ГОДИНА XXVIII
СУБОТА 22.06.2019.

БРОЈ
4.

Web adresa
www.prijedorgrad.org

70.
На основу члана 39. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број: 97/16), члана 39. Статута Града Приједора
(„Службени гласник Града Приједора“, број: 12/17) и
члана 142. Пословника Скупштине града Приједора
(„Службени гласник Града Приједора“, број: 2/18)
разматрајући Извјештај о раду Градоначелника и
Градске управе Приједор за 2018. годину, Скупштина
града Приједора је на 24. сједници, одржаној
28.05.2019. године, донијела

о немогућности и разлозима неизвршавања
истих.

ЗАКЉУЧАК

6. Да анализира све примједбе и приједлоге
одборника који су дали приликом
разматрања
Извјештаја
о
раду
Градоначелника и Градске управе у 2018.
години и да о истом извјести Скупштину
града.

1. Не
усваја
се
Извјештај
о
раду
Градоначелника и Градске управе за 2018.
годину.
2. Задужује се Градоначелник да редовно
Скупштину извјештава о извршењу буџета у
складу са Законом о буџетском систему РС,
што подразумјева и извјештај за првих 6.
мјесеци текуће године, што није урађено у
2018. години.
3. Задужује се Градоначелник да обезбједи
реализацију свих Скупштинских одлука и
закључака и других прописа у наредном
периоду, у противном да извјести Скупштину

4. Да Скупштину града информише о
донесеном Плану јавних набавки након
доношења истог .
5. Да Скупштини града предложи одлуку о
расподјели суфицита из 2018. године на
усвајање.

7. Задужује се Градоначелник да извјести
Скупштину града о налазима Интерне
ревизије на првој наредној сједници
Скупштине, а након обављене ревизије.
8. Задужује се Градоначелник да полугодишње
извјести
Скупштину
о
реализацији
Капиталних инвестиција на подручју града
Приједора.

150

„СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК“

9. Овај Закључак ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном
гласнику града Приједора“.

Број: 01-022- 67/19
Приједор,
Датум: 28.05.2019. године

ЗАКЉУЧАК
1. Тражи се од Градоначелника да изврши
смјену три начелника одјељења и то:
- Одјељење за финансије,
- Одјељење за просторно уређење,
- Одјељење за борачко – инвалидску
заштиту.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Ајдин Мешић,с.р.

71.
На основу члана 39. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број: 97/16), члана 39. Статута Града Приједора
(„Службени гласник Града Приједора“, број: 12/17) и
члана 142. Пословника Скупштине града Приједора
(„Службени гласник Града Приједора“, број: 2/18)
разматрајући Извјештај о извршењу буџета града
Приједора за период јануар – децембар 2018.
године, Скупштина града Приједора је на Другом
засједању 24. сједнице, одржаном 11.06.2019.
године, донијела
ЗАКЉУЧАК
1. Не усваја се Извјештај о извршењу буџета
града Приједора за период јануар –
децембар 2018. године.
2. Овај Закључак ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном
гласнику града Приједора“.

Број: 4/19

2. Овај Закључак ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном
гласнику града Приједора“.

Број: 01-022-71/19
Приједор,
Датум: 11.06.2019. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Ајдин Мешић,с.р.

73.
На основу члана 39. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број: 97/16), члана 39. Статута Града Приједора
(„Службени гласник Града Приједора“, број: 12/17) и
члана 142. Пословника Скупштине града Приједора
(„Службени гласник Града Приједора“, број: 2/18)
разматрајући Извјештај о извршењу буџета града
Приједора за период јануар – децембар 2018.
године, Скупштина града Приједора је на Другом
засједању 24. сједнице, одржаном 11.06.2019.
године, донијела
ЗАКЉУЧАК

Број: 01-022-70/19
Приједор,
Датум: 11.06.2019. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Ајдин Мешић, с.р.

72.
На основу члана 39. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број: 97/16), члана 39. Статута Града Приједора
(„Службени гласник Града Приједора“, број: 12/17) и
члана 142. Пословника Скупштине града Приједора
(„Службени гласник Града Приједора“, број: 2/18)
разматрајући Извјештај о извршењу буџета града
Приједора за период јануар – децембар 2018.
године, Скупштина града Приједора је на Другом
засједању 24. сједнице, одржаном 11.06.2019.
године, донијела

1. Предлаже се градоначелнику да до сљедеће
сједнице Скупштине града предложи
разрјешења
наведених
начелника
Одјељења
и
у
консултацијама
са
скупштинском већином предложи в.д.
начелнике одјељења.
2. Овај Закључак ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном
гласнику града Приједора“.

Број: 01-022-72/19
Приједор,
Датум: 11.06.2019. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Ајдин Мешић,с.р.
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74.

1. Скупштина
Града
Приједора
усваја
Информацију о релизацији Годишњег плана
одржавања, рехабилитације и заштите
локалних путева, некатегорисаних путева и
улица на подручју града Приједора за 2018.
годину.

На основу члана 39. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број: 97/16), члана 39. Статута Града Приједора
(„Службени гласник Града Приједора“, број: 12/17) и
члана 142. Пословника Скупштине града Приједора
(„Службени гласник Града Приједора“, број: 2/18)
разматрајући Приједлог Одлуке о расподјели
неутрошених намјенских средстава утврђених по
годишњем обрачуну за 2018. годину, Скупштина
града Приједора је на Другом засједању 24.
сједнице, одржаном 11.06.2019. године, донијела
ЗАКЉУЧАК
1. Скупштина града Приједора враћа Приједлог
Одлуке
о
расподјели
неутрошених
намјенских
средстава
утврђених
по
годишњем обрачуну за 2018. годину на
дораду.
2. Овај Закључак ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном
гласнику града Приједора“.
Број: 01-022-74/19
Приједор,
Датум: 11.06.2019. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Ајдин Мешић,с.р.

75.
На основу члана 39. Статута града Приједора
("Службени гласник града Приједора" , број: 12/17)
и члана 142. Пословника Скупштине града
Приједора ("Службени гласник града Приједора“
број: 2/18), разматрајући Информацију о релизацији
Годишњег плана одржавања, рехабилитације и
заштите локалних путева, некатегорисаних путева и
улица на подручју града Приједора за 2018. годину,
Скупштина града Приједор је на Другом засједању
24.сједнице одржаном дана 11.06.2019. године,
донијела
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Информацијe о релизацији Годишњег
плана одржавања, рехабилитације и заштите
локалних путева, некатегорисаних путева и улица
на подручју града Приједора за 2018. годину

Број: 4/19

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

Број: 01-022-75/19
Приједор,
Датум: 11.06.2019. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Ајдин Мешић,с.р.

76.
На основу члана 39. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број: 97/16), члана 39. Статута Града Приједора
(„Службени гласник Града Приједора“, број: 12/17) и
члана 142. Пословника Скупштине града Приједора
(„Службени гласник Града Приједора“, број: 2/18)
разматрајући
Приједлог
Годишњег
плана
одржавања, рехабилитације и заштите локалних
путева, некатегорисаних путева и улица на подручју
града Приједора за 2019. годину, Скупштина града
Приједора је на Другом засједању 24. сједнице,
одржаном 11.06.2019. године, донијела
ЗАКЉУЧАК
1. Задужује се Одјељење за финансије да
Скупштини града Приједора достави на увид
привремене ситуације на предметне уговоре
за одржавање путева у I кварталу 2019.
године са фискалним рачунима.

2. Овај Закључак ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном
гласнику града Приједора“.

Број: 01- 022-73/19
Приједор,
Датум: 11.06.2019. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Ајдин Мешић,с.р.
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Број: 4/19

77.
На основу члана 39. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број: 97/16), члана 39. Статута Града Приједора
(„Службени гласник Града Приједора“, број: 12/17) и
члана 142. Пословника Скупштине града Приједора
(„Службени гласник Града Приједора“, број: 2/18)
разматрајући
Приједлог
Годишњег
плана
одржавања, рехабилитације и заштите локалних
путева, некатегорисаних путева и улица на подручју
града Приједора за 2019. годину, Скупштина града
Приједора је на Другом засједању 24. сједнице,
одржаном 11.06.2019. године, донијела

ЗАКЉУЧАК

1. Задужује се Градоначелник Приједора, да за
сљедећу
сједницу
Скупштине
града
Приједора припреми дорађени Програм
годишњег одржавања, рехабилитације и
заштите локалних путева, некатегорисаних
путева и улица на подручју града Приједора
за 2019. са усаглашеним количинама које су
наведене у табеларном прегледу утрошених
количина и новчаних средстава на редовном
одржавању макадамских путева за I квартал
2019. године.
2. Овај Закључак ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном
гласнику града Приједора“.
Број: 01-022-76/19
Приједор,
Датум: 11.06.2019. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Ајдин Мешић,с.р.

78.
На основу члана 39. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број: 97/16) и члана 39. Статута града Приједора
("Службени гласник града Приједора", број: 12/17) и
члана 142. Пословника Скупштине града Приједора
("Службени гласник града Приједора“ број: 2/18),
Скупштина града Приједора је на 24. сједници
одржаној дана 28.05.2019.године, донијела

ЗАКЉУЧАК
1. Обавезују се директори јавних предузећа и
установа, које подносе извјештаје о свом
раду Скупштини града Приједора да те
Извјештаје подносе лично Скупштини града
од ове сједнице.
2. Овај Закључак ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном
гласнику града Приједора“.
Број: 01-022-68/19
Приједор,
Датум: 28.05.2019. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Ајдин Мешић,с.р.

79.
На основу члана 40. Закона о уређењу
простора и грађењу („Службени гласник Републике
Српске“, брoj: 40/13, 106/15 и 3/16), члана 39. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, брoj: 97/16 и 36/19 ) и члана 39.
Статута града Приједора („Службени гласник града
Приједора“, број: 12/17), Скупштина града
Приједора је на Трећем засједању 24. сједнице
одржаном дана 19.06.2019.године , донијела

ОДЛУКУ
о приступању изради Измјене дијела
Регулационог плана Рудника жељезне руде
„Омарска“
Члан 1.
Приступа се изради Измјене дијела
Регулационог плана рудника жељезне руде
„Омарска“ (у даљем тексту: План).
Планом ће бити обухваћено подручје у
укупној површини cca 897,0 ha које захвата дио
обухвата
Регулационог
плана
донесеног
2008.године.
Простор обухваћен израдом Плана приказан
је на графичком прилогу који је саставни дио ове
Одлуке.
Границе подручја из претходног става су
оријентационе, а коначне границе ће
бити
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одређене након што Носиоц припреме и Носиоц
израде Плана изврше усаглашавање начина израде
документа у дигиталном облику са Министарством
за просторно уређење, грађевинарство и екологију у
складу са чланом 179. став (3) Правилника о начину
израде, садражају и фомирању докумената
просторног уређења („Службени гласник Републике
Српске“, број: 69/13).
Члан 2.
Плански период у смислу члана 40. став (3)
тачка в) Закона о уређењу простора и грађењу
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 40/13,
106/15 и 3/16) је 10 година.
Члан 3.
За израду Плана дефинишу се слиједеће
смјернице:
- Измјена планских одредница и просторних
рјешења у циљу функционалнијег кориштења и
уређења простора у склопу дијела комплекса
рудокопа
- Изналажење рјешења за несметано
одвијање локалног саобраћаја у непосредном
окружењу као и укључење интерног саобраћаја
унутар комплекса на исти а све заједно на
саобраћајнице вишег реда
- План израдити у складу са одредбама
Закона о уређењу простора и грађењу, Правилника
о начину израде, садржају и формирању докумената
просторног уређења, Правилника о општим
прaвилима урбанистичке регулације и парцелације,
те другим прописима из посебних области
релевантних за планирање и уређење простора
обухвата Плана (саобраћај, снабдјевање водом и
енергијом,
телекомуникације,
заштита
од
природних непогода и техничких инцидената,
заштита ваздуха, воде, тла, културних добара,
природних
вриједности,
пољопривредног
земљишта и других елемената животне средине,
успостављање
јединственог
информационог
система и др.)
- Приликом израде Плана, потребно је
водити рачуна о јавном интересу и општим и
посебним циљевима просторног развоја
- Носилац израде је обавезан обезбједити
усаглашеност Плана у току његове израде са
документом просторног уређења ширег подручја,
односно да је у сагласности са важећим документом
просторног уређења најближег предходног нивоа –
Просторни план општине Приједор 2008-2018 (Сл.

Број: 4/19

гласник Општине Приједор бр. 10/09)
као и
програмским елементима који му буду достављени
од стране носиоца припреме.
- Код израде планског рјешења извршити
усаглашавања новонасталих потреба за обухват
Плана у смислу обједињавања са свим значајним
факторима развоја уз сагледавање динамике
потреба и промјена у простору и уз рјешавање
сукоба интереса у простору – усаглашавањем
функционалних,
естетских,
енергетских,
економских, критеријума заштите животне средине
и других критеријума у планирању.
Члан 4.
Преднацрт Плана израдиће се у року од 60
дана од закључења уговора о изради Плана.
Приједлог
Плана
утврдиће
носилац
припреме Плана и Градоначелник након одржавања
јавне расправе на нацрт Плана која се мора одржати
у року од 30 дана од дана затварања јавног увида из
чл. 48. став (5) Закона о уређењу простора и грађењу
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 40/13,
106/15 и 3/16). Приједлог Нацрта Плана утврђује се
у складу са закључцима са стручне расправе.
Члан 5.
Садржај Плана начелно је одређен чланом
35. Закона о уређењу простора и грађењу
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 40/13,
106/15 и 3/16), а детаљније одредбама Правилника
о начину израде, садржају и формирању документа
просторног уређења од члана 144. до члана 154.
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 69/13).
Члан 6.
На приједлог Носиоца припреме Плана,
Скупштина Града утврђује Нацрт Плана, мјесто,
вријеме и начин његовог излагања на јавни увид.
Нацрт Плана ставиће се на јавни увид у
трајању од 30 дана, у просторијама Носиоца
припреме и Носиоца израде Плана и просторијама
мјесне заједнице којој припада подручје у обухвату
Плана.
О мјесту, времену и начину излагања Нацрта
Плана на јавни увид, јавност ће бити обавјештена
огласом објављеним у средствима јавног
информисања осам (8) дана прије почетка јавног
увида, и петнаест (15) дана од почетка излагања
нацрта на јавни увид.
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Носилац израде Плана обавезан је да
размотри све примједбе, приједлоге и мишљења
који су достављени током јавног увида и да прије
утврђивања приједлога Плана, о њима заузме свој
став који у писаној форми доставља носиоцу
припреме Плана и лицима која су доставила своје
приједлоге, примједбе и мишљења.

-

Број: 4/19
Одсјека за мјесне заједнице
„Водовод“ а.д. Приједор,
Р.Ј. „Електродистрибуција“ Приједор,
ЈП Комуналне услуге
„Мтел“ а.д Приједор ИЈ Приједор
Министарство саобраћаја и веза
Министарство
пољопривреде,
шумарства и водопривреде
Органи и правна лица у чијем дјелокругу
су: противпожарна заштита, заштита
животне околине, сеизмолошка
и
заштита
културно-историјског
и
природног наслијеђа

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

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

Члан 7.
Средства за израду Плана и трошкове у
поступку
његовог
доношења
обезбједиће
заинтерсовани корисник права експропријације на
предметном рудокопу.

Члан 10.
Носиоц израде ће доставити Носиоцу
припреме елаборат Плана у дигиталном облику а
заинтерсовани корисник права експропријације у
аналогном облику.

Члан 8.
Носилац припреме Плана је Градска управа Одјељење за просторно уређење.
Носилац израде Плана биће одређен на
приједлог заинтерсованог корисника права
експропријације, који је обавезан носиоцу
припреме из става 1. доставити доказ о избору
носиоца израде Плана.
Члан 9.
Носилац припреме Плана дужан је да у току
израде Плана обезбиједи сарадњу и усаглашавање
ставова, а носилац израде Плана - стручна
организација која ће израђивати План дужна је да
сарађује са надлежним органима и организацијама
за послове планирања и програмирања развоја, те
предузећима у чијој је надлежности саобраћајна,
комунална и енергетска инфраструктура а да
обавезно прибави мишљења на приједлоге
планских рјешења од:
-

Одјељења за привреду и пољопривреду
Одјељења за саобраћај, комуналне
послове и заштиту животне средине и
имовинско-стамбене послове

План се обрађује у складу са Законом о
уређењу простора и грађењу („Службени гласник
Републике Српске“, број: 40/13, 106/15 и 3/16),
Правилником о начину израде, садржају и
формирању документа просторног уређења
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 69/13)
и Правилником о садржају, носиоцима просторноинформационог
система
и
методологији
прикупљања и обраде података („Службени гласник
Републике Српске“, број: 93/13).
Стручна организација је дужна да изврши
допуну или исправку елабората Плана у складу са
писменим примједбама Носиоца припреме и
заинтерсованог корисника права експропријације у
року од 30 ( тридесет ) дана од његовог достављања.
Члан 11.
Све стручне, административне и друге
послове у вези доношења Плана, обавиће
Одјељење за просторно уређење Градске управе.
Члан 12.
Скупштина Града ће рјешењем, по усвајању
ове Одлуке, именовати савјет Плана, у складу са
чланом 43. Закона о уређењу простора и грађењу.
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Члан 13.
Скупштина Града ће посебном одлуком, по
усвајању ове Одлуке, донијети одлуку о изради
стратешке процјене утицаја на животну средину
Плана.
Члан 14.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику Града
Приједора“.

Број: 01-022-77/19
Приједор,
Датум: 19.06.2019. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Ајдин Мешић,с.р.

80.
На основу члана 47. Закона о уређењу
простора и грађењу („Службени гласник Републике
Српске“, број: 40/13, 106/15 и 3/16), члана 6. Одлуке
о приступању изради Регулационог плана градског
гробља „Пашинац“ објављене у „Службеном
гласнику Града Приједора“, број: 10/17, члана 39.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19) и члана 39.
Статута Града Приједора („Службени гласник Града
Приједора“, број: 12/17 ), Скупштина града
Приједора је на Трећем засједању 24. сједнице
одржаном дана 19.06.2019.године , донијела је
ЗАКЉУЧАК
о утврђивању Нацрта Регулационог плана градског
гробља „Пашинац“
I
Утврђује се Нацрт Регулационог плана
градског гробља „Пашинац“ ( у даљем тексту: Нацрт
Плана) и упућује на јавни увид у трајању од 30 дана.
II
Нацрт Плана, израђен у ЈП „Завод за
изградњу града“ Приједор у априлу 2019.године,
прилог је и саставни дио овoг Закључка.
III
Мјесто, вријеме трајања, начин излагања
Нацрта Плана на јавни увид утврђени су чланом 6.
Одлуке о приступању изради Регулационог плана
градског гробља „Пашинац“, објављене у
„Службеном гласнику Града Приједора“, број: 10/17.

Број: 4/19

Обавјештавање јавности о излагању Нацрта
Плана на јавни увид обавиће се у складу са чланом
47. став 3. и 4. Закона о уређењу простора и грађењу
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 40/13,
106/15 и 3/16).
IV
О провођењу овог Закључка стараће се
Одјељење за просторно уређење Градске управе
Града Приједора.
V
Овај Закључак ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном гласнику Града
Приједора“ .
Број: 01-022-78/19
Приједор,
Датум: 19.06.2019. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Ајдин Мешић, с.р.

81.
На основу члана 155. Закона о
службеницима и намјештеницима у органима
јединице локалне самоуправе („Службени гласник
Републике Српске", број: 97/16 и 36/19) члана 39.
Статута града Приједора („Службени гласник града
Приједора", број: 12/17) и члана 143. Пословника
Скупштине града Приједора („Службени гласник
града Приједора“, број: 2/18), Скупштина града
Приједора је на Трећем засједању 24. сједнице
одржаном дана 19.06.2019.године , донијела
РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу вршиоца дужности предсједника и
чланова Одбора за жалбе града Приједора
I
Разрјешавају се в.д. предсједник и чланови
Одбора за жалбе града Приједора, и то
1. Татјана Здјелар, в.д.предсједника
2. Јово Шебез, в.д. члана,
3. Неђељко Тимарац,в.д. члана.
II
Ово Рјешење ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном гласнику града
Приједора“.
Број: 01-111-118/19
Приједор,
Датум: 19.06.2019. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Ајдин Мешић,с.р.
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82.
На основу члана 39. став (2) тачка 21)
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 155.
Закона о службеницима и намјештеницима у
органима јединице локалне самоуправе („Службени
гласник Републике Српске“, број: 97/16), члана 39.
Статута Града Приједора („Службени гласник Града
Приједора“, број: 12/17) и члана 143. Пословника
Скупштине града Приједора („Службени гласник
Града Приједора“, број: 2/18) Скупштина града
Приједора је на Трећем засједању 24. сједнице
одржаном дана 19.06.2019.године , донијела
сљедеће
РЈЕШЕЊЕ
о именовању вршиоца дужности предсједника и
чланова Одбора за жалбе Града Приједора

1. Именују се вршиоци дужности предсједника
и чланова Одбора за жалбе Града Приједора
како слиједи:
-

Татјана Здјелар – предсједник
Јово Шебез – члан
Миодраг Деретић– члан

2. Предсједник и чланови из тачке 1. овог
Рјешења именују се на период до 90 дана.
3. Ово Рјешење ступа на снагу даном
доношења и објавиће се у „Службеном
гласнику Града Приједора“.

Број: 01-111- 119/19
Приједор,
Датум:19.06.2019. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Ајдин Мешић,с.р.

Број: 4/19

Приједора је на Трећем засједању 24. сједнице
одржаном дана 19.06.2019.године , донијела
РЈЕШЕЊЕ
о измјени Рјешења о именовању сталних радних
тијела Скупштине града Приједора број 01-11118/17
1. У Рјешењу о именовању сталних радних тијела
Скупштине града Приједора број 01-111-18/17
(„Службени гласник Града Приједора“, број: 01/17,
11/17, 1/18, 5/18, и 1/19) врши се измјена тачке I
како слиједи:
- У Комисију за прописе именује се Зрнић
Милорад умјесто Мирић Радмиле,
- У Комисију за буџет и финансије именује се
Миљуш Рајка умјесто Горане Тимарац Пачариз,
- У Комисију за екологију и заштиту човјекове
околине именује се Прерад Раденко умјесто
Деспотовић Љиљане,
- У Одбор за здравство и социјалну заштиту
именује се Марина Курјаков умјесто Бојановић
Драгана,
- У Савјет за спорт именује се:
1. Шпадић Перо умјесто Лишчински Владе,
2. Неђељко Тимарац умјесто Ивић Младена.
- У Савјет за културу именује се Сања Паспаљ
умјесто Радивојац Миленка,
- У Савјет за безбједност именује се Ајдин
Мешић, предсједник Скупштине града умјесто
Сеада Јакуповића
- У Одбор за друштвени надзор и представке
именује се Сеад Јакуповић, умјесто Ајдина
Мешића.
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном објављивања у
“Службеном гласнику Града Приједора”.

Број: 01-111-120/19
Приједор,
Датум:19.06.2019. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Ајдин Мешић,с.р.

83.
На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 39. Статута града
Приједора (“Службени гласник града Приједора“,
број: 12/17), и члана 143. Пословника о раду
Скупштине града Приједора („Службени гласник
града Приједора“, број: 2/18), Скупштина града

84.
На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 39. Статута града
Приједора (“Службени гласник града Приједора,
број: 12/17), и члана 143. Пословника Скупштине
града Приједора („Службени гласник града
Приједора“, број: 2/18), Скупштина града Приједора
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Број: 4/19

је на Трећем засједању 24. сједнице одржаном дана
19.06.2019.године , донијела
2. Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном
гласнику Града Приједора“.

РЈЕШЕЊЕ
о измјени Рјешења о именовању Комисије за
контролу јавне потрошње и надзор над
управљањем и располагањем имовином града
1. У Рјешењу о именовању Комисије за контролу
јавне потрошње и надзор над управљањем и
располагањем имовином града број: 01-111-29/18
(„Службени гласник Града Приједора“, број: 5/18),
тачка 2. подтачке 1), 2), 3) и 4) мијењају се и гласе:
1) Рајлић Радована, предсједник умјесто
Сање Муњизе
2) Добријевић Сњежана, члан умјесто
Александра Дрљаче
3) Гаврановић Жељка, члан умјесто Алме Семанић
4) Горонић Нада, члан умјесто Ранка Јаковљевића

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

Број: 01-111-121/19
Приједор,
Датум:19.06.2019. године

Број: 01-111-122 /19
Приједор,
Датум: 19.06.2019. године

86.
На основу члана 39. став (2) тачка 21) Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 39.
Статута Града Приједора („Службени гласник Града
Приједора“, број: 12/17) и члана 143. Пословника
Скупштине града Приједора („Службени гласник
Града Приједора“, број: 2/18) Скупштина града
Приједора је на Трећем засједању 24. сједнице
одржаном дана 19.06.2019.године , донијела је

РЈЕШЕЊЕ
о именовању Александра Дрљаче за вршиоца
дужности директора Агенције за економски
развој града Приједора „ПРЕДА-ПД“

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Ајдин Мешић,с.р.

85.

1. Александар
Дрљача,
дипломирани
економиста из Приједора именује се за
вршиоца дужности директора Агенције за
економски развој града Приједор „ПРЕДАПД“ на период до 90 дана.

На основу члана 39. став (2) тачка 21) Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 39.
Статута Града Приједора („Службени гласник Града
Приједора“, број: 12/17) и члана 143. Пословника
Скупштине Града Приједора („Службени гласник
Града Приједора“, број: 2/18) Скупштина града
Приједора је на Трећем засједању 24. сједнице
одржаном дана 19.06.2019.године , донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу Александра Дрљаче вршиоца
дужности директора Агенције за економски развој
града Приједора „ПРЕДА-ПД“

1. Александар
Дрљача,
дипломирани
економиста из Приједора, разрјешава се
дужности вршиоца дужности директора
Агенције за економски развој града Приједор
„ПРЕДА-ПД“.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Ајдин Мешић,с.р.

2. Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном
гласнику Града Приједор“.
Број: 01-111-123/19
Приједор,
Датум: 19.06.2019. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Ајдин Мешић,с.р.

87.
На основу члана 39. Статута града Приједора
("Службени гласник града Приједора" , број: 12/17)
и члана 142. Пословника Скупштине града

158

„СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК“

Приједора ("Службени гласник града Приједора“
број: 2/18), разматрајући Извјештај о остварењу
годишњег Плана имплементације Интегралне
стратегије развоја града Приједора (2014-2024) за
2018. годину, Скупштина града Приједор је на
Трећем засједању 24.сједнице одржаном дана
19.06.2019. године, донијела

ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извјештаја о остварењу годишњег Плана
имплементације Интегралне стратегије развоја
града Приједора (2014-2024) за 2018. годину

1. Скупштина Града Приједора усваја Извјештај
о
остварењу
годишњег
Плана
имплементације
Интегралне
стратегије
развоја града Приједора (2014-2024) за 2018.
годину.
2. Овај Закључак ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном гласнику града
Приједора“.
Број: 01-022-79/19
Приједор,
Датум: 19.06.2019. године

Приједора „ПРЕДА-ПД“ Приједор за 2018.
годину.
2. Овај Закључак ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном гласнику града
Приједора“.

Број: 01-022-80/19
Приједор,
Датум: 19.06.2019. године

На основу члана 39. Статута града Приједора
("Службени гласник града Приједора" , број: 12/17)
и члана 142. Пословника Скупштине града
Приједора ("Службени гласник града Приједора“
број: 2/18), разматрајући Извјештај о пословању АД
„Комуналне услуге“ Приједор у 2018. години,
Скупштина града Приједор је на Трећем засједању
24.сједнице одржаном дана 19.06.2019. године,
донијела
ЗАКЉУЧАК
1. Скупштина Града Приједора не усваја
Извјештај о пословању АД „Комуналне
услуге“ Приједор у 2018. години.
2. Овај Закључак ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном гласнику града
Приједора“.

88.

ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извјештајa о раду Агенције за економски
развој града Приједора „ПРЕДА-ПД“ Приједор за
2018. годину
1. Скупштина Града Приједора усваја Извјештај
о раду Агенције за економски развој града

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Ајдин Мешић,с.р.

89.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Ајдин Мешић,с.р.

На основу члана 39. Статута града Приједора
("Службени гласник града Приједора" , број: 12/17)
и члана 142. Пословника Скупштине града
Приједора ("Службени гласник града Приједора“
број: 2/18), разматрајући Извјештај о раду Агенције
за економски развој града Приједора „ПРЕДА-ПД“
Приједор за 2018. годину, Скупштина града
Приједор је на Трећем засједању 24.сједнице
одржаном дана 19.06.2019. године, донијела

Број: 4/19

Број: 01-022-81 /19
Приједор,
Датум: 19.06.2019. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Ајдин Мешић,с.р.

90.
На основу члана 39. Статута града Приједора
("Службени гласник града Приједора" , број: 12/17)
и члана 142. Пословника Скупштине града
Приједора ("Службени гласник града Приједора“
број: 2/18), разматрајући Извјештај о пословању АД
„Водовод“ Приједор у 2018. години, Скупштина
града Приједор је на Трећем засједању 24.сједнице
одржаном дана 19.06.2019. године, донијела
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ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извјештајa о пословању АД „Водовод“
Приједор у 2018. години
1. Скупштина Града Приједора усваја Извјештај
о пословању АД „Водовод“ Приједор у 2018.
години.

24.сједнице одржаном дана 19.06.2019. године,
донијела
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извјештајa о пословању АД „Градска
тржница“ Приједор, у 2018. години
1. Скупштина Града Приједора усваја Извјештај
о пословању АД „Градска тржница“ Приједор,
у 2018. години.

2. Овај Закључак ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном гласнику града
Приједора“.
Број: 01-022- 82/19
Приједор,
Датум: 19.06.2019. године

На основу члана 39. Статута града Приједора
("Службени гласник града Приједора" , број: 12/17)
и члана 142. Пословника Скупштине града
Приједора ("Службени гласник града Приједора“
број: 2/18), разматрајући Извјештај о пословању АД
„Топлана“ Приједор у 2018. години, Скупштина
града Приједор је на Трећем засједању 24.сједнице
одржаном дана 19.06.2019. године, донијела
ЗАКЉУЧАК
1. Скупштина Града Приједора не усваја
Извјештај о пословању АД „Топлана“
Приједор у 2018. години.
2. Овај Закључак ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном гласнику града
Приједора“.
Број: 01-022-83 /19
Приједор,
Датум: 19.06.2019. године

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

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Ајдин Мешић,с.р.

91.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Ајдин Мешић,с.р.

92.
На основу члана 39. Статута града Приједора
("Службени гласник града Приједора" , број: 12/17)
и члана 142. Пословника Скупштине града
Приједора ("Службени гласник града Приједора“
број: 2/18), разматрајући Извјештај о пословању АД
„Градска тржница“ Приједор, у 2018. години,
Скупштина града Приједор је на Трећем засједању

Број: 4/19

Број: 01-022- 84/19
Приједор,
Датум: 19.06.2019. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Ајдин Мешић,с.р.

93.
На основу члана 39. Статута града Приједора
("Службени гласник града Приједора" , број: 12/17)
и члана 142. Пословника Скупштине града
Приједора ("Службени гласник града Приједора“
број: 2/18), разматрајући Извјештај о пословању
„Аутотранспорт Приједор“ а.д. Приједор за
2018.годину, Скупштина града Приједор је на
Четвртом засједању 24.сједнице одржаном дана
21.06.2019. године, донијела

ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извјештаја о пословању „Аутотранспорт
Приједор“ а.д. Приједор за 2018.годину

1. Скупштина Града Приједора усваја Извјештај
о пословању „Аутотранспорт Приједор“ а.д.
Приједор за 2018.годину.
2. Овај Закључак ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном гласнику града
Приједора“.
Број: 01-022-85/19
Приједор,
Датум: 21.06.2019. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Ајдин Мешић,с.р.
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Број: 4/19

94.

96.

На основу члана 39. Статута града Приједора
("Службени гласник града Приједора" , број: 12/17)
и члана 142. Пословника Скупштине града
Приједора ("Службени гласник града Приједора“
број: 2/18), разматрајући Извјештај о пословању ЈП“
Завод за изградњу града Приједор“ за 2018.годину,
Скупштина града Приједор је на Четвртом засједању
24.сједнице одржаном дана 21.06.2019. године,
донијела

На основу члана 39. Статута града Приједора
("Службени гласник града Приједора" , број: 12/17)
и члана 142. Пословника Скупштине града
Приједора ("Службени гласник града Приједора“
број: 2/18), разматрајући Извјештај о раду ИПЦ
„Козарски вјесник“ Приједор за 2018.годину,
Скупштина града Приједор је на Четвртом засједању
24.сједнице одржаном дана 21.06.2019. године,
донијела
ЗАКЉУЧАК

ЗАКЉУЧАК
1. Скупштина Града Приједора не усваја
Извјештај о раду ИПЦ „Козарски вјесник“
Приједор за 2018.годину.

1. Скупштина Града Приједора не усваја
Извјештај о пословању ЈП“ Завод за изградњу
града Приједор“ за 2018.годину.

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

2. Овај Закључак ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном гласнику града
Приједора“.
Број: 01-022-86/19
Приједор,
Датум: 21.06.2019. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Ајдин Мешић,с.р.

95.
На основу члана 39. Статута града Приједора
("Службени гласник града Приједора" , број: 12/17)
и члана 142. Пословника Скупштине града
Приједора ("Службени гласник града Приједора“
број: 2/18), разматрајући Извјештај о раду ЈУ
Спортска дворана „Младост“ Приједор за
2018.годину, Скупштина града Приједор је на
Четвртом засједању 24.сједнице одржаном дана
21.06.2019. године, донијела
ЗАКЉУЧАК

Број: 01-022-88/19
Приједор,
Датум: 21.06.2019. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Ајдин Мешић,с.р.

97.
На основу члана 39. Статута града Приједора
("Службени гласник града Приједора" , број: 12/17)
и члана 142. Пословника Скупштине града
Приједора ("Службени гласник града Приједора“
број: 2/18), разматрајући Извјештај о раду ЈУ
Позориште „Приједор“ Приједор у 2018. години,
Скупштина града Приједор је на Четвртом засједању
24.сједнице одржаном дана 21.06.2019. године,
донијела
ЗАКЉУЧАК
О усвајању Извјештајa о раду ЈУ Позориште
„Приједор“ Приједор у 2018. години

1. Скупштина Града Приједора не усваја
Извјештај о раду ЈУ Спортска дворана
„Младост“ Приједор за 2018.годину.

1. Скупштина Града Приједора усваја Извјештај
о раду ЈУ Позориште „Приједор“ Приједор у
2018. години.

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

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

Број: 01-022-87/19
Приједор,
Датум: 21.06.2019. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Ајдин Мешић,с.р.

Број: 01-022- 89/19
Приједор,
Датум: 21.06.2019. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Ајдин Мешић,с.р.
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Број: 4/19

98.
На основу члана 39. Статута града Приједора
("Службени гласник града Приједора" , број: 12/17)
и члана 142. Пословника Скупштине града
Приједора ("Службени гласник града Приједора“
број: 2/18), разматрајући Извјештај о раду ЈУ
Галерија „Сретен Стојановић“ Приједор у 2018.
години, Скупштина града Приједор је на Четвртом
засједању 24.сједнице одржаном дана 21.06.2019.
године, донијела

100.
На основу члана 39. Статута града Приједора
("Службени гласник града Приједора" , број: 12/17)
и члана 142. Пословника Скупштине града
Приједора ("Службени гласник града Приједора“
број: 2/18), разматрајући Извјештај о раду ЈЗУ „Дом
здравља“ Приједор у 2018. години, Скупштина града
Приједор је на Четвртом засједању 24.сједнице
одржаном дана 21.06.2019. године, донијела

ЗАКЉУЧАК

ЗАКЉУЧАК

1. Скупштина Града Приједора не усваја
Извјештај о раду ЈУ Галерија „Сретен
Стојановић“ Приједор у 2018. години.

1. Скупштина Града Приједора не усваја
Извјештај о раду ЈЗУ „Дом здравља“ Приједор
у 2018. години.

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

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

Број: 01-022-90/19
Приједор,
Датум: 21.06.2019. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Ајдин Мешић,с.р.

Број: 01-022-92/19
Приједор,
Датум: 21.06.2019. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Ајдин Мешић, с.р.

99.
На основу члана 39. Статута града Приједора
("Службени гласник града Приједора" , број: 12/17)
и члана 142. Пословника Скупштине града
Приједора ("Службени гласник града Приједора“
број: 2/18), разматрајући Извјештај о раду ЈУ
„Центар за приказивање филмова“ у 2018. години,
Скупштина града Приједор је на Четвртом засједању
24.сједнице одржаном дана 21.06.2019. године,
донијела
ЗАКЉУЧАК
1. Скупштина Града Приједора не усваја
Извјештај о раду ЈУ „Центар за приказивање
филмова“ у 2018. години.
2. Овај Закључак ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном гласнику града
Приједора“.
Број: 01-022-91/19
Приједор,
Датум: 21.06.2019. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Ајдин Мешић,с.р.

101.
На основу члана 39. Статута града Приједора
("Службени гласник града Приједора" , број: 12/17)
и члана 142. Пословника Скупштине града
Приједора ("Службени гласник града Приједора“
број: 2/18), разматрајући Извјештај о раду ЈЗУ
„Градска апотека“ Приједор у 2018. години,
Скупштина града Приједор је на Четвртом засједању
24.сједнице одржаном дана 21.06.2019. године,
донијела

ЗАКЉУЧАК
o усвајању Извјештајa о раду ЈЗУ „Градска апотека“
Приједор у 2018. години
1. Скупштина Града Приједора усваја Извјештај
о раду ЈЗУ „Градска апотека“ Приједор у 2018.
години.
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2. Овај Закључак ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном гласнику града
Приједора“.

Број: 01-022-93/19
Приједор,
Датум: 21.06.2019. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Ајдин Мешић, с.р.

102.
На основу члана 39. Статута града Приједора
("Службени гласник града Приједора" , број: 12/17)
и члана 142. Пословника Скупштине града
Приједора ("Службени гласник града Приједора“
број: 2/18), разматрајући Извјештај о раду ЈУ
„Центар за социјални рад“ Приједор у 2018. години,
Скупштина града Приједор је на Четвртом засједању
24.сједнице одржаном дана 21.06.2019. године,
донијела
ЗАКЉУЧАК
1. Скупштина Града Приједора не усваја
Извјештај о раду ЈУ „Центар за социјални рад“
Приједор у 2018. години.

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

Број: 01-022-94/19
Приједор,
Датум: 21.06.2019. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Ајдин Мешић, с.р.

103.
На основу члана 39. Статута града Приједора
("Службени гласник града Приједора" , број: 12/17)
и члана 142. Пословника Скупштине града
Приједора ("Службени гласник града Приједора“
број: 2/18), разматрајући Извјештај о раду ГО
„Црвени крст“ Приједор у 2018. години, Скупштина
града Приједор је на Четвртом засједању
24.сједнице одржаном дана 21.06.2019. године,
донијела

Број: 4/19

ЗАКЉУЧАК
o усвајању Извјештајa о раду ГО „Црвени крст“
Приједор у 2018. години
1. Скупштина Града Приједора усваја Извјештај
о раду ГО „Црвени крст“ Приједор у 2018.
години.
2. Овај Закључак ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном гласнику града
Приједора“.

Број: 01-022-95/19
Приједор,
Датум: 21.06.2019. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Ајдин Мешић, с.р.

104.
На основу члана 39. Статута града Приједора
("Службени гласник града Приједора" , број: 12/17)
и члана 142. Пословника Скупштине града
Приједора ("Службени гласник града Приједора“
број: 2/18), разматрајући Извјештај о спровођењу
„Акционог плана превенције кривичних дјела
почињених из мржње и предрасуда на подручју
града Приједора за период 2017-2021.године“ за
2018. годину, Скупштина града Приједор је на
Четвртом засједању 24.сједнице одржаном дана
21.06.2019. године, донијела
ЗАКЉУЧАК
o усвајању Извјештаја о спровођењу „Акционог
плана превенције кривичних дјела почињених из
мржње и предрасуда на подручју града Приједора
за период 2017-2021.године“ за 2018. годину
1. Скупштина Града Приједора усваја Извјештај
о спровођењу „Акционог плана превенције
кривичних дјела почињених из мржње и
предрасуда на подручју града Приједора за
период 2017-2021.године“ за 2018. годину.
2. Овај Закључак ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном гласнику града
Приједора“.
Број: 01-022-96/19
Приједор,
Датум: 21.06.2019. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Ајдин Мешић, с.р.
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105.
На основу члана 39. Статута града Приједора
("Службени гласник града Приједора" , број: 12/17)
и члана 142. Пословника Скупштине града
Приједора ("Службени гласник града Приједора“
број: 2/18), разматрајући Информацију о раду ЈУ
Народна библиотека „Ћирило и Методије“ у 2018.
години, Скупштина града Приједор је на Четвртом
засједању 24.сједнице одржаном дана 21.06.2019.
године, донијела

ЗАКЉУЧАК
o усвајању Информације о раду ЈУ Народна
библиотека „Ћирило и Методије“ у 2018. години

1. Скупштина
Града
Приједора
усваја
Информацију о раду ЈУ Народна библиотека
„Ћирило и Методије“ у 2018. години.

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

Број: 01-022-97 /19
Приједор,
Датум: 21.06.2019. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Ајдин Мешић, с.р.

106.
На основу члана 39. Статута града Приједора
("Службени гласник града Приједора" , број: 12/17)
и члана 142. Пословника Скупштине града
Приједора ("Службени гласник града Приједора“
број: 2/18), разматрајући Информацију о раду ЈУ
Музеј Козаре Приједор у 2018. години, Скупштина
града Приједор је на Четвртом засједању
24.сједнице одржаном дана 21.06.2019. године,
донијела
ЗАКЉУЧАК
o усвајању Информације о раду ЈУ Музеј Козаре
Приједор у 2018. години

Број: 4/19

1. Скупштина
Града
Приједора
усваја
Информацију о раду ЈУ Музеј Козаре
Приједор у 2018. години.

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

Број: 01-022-98/19
Приједор,
Датум: 21.06.2019. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Ајдин Мешић, с.р.

107.
На основу члана 39. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број: 97/16 и 36/19), члана 39. Статута Града
Приједора („Службени гласник Града Приједора“,
број: 12/17) и члана 142. Пословника Скупштине
града Приједора („Службени гласник Града
Приједора“, број: 2/18) разматрајући Извјештаје о
раду Јавних установа и предузећа чији је оснивач
град Приједор, Скупштина града Приједора је на
Четвртом засједању 24. сједнице, одржаном
21.06.2019. године, донијела

ЗАКЉУЧАК
1. Обавезују се директори Јавних установа и
предузећа чији је оснивач Град Приједор да
све оснивачке акте, као и Статуте установа и
предузећа доставе Одсјеку за стручне и
админстративне послове Скупштине града у
року од 15 дана од дана доношења
Закључка.
2. Овај Закључак ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном
гласнику града Приједора“.

Број: 01-022-99/19
Приједор,
Датум: 21.06.2019. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Ајдин Мешић, с.р.
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108.
На основу члана 39. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број: 97/16 и 36/19), члана 39. Статута Града
Приједора („Службени гласник Града Приједора“,
број: 12/17) и члана 142. Пословника Скупштине
града Приједора („Службени гласник Града
Приједора“, број: 2/18) разматрајући Извјештаје о
раду Јавних установа и предузећа чије је оснивач
град Приједор, Скупштина града Приједора је на
Четвртом засједању 24. сједнице, одржаном
21.06.2019. године, донијела

Међународног фестивала хорова „Златна
вила“ Приједор (у даљњем тексту
Фестивал).

(1)

(2)
ЗАКЉУЧАК
1. Задужује се Градоначелник града да
приликом давања сагласности на Статуте
Јавних установа и предузећа чији је оснивач
град Приједор достави на објаву у
„Службеном гласнику града Приједора“ како
сагласност тако и Статут установе и
предузећа.
2. Овај Закључак ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном
гласнику града Приједора“.
Број: 01-022-110/19
Приједор,
Датум: 21.06.2019. године

(1)

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Ајдин Мешић

АКТИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА
45.
На основу члана 82. став 3. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“
број: 97/16, 36/19) и члана 89. Статута Града
Приједор („Службени гласник Града Приједор“,
број: 12/17), Градоначелник Града Приједор доноси

ПРАВИЛНИК
о организовању Међународног фестивала хорова
„ЗЛАТНА ВИЛА“ Приједор
Члан 1.
(1) Овим правилником се одређују циљеви,
органи, принципи организовања, начини
финансирања, као и пратећи документи

Број: 4/19

(2)

(1)
(2)

Циљеви и карактер Фестивала
Члан 2.
Фестивал је трајно културно добро и
традиционална међународна културна
манифестација градског и републичког
значаја која се одржава бијенално (сваке
парне године)
у Приједору у првој
половини мјесеца маја.
Циљ
Фестивала
је
афирмисање
највреднијих класичних и савремених дјела
домаћих и страних аутора у области хорске
музике, подстицање развоја хорског
пјевања на нашем подручју, развијање
критичког односа према музичким
вриједностима, међусобно упознавање и
социјална кохезија, као и омогућавање
грађанима да присуствују међународном
културном програму високог умјетничког
квалитета.
Члан 3.
Своју
улогу
у
популаризацији
и
афирмисању хорског пјевања Фестивал
проводи током цијеле године и у години
када се не одржава, а кроз активност
Организационог одбора и Умјетничког
савјета Фестивала. Ова улога се огледа у
организовању Ревије дјечијег хорског
пјевања
„Мала Вила“, обиљежавању
Свјетског
дана
хорског
пјевања,
организовању концерата и праћењу рада
хорова у Приједору.
Начин организовања Ревије дјечијег
хорског пјевања „Мала Вила“ регулисан је
посебним правилником.
Члан 4.
Фестивал је међународни и има
такмичарски карактер.
Све појединости везане за начин
пријављивања и наступ хорова прописане
су посебним актом: Пропозицијама
Међународног фестивала хорова „Златна
вила“.

Организатор, органи и акта Фестивала
Члан 5.
(1) Извршни организатор и покровитељ
Фестивала је Град Приједор, а покровитељ
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је Министарство просвјете и културе у
Влади Републике Српске.
(2) Саорганизатори Фестивала су СКУД „Др
Младен Стојановић“, Приједор, СПД
„Вила“, Приједор и ЈУ Музичка школа
„Саво Балабан“, Приједор.
Члан 6.
(1) Органи Фестивала су Организациони
одбор
Фестивала,
предсједник
Организационог
одбора
Фестивала,
Умјетнички савјет Фестивала и Жири
Фестивала.
(2) Основни акти Фестивала су Правилник о
организовању Фестивала, Пропозиције о
учешћу на Фестивалу, Правилник о
наградама Фестивала, Правилник о раду
Жирија Фестивала и Правилник о
организовању Ревије дјечијег хорског
пјевања „Мала Вила“.
Организациони одбор Фестивала
Члан 7.
(1) Организациони одбор Фестивала броји 713 чланова, а именује га Градочачелник
Града Приједор на приједлог Одјељења за
друштвене дјелатности.
(2) У
састав
Организационог
одбора
Фестивала улазе представници културног,
просвјетног и јавног живота Града
Приједор.
Члан 8.
(1) Организациони одбор Фестивала може
пуноправно одлучивати и доносити
одлуке ако сједници присуствује више од
половине чланова, а одлуке доноси на
основу већине гласова присутних чланова.
(2) Мандат чланова Одбора је четири године
и може бити поновљен.
(3) Чланство у Организационом одбору може
престати и прије истека мандата усљед
неактивности
члана,
непровођења
закључака и одлука Одбора или кршења
правила Фестивала, те личних разлога
члана.
(4) Одлуку о престанку чланства у
Организационом
одбору
доноси
Градоначелник Града Приједор.
Члан 9.
(1) Организациони одбор Фестивала обавља
сљедеће послове:
- На приједлог Умјетничког савјета Фестивала,
усваја коначан приједлог и упућује

-

-

-

-

-

Број: 4/19

Градоначелнику на доношење основних
аката Фестивала: Правилник о организовању
Фестивала,
Пропозиције
Фестивала,
Правилник о раду Жирија Фестивала,
Правилник о наградама Фестивала и
Правилник о организовању Ревије дјечијег
хорског пјевања „Мала Вила“;
Именује Комисију за бројање гласова за
Награду публике;
Именује личности које ће уручити награде
побједничким хоровима;
Доноси све битне одлуке везане за успјешну
организацију Фестивала;
На приједлог Умјетничког савјета усваја
листу хорова учесника и чланове Жирија;
На приједлог Умјетничког савјета усваја
пратеће програме Фестивла;
Усваја програм Фестивала „Мала вила“;
Усваја финансијски план Фестивала;
Усваја Извјештај о организовању Фестивала
и Финансијски извјештај;
Усваја листу домаћина хорова;
Усваја програм обиљежавања Свјетског дана
хорског пјевања и
Одлучује о другим програмима везаним за
хорско пјевање, а који се одржавају на
подручју Града Приједор.
Члан 10.
(1) Oрганизациони одбор Фестивала има
четири редовне сједнице:
На првој сједници се врши предлагање
хорова учесника и чланова Жирија и
расписује јавни позив за учешће на
Фестивалу.
На другој сједници се сагледава број
пријављених хорова и предлаже пратећи
програм и Финансијски план Фестивала.
На трећој сједници се усваја пратећи
програм Фестивала, анализира степен
досадашње организованости и усвајају
појединачне обавезе и задужења у вријеме
трајања Фестивала.
Четврта сједница се организује
након
одржавања Фестивала и на њој се усвајају
извјештаји о организовању и финансирању,
те
анализира
начин
организовања
Фестивала.
(2) По потреби, Организациони одбор може
одржавати и ванредне сједнице.
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Предсједник Организационог одбора
Фестивала

-

-

Члан 11.
(1) Предсједник Организационог одбора
Фестивала, по својој функцији, је
Градоначелник Града Приједора.
(2) Предсједник Организационог одбора
Фестивала обавља сљедеће послове:
Именује и разрјешава дужности чланове
Организационог одбора Фестивала;
Именује и разрјешава дужности чланове
Умјетничког савјета Фестивала;
Предсједава сједницама Организационог
одбора Фестивала;
На приједлог Организационог одбора
доноси
све правилнике Фестивала, и
потписује одлуке и сва остала документа која
усваја Организациони одбор Фестивала;
Прати динамику организације Фестивала и
остваривање финансијског плана и
Из редова чланова Организационог одбора
Фестивала именује потпредсједника који га
замјењује у обављању послова у случају
његове спријечености.
Умјетнички савјет Фестивала
Члан 12.
(1) Умјетнички савјет Фестивала је стручно
тијело
Организационог
одбора
Фестивала које се брине о умјетничкој
вриједности хорова учесника, квалитету
чланова Жирија и умјетничком нивоу
пратећих програма.
(2) Умјетнички савјет Фестивала броји три
члана, а именује га Градоначелник на
приједлог Одјељења за друштвене
дјелатности.
(3) Умјетнички савјет своје одлуке доноси
консензусом.
(4) Мандат чланова умјетничког савјета је
четири године и може бити поновљен.
(5) Чланство у Умјетничком савјету може
престати и прије истека мандата усљед
неактивности
члана,
непровођења
закључака и одлука Организационог
одбора Фестивала, те личне одлуке
члана.
(6) Предсједник
Умјетничког
савјета
аутоматски је и члан Организационог
одбора Фестивала.
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Члан 13.
(1) Умјетнички савјет Фестивала обавља сљедеће
послове:
- Предлаже Организационом одбору хорове
који се директно позивају на Фестивал;
- Врши селекцију хорова који су се сами
прелиминарно пријавили на Јавни позив за
учешће на Фестивалу те прави избор учесника
из ове категорије;
- Предлаже Организационом одбору чланове,
предсједника и секретара Жирија;
- Предлаже
Организационом
одбору
Пропозиције о организовању Фестивала;
- Предлаже
организационом
одбору
Правилник о раду Жирија Фестивала;
- Предлаже
организационом
одбору
Правилник о наградама Фестивала;
- Утврђује распоред наступа хорова на
Фестивалу, као и распоред обавезних проба и
- Предлаже Организационом одбору пратећи
програм Фестивала.
Жири и награде Фестивала
Члан 14.
(1) Жири фестивала броји 3 до 5 чланова, а бира
га Организациони одбор на приједлог
Умјетничког савјета Фестивала.
(2) Начин
рада
Жирија
регулише
се
Правилником о раду Жирија.
Члан 15.
(1) Фестивалске награде се додјељују на основу
одлуке Жирија и гласова публике.
(2) Врсте и начин додјеле награда Фестивала
прописане су посебним актом: Правилником
о наградама Међународног фестивала
хорова „Златна вила“.
Стручна помоћ, обавезе саорганизатора и
финансирање
Члан 16.
(1) Стручне, техничке и административне
послове у раду органа Фестивала, као и
остале организационе послове обавља
Одјељење за друштвене дјелатности
Градске управе Града Приједор.
Члан 17.
(1) Обавезе саорганизатора Фестивала су
аплицирање за пројекте, организовање
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пратећих програма и преко својих
представника у Организационом одбору
Фестивала
учествовање у реализацији
осталих послова везаних за организацију
Фестивала.
Члан 18.
(1) Финансирање Фестивала сноси извршни
организатор и покровитељ Град Приједор, а
на основу Финансијског плана који се усваја
на почетку припрема Фестивала.
(2) Са циљем умањивања дотација Града
Приједора, Фестивал може тражити и друге
изворе финансирања: конкурси за пројекте
из области културе, спонзори и пријатељи.
Завршне одредбе
Члан 19.
(1) Измјене и допуне овог правилника доноси
Градоначелник
на
приједлог
Организационог одбора.
(2) Овај правилник ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику
Града Приједор“.
(3) Ступањем на снагу овог Правилника престаје
да важи Правилник о организовању
Међународног фестивала хорова „Златна
вила“ од 4. фебруара 2016. године, број 0206-2/2016.
Број: 02-6-2/19
Приједор,
Датум: 28. мај 2019. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миленко Ђаковић, с.р.

46.
На основу члана 8. став 2. алинеја 3.
Правилника о организовању Књижевних сусрета на
Козари („Службени гласника Града Приједор“, број:
7/18), Градоначелник Града Приједор доноси:
ПРАВИЛНИК
О НАГРАДАМА „КЊИЖЕВНИХ СУСРЕТА НА КОЗАРИ“
Члан 1.
(1) Овим правилником регулише се назив и
облик награде, мјесто и начин њиховог
уручења, услови које морају испуњавати
добитници те начин доношења одлука о
додјељивању награде Књижевних сусрета на
Козари.

Број: 4/19

Члан 2.
(1) „Књижевни сусрети на Козари“ традиционално
додјељују двије награде:Награду Књижевних
сусрета на Козари „Скендер Куленовић“ и
Награду Књижевних сусрета на Козари
„Књижевни вијенац Козаре“.
Члан 3.
(1) Награда „Скендер Куленовић“ додјељује
се за појединачна дјела свих књижевних родова и
врста, сваке године, за дјела која су изашла у
прошлој години, осим у години када се додјељује
„Књижевни вијенац Козаре“.
(2) Награда се састоји од Повеље „Скендер
Куленовић“ и новчаног износа од 3.000,00 КМ
(1.500,00 евра).
(3)
Добитник ове награде обавезан је
уступити, без накнаде, ауторска права за издавање
књиге изабраних дјела у Библиотеци „Књижевни
сусрети на Козари“, у едицији „Овјенчани“.
Члан 4.
(1) Награда „Књижевни вијенац Козаре“ додјељује
се за свеукупно књижевно стваралаштво и
допринос српској књижевности (за животно
дјело). Ова награда нема одређену динамику
додјељивања, већ се уручује у изузетним
приликама, као што су јубилеји везани за живот
и рад књижевника.
(2) Награда се састоји од Повеље „Књижевни
вијенац Козаре“ и новчаног износа 5.000,00
КМ (2.500,00 евра).
(3) Добитник ове награде обавезан је уступити,
без накнаде, ауторска права за издавање
књиге изабраних дјела у Библиотеци
„Књижевни сусрети на Козари“ у едицији
„Овјенчани“.
Члан 5.
(1) Организациони одбор је раније усвојио облик
и текст повеља за награду Сусрета, а дјело је
академског сликара Зорана Совиља из
Београда.
Члан 6.
(1) Повеље награда „Скендер Куленовић“ и
„Књижевни вијенац Козаре“ додјељује Град
Приједор, а уручују се добитнику у оквиру Свечане
академије Сусрета у Позоришту Приједор, а уручује
их предсједник Организационог одбора Сусрета,
Градоначелник Града Приједор.
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(2) Новчани дио награда традиционално
додјељује спонзор награда, а доказ о уплати
спонзор уручује добитнику на Централној
књижевној манифестацији која се одржава на
Мраковици.
(3) Новчани износ награде уплаћује се на
рачун добитника, најкасније петнаест дана од
уручења повеља.
Члан 7.
(1) Награде „Скендер Куленовић“ и
„Књижевни вијенац Козаре“ додјељују се писцима
чије дјело припада српској књижевности.
(2) Изузетно, награде се могу додијелити и
писцима који не припадају корпусу српске
књижевности, а који су освједочени пријатељи
српског народа и који су дали допринос српској
књижевности и култури.
Члан 8.
(1) Одлуку о додјели награда „Скендер
Куленовић“ и „Књижевни вијенац Козаре“ доноси
Жири састављен од три (3) члана који одлуке доноси
већином гласова.
(2) Жири за додјелу награда, као и његовог
предсједника, именује Организациони одбор
Сусрета, на првој редовној сједници.
(3) Жири се бира из редова књижевника те
професора и научних радника из области
књижевности.
Члан 9.
(1) Одлуку о додјели награда, Жири презентује
на верификацију Организационом одбору Сусрета
на редовној сједници Одбора која се одржава у
првој половини септембра.
(2) Образложење о додјели награда презентује
један од чланова Жирија.
(3 ) Након верификације на Организационом
одбору, исти дан, на конференцији за медије,
одлука Жирија се саопштава јавности.
Члан 10.
(1) У доношењу одлука Жири ради самостално
на основу својих научних, умјетничких, естетских и
моралних начела, уз поштовање правилника
Сусрета и придржавање принципа праведности и
непристрасности.
(2) Жири за додјелу награда „Скендер
Куленовић“ и „Књижевни вијенац Козаре“ састаје се
у Приједору најмање два пута: на првој,
конститутивној сједници Жири се договара о начину
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рада, а на другој сједници доноси коначну одлуку о
додјели Награде.
(3) Између ових сједница Жири комуницира
електронским путем.
(4) До краја јуна мјесеца, Жири је обавезан
саопштити ужи избор кандидата за Награду.
(5) Уз одлуку о додјели Награде, Жири је дужан
написати образложење о додјели Награде које
потписује предсједник Жирија.
(6) Организатор задржава право објављивања
образложења Жирија у публикацијама Књижевних
Сусрета на Козари.
(7) Жири у пуном саставу присуствује
одржавању завршних манифестација Сусрета, а
прије уручења награда, на Свечаној академији,
извјестилац Жирија чита саопштење о додјели
награда.
(8) Чланови Жирија, у договору са
организатором,
дужни
су
присуствовати
конференцијама за медије.
(9) За свој рад чланови Жирија добијају
одређену
новчану
накнаду
коју
утврђује
Организациони одбор сваке године, у складу са
финансијским пројекцијама Сусрета.
(10) Новчана накнада члановима Жирија се
исплаћује жиралним путем, најкасније осам дана од
завршетка Сусрета, а на основу претходно
потписаног уговора са Организатором.
Члан 11.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику Града
Приједор“.
Члан 12.
Измјене и допуне овог правилника
доноси Градоначелник на основу
приједлога Организационог одбора Сусрета.
Члан 13.
Ступањем на снагу овог правилника
престаје да важи Правилник о наградама
„Књижевних сусрета на Козари“ („Службени гласник
Града Приједор“, број: 9/18).

Број: 02-052-14/19
Приједор,
Датум: 19.6.2019. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миленко Ђаковић, с.р.
Предсједник
Организационог
одбора
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47.
На основу члана 82. став 3. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“
број: 97/16 и 36/19) и члана 89. Статута Града
Приједор („Службени гласник Града Приједор“ број:
12/17), Градоначелник Приједора доноси
ПРАВИЛНИК
о додјели стипендија Града Приједор ученицима
средњих школа и студентима првог циклуса на
високошколским установама
I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Правилником о додјели стипендија Града Приједор
ученицима средњих школа и студентима првог
циклуса студија на високошколским установама, (у
даљем тексту: Правилник), прописују се услови,
начин, критеријуми и поступак за додјелу
стипендија Града Приједор.
Члан 2.
Назив стипендије је: Стипендија Града Приједор (у
даљем тексту: Стипендија).
Члан 3.
Средства за Стипендију обезбјеђују се у буџету Града
Приједора.
Члан 4.
Износ средстава из буџета Града Приједор за
стипендирање ученика и студената, утврђује
Скупштина Града Приједор, својом одлуком,
најкасније до 30. 06. текуће године, за наредну
школску/академску годину.
Члан 5.
Ученицима средњих школа и редовним студентима
првог циклуса у високошколским установама
додјељују се три врсте стипендија:
1. Стипендије према социјалном статусу,
2. Стипендије за дефицитарна занимања, и
3. Стипендије за успјех у школи, односно на студију.
Стипендију према социјалном статусу остварују сви
редовни ученици друге и виших година средње
школе и студенти друге и виших година студија, који
испуњавају опште и посебне услове из овог
Правилника. Број Стипендија за успјешне
ученике/студенте и за дефицитарна занимања,
утврђује се Одлуком о расписивању Јавног конкурса
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и расположивим буџетским средствима, у складу са
Одлуком Скупштине Града Приједор о издвајању
средстава из буџета Града Приједор, за
стипендирање ученика и студената.
Ученик или студент може поднијети пријаву само за
једну врсту стипендије.
Члан 6.
За додјелу стипендија из члана 5. овога Правилника,
могу конкурисати ученици и студенти који имају
пребивалиште на подручју града Приједор, и који
испуњавају сљедеће опште услове:
а) да су држављани Републике Српске / Босне и
Херцеговине;
б) да имају пребивалиште на подручју града
Приједор у непрекидном трајању, дужем од четири
године прије подношења пријаве на конкурс;
в) да је редован ученик oдносно студент првог
циклуса , да први пут уписује разред средње школе,
односно годину студија, да ученик није обновио
ниједан разред у уписаној средњој школи, а студент
да није обновио ниједну годину студирања на
уписаној високошколској установи;
г) да ученик није старији од 20 година, а студент од
26 година;
д) да ученик, у току школовања, у уписаној средњој
школи има примјерно владање, а студент да у току
студирања на високошколској установи, није
дисциплински одговарао за повреде етичког
кодекса установе;
ђ) да ученик, односно студент не прима стипендију
из других јавних извора стипендирања.
Члан 7.
Стипендија се додјељује за једну школску годину, и
то за десет мјесеци у години.
Стипендија се додјељује на основу Јавног конкурса који расписује Градоначелник Града Приједор, и
проведеног поступка по овом Правилнику.
Члан 8.
Ученици и студенти имају право на једну стипендију
из јавних извора стипендирања.
Стипендија се не одобрава за вријеме апсолвентског
стажа.
Члан 9.
Стипендија је неповратна.
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Ученик или студент који је у току исте школске
године остварио право на стипендију и из других
јавних извора стипендирања, дужан је у року од 15
дана о томе обавијестити Одјељење за друштвене
дјелатности, ради раскида Уговора о стипендирању.
Ученик или студент, који неоправдано прекине
школовање у школској години у којој је остварио
право на стипендију, губи право на стипендију од
тренутка прекида школовања и дужан је вратити
Граду, примљени износ стипендије од тренутка
прекида школовања.
Уколико ученик или студент који је добио
стипендију Града Приједор одустане од исте, право
на стипендију остварује сљедећи ученик или студент
са ранг листе, из исте категорије.
Члан 10.
Административне и стручне послове у поступку
додјељивања стипендија обавља Одјељење за
друштвене дјелатности.
Члан 11.
Исплата стипендија за текућу школску-академску
годину вршиће се на основу уговора о
стипендирању, у 10 једнаких мјесечних рата.
Исплата стипендија вршиће се путем текућег рачуна,
на име ученика, односно студента.
Исплату стипендија, и све друге финансијске
послове у вези стипендија - обавља Одјељење за
финансије Града Приједор.
Члан 12.
Jaвни конкурс за додјелу стипендија редовним
ученицима средњих школа и редовним студентима
првог циклуса у високошколским установама
расписује Градоначелник Града Приједор, крајем
септембра мјесеца - за додјелу стипендија
ученицима, и у првој половини новембра за додјелу
стипендија студентима. Јавни конкурс се објављује
у седмичним новинама, и на интернет страници
Града Приједора.
Пријаве на конкурс за додјелу стипендија се
подносе Одјељењу за друштвене дјелатности Града
Приједор, у року од 15 (петнаест) дана од дана
објављивања у седмичним новинама, и на интернет
страници Града Приједор. Уколико Конкурс не буде
објављен истовремено, рок ће се рачунати од дана
посљедње објаве.
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Ученици и студенти остварују право на стипендију за
једну школску годину по конкурсу из става 1. овог
члана.
II - СТИПЕНДИЈЕ ПРЕМА СОЦИЈАЛНОМ СТАТУСУ

Члан 13.
Ученици и редовни студенти који конкуришу за
додјелу стипендија према социјалном статусу,
поред општих услова наведених у члану 6. овог
правилника, морају испуњавати и један од
сљедећих услова:
1. да су дјеца погинулих бораца,
2. да су дјеца ратних војних инвалида од I
(прве) до V (пете) категорије,
3. да су дјеца без оба родитеља,
4. да су дјеца самохраних родитеља,
5. да су један или оба родитеља незапослена
са утврђеним социјалним статусом,
6.
да су ученик или студент особе са
инвалидитетом, и да су корисници права на туђу
његу и помоћ,
7. да су чланови породица са четворо и више
дјеце и
8. да су дјеца родитеља са статусом цивилна
жртва рата или да су сами цивилна жртва рата.
Члан 14.
Социјални статус се утврђује на основу приложене
документације, издате од стране надлежних
установа. Као доказ о испуњавању услова,
наведених у члану 13. овог правилника, ученик
средње школе, и студент првог циклуса прилажу:
- рјешење надлежног органа о породичној - личној
инвалиднини, којим се доказује: да је подносилац
пријаве на конкурс дијете палог бораца или РВИ од I
(прве) до V (пете) категорије, дијете цивилне жртве
рата, или да је цивилна жртва рата;
- увјерење Центра за социјални рад, којим се
доказује да је подносилац пријаве на конкурс-дијете
без оба родитеља;
- увјерење Центра за социјални рад, којим се
доказује: да је подносилац пријаве на конкурсдијете самохраног родитеља, и да се налази у стању
социјалне угрожености;
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- увјерење Центра за социјални рад, којим се
доказује: да је подносилац пријаве на конкурс
дијете из породице са утврђеним социјалним
статусом, утврђеног рјешењем Центра за социјални
рад;
- рјешење Центра за социјални рад, којим се
доказује да је подносилац пријаве на конкурс-дијете
из породице са четворо и више дјеце;
- увјерење Центра за социјални рад, којим се
доказује: да је подносилац пријаве на конкурс особа
са инвалидитетом, и корисник права на туђу његу и
помоћ утврђену рјешењем Центра за социјални рад;
- извод из евиденције за незапослене чланове
домаћинства-Завод за запошљавање,
- доказ о мјесечним примањима (потврда или
увјерење послодавца о мјесечним приходима за
задња три мјесеца прије расписивања конкурса, чек
од пензије, остали докази о примањима),
- кућну листу, у којој су наведени сви чланови
домаћинства.
III - СТИПЕНДИЈЕ ЗА ДЕФИЦИТАРНА ЗАНИМАЊА
Члан 15.
Право на додјелу стипендије за дефицитарна
занимања имају:
1. ученици средњих школа који испуњавају опште
услове наведене у члану 6. овог Правилника, који
први пут уписују други и више разреде средње
школе, који похађају редовно средњу школу
одговарајућег усмјерења, у занимању које је
утврђено као дефицитарно, са просјеком оцјена од
3,5 и више.
2. редовни студенти друге и виших година студија
дефицитарниих занимања/струка, који испуњавају
опште услове наведене у члану 6. овог Правилника,
који су први пут уписали годину студија, и који су
положили испите из претходних година студија на
уписаној високошколској установи, са просјеком
оцјена 7,50 и више.
Члан 16.
Као доказ о испуњавању услова из члана 16. ученик
средње школе и студент првог циклуса прилажу:
- увјерење/потврду да је ученик први пут уписао
школску годину, као редован ученик одговарајућег
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усмјерења, у занимању које је утврђено као
дефицитарно;
- потврду о просјеку оцјена из средње школе или
свједочанство о завршеним разредима средње
школе,
- потврду школе о примјерном владању за ученика,
- увјерење/потврду да је студент први пут уписао
студијску годину, као редован студент друге и виших
година студија дефицитарниих занимања/струка,
- копију прве стране индекса, са сликом студента и
бројем досијеа;
- потврду о просјеку оцјена са високошколске
установе,
- потврду високошколске установе да студент није
дисциплински одговарао,
Члан 17.
Градоначелник ће приликом доношења Одлуке о
расписивању
Јавног
конкурса,
утврдити
дефицитарна занимања за наредну школску годину,
на основу података добијених од Завода за
запошљавање РС - филијала Приједор, Привредне
коморе Републике Српске - Подручна привредна
комора Бања Лука, Канцеларија Приједор, Занатскопредузетничке коморе Приједор, Привредног
савјета Града Приједор и Агенције за економски
развој „ПРЕДА – ПД“.
IV - СТИПЕНДИЈЕ ЗА ОСТВАРЕНИ УСПЈЕХ У ШКОЛИ И
НА ПРВОМ ЦИКЛУСУ СТУДИЈА
Члан 18.
Право на додјелу стипендије за успјех у школи,
односно на студију имају:
1. редовни ученици који први пут уписују други,
трећи или четврти разред средње школе, који
испуњавају услове наведене у члану 6. овог
правилника, и ако су завршили претходне школске
године са просјеком оцјена 4,50 и више.
2. редовни студенти који су први пут уписали другу и
више године студија, који испуњавају услове
наведене у члану 6. овог правилника, и ако су
положили све испите из претходних година студија
на уписаној високошколској установи, са просјеком
оцјена 9,00 и више.
Члан 19.
Као доказ о испуњавању услова наведених у
претходном ставу овог члана, ученик средње школе,
и студент првог циклуса прилажу:
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- увјерење/потврду да је ученик први пут уписао
школску годину, као редован ученик,

основу успјеха, предност има ученик или студент
који има виши просјек оцјена.

- потврду о просјеку оцјена из средње школе или
свједочанство о завршеним разредима средње
школе,

У случају да два ученика или студента имају исти
број бодова и исти просјек оцјена, предност има
ученик/студент који похађа наставу у вишој години
школе, односно факултета.

- увјерење/потврду да је студент први пут уписао
студијску годину, као редован студент друге и виших
година студија,
- копију прве стране индекса, са сликом студента и
бројем досијеа;
- потврду о свим положеним испитима са наведеним
просјеком оцјена са високошколске установе,
- потврду високошколске установе да студент није
дисциплински одговарао.
Члан 20.

Члан 24.
Све пријаве на конкурс за додјелу стипендија
разматра Комисија за додјелу стипендија
ученицима и студентима (у даљем тексту: Комисија)
коју именује Градоначелник Града Приједор и која
броји три члана. Комисија ради у сједницама, а
одлуке доноси јавним гласањем. Одлука Комисије
се сматра усвојеном, ако за њу гласа већина од
укупног броја чланова Комисије. Комисија је дужна
поштовати и радити у складу са одредбама овога
правилника.

Стипендије се додјељују према одвојеним ранг
листама за ученике и за студенте.

Комисија је дужна, у року од 7 (седам) дана од дана
затварања конкурса, утврдити тачан број пристиглих
пријава на конкурс за додјелу стипендија.

Члан 21.
Успјех ученика у претходној школској години се
бодује на слиједећи начин:
а) оцјена од 4,50 до 4,74 - 2 бода,
б) оцјена од 4,75 до 4,99 – 4 бода,
в) оцјена 5,00 - 6 бодова;
Успјех студента у претходној академској години,
бодује се на сљедећи начин:
а) оцјена од 9,00 до 9,30 - 4 бода,
б) оцјена од 9,31 до 9,50 - 6 бодова,
в) оцјена од 9,51 до 9,80 - 8 бодова,
г) оцјена од 9,81 до 10,00 - 10 бодова.

Комисија је дужна да размотри пријаве у року од 30
(тридесет) радних дана од дана затварања конкурса
за додјелу стипендија, и у наредних 7 (седам) дана
да утврди ранг листу.

Члан 22.
Уписани разред и година студија се бодују на
сљедећи начин:
а) ученик другог разреда и студент друге године - 2
бода,
б) ученик трећег разреда и студент треће године - 4
бода,
в) ученик четвртог разреда и студент четврте године
- 6 бодова,
г) студент пете године - 8 бодова,
д) студент шесте године - 10 бодова.
Члан 23.
У случају када два или више ученика, или студената,
имају једнак број бодова за додјелу стипендије по

Комисија о своме раду води записник.
Члан 25.
Документација коју уз пријаву прилажу кандидати,
мора бити у оригиналу или овјерена копија.
Непотпуне и неблаговремене пријаве, неће се узети
у разматрање.
Члан 26.
Студенти и ученици који нису остварили право на
стипендију,
имају
право
на
приговор
Градоначелнику града Приједор, у року 7 (седам)
дана од дана објављивања прелиминарне ранг
листе на сајту града Приједор. Приговоре разматра
Градоначелник, те утврђује коначну ранг листу, која
се објављује на званичном сајту Града Приједор.

V - ОДЛУКА И УГОВОР О СТИПЕНДИРАЊУ
Члан 27.
На основу утврђених коначних ранг листи,
Градоначелник доноси Одлуку о додјели
стипендија.
У изузетним случајевима Градоначелник може
одобрити стипендију студентима и ученицима и
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мимо критеријума из овог правилника о чему
доноси посебан акт.
Право на стипендију се признаје и стипендија
додјељује добитницима стипендије од редног броја
1 (један), на одговарајућој ранг листи, до броја
утврђених стипендија у складу са чланом 13. овога
правилника.
Члан 28.
На основу Одлуке о додјели стипендија Град
Приједор и ученик/студент коме је признато право
на стипендију (у даљем тексту: стипендиста)
закључују уговор о стипендирању, који садржи:
- податке о уговорним странама,
- назив школе (смјер) или високошколске установе
(студијски програм),
- разред или година студија,
- вријеме за које се стипендија додјељује,
- висина и начин исплате стипендије,
- рокови исплате стипендије,
- одредбе о враћању стипендије ако прима
стипендију из других јавних извора финансирања
или ако неоправдано прекине школовање у
школској години у којој је остварио право на
стипендију,
- и друга права и обавезе уговорних страна.
Уговор о стипендирању Одјељење за друштвене
дјелатности Града Приједор доставља (ради исплате
стипендије стипендисти) Одјељењу за финансије
Града Приједор.
VI - ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

48.
На основу члана 59. став 1. тачка 12)
Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19)
и члана 69. став 1. тачка 14) Статута Града
Приједор („Службени гласник Града Приједор“,
број: 12/17), Градоначелник Града Приједор,
доноси
ОДЛУКУ
о давању сагласности на Пословник о раду Стручног
колегијума ЈУ „Матични музеј Козаре Приједор“ у
Приједору
I
Даје се сагласност на Пословник о раду
Стручног колегијума ЈУ „Матични музеј Козаре
Приједор“ у Приједору, број: 34-4/19 од 27.5.2019.
године.
II
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града
Приједор“.

Број: 02-023-4/19
Приједор,
Датум: 18.6.2019. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миленко Ђаковић, с.р.

49.

Члан 29.
Ступањем на снагу овога правилника, престаје да
важи Правилник о стипендирању студената и
ученика у граду Приједор („Службени гласник града
Приједора“ број: 9/12).
Члан 30.
Овај правилник ступа на снагу даном доношења и
биће објављен у „Службеном гласнику Града
Приједор“.

Број: 02-052-13/19
Приједор,
Датум: 10.06.2019.године

Број: 4/19

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миленко Ђаковић, с.р.

На основу члана 82. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник Републике Српске",
број: 97/16) и члана 89. Статута града Приједора
("Службени гласник града Приједора", број: 12/17),
Градоначелник Приједора, доноси

ОДЛУКУ
1. Одобравају се новчана средства у укупном
износу од 34.500,00 КМ, ИПЦ „Козарски вјесник“
Приједор за суфинансирање трошкова рада ових
медијских кућа у 2019. години, како слиједи:
- износ од 23.000,00 КМ за Козарски вјесник,
- износ од 11.500,00 КМ за Радио телевизију
Приједор.
2. Средства из тачке 1. ове одлуке исплатити
из Буџета града Приједора, са позиције број 22,
потрошачка јединица 00740123, економски код
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415200 – Грантови у земљи -Учешће у финансирању
Козарског вјесника, на жиро рачун број: 562-00700002639-92, отворен код НЛБ Развојне банке, ЈИБ:
4400692240009.
3. Ова одлука ступа на снагу даном
доношења, а о извршењу исте стараће се Одјељење
за финансије и иста ће бити објављена у "Службеном
гласнику града Приједора".

Број: 02-40-1540/19
Приједор,
Датум: 23.05.2019.године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миленко Ђаковић, с.р.

50.
На основу члана 82. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник Републике Српске",
број: 97/16) и члана 89. Статута града Приједора
("Службени гласник града Приједора", број: 12/17),
Градоначелник Приједора, доноси
ОДЛУКУ
1. Одобравају се новчана средства у укупном
износу од 34.500,00 КМ, ИПЦ „Козарски вјесник“
Приједор за суфинансирање трошкова рада ових
медијских кућа у 2019. години, како слиједи:
- износ од 23.000,00 КМ за Козарски вјесник,
- износ од 11.500,00 КМ за Радио телевизију
Приједор.
2. Средства из тачке 1. ове одлуке исплатити
из Буџета града Приједора, са позиције број 22,
потрошачка јединица 00740123, економски код
415200 – Грантови у земљи -Учешће у финансирању
Козарског вјесника, на жиро рачун број: 562-00700002639-92, отворен код НЛБ Развојне банке, ЈИБ:
4400692240009.
3. Ова одлука ступа на снагу даном
доношења, а о извршењу исте стараће се Одјељење
за финансије и иста ће бити објављена у "Службеном
гласнику града Приједора".

Број: 02-40-1835/19
Приједор,
Датум: 24.06.2019.године

Број: 4/19

51.
На основу члана 82. став 3. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник Републике Српске",
број: 97/16), и члана 89. Статута града Приједора
("Службени гласник града Приједора", број:12/17),
Градоначелник Приједора, доноси
ОДЛУКУ
I
Одобравају се новчана средства у износу од
32.500,00 КМ Удружењу пензионера града Приједор
на име помоћи пензионерима, a према Плану
утрошка средстава из буџета града Приједора за
помоћ пензионерима у 2019.години.
II
Буџетом града Приједора за 2019.годину
планирана су средства у износу од 220.873,00 КМ, за
Учешће у финансирању једнократних помоћи,
упућивања на бањско лијечење и трошкова дијела
сахрана пензионера града Приједор. Укупно
одобрена средства по овој одлуци износе 32.500,00
КМ, а у складу са Планом утрошка новчаних
средстава из Буџета града Приједора за помоћ
пензионерима у 2019.години и биће уплаћена на
жиро рачун Удружења пензионера града Приједор,
број: 5520210002078229, отворен код Hipo Alpe Adria
Bank.
III
Задужује се подносиоц захтјева да достави
финансијски извјештај (рачуне) о утрошеним
средствима, у року од седам дана, од дана утрошка
истих.
IV
За реализацију ове одлуке задужује се
Одјељење за финансије града Приједора.
V
Ова одлука ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у "Службеном гласнику града
Приједора".
Број: 02- 40-264-1/19
Приједор,
Датум: 13.05.2019.године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миленко Ђаковић, с.р.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миленко Ђаковић, с.р.
52.
На основу члана 82. став 3. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
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број 97/16) и члана 89. Статута Града Приједора
(„Службени гласник Града Приједора“, број: 12/17)
градоначелник Приједора, доноси:
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за процјену штете
узрoковане поплавама на грађевинским објектима
у мјесецу мају, 2019. године
I
Именује се Комисија за процјену штете узроковане
поплавама, грађевинским и објектима оштећењима
у мјесецу маjу, 2019. године, у следећем саставу:
Тим 1.
1. Рајка Здјелар – вођа тима,
2. Бошко Стојанчић - члан,
Тим 2.
1. Младен Мартић – вођа тима,
2. Милијана Мармат – члан,
Тим 3.
1. Сања Латиновић – вођа тима,
2. Лидија Кевић – члан,
Тим 4.
1. Јелена Радоњић – вођа тима,
2. Владана Пецаљ – члан,
Тим 5.
1. Марко Топић – вођа тима.
2. Биљана Родић – члан,
Тим 6.
1. Милош Марчетић – вођа тима,
2. Младен Симатовић – члан,
Тим 7.
1. Тихомир Јовановић – вођа тима,
2. Бојан Хргар – члан,
Тим 8.
1. Јелена Мајкић – вођа тима,
2. Младен Ступар – члан.

II
Задатак Комисије- тимова из тачке I овог рјешења је
да увидом у стање на грађевинским објектима на
подручјима која су захваћена поплавама у мјесецу
мају 2019.године, утврди чињенично стање и сачини
записник о истом, са фото документацијом.
III
Обавезује се Комисија - тимови да одмах приступи
извршењу датог задатка, те да записник и фото
документацију о чињеничном стању доставе
Градоначелнику града Приједор.

Број: 4/19

IV
Задужује се Златко Ритан, Савјетник Градоначелника
за капиталне пројекте и инфраструктуру, да
координира рад тимова.
V
Ово рјешење ступа на снагу одмах и биће објављено
у“ Службеном гласнику Града Приједора“.
Број: 02-111-100/19
Приједор,
Датум: 20.05.2019. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миленко Ђаковић, с.р.

53.
На основу члана 82. став 3. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број 97/16) и члана 89. Статута Града Приједора
(„Службени гласник Града Приједора“, број: 12/17)
градоначелник Приједора, доноси:
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за процјену штете
узрoковане поплавама на инфраструктурним
објектима, клизиштима и осталим оштећењима
насталим у мјесецу мају, 2019. године
I
Именује се Комисија- тимови за процјену штете
узроковане поплавама, на инфраструктурним
објектима, клизиштима и осталим оштећењима
насталим у мјесецу мају, 2019. године, у следећем
саставу:
Тим 1.
1. Бранко Шврака – вођа тима,
2. Васиљ Стојановић -члан
Тим 2.
1. Ђуро Умићевић – вођа тима и
2. Немања Савановић – члан.
II
Задатак Комисије - тимова из тачке I овог Рјешења је
да изврши увид у стање на инфраструктурним
објектима, клизиштима и осталим оштећењима
насталим у мјесецу мају, 2019. године.
Процјена се врши на подручјима погођеним
поплавама чији су инфраструктурни објекти,
клизишта и остали оштећени објекти оштећени
усљед појаве поплава, према појединачним
пријавама по Мјесним заједницама и у Одсјеку за
саобраћај, комуналне послове и заштиту животне
средине и имовинско стамбене послове.
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III
На основу теренских записника са фото
документацијом, Комисија- тимови ће сачинити
Извјештај о процјени насталих штета према Збирној
спецификацији процијене штете, и доставити
градоначелнику Града Приједора.

Ово
доношења.

Рјешење

IV
ступа

Број: 02-111-98/19
Приједор,
Датум: 20.05.2019. године

на

снагу

даном

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миленко Ђаковић, с.р.

Број: 4/19

II – Задатак Комисије је да у складу са Упутством о
јединственој методологији за процјену штета од
елементарних непогода („Службени гласник
Репблике Српске“ број: 16/04.), и на основу података
појединачних- стручних комисија за процјену штета
на поплављеном подручју града Приједора, сачини
збирни извјештај о процјени штета на подручју града
Приједора.
Извјештај о процјени штета комисија је дужна је
израдити у складу са тачком 94. наведеног Упутства
у виду елебората у коме се дају табеле резултата,
гдје се за сваку табелу треба дати одговарајући
коментар, те тако урађен елаборат доставити
Републичкој комисији за процјену штета, Заводу за
статистику Републике Српске и Републичкој управи
цивилне заштите.

54.
На основу члана 82. став 3. Закона о локалној
самоуправи („Службени
гласник Републике
Српске“, број: 97/16) и члана 89. Статута Града
Приједор („Службени гласник града Приједор“,
број:12/17), Градоначелник града Приједор , доноси
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Градске комисије за процјену штете
на поплављеном подручју града Приједора

III - Oво рјешење ступа на снагу даном доношења и
биће објављено у „Службеном гласнику Града
Приједор“.

Број: 02-111-97 /19
Приједор,
Датум: 20.05.2019.године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миленко Ђаковић, с.р.

55.
I - Именује се Градска комисије за процјену штете
на поплављеном подручју града Приједора, у
сљедећем саставу:
1. Миленко
Ђаковић,
Градоначелник.........
предсједник Комисије
2. Мирјана Комљеновић, начелник Одјељења за
просторно уређење ................................ члан,
3. Татјана Марић, шеф Одсјека за
пољопривреду ...................................... члан,
4. Златко Ритан, Савјетник Градоначелника за
капиталне пројекте и инфраструктуру ...... члан,
5. Биљана Малбашић, начелник Одјељења за
финансије ................................................. члан,
6. Милан Гламочанин, шеф Одсјека за мјесне
заједнице ................................................. члан,
7. Душан Врањеш, шеф Одсјека цивилне заштите
................................................................... члан,
8. Адмира Кличић, шеф Одсјека за информационо
комуникационе технологије........................ члан,
9. Ирена Стојаковић, Самостални стручни
сарадник за нормативно-правне послове и
другостепени поступак ....................... сектетар.

На основу члана 82. став 3. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник Републике Српске",
број: 97/16) и члана 89. Статута града Приједора
("Службени гласник Града Приједора", број: 12/17),
градоначелник Града Приједора, доноси
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за процјену штете
проузроковане поплавама у мјесецу мају
2019.године на подручју града Приједора, код
привредних субјеката
I
Именује се Комисија за процјену штете
проузроковане поплавама у мјесецу мају
2019.године на подручју града Приједора, код
привредних субјеката, у следећем саставу:
1. Жељко Граховац – предсједник,
2. Саша Каралић – члан,
3. Ранка Палалић – члан,
4. Ирена Матијаш - члан и
5. Бојан Јојић – члан.
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II
Задатак Комисије, из става I овог Рјешења, је
да изврши теренски обилазак, процјену и обрачун
штете проузроковане поплавама у мјесецу мају
2019.године, код привредних субјеката на подручју
града Приједора.
III
Комисија ће процјену настале штете обавити
на подручју погођеним поплавама и на оним
привредним субјектима чија је имовина оштећена
усљед те појаве.
IV
Обавезује се Комисија да одмах приступи
извршењу датог задатка, те да извјештај о процјени
насталих штета, достави градоначелнику Града
Приједора.
V
Ово Рјешење ступа на снагу даном
доношења и биће објављено у Службеном гласнику
Града Приједора.

Број: 02-111-96/19
Приједор,
Датум: 20.05.2019. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миленко Ђаковић, с.р.

56.
На основу члана 82. став 3. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник Републике Српске",
број: 97/16) и члана 89. Статута града Приједора
("Службени гласник Града Приједора", број: 12/17),
градоначелник Града Приједора, доноси
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за процјену штете
проузроковане поплавама у мјесецу мају
2019.године на подручју града Приједора, у области
пољопривредне производње
I
Именује се Комисија за процјену штете
проузроковане поплавама у мјесецу мају
2019.године на подручју града Приједора, у области
пољопривредне производње, у следећем саставу:
1. Татјана Марић – предсједник,
2. Бранка Чобановић – члан,
3. Сузана Башић – члан,
4. Горан Кецман – члан,

5.
6.
7.
8.
9.

Број: 4/19

Нада Марић – члан,
Ђука Лајић – члан,
Љиљана Панић – члан,
Новак Анђић - члан и
Свјетлана Марјановић - члан.

II
Задатак Комисије, из става I овог Рјешења, је
да изврши теренски обилазак, процјену и обрачун
штете проузроковане поплавама у мјесецу мају
2019.године на подручју града Приједора, у области
пољопривредне производње.
Комисија ће процјену настале штете обавити
у складу са документацијом и упутствима
Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде
Републике
Српске
на
пољопривредним газдинствима, чија су имања и
пољопривредне површине оштећени усљед појаве
поплаве.
Комисија ће процјену настале штете обавити
без обзира на то да ли су газдинства уписана у
регистар пољопривредних газдинстава, након
повлачења воде са угроженог подручја.
III
Комисија ће извјештај о процјени насталих
штета доставити градоначелнику Града Приједора и
Министарству пољопривреде, шумарства и
водопривреде Републике Српске.
V
Ово Рјешење ступа на снагу даном
доношења и биће објављено у Службеном гласнику
Града Приједора.

Број: 02-111-95/19
Приједор,
Датум: 20.05.2019. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миленко Ђаковић, с.р.

57.
На основу члана 82. став 3. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник Републике Српске",
број: 97/16 и 36/19) и члана 89. Статута града
Приједора ("Службени гласник Града Приједора",
број: 12/17), градоначелник Града Приједора,
доноси
РЈЕШЕЊЕ
о измјени Рјешења број: 02-111-95/19 од
20.05.2019.године
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I
У Рјешењу о именовању Комисије за
процјену штете проузроковане поплавама у мјесецу
мају 2019.године на подручју града Приједора, у
области пољопривредне производње, мијења се и
тачка I подтачка 7. тако да умјесто:
„I 7.Љиљана Панић – члан, треба да стоји;
I 7. Бранкица Ђаковић- члан,“.

Остале
непромјењене.

тачке

II
овог

рјешења

остају

III
Ово Рјешење ступа на снагу даном
доношења и биће објављено у Службеном гласнику
Града Приједора.

Број: 02-111-95/19
Приједор,
Датум: 07.06.2019. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миленко Ђаковић, с.р.

58.
На основу члана 82. Став 3. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник Републике Српске",
број: 97/16 и 36/19) и члана 89. Статута Града
Приједора ("Службени гласник града Приједора",
број: 12/17) и члана 59. Закона о ловству („Службени
гласник Републике Српске“, број 60/09 и 50/13),
доноси
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за утврђивање узрока штете
и процјену вриједности штете причињене од
дивљачи на пољопривредним усјевима, на
подручју града Приједора

Број: 4/19

5. Бецнер Милан члан (представник ЛУ
„Љубија“ Приједор).
II
Задатак Комисије је да најкасније у року од
три дана, по пријему пријаве штете изврши увиђај, у
присуству оштећеног и представника корисника
ловишта и да записнички утврди: мјесто и начин
настанка штете, знакове који упућују на
одређену врсту дивљачи, обим и висину штете,
предузете мјере оштећеног да се спријечи штета и
предузете мјере послије штете, те да закључно
мишљење о испуњености услова за накнаду штете.
III
Комисија сачињени записник доставља
градоначелнику на увид и даље поступање.
IV
Ово Рјешење ступа на снагу даном
доношења и биће објављено у Службеном гласнику
Града Приједора.

Број: 02-111-104 /19
Приједор,
Датум: 27.05.2019. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миленко Ђаковић, с.р.

109.
ОГЛАСНИ ДИО
На основу члана 29. Правилника о упису у регистар
заједница етажних власника стамбених зграда
(„Сл.гласник РС“,бр. 74/03) Одјељење за саобраћај,
комуналне послове и заштиту животне средине и
имовинско- стамбене послове Градске управе
Приједор објављује
ОГЛАС

I
Именује се Комисија за за утврђивање
узрока и процјену вриједности штете причињене од
дивљачи на пољопривредним усјевима, на подручју
града Приједора, у следећем саставу:
1. Татјана Марић - предсједник,
2. Новак Анђић - члан,
3. Жељко Ступар – члан (представник ЛУ
„Мраковица“ Приједор),
4. Младен Здјелар – члан (представник ЛУ
„Срндаћ“ Приједор) и

Код Одјељења за саобраћај, комуналне послове и
заштиту животне средине и имовинско- стамбене
послове Градске управе Приједор извршен је упис
Заједница етажних власника стамбених зграда у:
*Одјељење за саобраћај, комуналне послове и
заштиту животне средине и имовинско- стамбене
послове Градске управе Приједор, на основу
рјешења број: 08-372-266/18 од 24.12.2018.године,
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извршило је у регистру заједница зграда у
регистарском листу број: 249/14, УПИС промјене
лица овлаштеног за заступање ЗАЈЕДНИЦЕ ЕТАЖНИХ
ВЛАСНИКА ДИЈЕЛА ЗГРАДЕ „КАРИНГТОНКА“, улаз Ф,
Приједор, Рудничка Л-4, улаз Ф, и то како слиједи:
Ново лице овлашћено за заступање заједнице са
даном овог уписа је Јокшић Младен умјесто ранијег
Стакић Мирка, које се брише из регистра заједница
зграда.
____________________________________________
*Одјељење за саобраћај, комуналне послове и
заштиту животне средине и имовинско- стамбене
послове Градске управе Приједор, на основу
рјешења број: 08-372-272/18 од 28.12.2018.године,
извршило је у регистру заједница зграда у
регистарском листу број: 32/04, УПИС промјене лица
овлаштеног
за
заступање
ЗАЈЕДНИЦЕ
ЗА
УПРАВЉАЊЕ ЗГРАДОМ, Приједор, Војводе Путника
Г-2/II, и то како слиједи:
Ново лице овлашћено за заступање заједнице са
даном овог уписа је Славенко Радишић умјесто
ранијег Драгице Плавшић-Стојановић, које се брише
из регистра заједница зграда.
_____________________________________________
*Одјељење за саобраћај, комуналне послове и
заштиту животне средине и имовинско- стамбене
послове Градске управе Приједор, на основу
рјешења број: 08-372-6/19 од 25.01.2019.године,
извршило је у регистру заједница зграда у
регистарском листу број: 20/04, УПИС промјене лица
овлаштеног за заступање ЗАЈЕДНИЦЕ ЕТАЖНИХ
ВЛАСНИКА ЗА УПРАВЉАЊЕ УЛАЗОМ БР. 4, ЗГРАДЕ Ц1, насеље Пећани, Приједор, и то како слиједи:
Ново лице овлашћено за заступање заједнице са
даном овог уписа је Тута Слободан умјесто ранијег
Бучан Исе, које се брише из регистра заједница
зграда.
*Одјељење за саобраћај, комуналне послове и
заштиту животне средине и имовинско- стамбене
послове Градске управе Приједор, на основу
рјешења број: 08-372-12/19 од 11.02.2019.године,
извршило је у регистру заједница зграда у
регистарском листу број: 165/06, УПИС промјене
лица овлаштеног за заступање ЗАЈЕДНИЦЕ ЕТАЖНИХ
ВЛАСНИКА УЛ.С.В.ЧИЧЕ БР. 7, ПРИЈЕДОР, Приједор,
Ул. Славише Вајнера-Чиче бр. 7, и то како слиједи:
Ново лице овлашћено за заступање заједнице са
даном овог уписа је Сиђак Огњен умјесто ранијег
Еремић Ненада, које се брише из регистра заједница
зграда.

Број: 4/19

*Одјељење за саобраћај, комуналне послове и
заштиту животне средине и имовинско- стамбене
послове Градске управе Приједор, на основу
рјешења број: 08-372-25/19 од 11.02.2019.године,
извршило је у регистру заједница зграда у
регистарском листу број: 31/04, УПИС промјене лица
овлаштеног
за
заступање
ЗАЈЕДНИЦЕ
ЗА
УПРАВЉАЊЕ ЗГРАДОМ ПЛАВИ СОЛИТЕР, Приједор,
Ул. Саве Ковачевића бр 13., и то како слиједи:
Ново лице овлашћено за заступање заједнице са
даном овог уписа је Ћопић Дражен умјесто ранијег
Хорват Добриле, које се брише из регистра
заједница зграда.
_____________________________________________
*Одјељење за саобраћај, комуналне послове и
заштиту животне средине и имовинско- стамбене
послове Градске управе Приједор, на основу
рјешења број: 08-372-13/19 од 13.02.2019.године,
извршило је у регистру заједница зграда у
регистарском листу број: 251/15, УПИС промјене
лица овлашћеног за заступање ЗАЈЕДНИЦЕ ЗА
УПРАВЉАЊЕ ЗГРАДОМ, Приједор, Ул. Светосавска
бб, и то како слиједи:
Ново лице овлашћено за заступање заједнице са
даном овог уписа је Радиновић Рајко умјесто ранијег
Петровић Милеве, које се брише из регистра
заједница зграда.
*Одјељење за саобраћај, комуналне послове и
заштиту животне средине и имовинско- стамбене
послове Градске управе Приједор, на основу
рјешења број: 08-372-46/19 од 09.04.2019.године,
извршило је у регистру заједница зграда у
регистарском листу број: 274/17, УПИС престанка
ЗАЈЕДНИЦЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ ЗГРАДОМ, Приједор, Ул.
Петра Петровића-Његоша бр.9, са даном доношења
рјешења.
_____________________________________________
*Одјељење за саобраћај, комуналне послове и
заштиту животне средине и имовинско- стамбене
послове Градске управе Приједор, на основу
рјешења број: 08-372-49/19 од 03.05.2019. године,
извршило је у регистру заједница етажних власника
стамбених зграда у регистарском листу број:282/19,
УПИС оснивања ЗАЈЕДНИЦА ЗА УПРАВЉАЊЕ
ЗГРАДОМ, Приједор, Ул. Петра Петровића-Његоша
бр.9.
НАЗИВ И СЈЕДИШТЕ: ЗАЈЕДНИЦА ЗА УПРАВЉАЊЕ
ЗГРАДОМ Приједор, Ул. Петра Петровића-Његоша
бр.9.
ОСНИВАЧИ: 9 етажних власника зграде.
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ДЈЕЛАТНОСТ: 70320 - управљање зградом за рачун
етажних власника.
Иступа у правном промету самостално у оквиру
дјелатности, за обавезе одговара цјелокупном
имовином. Чланови одговарају супсидијарно до
висине удјела у плаћању трошкова одржавања
зграде.
ЗАСТУПА: Грујчић Ранко, предсједник скупштине
заједнице, самостално и без ограничења.
_____________________________________________
*Одјељење за саобраћај, комуналне послове и
заштиту животне средине и имовинско- стамбене
послове Градске управе Приједор, на основу
рјешења број: 08-372-382/19 од 07.06.2019.године,
извршило је у регистру заједница зграда у
регистарском листу број: 217/10, УПИС оснивања
ЗАЈЕДНИЦЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ ЗГРАДОМ, Љубија, Ул.
Драге Лукића бр. 10, и то како слиједи:
Ново лице овлашћено за заступање заједнице са
даном овог уписа је Ченгија Дејан умјесто ранијег
Плавшић Драге, које се брише из регистра заједница
зграда.
_____________________________________________
*Одјељење за саобраћај, комуналне послове и
заштиту животне средине и имовинско- стамбене
послове Градске управе Приједор, на основу
рјешења број: 08-372-395/19 од 20.06.2019. године,
извршило је у регистру заједница етажних власника
стамбених зграда у регистарском листу број:283/19,
УПИС оснивања ЗАЈЕДНИЦА ЗА УПРАВЉАЊЕ
ДИЈЕЛОМ ЗГРАДЕ, УЛАЗ БР. 32, Приједор, Ул.
Академика Јована Рашковића бр.32

Број: 4/19

НАЗИВ И СЈЕДИШТЕ: ЗАЈЕДНИЦА ЗА УПРАВЉАЊЕ
ДИЈЕЛОМ ЗГРАДЕ, УЛАЗ БР. 32, Приједор, Ул. Акад.
Јована Рашковића бр.32 ОСНИВАЧИ: 6 етажних
власника зграде.
ДЈЕЛАТНОСТ: 70320 - управљање зградом за рачун
етажних власника.
Иступа у правном промету самостално у оквиру
дјелатности, за обавезе одговара цјелокупном
имовином. Чланови одговарају супсидијарно до
висине удјела у плаћању трошкова одржавања
зграде.
ЗАСТУПА: Милановић Славица, предсједник
скупштине заједнице, самостално и без ограничења.
_____________________________________________
*Одјељење за саобраћај, комуналне послове и
заштиту животне средине и имовинско- стамбене
послове Градске управе Приједор, на основу
рјешења број: 08-372-391/19 од 21.06.2019.године,
извршило је у регистру заједница зграда у
регистарском листу број: 56/04, УПИС промјене лица
овлаштеног за заступање ЗАЈЕДНИЦЕ ЕТАЖНИХ
ВЛАСНИКА ДИЈЕЛА ЗГРАДЕ, Приједор, Вука
Караџића бр 30д, и то како слиједи:
Ново лице овлашћено за заступање заједнице са
даном овог уписа је Малетић Радоја умјесто ранијег
Топола Душка, које се брише из регистра заједница
зграда.

САДРЖАЈ
Број акта

70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.

Страна
Закључак, број: 01-022- 67/19
Закључак, број: 01-022-70/19
Закључак, број: 01-022-71/19
Закључак, број: 01-022-72/19
Закључак, број: 01-022-74/19
Закључак о усвајању Информацијe о релизацији Годишњег плана одржавања,
рехабилитације и заштите локалних путева, некатегорисаних путева и улица на
подручју града Приједора за 2018. годину
Закључак, број: 01-022-73/19
Закључак, број: 01-022-76/19
Закључак, број: 01-022-68/19
Одлуке о приступању изради измјене дијела Регулационог плана рудника жељезне
руде „Омарска“

149.
150.
150.
150.
151.

151.
151.
152.
152.
152.
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80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.

45.

„СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК“

Број: 4/19

Закључaк о утврђивању нацрта Регулационог плана градског гробља „Пашинац“
Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности предсједника и чланова Одбора за жалбе
града Приједора
Рјешење о именовању вршиоца дужности предсједника и чланова Одбора за жалбе
Града Приједора
Рјешење о измјени Рјешења о именовању сталних радних тијела Скупштине града
Приједора број 01-111-18/17
Рјешење о измјени Рјешења о именовању Комисије за контролу јавне потрошње и
надзор над управљањем и располагањем имовином града
Рјешење о разрјешењу Александра Дрљаче вршиоца дужности директора Агенције
за економски развој града Приједора „ПРЕДА-ПД“
Рјешење о именовању Александра Дрљаче за вршиоца дужности директора Агенције
за економски развој града Приједора „ПРЕДА-ПД“
Закључак о усвајању Извјештаја о остварењу годишњег Плана имплементације
Интегралне стратегије развоја града Приједора (2014-2024) за 2018. годину
Закључак о усвајању Извјештајa о раду Агенције за економски развој града
Приједора „ПРЕДА-ПД“ Приједор за 2018. годину
Закључак, број: 01-022-81 /19
Закључак о усвајању Извјештајa о пословању АД „Водовод“ Приједор у 2018. години
Закључак, број: 01-022-83 /19
Закључак о усвајању Извјештајa о пословању АД „Градска тржница“ Приједор, у
2018.години
Закључак о усвајању Извјештаја о пословању „Аутотранспорт Приједор“ а.д.Приједор
за 2018.годину
Закључак, број: 01-022-86/19
Закључак, број: 01-022-87/19
Закључак, број: 01-022-88/19
Закључак О усвајању Извјештајa о раду ЈУ Позориште „Приједор“ Приједор у 2018.
години
Закључак, број: 01-022-90/19
Закључак, број: 01-022-91/19
Закључак, број: 01-022-92/19
Закључак o усвајању Извјештајa о раду ЈЗУ „Градска апотека“ Приједор у 2018.
години
Закључак, број: 01-022-94/19
Закључак o усвајању Извјештајa о раду ГО „Црвени крст“ Приједор у 2018. години
Закључак Извјештај о спровођењу „Акционог плана превенције кривичних дјела
почињених из мржње и предрасуда на подручју града Приједора за период 20172021.године“ за 2018. годину
Закључак o усвајању Информације о раду ЈУ Народна библиотека „Ћирило и
Методије“ у 2018. години
Закључак o усвајању Информације о раду ЈУ Музеј Козаре Приједор у 2018. години
Закључак, број: 01-022-99/19
Закључак, број: 01-022-110/19

155.

АКТИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Правилник о организовању Међународног фестивала хорова „ЗЛАТНА ВИЛА“
Приједор
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109.

„СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК“

Број: 4/19

Правилник о наградама „КЊИЖЕВНИХ СУСРЕТА НА КОЗАРИ“
Правилник о додјели стипендија Града Приједор ученицима средњих школа и
студентима првог циклуса на високошколским установама
Одлука о давању сагласности на Пословник о раду Стручног колегијума ЈУ „Матични
музеј Козаре Приједор“ у Приједору

167.

Одлука о додјели средтава ИПЦ „Козарски вјесник“
Одлукао додјели средтава ИПЦ „Козарски вјесник“
Одлука о додјели средстава Удружењу пензионера града Приједора
Рјешење о именовању Комисије за процјену штете узрoковане поплавама на
грађевинским објектима у мјесецу мају, 2019. године
Рјешење о именовању Комисије за процјену штете узрoковане поплавама на
инфраструктурним објектима, клизиштима и осталим оштећењима насталим у
мјесецу мају, 2019. године,
Рјешење о именовању Градске комисије за процјену штете на поплављеном
подручју града Приједора
Рјешење о именовању Комисије за процјену штете проузроковане поплавама у
мјесецу мају 2019.године на подручју града Приједора, код привредних субјеката
Рјешење о именовању Комисије за процјену штете проузроковане поплавама у
мјесецу мају 2019.године на подручју града Приједора, у области пољопривредне
производње
Рјешење о измјени Рјешења број: 02-111-95/19 од 20.05.2019.године
Рјешење о именовању Комисије за утврђивање узрока штете и процјену вриједности
штете причињене од дивљачи на пољопривредним усјевима, на подручју града
Приједора
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ОГЛАСНИ ДИО

178.

169.
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177.
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-О"Службени гласник" издаје Скупштина града Приједора, а уређује га и штампа Одсјек за стручне и
административне послове Скупштине града. На основу члана 173. Пословника Скупштине града Приједора
("Службени гласник града Приједора",број: 2/18).
Главни и одговорни уредник, секретар Скупштине града ЖЕЉКО ШКОНДРИЋ, дипломирани правник,
канцеларија број 65.

Скупштина града Приједора телефон број: 052/245-125. Web adresa: www.prijedorgrad.org

