/12 и 44/16) и члана 39. Статута Града Приједора („Службени гласник 
Града Приједора”, број: 12/17), те члана 143. Пословника Скупштине Града Приједора 
(„Службени гласник Града Приједора”, број: 2/18) Скупштина Града Приједора је на ____ 
сједници одржаној дана  ____.2018. године донијела 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о разрјешењу в.д. директора ЈУ „Центар за приказивање филмова“  Приједор  

 
 
 

1. САФИРА КАРАХОЏИЋ, дипломирани економиста разрјешава се дужности в.д. директора  
ЈУ „Центар за приказивање филмова“ Приједор. 

 
 

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

 
О б р а з л о ж е њ е 

Рјешењем Скупштине града Приједор, број: 01-111-143/18 од дана 23.05.2018. године 
именована је Сафира Карахоџић  за в.д. директора ЈУ „Центар за приказивање филмова“ 
Приједор на период до 90 дана. Имајући у виду да су се стекли услови за коначно именовање 
директора ове  Јавне установе по Јавном конкурсу број: 01-022-79/18, Скупштина града 
Приједора је одлучила као у диспозитиву. 

 
 
Поука о правном лијеку: 
Ово рјешење је коначно у управном поступку и против њега се не може изјавити  жалба, али се 
може покренути управни спор подношењем тужбе  код надлежног суда  у року од 30 дана од 
дана пријема овог Рјешења. 
 
 
 
 
Број: 01-111-____/18  ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор,  СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: _______.2018. године  Сеад Јакуповић 
 

 



 

 

           
ПРИЈЕДЛОГ 

 
На основу члана 18. Закона о систему јавних служби („Службени гласник Републике 

Српске”, број: 68/07, 109/12 и 44/16) и члана 39. Статута Града Приједора,(„Службени гласник 
Града Приједора”, број: 12/17), те члана 143. Пословника Скупштине Града Приједора 
(„Службени гласник Града Приједора”, број: 2/18) Скупштина Града Приједора је на ____ 
сједници одржаној дана  ______.2018. године донијела 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о разрјешењу в.д. директора „Галерија 96" Приједор  

 
 
 

1. ТИХОМИР ИЛИЈАШЕВИЋ, дипл. графичар, разрјешава се дужности в.д. директора 
„Галерија 96" Приједор. 

 
 

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

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
Рјешењем Скупштине града Приједора, број: 01-111-139/18 од дана 23.05.2018. године 

именован је Илијашевић Тихомир за в.д. директора „Галерија 96" Приједор на  период до 90 
дана. Имајући у виду да су се стекли услови за коначно именовање директора ове Јавне 
установе по Јавном конкурсу број: 01-022-79/18, Скупштина града Приједора је одлучила као у 
диспозитиву. 

  
 
Поука о правном лијеку: 
Ово рјешење је коначно у управном поступку и против њега се не може изјавити  жалба, али се 
може покренути управни спор подношењем тужбе  код надлежног суда  у року од 30 дана од 
дана пријема овог Рјешења. 
 
 
 
Број: 01-111-_____/18  ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор,  СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: ______.2018. године  Сеад Јакуповић 
 

 



 

 

 
ПРИЈЕДЛОГ 

 На основу члана 18. Закона о систему јавних служби („Службени гласник Републике 
Српске”, број: 68/07,109/12 и 44/16) и члана 39. Статута Града Приједора („Службени гласник 
Града Приједора”, број: 12/17), те члана 143. Пословника Скупштине Града Приједора 
(„Службени гласник Града Приједора”, број: 2/18) Скупштина Града Приједора је на ____ 
сједници одржаној дана _______.2018. године донијела 
 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о разрјешењу в.д. директора Туристичке организације  Града Приједора  

 
 
 

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

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

Приједора”. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Рјешењем Скупштине града Приједор, број: 01-111-140/18 од дана 23.05.2018. године 
именована је Ганић Амира за в.д. директора Туристичке организације Града на период до 90 
дана. Имајући у виду да су се стекли услови за коначно именовање директора ове Јавне 
установе по Јавном конкурсу број: 01-022-79/18, Скупштина града Приједора је одлучила као у 
диспозитиву. 
 
 
Поука о правном лијеку: 
Ово рјешење је коначно у управном поступку и против њега се не може изјавити  жалба, али се 
може покренути управни спор подношењем тужбе  код надлежног суда  у року од 30 дана од 
дана пријема овог Рјешења. 
 
 
 
Број: 01-111-_____/18  ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор,  СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: ________.2018. године  Сеад Јакуповић 

 



 
ПРИЈЕДЛОГ 

          
На основу члана 18. Закона о систему јавних служби („Службени гласник Републике 

Српске”, број: 68/07, 109/12 и 44/16) и члана 39. Статута Града Приједора („Службени гласник 
Града Приједора”, број: 12/17), те члана 143. Пословника Скупштине Града Приједора 
(„Службени гласник Града Приједора”, број: 2/18) Скупштина Града Приједора је на ____ 
сједници одржаној дана  _______.2018. године донијела 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о разрјешењу в.д. директора ЈЗУ „Дом здравља“  Приједор  

 
 
 

1. Прим. др.  СЛАВИЦА ПОПОВИЋ, спец. пед.  разрјешава се дужности в.д. директора ЈЗУ 
„Дом здравља“ Приједор. 

 
 

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

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
Рјешењем Скупштине града Приједор, број: 01-111-141/18 од дана 23.05.2018. године 

именована је др. Славица Поповић за в.д. директора ЈЗУ „Дом здравља“ Приједор на период 
до 90 дана. Имајући у виду да су се стекли услови за коначно именовање директора ове Јавне 
установе по Јавном конкурсу број: 01-022-79/18, Скупштина града Приједора је одлучила као у 
диспозитиву. 

 
 
Поука о правном лијеку: 
Ово рјешење је коначно у управном поступку и против њега се не може изјавити  жалба, али се 
може покренути управни спор подношењем тужбе  код надлежног суда  у року од 30 дана од 
дана пријема овог Рјешења. 
 
 
 
Број: 01-111-_____/18  ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор,  СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: _______.2018. године  Сеад Јакуповић 

 

 



 
          

ПРИЈЕДЛОГ 
 

На основу члана 18. Закона о систему јавних служби („Службени гласник Републике 
Српске”, број: 68/07, 109/12 и 44/16) и члана 39. Статута Града Приједора („Службени гласник 
Града Приједора”, број: 12/17), те члана 143. Пословника Скупштине Града Приједора 
(„Службени гласник Града Приједора”, број: 2/18) Скупштина Града Приједора је на ____ 
сједници одржаној дана ______.2018. године донијела 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о разрјешењу в.д. директора ЈЗУ „Градска апотека“  Приједор  

 
 
 

1. Прим.мр. пх.спец.  МИЛАН КУБАТ, разрјешава се дужности в.д. директора  ЈЗУ „Градска 
апотека“ Приједор . 

 
 

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

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
Рјешењем Скупштине града Приједор, број: 01-111-142/18 од дана 23.05.2018. године 

именован је Кубат Милан за в.д. директора ЈЗУ „Градска апотека“ Приједор на период до 90 
дана. Имајући у виду да су се стекли услови за коначно именовање директора ове Јавне 
установе по Јавном конкурсу број: 01-022-79/18, Скупштина града Приједора је одлучила као у 
диспозитиву. 

 
Поука о правном лијеку: 
Ово рјешење је коначно у управном поступку и против њега се не може изјавити  жалба, али се 
може покренути управни спор подношењем тужбе  код надлежног суда  у року од 30 дана од 
дана пријема овог Рјешења. 
 
 
Број: 01-111-_____/18  ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор,  СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: ________.2018. године  Сеад Јакуповић 
 

 



 

 

       ПРИЈЕДЛОГ 
  

На основу члана 18. Закона о систему јавних служби („Службени гласник Републике 
Српске”, број: 68/07, 109/12 и 44/16) и члана 39. Статута Града Приједора („Службени гласник 
Града Приједора”, број: 12/17), те члана 143. Пословника Скупштине Града Приједора 
(„Службени гласник Града Приједора”, број: 2/18) Скупштина Града Приједора је на ____ 
сједници одржаној дана  ____.2018. године донијела 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о разрјешењу в.д. директора ЈУ „Центар за приказивање филмова“  Приједор  

 
 
 

1. САФИРА КАРАХОЏИЋ, дипломирани економиста разрјешава се дужности в.д. директора  
ЈУ „Центар за приказивање филмова“ Приједор. 

 
 

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

 
О б р а з л о ж е њ е 

Рјешењем Скупштине града Приједор, број: 01-111-143/18 од дана 23.05.2018. године 
именована је Сафира Карахоџић  за в.д. директора ЈУ „Центар за приказивање филмова“ 
Приједор на период до 90 дана. Имајући у виду да су се стекли услови за коначно именовање 
директора ове  Јавне установе по Јавном конкурсу број: 01-022-79/18, Скупштина града 
Приједора је одлучила као у диспозитиву. 

 
 
Поука о правном лијеку: 
Ово рјешење је коначно у управном поступку и против њега се не може изјавити  жалба, али се 
може покренути управни спор подношењем тужбе  код надлежног суда  у року од 30 дана од 
дана пријема овог Рјешења. 
 
 
 
 
Број: 01-111-____/18  ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор,  СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: _______.2018. године  Сеад Јакуповић 
 

 



 
ПРИЈЕДЛОГ  

На основу  члана 12. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике 
Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 41/03), члана 18. Закона о систему јавних 
служби („Службени гласник Републике Српске”, број: 68/07,109/12 и 44/16) и члана 39. Статута Града 
Приједора („Службени гласник Града Приједора”, број: 12/17), те члана 143. Пословника Скупштине 
Града Приједора („Службени гласник Града Приједора”, број: 2/18) Скупштина Града Приједора је на 
19. сједници одржаној дана .......2018. године донијела 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању директора ЈУ "Галерија 96" Приједор 

 
1.ТИХОМИР ИЛИЈАШЕВИЋ, дипл. графичар  из Приједора, именује се за директора  ЈУ "Галерија 
96"  Приједор на период од 4 (четири) године. 

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

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
 Скупштина града Приједора је дана 18.04.2018. године на основу члана 39. став (2)  тачка 33) 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске",број: 97/16), члана  8. Закона о 
министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске  ("Службени гласник Републике 
Српске",број: 41/03),  члана 18. Закона о систему јавних служби ("Службени гласник Републике 
Српске", број: 68/07 и 109/12 и 44/16) и члана 39. Статута града Приједора („Службени гласник града 
Приједора“ број: 12/17) ) те члана 137. Пословника Скупштине Града Приједора („Службени гласник 
Града Приједора”, број: 2/18) донијела Одлуку број: 01-022-79/18 о расписивању Јавног конкурса за 
избор и именовање директора  ЈУ  "Галерија 96" Приједор 
 Наведени конкурс је објављен дана 24. маја 2018. године у дневном листу „Глас Српске“  и у 
„Службеном гласнику Републике Српске“, број: 44/18 од дана 24.маја 2018. године, а на исти  су се  
пријавила два кандидата од којих  кандидат  Тихомир Илијашевић,  испуњава опште и посебне 
услове конкурса. 
 По истеку рока за пријаву, Комисија за избор и именовања је у складу са Законом о 
министарским, владиним и другим именовањима РС обавила све потребне радње  које се односе на 
провођење поступка избора и именовања директора по наведеном конкурсу, те након интервјуа са 
кандидатом Тихомиром Илијашевићем који испуњава опште и посебне услове конкурса, утврдила 
ранг  листу кандидата  за попуну упражњене позиције  директора „Галерија 96“   Приједор. 
 Комисија за избор и именовањa је на основу утврђене ранг листе предложила Скупштини 
града да за директора "Галерија 96" Приједор именује Тихомира Илијашевића   дипл.графичара, те 
утврдила приједлог рјешења. 
 На основу горе изложеног ријешено је као у диспозитиву. 
 
Поука о правном лијеку: 

Ово рјешење је коначно у управном поступку и против њега се не може изјавити  жалба, али се може 
покренути управни спор подношењем тужбе  код надлежног суда  у року од 30 дана од дана пријема 
овог Рјешења. 

 

Број: 01-111-...../18                                      ПРЕДСЈЕДНИК 
      Приједор                                              СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: ......2018.године                                   Сеад Јакуповић 
 



 
ПРИЈЕДЛОГ  

На основу  члана 12. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике 
Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 41/03), члана 18. Закона о систему јавних 
служби („Службени гласник Републике Српске”, број: 68/07,109/12 и 44/16) и члана 39. Статута Града 
Приједора („Службени гласник Града Приједора”, број: 12/17), те члана 143. Пословника Скупштине 
Града Приједора („Службени гласник Града Приједора”, број: 2/18) Скупштина Града Приједора је на 
19. сједници одржаној дана .......2018. године донијела 
  

Р Ј Е Ш Е Њ  Е 
о именовању директорице Туристичке организације града Приједора 

 
1. АМИРА ГАНИЋ, дипл. ецц и дипл. менаџер из Приједора именује се за директорицу  Туристичке 
организације града  Приједора  на период од 4 (четири) године. 

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

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
 Скупштина града Приједора је дана 18.04.2018. године на основу члана 39. став (2)  тачка 33) 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16), члана  8. Закона о 
министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске  ("Службени гласник РС",бр. 
41/03) , члана 18. Закона о систему јавних служби ("Службени гласник Републике Српске", број: 68/07 
и 109/12 и 44/16) и члана 39. Статута града Приједора („Службени гласник града Приједора“ број: 
12/17) ), те члана 137. Пословника Скупштине Града Приједора („Службени гласник Града 
Приједора”, број: 2/18) донијела Одлуку број: 01-022-79/18 о расписивању Јавног конкурса за избор и 
именовање директора  Туристичке организације града  Приједора.  
 Наведени конкурс је објављен дана 24. маја 2018. године у дневном листу „Глас Српске“  и у 
„Службеном гласнику Републике Српске“, број: 44/18 од дана 24.маја 2018. године, а на исти  се  
пријавила  једна кандидаткиња  Амира Ганић, која испуњава опште и посебне услове конкурса. 
 По истеку рока за пријаву, Комисија за избор и именовања је у складу са Законом о 
министарским, владиним и другим именовањима РС обавила све потребне радње  које се односе на 
провођење поступка избора и именовања директора по наведеном конкурсу, те након интервјуа са 
кандидаткињом Ганић Амиром која испуњава опште и посебне услове конкурса, утврдила ранг  листу 
кандидата  за попуну упражњене позиције  директора Туристичке организације града Приједора. 
 Комисија за избор и именовањa је на основу утврђене ранг листе предложила Скупштини 
града да за директорицу Туристичкe организацијe града именује Амиру Ганић, дипл. ецц и 
дипл.менаџер, те утврдила приједлог рјешења. 
 
 На основу горе изложеног ријешено је као у диспозитиву. 
 
Поука о правном лијеку: 

Ово рјешење је коначно у управном поступку и против њега се не може изјавити  жалба, али се може 
покренути управни спор подношењем тужбе  код надлежног суда  у року од 30 дана од дана пријема 
овог Рјешења. 

 

Број: 01-111-...../18                                   ПРЕДСЈЕДНИК 
      Приједор                                            СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: ......2018.године                                  Сеад Јакуповић 



 
                                                       

ПРИЈЕДЛОГ  
На основу  члана 12. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике 

Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 41/03), члана 18. Закона о систему јавних 
служби („Службени гласник Републике Српске”, број: 68/07,109/12 и 44/16) и члана 39. Статута Града 
Приједора („Службени гласник Града Приједора”, број: 12/17), те члана 143. Пословника Скупштине 
Града Приједора („Службени гласник Града Приједора”, број: 2/18) Скупштина Града Приједора је на 
19. сједници одржаној дана 01.08.2018. године донијела 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању директорице ЈЗУ „Дома здравља“   Приједор 

 
1. Прим. др.  СЛАВИЦА ПОПОВИЋ, спец. пед.  именује се за директорицу  ЈЗУ „Дома здравља“ 
Приједор на период од 4 (четири) године. 

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

 
О б р а з л о ж е њ  е 

 
 Скупштина града Приједора је дана 18.04.2018. године на основу члана 39. став (2)  тачка 33) 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске",број: 97/16) и члана  8. Закона 
о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске  ("Службени гласник 
Републике Српске",број: 41/03) те члана 18. Закона о систему јавних служби ("Службени гласник 
Републике Српске", број: 68/07 и 109/12 и 44/16), и члана 39. Статута града Приједора („Службени 
гласник града Приједора“ број: 12/17) ), те члана 137. Пословника Скупштине Града Приједора 
(„Службени гласник Града Приједора”, број: 2/18) донијела Одлуку број: 01-022-79/18 о расписивању 
Јавног конкурса за избор и именовање директора  ЈЗУ „Дома здравља“  Приједор. 
 Наведени конкурс је објављен дана 24. маја 2018. године у дневном листу „Глас Српске“  и у 
„Службеном гласнику Републике Српске“, број: 44/18 од дана 24.маја 2018. године, а на исти  се  
пријавила  једна кандидаткиња  Славица Поповић која испуњава опште и посебне услове конкурса. 
 По истеку рока за пријаву, Комисија за избор и именовања је у складу са Законом о 
министарским , владиним и другим именовањима РС обавила све потребне радње  које се односе на 
провођење поступка избора и именовања директора по наведеном конкурсу, те након интервјуа са 
кандидаткињом Поповић Славицом која испуњава опште и посебне услове конкурса, утврдила ранг 
листу кандидата  за попуну упражњене позиције директора ЈЗУ „Дома здравља“   Приједор. 
 Комисија за избор и именовања је на основу утврђене  ранг листе предложила Скупштини 
града да за директорицу ЈЗУ „Дома здравља“  Приједор именује прим. др. Славицу Поповић  спец. 
пед.,те утврдила приједлог рјешења. 
  
 На основу горе изложеног ријешено је као у диспозитиву. 
 
Поука о правном лијеку: 

Ово рјешење је коначно у управном поступку и против њега се не може изјавити  жалба, али се може 
покренути управни спор подношењем тужбе  код надлежног суда  у року од 30 дана од дана пријема 
овог Рјешења. 

 

Број: 01-111-...../18                                      ПРЕДСЈЕДНИК 
      Приједор                                              СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: ......2018.године                                   Сеад Јакуповић 



 
ПРИЈЕДЛОГ  

На основу  члана 12. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике 
Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 41/03), члана 18. Закона о систему јавних 
служби („Службени гласник Републике Српске”, број: 68/07,109/12 и 44/16) и члана 39. Статута Града 
Приједора („Службени гласник Града Приједора”, број: 12/17), те члана 143. Пословника Скупштине 
Града Приједора („Службени гласник Града Приједора”, број: 2/18) Скупштина Града Приједора је на 
19. сједници одржаној дана .......2018. године донијела 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању директора ЈЗУ „Градска апотека“  Приједор 

 
1.Прим. мр. пх. спец. МИЛАН КУБАТ из Приједора, именује се за директора  ЈЗУ „Градска апотека“   
Приједор на период од 4 (четири) године. 

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

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
 Скупштина града Приједора је дана 18.04.2018. године на основу члана 39. став (2)  тачка 33) 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске",број: 97/16), члана  8. Закона о 
министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске  ("Службени гласник Републике 
Српске",број: 41/03),  члана 18. Закона о систему јавних служби ("Службени гласник Републике 
Српске", број: 68/07 и 109/12 и 44/16) и члана 39. Статута града Приједора („Службени гласник града 
Приједора“ број: 12/17) ) те члана 137. Пословника Скупштине Града Приједора („Службени гласник 
Града Приједора”, број: 2/18) донијела Одлуку број: 01-022-79/18 о расписивању Јавног конкурса за 
избор и именовање директора  ЈЗУ „ Градска апотека  Приједор“. 
 Наведени конкурс је објављен дана 24. маја 2018. године у дневном листу „Глас Српске“  и у 
„Службеном гласнику Републике Српске“, број: 44/18 од дана 24.маја 2018. године, а на исти  се  
пријавио  један кандидат  Милан Kубат , који испуњава опште и посебне услове конкурса. 
 По истеку рока за пријаву, Комисија за избор и именовања је у складу са Законом о 
министарским ,владиним и другим именовањима РС обавила све потребне радње  које се односе на 
провођење поступка избора и именовања директора по наведеном конкурсу, те након интервјуа са 
кандидатом Кубат Миланом који испуњава опште и посебне услове конкурса, утврдила ранг листу 
кандидата  за попуну упражњене  позиције директора ЈЗУ „Градска апотека“   Приједор. 
 Комисија за избор и именовањa је на основу утврђене ранг листе предложила Скупштини 
града да за директора ЈЗУ „Градска апотека“ Приједор именује прим. мр. пх. спец. Милана Кубата, те 
утврдила приједлог рјешења. 
 
 На основу горе изложеног ријешено је као у диспозитиву. 
 
Поука о правном лијеку: 

Ово рјешење је коначно у управном поступку и против њега се не може изјавити  жалба, али се може 
покренути управни спор подношењем тужбе  код надлежног суда  у року од 30 дана од дана пријема 
овог рјешења. 

 

Број: 01-111-___/18                                    ПРЕДСЈЕДНИК 
      Приједор                                              СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: ________године                                   Сеад Јакуповић 



 
ПРИЈЕДЛОГ  

На основу  члана 12. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике 
Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 41/03), члана 18. Закона о систему јавних 
служби („Службени гласник Републике Српске”, број: 68/07,109/12 и 44/16) и члана 39. Статута Града 
Приједора („Службени гласник Града Приједора”, број: 12/17), те члана 143. Пословника Скупштине 
Града Приједора („Службени гласник Града Приједора”, број: 2/18) Скупштина Града Приједора је на 
19. сједници одржаној дана ........2018. године донијела 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању директорице ЈУ „Центра за приказивање филмова“  Приједор 

 
1. АНИТА ХОЏИЋ дипл.ецц, именује се за директорицу  ЈУ „Центра за приказивање филмова“ 
Приједор на период од 4 (четири) године. 

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

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
 Скупштина града Приједора је дана 18.04.2018. године на основу члана 39. став (2)  тачка 33) 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16) и члана  8. Закона 
о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске  ("Службени гласник 
Републике Српске",број: 41/03) те члана 18. Закона о систему јавних служби ("Службени гласник 
Републике Српске", број: 68/07 и 109/12 и 44/16), и члана 39. Статута града Приједора („Службени 
гласник града Приједора“ број: 12/17) ), те члана 137. Пословника Скупштине Града Приједора 
(„Службени гласник Града Приједора”, број: 2/18) донијела Одлуку број: 01-022-79/18 о расписивању 
Јавног конкурса за избор и именовање директора  ЈУ „Центра за приказивање филмова“  Приједор. 
 Наведени конкурс је објављен дана 24. маја 2018. године у дневном листу „Глас Српске“  и у 
„Службеном гласнику Републике Српске“, број: 44/18 од дана 24.маја 2018. године, а на исти су се  
пријавиле двије  кандидаткиње и то:  Сафира Карахоџић и Анита Хоџић , које испуњавају опште и 
посебне услове конкурса. 
 По истеку рока за пријаву, Комисија за избор и именовања је у складу са Законом о 
министарским,владиним и другим именовањима РС обавила све потребне радње  које се односе на 
провођење поступка избора и именовања директора по наведеном конкурсу, те након интервјуа са 
кандидаткињом Анитом Хоџић која испуњава опште и посебне услове конкурса, а имајући у виду да 
друга кандидаткиња није приступила заказаном интерјуу, утврдила ранг листу кандидата  за попуну 
упражњене позиције директора ЈУ „Центра за приказивање филмова“ Приједор. 
 Комисија за избор и именовања је на основу утврђене ранг листе предложила Скупштини 
града да за директорицу ЈУ“ Центра за приказивање филмова“ Приједор именује Аниту Хоџић, дипл. 
ецц. те утврдила приједлог рјешења. 
 
 На основу горе изложеног ријешено је као у диспозитиву. 
 
Поука о правном лијеку: 

Ово рјешење је коначно у управном поступку и против њега се не може изјавити  жалба, али се може 
покренути управни спор подношењем тужбе  код надлежног суда  у року од 30 дана од дана пријема 
овог Рјешења. 

Број: 01-111-...../18                                      ПРЕДСЈЕДНИК 
      Приједор                                              СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: .....2018.године                                   Сеад Јакуповић 



 
ПРИЈЕДЛОГ  

На основу  члана 12. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике 
Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 41/03), члана 18. Закона о систему јавних 
служби („Службени гласник Републике Српске”, број: 68/07,109/12 и 44/16) и члана 39. Статута Града 
Приједора („Службени гласник Града Приједора”, број: 12/17), те члана 143. Пословника Скупштине 
Града Приједора („Службени гласник Града Приједора”, број: 2/18) Скупштина Града Приједора је на 
19. сједници одржаној дана .......2018. године донијела 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању директора ЈУ "Галерија 96" Приједор 

 
1.ТИХОМИР ИЛИЈАШЕВИЋ, дипл. графичар  из Приједора, именује се за директора  ЈУ "Галерија 
96"  Приједор на период од 4 (четири) године. 

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

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
 Скупштина града Приједора је дана 18.04.2018. године на основу члана 39. став (2)  тачка 33) 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске",број: 97/16), члана  8. Закона о 
министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске  ("Службени гласник Републике 
Српске",број: 41/03),  члана 18. Закона о систему јавних служби ("Службени гласник Републике 
Српске", број: 68/07 и 109/12 и 44/16) и члана 39. Статута града Приједора („Службени гласник града 
Приједора“ број: 12/17) ) те члана 137. Пословника Скупштине Града Приједора („Службени гласник 
Града Приједора”, број: 2/18) донијела Одлуку број: 01-022-79/18 о расписивању Јавног конкурса за 
избор и именовање директора  ЈУ  "Галерија 96" Приједор 
 Наведени конкурс је објављен дана 24. маја 2018. године у дневном листу „Глас Српске“  и у 
„Службеном гласнику Републике Српске“, број: 44/18 од дана 24.маја 2018. године, а на исти  су се  
пријавила два кандидата од којих  кандидат  Тихомир Илијашевић,  испуњава опште и посебне 
услове конкурса. 
 По истеку рока за пријаву, Комисија за избор и именовања је у складу са Законом о 
министарским, владиним и другим именовањима РС обавила све потребне радње  које се односе на 
провођење поступка избора и именовања директора по наведеном конкурсу, те након интервјуа са 
кандидатом Тихомиром Илијашевићем који испуњава опште и посебне услове конкурса, утврдила 
ранг  листу кандидата  за попуну упражњене позиције  директора „Галерија 96“   Приједор. 
 Комисија за избор и именовањa је на основу утврђене ранг листе предложила Скупштини 
града да за директора "Галерија 96" Приједор именује Тихомира Илијашевића   дипл.графичара, те 
утврдила приједлог рјешења. 
 На основу горе изложеног ријешено је као у диспозитиву. 
 
Поука о правном лијеку: 

Ово рјешење је коначно у управном поступку и против њега се не може изјавити  жалба, али се може 
покренути управни спор подношењем тужбе  код надлежног суда  у року од 30 дана од дана пријема 
овог Рјешења. 

 

Број: 01-111-...../18                                      ПРЕДСЈЕДНИК 
      Приједор                                              СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: ......2018.године                                   Сеад Јакуповић 
 



 
ПРИЈЕДЛОГ  

На основу  члана 12. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике 
Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 41/03), члана 18. Закона о систему јавних 
служби („Службени гласник Републике Српске”, број: 68/07,109/12 и 44/16) и члана 39. Статута Града 
Приједора („Службени гласник Града Приједора”, број: 12/17), те члана 143. Пословника Скупштине 
Града Приједора („Службени гласник Града Приједора”, број: 2/18) Скупштина Града Приједора је на 
19. сједници одржаној дана .......2018. године донијела 
  

Р Ј Е Ш Е Њ  Е 
о именовању директорице Туристичке организације града Приједора 

 
1. АМИРА ГАНИЋ, дипл. ецц и дипл. менаџер из Приједора именује се за директорицу  Туристичке 
организације града  Приједора  на период од 4 (четири) године. 

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

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
 Скупштина града Приједора је дана 18.04.2018. године на основу члана 39. став (2)  тачка 33) 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16), члана  8. Закона о 
министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске  ("Службени гласник РС",бр. 
41/03) , члана 18. Закона о систему јавних служби ("Службени гласник Републике Српске", број: 68/07 
и 109/12 и 44/16) и члана 39. Статута града Приједора („Службени гласник града Приједора“ број: 
12/17) ), те члана 137. Пословника Скупштине Града Приједора („Службени гласник Града 
Приједора”, број: 2/18) донијела Одлуку број: 01-022-79/18 о расписивању Јавног конкурса за избор и 
именовање директора  Туристичке организације града  Приједора.  
 Наведени конкурс је објављен дана 24. маја 2018. године у дневном листу „Глас Српске“  и у 
„Службеном гласнику Републике Српске“, број: 44/18 од дана 24.маја 2018. године, а на исти  се  
пријавила  једна кандидаткиња  Амира Ганић, која испуњава опште и посебне услове конкурса. 
 По истеку рока за пријаву, Комисија за избор и именовања је у складу са Законом о 
министарским, владиним и другим именовањима РС обавила све потребне радње  које се односе на 
провођење поступка избора и именовања директора по наведеном конкурсу, те након интервјуа са 
кандидаткињом Ганић Амиром која испуњава опште и посебне услове конкурса, утврдила ранг  листу 
кандидата  за попуну упражњене позиције  директора Туристичке организације града Приједора. 
 Комисија за избор и именовањa је на основу утврђене ранг листе предложила Скупштини 
града да за директорицу Туристичкe организацијe града именује Амиру Ганић, дипл. ецц и 
дипл.менаџер, те утврдила приједлог рјешења. 
 
 На основу горе изложеног ријешено је као у диспозитиву. 
 
Поука о правном лијеку: 

Ово рјешење је коначно у управном поступку и против њега се не може изјавити  жалба, али се може 
покренути управни спор подношењем тужбе  код надлежног суда  у року од 30 дана од дана пријема 
овог Рјешења. 

 

Број: 01-111-...../18                                   ПРЕДСЈЕДНИК 
      Приједор                                            СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: ......2018.године                                  Сеад Јакуповић 



 
                                                       

ПРИЈЕДЛОГ  
На основу  члана 12. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике 

Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 41/03), члана 18. Закона о систему јавних 
служби („Службени гласник Републике Српске”, број: 68/07,109/12 и 44/16) и члана 39. Статута Града 
Приједора („Службени гласник Града Приједора”, број: 12/17), те члана 143. Пословника Скупштине 
Града Приједора („Службени гласник Града Приједора”, број: 2/18) Скупштина Града Приједора је на 
19. сједници одржаној дана 01.08.2018. године донијела 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању директорице ЈЗУ „Дома здравља“   Приједор 

 
1. Прим. др.  СЛАВИЦА ПОПОВИЋ, спец. пед.  именује се за директорицу  ЈЗУ „Дома здравља“ 
Приједор на период од 4 (четири) године. 

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

 
О б р а з л о ж е њ  е 

 
 Скупштина града Приједора је дана 18.04.2018. године на основу члана 39. став (2)  тачка 33) 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске",број: 97/16) и члана  8. Закона 
о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске  ("Службени гласник 
Републике Српске",број: 41/03) те члана 18. Закона о систему јавних служби ("Службени гласник 
Републике Српске", број: 68/07 и 109/12 и 44/16), и члана 39. Статута града Приједора („Службени 
гласник града Приједора“ број: 12/17) ), те члана 137. Пословника Скупштине Града Приједора 
(„Службени гласник Града Приједора”, број: 2/18) донијела Одлуку број: 01-022-79/18 о расписивању 
Јавног конкурса за избор и именовање директора  ЈЗУ „Дома здравља“  Приједор. 
 Наведени конкурс је објављен дана 24. маја 2018. године у дневном листу „Глас Српске“  и у 
„Службеном гласнику Републике Српске“, број: 44/18 од дана 24.маја 2018. године, а на исти  се  
пријавила  једна кандидаткиња  Славица Поповић која испуњава опште и посебне услове конкурса. 
 По истеку рока за пријаву, Комисија за избор и именовања је у складу са Законом о 
министарским , владиним и другим именовањима РС обавила све потребне радње  које се односе на 
провођење поступка избора и именовања директора по наведеном конкурсу, те након интервјуа са 
кандидаткињом Поповић Славицом која испуњава опште и посебне услове конкурса, утврдила ранг 
листу кандидата  за попуну упражњене позиције директора ЈЗУ „Дома здравља“   Приједор. 
 Комисија за избор и именовања је на основу утврђене  ранг листе предложила Скупштини 
града да за директорицу ЈЗУ „Дома здравља“  Приједор именује прим. др. Славицу Поповић  спец. 
пед.,те утврдила приједлог рјешења. 
  
 На основу горе изложеног ријешено је као у диспозитиву. 
 
Поука о правном лијеку: 

Ово рјешење је коначно у управном поступку и против њега се не може изјавити  жалба, али се може 
покренути управни спор подношењем тужбе  код надлежног суда  у року од 30 дана од дана пријема 
овог Рјешења. 

 

Број: 01-111-...../18                                      ПРЕДСЈЕДНИК 
      Приједор                                              СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: ......2018.године                                   Сеад Јакуповић 



 
ПРИЈЕДЛОГ  

На основу  члана 12. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике 
Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 41/03), члана 18. Закона о систему јавних 
служби („Службени гласник Републике Српске”, број: 68/07,109/12 и 44/16) и члана 39. Статута Града 
Приједора („Службени гласник Града Приједора”, број: 12/17), те члана 143. Пословника Скупштине 
Града Приједора („Службени гласник Града Приједора”, број: 2/18) Скупштина Града Приједора је на 
19. сједници одржаној дана .......2018. године донијела 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању директора ЈЗУ „Градска апотека“  Приједор 

 
1.Прим. мр. пх. спец. МИЛАН КУБАТ из Приједора, именује се за директора  ЈЗУ „Градска апотека“   
Приједор на период од 4 (четири) године. 

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

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
 Скупштина града Приједора је дана 18.04.2018. године на основу члана 39. став (2)  тачка 33) 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске",број: 97/16), члана  8. Закона о 
министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске  ("Службени гласник Републике 
Српске",број: 41/03),  члана 18. Закона о систему јавних служби ("Службени гласник Републике 
Српске", број: 68/07 и 109/12 и 44/16) и члана 39. Статута града Приједора („Службени гласник града 
Приједора“ број: 12/17) ) те члана 137. Пословника Скупштине Града Приједора („Службени гласник 
Града Приједора”, број: 2/18) донијела Одлуку број: 01-022-79/18 о расписивању Јавног конкурса за 
избор и именовање директора  ЈЗУ „ Градска апотека  Приједор“. 
 Наведени конкурс је објављен дана 24. маја 2018. године у дневном листу „Глас Српске“  и у 
„Службеном гласнику Републике Српске“, број: 44/18 од дана 24.маја 2018. године, а на исти  се  
пријавио  један кандидат  Милан Kубат , који испуњава опште и посебне услове конкурса. 
 По истеку рока за пријаву, Комисија за избор и именовања је у складу са Законом о 
министарским ,владиним и другим именовањима РС обавила све потребне радње  које се односе на 
провођење поступка избора и именовања директора по наведеном конкурсу, те након интервјуа са 
кандидатом Кубат Миланом који испуњава опште и посебне услове конкурса, утврдила ранг листу 
кандидата  за попуну упражњене  позиције директора ЈЗУ „Градска апотека“   Приједор. 
 Комисија за избор и именовањa је на основу утврђене ранг листе предложила Скупштини 
града да за директора ЈЗУ „Градска апотека“ Приједор именује прим. мр. пх. спец. Милана Кубата, те 
утврдила приједлог рјешења. 
 
 На основу горе изложеног ријешено је као у диспозитиву. 
 
Поука о правном лијеку: 

Ово рјешење је коначно у управном поступку и против њега се не може изјавити  жалба, али се може 
покренути управни спор подношењем тужбе  код надлежног суда  у року од 30 дана од дана пријема 
овог рјешења. 

 

Број: 01-111-___/18                                    ПРЕДСЈЕДНИК 
      Приједор                                              СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: ________године                                   Сеад Јакуповић 



 
ПРИЈЕДЛОГ  

На основу  члана 12. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике 
Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 41/03), члана 18. Закона о систему јавних 
служби („Службени гласник Републике Српске”, број: 68/07,109/12 и 44/16) и члана 39. Статута Града 
Приједора („Службени гласник Града Приједора”, број: 12/17), те члана 143. Пословника Скупштине 
Града Приједора („Службени гласник Града Приједора”, број: 2/18) Скупштина Града Приједора је на 
19. сједници одржаној дана ........2018. године донијела 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању директорице ЈУ „Центра за приказивање филмова“  Приједор 

 
1. АНИТА ХОЏИЋ дипл.ецц, именује се за директорицу  ЈУ „Центра за приказивање филмова“ 
Приједор на период од 4 (четири) године. 

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

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
 Скупштина града Приједора је дана 18.04.2018. године на основу члана 39. став (2)  тачка 33) 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16) и члана  8. Закона 
о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске  ("Службени гласник 
Републике Српске",број: 41/03) те члана 18. Закона о систему јавних служби ("Службени гласник 
Републике Српске", број: 68/07 и 109/12 и 44/16), и члана 39. Статута града Приједора („Службени 
гласник града Приједора“ број: 12/17) ), те члана 137. Пословника Скупштине Града Приједора 
(„Службени гласник Града Приједора”, број: 2/18) донијела Одлуку број: 01-022-79/18 о расписивању 
Јавног конкурса за избор и именовање директора  ЈУ „Центра за приказивање филмова“  Приједор. 
 Наведени конкурс је објављен дана 24. маја 2018. године у дневном листу „Глас Српске“  и у 
„Службеном гласнику Републике Српске“, број: 44/18 од дана 24.маја 2018. године, а на исти су се  
пријавиле двије  кандидаткиње и то:  Сафира Карахоџић и Анита Хоџић , које испуњавају опште и 
посебне услове конкурса. 
 По истеку рока за пријаву, Комисија за избор и именовања је у складу са Законом о 
министарским,владиним и другим именовањима РС обавила све потребне радње  које се односе на 
провођење поступка избора и именовања директора по наведеном конкурсу, те након интервјуа са 
кандидаткињом Анитом Хоџић која испуњава опште и посебне услове конкурса, а имајући у виду да 
друга кандидаткиња није приступила заказаном интерјуу, утврдила ранг листу кандидата  за попуну 
упражњене позиције директора ЈУ „Центра за приказивање филмова“ Приједор. 
 Комисија за избор и именовања је на основу утврђене ранг листе предложила Скупштини 
града да за директорицу ЈУ“ Центра за приказивање филмова“ Приједор именује Аниту Хоџић, дипл. 
ецц. те утврдила приједлог рјешења. 
 
 На основу горе изложеног ријешено је као у диспозитиву. 
 
Поука о правном лијеку: 

Ово рјешење је коначно у управном поступку и против њега се не може изјавити  жалба, али се може 
покренути управни спор подношењем тужбе  код надлежног суда  у року од 30 дана од дана пријема 
овог Рјешења. 

Број: 01-111-...../18                                      ПРЕДСЈЕДНИК 
      Приједор                                              СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: .....2018.године                                   Сеад Јакуповић 



РЕПУБЛИКА СРПСКА                               ПРИЈЕДЛОГ 

ГРАД ПРИЈЕДОР 

СКУПШТИНА ГРАДА 

 

 

 

 

На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 97/16), члана 50. став 1. Закона о службеницима и 

намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 97/16), те члана 39. Статута Града Приједор („Службени 

гласник Града Приједор“, број: 12/17), Скупштина Града Приједор, на сједници одржаној 

дана 1.8.2018. године, доноси 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

 

1. Тихомир Тимарац, дипломирани инжењер грађевинарства из Приједора 

разрјешава се дужности вршиоца дужности начелника Одјељења за саобраћај, 

комуналне послове и заштиту животне средине и имовинско-стамбене послове. 

 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном 

гласнику Града Приједор“. 

 

 

 

 

 

 

Број: 01-   /18                                                                     Предсједник Скупштине 

Датум: 1.8.2018. године            Сеад Јакуповић 

 

 

 



РЕПУБЛИКА СРПСКА                  ПРИЈЕДЛОГ 

ГРАД ПРИЈЕДОР 

СКУПШТИНА ГРАДА 

 

 

 

 

На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 97/16), члана 55. став 4. Закона о службеницима и 

намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 97/16), те члана 39. Статута Града Приједор („Службени 

гласник Града Приједор“, број: 12/17), Скупштина Града Приједор, на сједници одржаној 

дана 1.8.2018. године, доноси 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

 

1. Тихомир Тимарац, дипломирани инжењер грађевинарства из Приједора именује 

се за вршиоца дужности начелника Одјељења за саобраћај, комуналне послове и 

заштиту животне средине и имовинско-стамбене послове, на период до 90 дана, 

почевши од 2.8.2018. године. 

 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном 

гласнику Града Приједор“. 

 

 

 

 

 

 

Број: 01-   /18                                                                     Предсједник Скупштине 

Датум: 1.8.2018. године            Сеад Јакуповић 

 

 

 



РЕПУБЛИКА СРПСКА                               ПРИЈЕДЛОГ 

ГРАД ПРИЈЕДОР 

СКУПШТИНА ГРАДА 

 

 

 

 

На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 97/16), члана 50. став 1. Закона о службеницима и 

намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 97/16), те члана 39. Статута Града Приједор („Службени 

гласник Града Приједор“, број: 12/17), Скупштина Града Приједор, на сједници одржаној 

дана 1.8.2018. године, доноси 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

 

1. Александар Дрљача, дипломирани  економиста из Приједора разрјешава се 

дужности вршиоца дужности директора Агенције за економски развој Града 

Приједора „ПРЕДА-ПД“. 

 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном 

гласнику Града Приједор“. 

 

 

 

 

 

 

Број: 01-   /18                                                                     Предсједник Скупштине 

Датум: 1.8.2018. године            Сеад Јакуповић 

 

 

 



РЕПУБЛИКА СРПСКА                  ПРИЈЕДЛОГ 

ГРАД ПРИЈЕДОР 

СКУПШТИНА ГРАДА 

 

 

 

 

На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 97/16), члана 55. став 4. Закона о службеницима и 

намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 97/16), те члана 39. Статута Града Приједор („Службени 

гласник Града Приједор“, број: 12/17), Скупштина Града Приједор, на сједници одржаној 

дана 1.8.2018. године, доноси 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

 

1. Александар Дрљача, дипломирани  економиста из Приједора  именује се за 

вршиоца дужности директора Агенције за економски развој Града Приједора 

„ПРЕДА-ПД“ на период до 90 дана, почевши од 2.8.2018. године. 

 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном 

гласнику Града Приједор“. 

 

 

 

 

 

 

Број: 01-   /18                                                                     Предсједник Скупштине 

Датум: 1.8.2018. године            Сеад Јакуповић 

 

 

 


