
 
 

 
 

 

 

208.
На основу члана 31. тачка ђ) Закона о 

буџетском систему Републике Српске („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 121/12, 52/14, 
103/15 и 15/16), 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 160. Пословника Скупштине 
Града Приједора („Службени гласник Града 
Приједора“, број: 02/18), разматрајући Нацрт 
Одлуке о усвајању бужета града Приједора за 2020. 
годину, Скупштина Града Приједора на 32. сједници 
одржаној 26.11.2019. године донијела 
 

ЗАКЉУЧАК  
о усвајању Нацрта буџета  

Града Приједора за 2020. годину 
 

1. Усваја се Нацрт буџета Града Приједора за 
2020. годину са Препорукама Министарства 
финансија, у износу од 44.378.587 КМ и 
упућује се на јавну расправу, ради 
прибављања мишљења и приједлога. 
 

2. Овлашћује се Градоначелник Приједора да 
утврди Програм провођења јавне расправе 
која ће трајати 15 дана. 
 

3. Задужује се Одјељење за финансије Града 
Приједора да спроведе Јавну расправу на 
Нацрт буџета Града за 2020. годину. 
 

4. Саставни дио овог Закључка је табеларни 
преглед Нацрта буџета Града Приједора за 
2020. годину по организационој, економској 
и функционалној класификацији. 
 

5. Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења и биће објављен у „Службеном 
гласнику Града Приједора“. 

 
Број: 01-022-193/19 ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор, СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 26.11.2019. године Ајдин Мешић,с.р. 

 
209. 

 На основу члана 13. став 1. Закона о 
територијалној организацији Републике Српске 
(Службени гласник Републике Српске број 
69/2009, 70/2012, 83/2014 и 106/2015), члана 39., 
став 2., тачке 24 и 37, Закона о локалној самуправи 
Републике Српске (Службени гласник Републике 
Српске број 97/2016) и члана 39., став 2., тачке 26 
и 41, Статута Града Приједора (Службени гласник 
Града Приједора број 12/2017), разматрајући 
иницијативу Одбора за оснивање општине 
Омарска,  Скупштина Града Приједор  је на 32. 

ГОДИНА XXVIII 
СРИЈЕДА  27.11.2019. 

БРОЈ 
13. 

Wеb adresa 
www.prijedorgrad.org 
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сједници одржаној 26.11. 2019. године , донијела 
слиједеће: 
 

МИШЉЕЊЕ 
 

1. Даје се позитивно мишљење на 
иницијативу за оснивање општине 
Омарска. 

2. Ово мишљење ће се објавити у Службени 
гласник Града Приједора заједно са 
образложењем. 

 
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

Одбор за оснивање Општине Омарска обраћа се 
Скупштини Града Приједор са захтјевом за давање 
позитивног мишљења на иницијативу за поступка за 
оснивање Општине Омарска, достављајући 
елаборат, односно студију о условима, могућности и 
оправданости оснивања Општине Омарска, коју је 
израдила група аутора са Независног универзитета у 
Бањој Луци. 

Општина Омарска је кроз историју постојала три 
пута, а задњи пут је престала да ради 31. децембра 
1962. године. Свијест да је обнављање Општине 
Омарска од пресудног значаја за искорак у укупном 
развоју релативно брзо је сазрела, тако да већ 
седамдесатих година двадесетог вијека почињу прве 
ативности на обнови општине. Послије тога 
активности на обнављању општине водене су 1998 
године, као и  2008  године, али без значајних 
резулатата . 

Израдом елабората јула 2019 године, отклоњене су 
све препреке за доношење овог закона које се 
постојале  ранијих година. Кључни  разлози  за  
доношење  Закона о оснивању  Општине  Омарска 
наведени су: 

 
• Потреба да се изгради и урбанизује центар 

између Приједора и Бања Луке, а који има све 
геостратешке и природне претпоставке да 
постане општина по европским стандардима. 
Омарска је природно средиште тог простора. 

• Величина, положај и урбанизација Града 
Приједор не омогућава квалитетан развој 
подручја бивше Општине Омарска. 

• Природни ресурси који су основа изградње 
рудника Омарска имају свој вијек трајања и 
уколико се на овом простору не створе услови 
за нове замјенске капацитете, нове генерације 
немају никакву будућност. 

• Задржавање становништва на подручју које 
покрива Општина Омарска, јер је постојећа 
удаљености од центра Приједора не омогућава 
квалитетан развој подручја бивше Општине 
Омарска, а самим тим и расељавање 
становништва 

Општина Омарска има све претпоставке, а то 

показује и приложена студија - елаборат, да постане 

снажна и независна општина чији ће становници 

осјећати пуну приврженост својој општини, јер у њој 

виде своју будућност. 

Оснивањем Општине Омарска произаћи ће 
позитивне посљедице по материјални и сваки други 
положај грађана, предузећа и других организација у 
општини, а то егзактно показује процијењени буџет 
Општине Омарска од више од  5.050.000 КМ. 
 
Такође, и поред тога што је Општина Омарска 
укинута прије скоро 60 година, ово подручје је 
сачувало језгро друштвеног потенцијала, што се 
огледа у очувању капицетета основног образовања. 
Три основне школе, са десет подручних јединица и 
са преко 750 ђака и стогодишњом традицијом, је 
значајан залог за будућност. 

 
Стабилан статус и рад здравствене амбуланте је 
такође предност у односу на нека друга подручја. 
 
Снажан привредни потенцијал за ово подручје 
представља рудник жељезне руде Омарска, као и 
други производни капацитети. Исто тако, наводи се 
да подручје од 12 насељених мјеста са око 13.000 
становника и 750 запослених, представља солидан 
фискални потенцијал за остваривање надпросјечних 
прихода будуће општине. 

Сама чињеница, да се ради о подручју од 247 км2 
које се налази на траси жељезничке пруге и аутопута 
Бања Лука - Приједор, на траси магистралног пута 
Бања Лука — Приједор, као и да кроз будућу 
општину пролази траса ауто-пута указује на 
изванредне саобраћајне и геопрометне погодности 
простора од ширег интереса. 
 
Поред тога, указује се да ово подручје граничи са 
двије велике јединице локалпе самоуправе 
(Приједор и Бања Лука) и да, у усклађеном 
заједничком развоју, може понудити бројне 
синергетске импулсе и ефекте од интереса за ширу 
регију, како у развоју комплементарних привредних 
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капацитета, тако и у очувању оптималног 
размјештаја људског потенцијала, и с тим повезаног 
очувања природног биодиверзитета. 
 
Подаци и информације дати у овом документу, 
реално приказују актуелно стање на подручју 
насељених мјеста која би чинила подручје будуће 
Општине Омарска из којих се може извести закључак 
да су испуњени законом предвиђених услова за 
територијалну промјену, па се приступило оснивању 
Општине Омарска. 
 
Елаборат је био на јавној расправи од 30.10.2019. 
године. 
 

Правни основ за доношење мишљења је дат у члану 

13. став 1. Закона о територијалној организацији 

Републике Српске (Службени гласник Републике 

Српске број 69/2009, 70/2012, 83/2014 и 106/2015), 

члану 39., став 2., тачке 24 и 37, Закона о локалној 

самуправи Републике Српске (Службени гласник 

Републике Српске број 97/2016) и члану 39., став 2., 

тачке 26 и 41, Статута Града Приједора (Службени 

гласник Града Приједора број 12/2017) 

 
 

Број: 01-022-194/19 ПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор, СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Датум: 26.11.2019. године Ајдин Мешић,с.р. 

 
210. 

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) Скупштина града Приједора 
је на 32. сједници, одржаној 26.11.2019. године, 
донијела 
 

ЗАКЉУЧАК  
 

1. Обавезује се предсједник Комисије за 

одређивање и промјену имена улица и тргова 

на подручју Града Приједора да у наредних 

седам (7) дана сазове сједницу Комсије и 

члановима Комисије достави радни материјал 

који ће садржавати све пристигле приједлоге по 

Јавном позиву објављеном 30.01.2018. године. 

2. Обавезује се Комисија да за прву сједницу 

Скупштине Града Приједор у 2020. години 

достави нацрт одлуке о именовању 

неименованих улица на подручју Града 

Приједор. 

 
3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења 

и биће објављен у „Службеном гласнику Града 

Приједор“. 

 
Број: 01-022-195/19 ПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор, СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Датум: 26.11.2019. године Ајдин Мешић,с.р. 

 

 
АКТИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
 
85. 
 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  Приједора, доноси 
 

ОДЛУКУ 
 
I 

 Одобравају се новчана средства у износу од 
46.373,00 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 
Ребалансом буџета града Приједора за 

2019.годину планирана су средства у износу од 
246.873,00 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 46.373,00 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 Addiko Bank.
  

III 
Задужује се подносиоц захтјева  да достави 

финансијски извјештај (рачуне) о утрошеним 
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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- 40-264-3/19 
Приједор,  
Датум: 13.11.2019.године 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Миленко Ђаковић, с.р. 

 
                                                     

   
86. 

На основу члана 5. тачка 3. Закона о 
празницима Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 43/07), 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  Приједора,  
доноси    

 
ЗАКЉУЧАК 

о радном времену на Дан успостављања 
Општег оквирног споразума за мир у Босни и 

Херцеговини 21. новембар 2019. године 
 

I 
У четвртак 21. новембра 2019. године, на Дан 

успостављања Општег оквирног споразума за мир у 
Босни и Херцеговини  (републички празник),  
здравствене установе, предузећа за снабдијевање 
водом, електричном енергијом, превоз путника и 
ватрогасна јединица, дужни су да организују рад и 
дежурства у обиму који задовољава функционисање 
њихових основних дјелатности, неопходних за 
пружање услуга грађанима. 

 
II 

Ради задовољења неопходних потреба 
грађана за снабдијевање основним животним 
артиклима и другим потребама, у четвртак 21. 
новембра 2019. године могу да раде продавнице са 
прехрамбеном робом, меснице, цвјећаре и 
рибарнице у времену од 07,00 до 12,00 часова. 

III 
Апотеке, продавнице погребне опреме, 

бензинске пумпе, субјекти који се баве 
дјелатностима производње и продаје хљеба, 
пецива, свјеже тјестенине, кондиторских производа 
и колача, драгстори, ветеринарске амбуланте и 
угоститељски објекти могу радити редовно радно 
вријеме за вријеме трајања републичког празника. 

 
IV 

Овај Закључак ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављен у Службеном гласнику 
Града Приједора. 

 
 
Број: 02-32 -24/19 
Приједор,  
Датум: 18.11.2019. године 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Миленко Ђаковић, с.р. 

 
 

 
87. 

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

 
РЈЕШЕЊЕ 

o именовању Радне групе  за пројекат  
„ПРО-Будућност“ 

 
 
I  –   Именује се Радна група за пројекат „ПРО-
Будућност“ за Град Приједор  у периоду од  2019-
2023. година  (у даљем тексту: Радна група), у 
сљедећем саставу: 
 

1. Драган Вученовић – Одјељење за друштвене 
дјелатности, предсједник 

2. Васиљ Стојановић - Одјељење за саобраћај, 
комуналне послове и заштиту животне средине 
и имовинско-правне односе - дипломирани 
инжињер архитектуре, члан 

3. Тина Анђић - Агенција за економски развој 
„ПРЕДА-ПД“, члан  

4. Валентина Совиљ – предсједник Актива 
директора средњих школа, члан 

5. Муриса Марић – Удружење „ДОН“ Приједор, 
члан. 
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II  –  Задатак радне групе из тачке I овог Рјешења је 
да учествује у припреми и реализацији пројекта 
„ПРО-Будућност“ за Град Приједор.  
 
III – Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у службеном гласнику Града Приједор. 
 

 
Број: 02-111-206/19 
Приједор,  
Датум: 27.11.2019. године 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Миленко Ђаковић, с.р. 

 

 
88. 

На основу члана 82. 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 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, а 
- 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:555-100-
0044802-88, отворен код Нове 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: 02-40-3148/19 
Приједор,  
Датум: 25.11.2019.године 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Миленко Ђаковић, с.р. 

 
 
    



366                                                            „СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК“                                         Број: 13/19 
 

 

         
 

 С А Д Р Ж А Ј 
Број акта                                                                                                                                                                           Страна 

208.  Закључак о усвајању Нацрта буџета Града Приједора за 2020. годину 361. 

209.  Мишљење, број: 01-022-194/19 361. 

210.  Закључак, број: 01-022-195/19 363. 

   

   

 АКТИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА 363. 

85.  Одлука о одобравању новчаних средстава Удружењу пензионера града Приједор 363. 

86.  Закључак о радном времену на Дан успостављања Општег оквирног споразума за мир у 

Босни и Херцеговини 21. новембар 2019. године 

 
364. 

87.  Рјешење o именовању Радне групе  за пројекат „ПРО-Будућност“ 364. 

88.  Одлука о одбравању новчаних средстава ИПЦ „Козарски вјесник“ 365. 

 
 

 
 
 

-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.  Wеb adresa: www.prijedorgrad.org 
   

 
 
 

 
 


