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Na osnovu člana 59. i 62. Zakona o zaduživanju, dugu i garancijama Republike Srpske 

(“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 71/12, 52/14 i 114/17), člana 39. Zakona o lokalnoj 
samoupravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 97/16 i 36/19) i člana 39. Statuta Grada 
Prijedora (“Službeni glasnik Grada Prijedora”, broj: 12/17), Skupština Grada Prijedora na XXXV  
sjednici održanoj __.07.2020. godine, donijela je 
 
 

ODLUKU 
o zaduženju radi realizacije projekata u oblasti 

infrastrukture Grada Prijedora 
 

I 
 Ovom odlukom zadužuje se Grad, radi realizacije projekata u oblasti infrastrukture na 
području Grada Prijedora u iznosu od 6.923.196 KM (Slovima: 
šestmilionadevetstotinadvadesettrihiljadestodevedesetšestkonvertibilnih maraka). 
 

II 
 Kreditna sredstva iz tačke I usmjeriće se za namjene kako slijedi: 
 
 

Redni 
broj 

Opis radova 
Dužina           

(m) 
Cijena                     

KM 

1 

MEG Projekat - Izgradnja infrastrukturnog objekta primarne i 
sekundarne vodovodne mreže sa zamjenom postojećih 
priključaka u ulici Ive Andrića i ulici VI Krajiške Brigade u MZ 
Gomjenica u Prijedoru i Zmjena i sanacija postojećeg 
cjevovoda i kućnih priključaka u dijelu naselja Čirkin Polje 

  600.000,00 

2 Most u Brezičanima - izrada pločasti propusta   300.000,00 

3 Kanalizacija Janjića naselje -rekonstrukcija i nastavak 
izgradnje 

  200.000,00 

4 Vodovod Veliko Palnačište i Malo Palnačište - izgradnja dijela 
vodovoda 

  300.000,00 

5 Sportska dvorana u Omarskoj   200.000,00 

6 Hladnjača u Omarskoj   120.000,00 

7 Rehabilitacija i izgradnja dječijih igrališta, sportskih terena, 
javnih prostora 

  120.000,00 

8 Subvencija za ZEV - učešće grada u rekonstrukciji i sanaciji 
objekata zajedničkog stanovanja 

  200.000,00 

9 Učešće grada u sufinansiranju odobrenih projekata od strane 
ministarstva i drugih donatora 

  350.000,00 

10 
Subvencija za asfaltiranje puteva sa Federalnim 
ministarstvom raseljenih osoba i izbjeglica, kao i Republičkim 
sekretarijatom za raseljena lica i migracije 

  280.000,00 

11 
Rekonstrukcija i reabilitacija infrastrukture u centralnoj 
gradskoj zoni  

  500.000,00 

12 Izgradanja i rekonstrukcija putne infrastrukture     

12.1. Rekonstrukcija ulice Majora Milana Tepića 270   

12.2. Izgradnja ulice u Idustriskoj zoni Celpak C-106  120   

12.3. Asfaltiranje Aeredromske ulice u MZ Čirkin Polje 1100   

12.4. Donja Orlovača - Vrbice (Koskovskih junaka) 390   
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12.5. Donja Orlovača - Vrbice (Raška)  90   

12.6. Donja Orlovača - Vrbice (Klekovačka) 100   

12.7. Aerodromsko naselje  (Ljubijskog rudara) 230   

12.8. Aerodromsko naselje  (Milunke Savić) 170   

12.9. Gornja Lamovita (Grahovci - Berići)  170   

12.10. Centar (Dr. Branka Bujića) 250   

12.11. Gornja Puharska (Lička ulica) 300   

12.12. Brezičani (put od centra prema bivšem Energopetrolu) 200   

12.13. Brezičani ( put pored gumare sa magistralnog puta) 400   

12.14. 
Brezičani ( put između sretanja za Jutrogoštu i put prema 
groblju Žilavica 50 

  

12.15. 
Pećani (Meše Selimovića - put do boračke zgrade ulaz pored  
UG "Neven" 80 

  

12.16. Donji Garevci (od željezničke stanice do zaseoka Žeželji) 1200   

12.17. 
Donji Garevci (zaseok Stojnići, put poslije škole desno - 
Stojnići do kuće Saničanin Nikole) 700 

  

12.18. Busnovi (zaseok Vučkovci škola Busnovi) 2000   

12.19. Vrbice (ulica Zmijanjska) 130   

12.20. Vrbice (ulica Ozrenska) 170   

12.21. Rekonstrukcija puta u zaseoku Slatina, MZ Ćela (Petrovo) 630   

12.22. 
Asfaltiranje priključne ulice na ulicu Anđe Kneževića, MZ D. 
Puharska 110   

12.23. 
Asfaltiranje puta u zaseoku Musići, MZ Čarakovo 
(sufinansiranje) 130   

12.24. Asfaltiranje puta u MZ Čerjeci (od ulaza u MZ do škole) 800   

12.25. Asfaltiranje puta Kozarac - Kozaruša 1000   

12.26. 
Asfaltiranje puta u Donjoj Ljubiji (Centar) ulica Abdulaha 
Kuruzovića 500   

12.27. Asfaltiranje puta Kamičani - Gornji Jakupovići - Lamovita  500   

12.28. Završetak sanacije mosta na rijeci Ljubijici u MZ Hambarine     

12.29. Asfaltiranje puta u mz Petrovo/Ćela, zaseok Varmazi     

12.30. 
Izgradnja svalačionica pokraj fudbalskog igrališta u 
Rizvanovićima - udruženje građana "Patrija"     

12.31. Zamjena stolarije na društvenom domu Rakovčani     

12.32. Asfaltiranje ulice 22 Decembar, MZ Gomjenica 300   

12.33. Regabilitacija ulice Zmaj Jovina, MZ Čirkin Polje 420   

12.34. Asfaltiranje puta u zaseoku Beširi, MZ Dragotinja  550   

12.35. Asfaltiranje puta u zaseoku Martini, MZ Dragotinja 250   

12.36. Rehabilitacija ulice Anđe Kneževića, MZ Puharska 160   

12.37. Rehabilitacija Istarske ulice, MZ Prijedor II 336   

12.38. Rehabilitacija ulice Mile Rajlića, MZ Prijedor II 165   

12.39. Put pored Gumare, MZ Brezičani 400   

12.40. Rehabilitacija ulice Krajiških Brigada, MZ Prijedor II 346   

12.41. Rehabilitacija ulice Batstva i jedinstva, MZ Prijedor II 330   

12.42. 
Asfaltiranje puta od škole u D. Garevcima do Željezničke 
stanice 900   

12.43. Asfaltiranje puta do groblja u D. Garevcima 300   

12.44. Rehabilitacija dijela ulice Petra Petrovića Njegoša 185   

12.45. Asflatiranje puta Biljeg - Radanovići, MZ Busnovi 500   
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12.46. Asfaltiranje puta svoznica - Radići, MZ Busnovi 500   

12.47. Asflatiranje puta Petrovo - Marčetići 450   

12.48. Asfaltiranje puta Trafo - Pejići 1000   

12.49. Asfaltiranje ulice Porodice Pavičić  150   

12.50. Asfaltiranje ulice Petra Kočića 500   

12.51. Asfaltiranje Cerske ulice, Aerodromsko naselje 110   

12.52. Asfaltiranje ulice Mihajla Pupina 130   

12.53. Asfaltiranje put Trnopolje Petrov Gaj, zasek Garibovići 800   

12.54. Asfaltiranje puta prema Nenadu Đuriću u naselju Jelićka 310   

12.55. Asfaltiranje puta, zaseok Jelići u naselju Jelićka 198   

12.56. Asfaltiranje puta prema Groblju u naselju Jelićka 135   

12.57. Asflatiranje puta, zaseok Granatići u naselju Jelićka 789   

12.58. Asflatiranje puta, zaseok Bakali u naselju Jelićka 754   

Ukupno Izgradanja i rekonstrukcija putne infrastrukture od 12.01. - 
12.58.   3.753.196,00 

UKUPNO ZADUŽENJE : 6.923.196,00 

 
III 

 
  Sredstva iz tačke I ove odluke za koja se zadužuje Grad, obezbijediće se dugoročnim 
bankarskim kreditom kod banke sa najpovoljnijim uslovima za zaduživanje Grada po sledećim 
uslovima: 

1. Kamatna stopa do 5 %, 
2. Rok otplate: 10 (deset godina) bez grejs perioda, 
3. Otplata kredita vršit će se iz redovnih sredstava budžeta Grada Prijedora po planu 

budžeta za tekuću godinu, a u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu Republike 
Srpske, 

4. Postojeći procenat zaduženosti Grada  Prijedora u 2020 godini bez kredita iz stava 1. 
ove Odluke je 12,33 %, 

5. Procenat zaduženosti Grada Prijedora u 2020. godini sa kreditom iz stava 1. ove 
Odluke je 12,54 %, 

6. Najveći procenat zaduženosti Grada Prijedora u svim narednim godinama po 
postojećim dugoročnim kreditima, sa planom nove zaduženosti, je u 2024.godini i 
iznosi 14,40 % bez kredita za hitni oporavak od poplava , a sa kreditom za hitni 
oporavak od poplava iznosi 14,56 %. 

7. Osiguranje otplate: mjenice i bjanko potpisani virmani po transakcionom računu 
Grada Prijedora, u skladu sa bankarskom procedurom obezbjeđenja otplate kredita, 

 
 

IV 
 U slučaju potrebe za promjenom namjene kredita, a u skladu sa članom 69. Zakona o 
zaduživanju, dugu i garancijama Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 71/12, 
52/14 i 114/17), dostavlja se izmjena na usvajanje Skupštini Grada. 
 
 

V 
 Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Grada Prijedora“. 

 
Broj: 01-022- ____/2020.g. PREDSJEDNIK: 
         Prijedor SKUPŠTINE GRADA 
Datum: ___.07.2020.g. Ajdin Mešić 
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Obrazloženje 

odluke o zaduženju Grada Prijedora radi realizacije projekata u oblasti  infrastrukture 
Grada Prijedor 

 
 

U smislu kontinuiteta izgradnje infrastrukture na području Grada Prijedora, predloženo je 
novo kreditno zaduženje u iznosu od 6.923.196 KM.  

 
Kreditna sredstva uložila bi se, prema planu novih kapitalnih investicija kao i za nastavak ili 

završetak investicija u toku i to: 

Redni 
broj 

Opis radova 
Dužina           

(m) 
Cijena                     

KM 

1 

MEG Projekat - Izgradnja infrastrukturnog objekta primarne i 
sekundarne vodovodne mreže sa zamjenom postojećih 
priključaka u ulici Ive Andrića i ulici VI Krajiške Brigade u MZ 
Gomjenica u Prijedoru i Zmjena i sanacija postojećeg 
cjevovoda i kućnih priključaka u dijelu naselja Čirkin Polje 

  600.000,00 

2 Most u Brezičanima - izrada pločasti propusta   300.000,00 

3 
Kanalizacija Janjića naselje -rekonstrukcija i nastavak 
izgradnje 

  200.000,00 

4 Vodovod Veliko Palnačište i Malo Palnačište - izgradnja dijela 
vodovoda 

  300.000,00 

5 Sportska dvorana u Omarskoj   200.000,00 

6 Hladnjača u Omarskoj   120.000,00 

7 Rehabilitacija i izgradnja dječijih igrališta, sportskih terena, 
javnih prostora 

  120.000,00 

8 Subvencija za ZEV - učešće grada u rekonstrukciji i sanaciji 
objekata zajedničkog stanovanja 

  200.000,00 

9 Učešće grada u sufinansiranju odobrenih projekata od strane 
ministarstva i drugih donatora 

  350.000,00 

10 Subvencija za asfaltiranje puteva sa Federalnim 
ministarstvom raseljenih osoba i izbjeglica, kao i Republičkim 
sekretarijatom za raseljena lica i migracije 

  280.000,00 

11 
Rekonstrukcija i reabilitacija infrastrukture u centralnoj 
gradskoj zoni  

  500.000,00 

12 Izgradanja i rekonstrukcija putne infrastrukture     

12.1. Rekonstrukcija ulice Majora Milana Tepića 270   

12.2. Izgradnja ulice u Idustriskoj zoni Celpak C-106  120   

12.3. Asfaltiranje Aeredromske ulice u MZ Čirkin Polje 1100   

12.4. Donja Orlovača - Vrbice (Koskovskih junaka) 390   

12.5. Donja Orlovača - Vrbice (Raška)  90   

12.6. Donja Orlovača - Vrbice (Klekovačka) 100   

12.7. Aerodromsko naselje  (Ljubijskog rudara) 230   

12.8. Aerodromsko naselje  (Milunke Savić) 170   

12.9. Gornja Lamovita (Grahovci - Berići)  170   

12.10. Centar (Dr. Branka Bujića) 250   

12.11. Gornja Puharska (Lička ulica) 300   

12.12. Brezičani (put od centra prema bivšem Energopetrolu) 200   
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12.13. Brezičani ( put pored gumare sa magistralnog puta) 400   

12.14. 
Brezičani ( put između sretanja za Jutrogoštu i put prema 
groblju Žilavica 50 

  

12.15. 
Pećani (Meše Selimovića - put do boračke zgrade ulaz pored  
UG "Neven" 80 

  

12.16. Donji Garevci (od željezničke stanice do zaseoka Žeželji) 1200   

12.17. 
Donji Garevci (zaseok Stojnići, put poslije škole desno - 
Stojnići do kuće Saničanin Nikole) 700 

  

12.18. Busnovi (zaseok Vučkovci škola Busnovi) 2000   

12.19. Vrbice (ulica Zmijanjska) 130   

12.20. Vrbice (ulica Ozrenska) 170   

12.21. Rekonstrukcija puta u zaseoku Slatina, MZ Ćela (Petrovo) 630   

12.22. 
Asfaltiranje priključne ulice na ulicu Anđe Kneževića, MZ D. 
Puharska 110   

12.23. 
Asfaltiranje puta u zaseoku Musići, MZ Čarakovo 
(sufinansiranje) 130   

12.24. Asfaltiranje puta u MZ Čerjeci (od ulaza u MZ do škole) 800   

12.25. Asfaltiranje puta Kozarac - Kozaruša 1000   

12.26. 
Asfaltiranje puta u Donjoj Ljubiji (Centar) ulica Abdulaha 
Kuruzovića 500   

12.27. Asfaltiranje puta Kamičani - Gornji Jakupovići - Lamovita  500   

12.28. Završetak sanacije mosta na rijeci Ljubijici u MZ Hambarine     

12.29. Asfaltiranje puta u mz Petrovo/Ćela, zaseok Varmazi     

12.30. 
Izgradnja svalačionica pokraj fudbalskog igrališta u 
Rizvanovićima - udruženje građana "Patrija"     

12.31. Zamjena stolarije na društvenom domu Rakovčani     

12.32. Asfaltiranje ulice 22 Decembar, MZ Gomjenica 300   

12.33. Regabilitacija ulice Zmaj Jovina, MZ Čirkin Polje 420   

12.34. Asfaltiranje puta u zaseoku Beširi, MZ Dragotinja  550   

12.35. Asfaltiranje puta u zaseoku Martini, MZ Dragotinja 250   

12.36. Rehabilitacija ulice Anđe Kneževića, MZ Puharska 160   

12.37. Rehabilitacija Istarske ulice, MZ Prijedor II 336   

12.38. Rehabilitacija ulice Mile Rajlića, MZ Prijedor II 165   

12.39. Put pored Gumare, MZ Brezičani 400   

12.40. Rehabilitacija ulice Krajiških Brigada, MZ Prijedor II 346   

12.41. Rehabilitacija ulice Batstva i jedinstva, MZ Prijedor II 330   

12.42. 
Asfaltiranje puta od škole u D. Garevcima do Željezničke 
stanice 900   

12.43. Asfaltiranje puta do groblja u D. Garevcima 300   

12.44. Rehabilitacija dijela ulice Petra Petrovića Njegoša 185   

12.45. Asflatiranje puta Biljeg - Radanovići, MZ Busnovi 500   

12.46. Asfaltiranje puta svoznica - Radići, MZ Busnovi 500   

12.47. Asflatiranje puta Petrovo - Marčetići 450   

12.48. Asfaltiranje puta Trafo - Pejići 1000   

12.49. Asfaltiranje ulice Porodice Pavičić  150   

12.50. Asfaltiranje ulice Petra Kočića 500   

12.51. Asfaltiranje Cerske ulice, Aerodromsko naselje 110   

12.52. Asfaltiranje ulice Mihajla Pupina 130   

12.53. Asfaltiranje put Trnopolje Petrov Gaj, zasek Garibovići 800   
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12.54. Asfaltiranje puta prema Nenadu Đuriću u naselju Jelićka 310   

12.55. Asfaltiranje puta, zaseok Jelići u naselju Jelićka 198   

12.56. Asfaltiranje puta prema Groblju u naselju Jelićka 135   

12.57. Asflatiranje puta, zaseok Granatići u naselju Jelićka 789   

12.58. Asflatiranje puta, zaseok Bakali u naselju Jelićka 754   

Ukupno Izgradanja i rekonstrukcija putne infrastrukture od 12.01. - 
12.58.   3.753.196,00 

UKUPNO ZADUŽENJE : 6.923.196,00 

 

 

Zaduženje po kreditu moguće je zbog dozvoljenog limita sredstava prema Zakonu o 
zaduživanju dugu i garancijama („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 71/12, 52/14 i 114/17). 

    Članom 2. predložene odluke utvrđeni su uslovi finansiranja prema planu simulacije 
anuitetnog plana Komercijalne banke A.D. Banja Luka, filijala Prijedor je da će se pored ostalih uslova, 
zaduživanje izvršiti sa kamatnom stopom do 5 % godišnje i sa rokom otplate od 10 (deset godina) bez 
grejs perioda. Izbor  banke kod koje će se izvršiti zaduživanje je u proceduri. 
 

Godišnje zaduženje po novom kreditu iznosilo bi oko   881.174,88 KM. 
            (6.923.196 (glavnica) + 1.888.552,05 (kamata) = 8.811.748,05/10 = 881.174,88 KM). 
 
 Procenat zaduženosti prema Zakonu izračunava se upoređivanjem ukupnih obaveza po 
kreditima na godišnjem nivou sa ukupno ostvarenim izvornim prihodima prethodne godine. 
 

Ukupno ostvareni redovni prihodi budžeta Grada Prijedora za 2019. godinu iznose 
34.885.362 KM od čega: 

                                                                                                      

 
Red. 
Br. 

 
O  P  I  S 

 

  
Iznos u KM 

1. Ostvareni Izvorni prihodi budžeta Grada u 2019.godini.  34.885.362 

1.1. - poreski prihod 28.017.181  

1.2. - neporeski prihodi    6.868.181  

 
  
Procenat zaduženosti Grada Prijedora prema dospjelim obavezama u 2020. godini po 

postojećim kreditima u odnosu na ostvarene redovne prihode iz 2019. godine bez kredita iz člana 1. 
ove Odluke  je 12,33%. (4.302.220,44*100/34.885.362=12,33%). 

 
Procenat zaduženosti Grada Prijedora prema dospjelim obavezama u 2020. godini po 

postojećim kreditima u odnosu na ostvarene redovne prihode iz 2019. godine bez kredita za hitni 
oporavak od poplava  je 12,17%. (4.244.967,99*100/34.885.362=12,17 %). 

 
Procenat zaduženosti Grada Prijedora prema dospjelim obavezama u 2020. godini sa 

kreditom iz člana 1. ove Odluke i kreditom za hitni oporavak od poplava u odnosu na ostvarene 
redovne prihode iz 2019. godine je 12,54%. (4.375.651,68*100/34.885.362=12,54%). 

 
Procenat zaduženosti Grada Prijedora prema dospjelim obavezama u 2020. godini sa 

kreditom iz člana 1. ove Odluke, bez kredita za hitni oporavak od poplava  u odnosu na ostvarene 
redovne prihode iz 2019. godine je 12,38 %. (4.317.899,18*100/34.885.362=12,38 %). 
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Najveći procenat zaduženosti Grada Prijedora u svim narednim godinama po dugoročnim 

kreditima je u 2024.godini i iznosi 14,40% bez kredita za hitni oporavak od poplava 
(5.022.895,36*100/34.885.362=14,40%) , a sa kreditom za hitni oporavak od poplava iznosi 14,56 % 
(5.077.725,64*100/34.885.362=14,56%). 

 
 Napominjemo da u poslednjih nekoliko godina redovno servisiramo sve naše kratkoročne i 
dugoročne obaveze prema bankama i dobavljačima. 
 
 Članom 59. Zakona o zaduživanju, dugu i garancijama Republike Srpske (“Službeni glasnik 
Republike Srpske”, broj: 71/12,52/14 i 114/17) regulisano je da se lokalne zajednice mogu dugoročno 
zadužiti samo ako u periodu stvaranja duga, ukupan iznos koji dospijeva za otplatu, po predloženom 
dugu i cjelokupnom dospjelom neizmirenom postojećem dugu, u bilo kojoj narednoj godini nije veći 
od 18% iznosa njenih redovnih prihoda ostvarenih u prethodnoj fiskalnoj godini. 
 
 U članu 2. Zakona o dopunama Zakona o zaduživanju, dugu i garancijama Republike Srpske 
(“Službeni glasnik Republike Srpske”, 52/14) u članu 62. postojećeg zakona poslije stava 5. dodaje se 
novi stav 6. koji glasi: „Ministarstvo finansija može izdati saglasnost iz stava 5. ovog člana iako iznosi 
koji dospjevaju za otplatu, po predloženom dugu i cjelokupnom neizmirenom postojećem dugu u bilo 
kojoj narednoj godini prelaze ograničenje iz člana 59. stav 1. ovog zakona, samo u slučaju kada se 
saglasnost traži za zaduživanje koje se odnosi na finansiranje sanacije štete iz Jedinstvenog registra 
šteta propisanog Zakonom o Fondu solidarnosti za obnovu Republike Srpske“. 
 
 Dakle zaduženje po odluci za hitni oporavak od poplava može biti izuzeto iz ograničenja od 
18%. 
 
 Kako je predložena Odluka u skladu sa odredbama navedenog zakona, predlaže se Skupštini 
Grada da donese Odluku u predloženom tekstu. 
 
 
 

OBRAĐIVAČ:  GRADONAČELNIK: 
ODJELJENJE ZA FINANSIJE   
NAČELNICA ODJELJENJA:   

   

Biljana Malbašić, dipl.ecc.  Milenko Đaković 
 
 

       











На основу члана  4. став 3. Правилника о обрачуну накнаде трошкова уређења градског грађевинског 
земљишта – Пречишћени текст ( « Службени гласник Републике Српске «, број:  34/14 ), а у вези са 
Законом о уређењу простора и грађењу (« Службени гласник Републике Српске «, број: 40/13, 106/15 , 
3/16 и 84/19 ), чланом 39. Закона о локалној самоуправи ( „ Службени гласник Републике Српске „бр. 
97/16  ) и члана 39. Статута Града Приједора (Сл. гласник Града Приједора бр. 12/17), Скупштина града 
Приједора, на сједници одржаној дана __________ 2020. године, донијела је  
 

                                                                                                                                                                      ПРИЈЕДЛОГ 
 
 

О Д Л У К У  
 

о  Програму уређења градског грађевинског  
земљишта за 2020. годину 

 
 
 

Члан 1. 
 

Доноси се Програм уређења  градског грађеинског земљишта за подручје града Приједорa за 
2020. годину ( у даљем тексту: Програм ) у износу од 1.133.000,00 KM. 
 

Члан 2.  
 

Усвојени текст Програма саставни је дио ове Одлуке. 
 

Члан 3. 
  

О провођењу ове Одлуке стараће се Градска управа Града Приједора, Одјељење за просторно 
уређење и Одјељење за саобраћај, комуналне послове, заштиту животне средине и имовинско-
стамбене послове. 

 
Члан 4.  

 
Ова Одлука ступа на снагу осмог ( 8 ) дана по објављивању у „Службеном гласнику Града 

Приједор“. 
              Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи одлука о Програму уређења градског 
грађевинског земљишта за 2019. годину, објављена у „Службеном гласнику Града Приједор“, 
бр.2/19 под бројем: 01-022-35/19 од 17.04.2019.године. 
 

 
 

 
Број:01-022-     /20.                                                                                                                      ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор ,                                                                                                                                 СКУПШТИНЕ ГРАДА 
 
Датум:                2020.године                                                                                                   Ајдин Мешић, с.р. 

 

 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

П Р О Г Р А М 

УРЕЂЕЊА ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА 
2020. ГОДИНУ 
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П Р О Г Р А М  
УРЕЂЕЊА ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА 2020. ГОДИНУ  

 
 

 Увод 
  
 Програм уређења градског грађевинског земљишта доноси се у складу са Закона о уређењу 
простора и грађењу (« Службени гласник Републике Српске «, број: 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19) и 
Правилником о обрачуну накнаде трошкова уређења градског грађевинског земљишта – Пречишћени 
текст („ Службени гласник Републике Српске“, број:  34/14 ).  
 Годишњи Програм уређења градског грађевинског земљишта доноси се за цјелокупно  
грађевинско земљиште, које на дан доношења  Програма има статус градског грађевинског земљишта, 
као и за остало грађевинско земљиште на подручју града Приједор, а у складу са Интегралном 
стратегијом развоја Града Приједора ( 2014-2024.),  дугорочним и средњорочним програмима  изградње 
и уређења простора и на основу донесених докумената просторног уређења. 
 

Уређење грађевинског земљишта обухвата радове припремања и опремања. 
 

1. Припремање земљишта обухвата : 

 истражне радове на терену, 

 израда геодетскиг , геолошких, инжењерско-сеизмолошких и других  подлога, 

 израду анализе својинских права на земљишту потребном за изградњу јавне комуналне и 
друге инфраструктуре, 

 израду докумената просторног уређења и техничке документације 

 израду програма за уређење земљишта 

 израду анализе расељавања лица и рушења постојећих објеката,  

 санирање терена и друге радове 
 

2. Опремање земљишта обухвата: 

 изградњу објеката комуналне инфраструктуре која је у надлежности јединице локалне 
самоуправе 

 изградњу друге јавне инфраструктуре која је у надлежности јавних предузећа, а чију изградњу 
финансира јединица локалне самоуправе из накнаде наплаћене према одредбама закона и 
правилника 

 изградњу и уређедње површина јавне намјене планираних спроведбеним документом 
просторног уређења 
 

                 Правилником о обрачуну накнаде трошкова уређења градског грађевинског земљишта – 
Пречишћени текст ( „Службени гласник Републике Српске“, број:  34/14 ) и Закона о уређењу простора и 

грађењу („Службени гласник Републике Српске“, број: 40/13 , 106/15, 3/16 и 84/19),  утврђени су 
механизми и инструменти финансирања уређења грађевинског земљишта и израде докумената 
просторног уређења, које врши јединица локалне самоуправе средствима прикупљеним из: 
 

а) накнаде на основу природних и локацијских погодности градског грађевинског земљишта и 
погодности већ изграђене комуналне инфраструктуре које могу настати приликом коришћења тог 
земљишта (у даљем тексту: рента), 

б) накнаде за уређење грађевинског земљишта, 
в) закупа за грађевинско земљиште, 
г) продаје грађевинског земљишта, 
д) дијела пореза на имовину и 
ђ) других извора у складу са посебним прописима. 
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               Буџетом Града Приједора за 2020. год. („Службени гласник Града Приједор“ бр.15/19, од 
27.12.2019. године),  планирана су средства за Програм урећења градског грађевинског земљишта за 
2020. годину  у износу од 1.133.000,00 KM . 
               Прикупљена средства у Буџету Града Приједора у 2020. години, у складу са Законом и 
Правилником, користиће се за трошкове уређења грађевинског земљишта и трошкове израде  
докумената просторног уређења у складу са табеларним дијелом овог Програма. 
 
              Програмом  уређења градског грађевинског земљишта за 2020. годину, обухваћени су : 
 

1. Радови уређења који ће се финансирати  из Буџета Града Приједора и то: 
1.1. Израда докумената просторног уређе и урбанистичке документације у 2020. години ,  
1.2. Припремање земљишта за изградњу инфраструктурних објеката, уређаја и инсталација 

(рјешавање имовинско-правних односа, прибављање тех. документац. и потребних дозвола 
за изградњу) ,  

1.3. Изградња и реконструкција саобраћајница и саобраћајних објеката. 
 

2. Радови уређења који ће се финансирати из Буџета Града Приједора уз суфинансирање са другим 
субјектима ( средства из Буџета Републике Српске и средстава из других извора финансирања ): 

2.1. Изградња и реконструкција саобраћајница,  
2.2. Изградња и реконструкција комунајлне инфраструктуре, 
2.3. Изградња и реконструкција осталих  инфраструктурних објеката. 

 
 

 
            Динамика реализације , распоређивања и усмјеравања средстава, прикупљених по основу 
поменутих  накнада, вршиће се у складу са усвојеним Програмом уређење градског грађевинског 
земљишта за 2020. годину, те  у складу са  приливом средстава у Буџет Града Приједора у 2020. години. 
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1. РАДОВИ УРЕЂЕЊА КОЈИ ЋЕ БИТИ ФИНАНСИРАНИ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА ПРИЈЕДОР 

 

Р.бр. О П И С Износ КМ 

  1.1. 
Израда докумената просторног уређења и урбанистичке 

документације у 2020. години 

 

План 
2020. 

1.1.1 Просторни план Града Приједора 2020-2040 (рок за израду 2019-2021)  
- Планирана  укупна средстава  120.000 ,00 КМ 
- Дио планираних средстава за израду Плана у 2020.години 

износи 52.580,- КМ, према Програму рада Скупштине Града у 
2020.год. ( фаза преднацрта и нацрта Плана) 

 

 
 
 
 

52.580,-  
 

1.1.2. Урбанистички план Козарац и контакт подручје  2019-2039.година 
(рок за израду 2019-2020) 

- Уговорена средстава  27.612,00 КМ 
- Нацрт, Приједлог и Елаборат Плана  

 

 

 
19.328,-  

1.1.3. Урбанистички план Омарска и контакт подручје  2020-2040.година 
      -       Планирана  укупна средстава  50.000 ,00 КМ 

- Дио планираних средстава у 2020.години према Програму 
рада Скупштине Града у 2020 год. (аванс)    

 

8.000,-  

1.1.4. *Зонинг план подручја посебне намјене сјеверо-западног дјела   
   урбаног подручја Приједора (рок за израду 2017-2019.)- П119 

- Уговорена средства   350.000,00 КМ 
- Дио планираних средстава у 2020.години према Програму 

рада Скупштине Града у 2020.год. (пројекат планиран у 
Интегралној стратегији развоја Града Приједора за период 
2014-2024. године) 

 

 
116.820,-  

1.1.5. *Зонинг план радне зоне на потезу Жељезничка станица, Топлана и 
ТС Приједор 1 (рок за израду 2018-2020) – П1 
       -      Уговорена средства 44.800,- KM ( Пројекат планиран у              
               Интегралној стратегији развоја Града Приједора за период  
                2014-2024. године) 

 
 

44.800,-  
 

1.1.6. *Регулациони план спортског аеродрома „Урије“ (рок за израду 2019-
2021.) – П71 

- Планирана укупна  средстава  по Стратегији 70.000,00 КМ 
- Дио планираних средстава реализовати у 2020.години према 

Програму рада Скупштине Града у 2020.год. (Пројекат 
планиран у Интегралној стратегији развоја Града Приједора за 
период 2014-2024. године), Аванс и геод.подлоге  

 
 

10.000,- 
 

1.1.7. Ортофото план града Приједор 
- Планирана средства  200.000,-КМ 

 
147.000,- 

1.1.8. Израда урбанистичко техничких услова , стручних мишљења, 
анализа , друге урбанистичке документације и других стручних 
послова  за потребе Одјељења 

 
1.472,-  

 

УКУПНО 1.1. (КМ): 
 

400.000,00 
 
* Документи просторног уређења обухваћени Интегралном старатегијом развоја града Приједора 2014-
2024. година 
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ОПИС Износ КМ 

Припремање земљишта за изградњу инфраструктурних објеката, 
уређаја и инсталација (рјешавање имовинско-правних односа, 
прибављање тех. документац. и потребних дозвола за изградњу, 
координација и стручне услуге) 

2020. 

1.2.1. 

 
Изградња паркиралишта у средњошколском центру (Ускочка 
улица)  

- рјешавање имовинских односа 
- прибављање техничке документације 

50.000,00 

1.2.2. 

Изградња тротоара у улици Мухарема  
 Суљановића  

- рјешавање имовинских односа 
- прибављање техничке документације 

20.000,00 

1.2.3. 

 
Изградња крака улице В. Караџића  према пошти    

- рјешавање имовинских односа 
- прибављање техничке документације 

      

20.000,00 

1.2.4. 

Рјешавање имовинско-правних односа у оквиру реализације 
пројекта Регулација ријеке Милошевице и изградња 
растеретног канала у насељима Целпак, Врбице, Тополик и 
Нова Орловача 

- дио  инвестиције 
 

50.000,00 

1.2.5. 

Израда стручног мишљења, УТУ, плана парцелације за 
извођење радова ободног канала, дренажних канала и насипа 
на ријеци Сани на подручју Тукова у оквиру пројекта „Хитан 
опоравак од поплава“ 
         – дио инвестиције 

20.000,00 

1.2.6. 

Рјешавање имовинско-правних односа у оквиру реализације 
пројекта  извођења радова ободног канала, дренажних канала 
и насипа на ријеци Сани на подручју Тукова у оквиру пројекта 
„Хитан опоравак од поплава“ 
         – дио инвестиције 

80.000,00 

1.2.7. 

Рјешавање имовинско-правних  односа у поступку издавања 
грађевинских дозвола за објекте водоснабдијевања  и 
одвођења  отпадних вода на територији града Приједора  

40.000,00 

УКУПНО 1.2. 280.000,00 
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Р.бр. ОПИС Износ КМ 

1.4. Изградња и реконструкција остале  комуналне 
инфраструктуре  

2020. 

 
   

 
Укупно 1.4. 

 
 

 
 

Р.бр. ОПИС Износ КМ 

1.3. Изградања и реконструкција саобраћајница и саобраћајних 
објеката   
 

2020. 

 

1.3.1. 

Реконструкција тротоара у улици Милоша Обреновића (од 
поште до трга Мајора Зорана Карлице) 
       - дио радова 

55.000,00 

 

1.3.2. 

Изградња кружног тока ( укрштање улица Козарска,     
М.Врховца и I Крајишке бригаде) 
      - дио радова 

243.000,00 

 

1.3.3. 

Изградња паркиралишта у средњошколском центру (Ускочка 
улица)  
      - дио радова 

50.000,00 

 УКУПНО 1.3.  
 

348.000,00 

  РЕКАПИТУЛАЦИЈА 2020. 
1.1. Израда докумената просторног уређења и урбанистичке 

документације 
400.000,00 

1.2. Припремање земљишта за изградњу инфраструктурних 
објеката, уређаја и инсталација (рјешавање имовинско-
правних односа, израда техничке документације) 

280.000,00 
 

1.3. Изградања и реконструкција саобраћајница и саобраћајних 
 објеката 

348.000,00 

1.4. Изградња и реконструкција  остале комуналне  
инфраструктуре 

0,00 

  
 УКУПНО 1 (КМ): 
 

1.028.000,00 
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       2. РАДОВИ УРЕЂЕЊА КОЈИ ЋЕ БИТИ ФИНАНСИРАНИ УЗ  
          СУФИНАНСИРАЊЕ СА ДРУГИМ СУБЈЕКТИМА 

  
     - ДИО СРЕДСТАВА која се издвајају из буџета Града Приједора 

 
 

 
 
Р.бр. ОПИС Износ КМ 

2.2. Изградња и реконструкција комуналне инфраструктуре 2020. 
2.2.1.  Изградња и реконструкција  канализационе мреже у 

насељу „Јањића  пумпа“  
     -    дио средстава 

105.000,00 

Укупно 2.2. 105.000,00 

 
 
 
 
 

  РЕКАПИТУЛАЦИЈА 2020. 
2.1. Изградња и реконструкција градских саобраћајница 

 
0 

2.2. Изградња и реконструкција комуналне инфраструктуре 
 

105.000,00 

  
 УКУПНО 2. (КМ): 
 

105.000,00 

 

 

 

 

 

 

Р.бр. ОПИС Износ КМ 

2.1. Изградања и реконструкција градских саобраћајница   
 

2020. 

   0,00 

 УКУПНО 2.1.  
 

0,00 
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 ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА 2020. 
1. РАДОВИ УРЕЂЕЊА КОЈИ ЋЕ БИТИ ФИНАНСИРАНИ ИЗ БУЏЕТА 

ГРАДА ПРИЈЕДОРА 
1.028.000,00 

2. РАДОВИ УРЕЂЕЊА КОЈИ ЋЕ БИТИ ФИНАНСИРАНИ УЗ  
СУФИНАНСИРАЊЕ СА ДРУГИМ СУБЈЕКТИМА 
  
     - ДИО СРЕДСТАВА која се издвајају из буџета Града Приједор 

   105.000,00 

  
СВЕ УКУПНО 1. + 2. (КМ): 
 

1.133.000,00 

 

 

              ОБРАЂИВАЧ :                                                                                         ПРЕДЛАГАЧ: 
  
- Одјељење за просторно уређење                                                         ГРАДОНАЧЕЛНИК  
- Одјељење за саобраћај,комуналне послове и                                МИЛЕНКО ЂАКОВИЋ  
   заштиту животне средине и имовинско стамбене послове                                                                                        
                                                                                                              
 

 

 

 
 
 
 

 
 

 



  
На основу члана 80. став 4. Закона о уређењу простора и грађењу ( « Службени гласник 

Републике Српске «, број: 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19  ), члана 32. Одлуке о уређењу простора и 
грађевинском земљишту (Сл. гласник Града Приједор број: 6/14) и члана 39. Статута Града 
Приједора (Сл. гласник Града Приједор број: 12/17), Скупштина Града Приједор на сједници 
одржаној дана __________ 2020. године, донијела је  

                                                                                                 ПРИЈЕДЛОГ   
                                  

О Д Л У К У 
 

О УТВРЂИВАЊУ ОСНОВИЦЕ ЗА ИЗРАЧУНАВАЊЕ  ВИСИНЕ РЕНТЕ  
У  2020. ГОДИНИ 

 
Члан 1. 

 
Овом Одлуком утврђује се просјечна, коначна, грађевинска цијена једног квадратног 

метра корисне површине стамбеног и пословног простора у 2019. години за подручје града 
Приједор, која служи као основица за израчунавање висине ренте код  изградње нових 
објеката, доградње,  надоградње, реконструкције и легализације постојећих објеката у 2020. 
години. 

Просјечна коначна грађевинска цијена једног квадратног метра корисне површине 
стамбеног и пословног простора утврђена је на основу предрачуна из главних пројеката за 
издате грађевинске дозволе у претходној години.  

 
Члан 2. 

 
Утврђује се да просјечна, коначна, грађевинска цијена једног квадратног метра корисне 

површине стамбеног и пословног простора на подручју града Приједора износи 737,19 КМ и 
служи као основица за обрачун ренте у 2020. години. 
 

Члан 3. 
 

Висина основице за обрачун ренте, у складу са законом,  утврђује се у проценту од 
просјечне коначне грађевинске цијене из члана 2. ове Одлуке по зонама и то како слиједи: 

 
а) у првој зони                                 (6%)                                       44,23 KM/m2 
б) у другој зони                               (5%)                                       36,86 KM/m2 
в) у трећој зони                               (4%)                                       29,49 KM/m2 
г) у четвртој зони                            (3%)                                       22,12 KM/m2 
д) у петој зони                                 (2%)                                       14,74 KM/m2 
ђ) у шестој зони                              (1%)                                          7,37 KM/m2 
  
                                                                       Члан 4. 

 
 Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о утврђивању основице за 

израчунавање висине ренте у 2019. години, објављена у („Службеном гласнику Града 
Приједор“, број: 5/19), под бројем 01-022-36/19.  

 
                                                                       Члан 5. 

 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 

Града Приједор“. 
           

Број:01-022-     /20.                                                                           ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор   СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум:                2020.године                                                       Ајдин Мешић, с.р. 



    
 
 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
 
 

 
A. ПРАВНИ ОСНОВ  
 
 Правни основ за доношење Одлуке о утврђивању основице за израчунавање  висине 

ренте у  2019. години  садржан је у члану 80. став 4. Закона о уређењу простора и грађењу 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), који прописује да 
просјечну коначну грађевинску цијену једног квадратног метра корисне површине стамбеног и 
пословног простора из претходне године за подручје јединице локалне самоуправе, утврђује 
скупштина јединице локалне самоуправе сваке године, а најкасније до 31. марта текуће 
године, што регулише и члан 32. Одлуке о уређењу простора и грађевинском земљишту (Сл. 
гласник Града Приједор број: 6/14) и члана 39. Статута Града Приједор (Сл. гласник Града 
Приједора  број: 12/17). 
 
              Б.    РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ  
 

Разлог за доношење ове Одлуке је обавеза јединице локалне самоуправе да донесе 
одлуку о утврђивању основице за израчунавање ренте. Накнаду за ренту плаћају правна и 
физичка лица која као инвеститори граде трајне или привремене објекте, или врше 
реконструкцију, доградњу или надоградњу постојећих објеката или легализацију бесправно 
саграђених објеката на градском грађевинском земљишту, одређеном овом Одлуком.  
    
             В.   УТВРЂЕНА ОСНОВИЦА ЗА ИЗРАЧУНАВАЊЕ НАКНАДЕ ЗА РЕНТУ  
 

У сврху формирања просјечне коначне грађевинске цијене једног квадратног метра 
корисне површине стамбеног и пословног простора из претходне године за подручје града 
Приједора, а на основу предрачуна из главног пројекта за издате грађевинске дозволе у 
претходној години, Одјељење за просторно уређење је водило евиденцију о овим подацима од 
01.01.2019. године до 31.12.2019. године, иста износи 737,19 КМ и служиће као основица за 
израчунавање висине ренте код  изградње нових објеката, доградње и надоградње постојећих 
објеката или легализацију бесправно саграђених објеката у 2020. години, а по зонама како је 
наведено у чл. 3. ове Одлуке.  

 
 

      
                ОБРАЂИВАЧ :  ПРЕДЛАГАЧ: 
Одјељење за просторно уређење                                            ГРАДОНАЧЕЛНИК 
  Миленко Ђаковић 

           
 
 



   
 
 На основу члана  13. став 3. Правилника о обрачуну накнаде трошкова уређења градског 

грађевинског земљишта- Пречишћени текст ( « Службени гласник Републике Српске «, број:  34/14 ), а 
у вези са чланом  77. став 2. Закона о уређењу простора и грађењу ( « Службени гласник Републике 
Српске «, број:  40/13, 106/15, 3/16 и 84/19  ), члана 30. став 1. Одлуке о уређењу простора и 
грађевинском земљишту  (Сл. гласник Града Приједор  број: 6/14)  и члана 39. Статута Града Приједор 
(Сл. гласник Града Приједор број: 12/17), Скупштина Града Приједор, на сједници одржаној дана 
________    2020. године, донијела је  
  

                                                                                                                                      ПРИЈЕДЛОГ 
 

О Д Л У К У 
 

О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЈЕЧНЕ ЦИЈЕНЕ ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 
ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА 2020. ГОДИНУ 

 
 

Члан 1. 
Овом Одлуком утврђује се просјечна цијена трошкова припремања градског грађевинског 

земљишта и износи 9.108,00 КМ/ha документа просторног уређења, а служиће за обрачун трошкова 
припремања градског грађевинског земљишта по једном метру квадратном корисне површине 
планираних објеката. 

Члан 2. 
 Просјечна цијена утврђена у члану 1. ове Одлуке утврђује се на почетку сваке године  за 

подручја за која је донесен спроведбени документ просторног уређења,  који не садржи тачну 
вриједност трошкова извршеног припремања градског грађевинског земљишта, а израчунава се  на 
основу свих важећих спроведбених докумената просторног уређења, за које је овај податак тачно 
утврђен. 

                                                                               Члан 3. 
(1) Просјечне јединичне цијене земљишта предвиђеног за изградњу саобраћајница, 

комуналне и друге  инфраструктуре у складу са зонама градског грађевинског земљишта износе: 
 

1. Зона   200 КМ/m2 
2. Зона   100 КМ/m2 
3. Зона     50 КМ/m2 
4. Зона     30 КМ/m2 
5. Зона      20 КМ/m2 
6. Зона      10 КМ/m2 

 
(2) Уколико се обрачун накнаде за трошкове уређења градског грађевинског земљишта врши 

на локацији која није обухваћена регулационим планом или се налази у обухвату градског 
грађевинског земљишта са измјењеним или специфичним условима за изградњу, јединичну тржишну 
цијену земљишта утврдиће Скупштина Града , на основу налаза сталног судског вјештака 
одговарајуће струке. 

           Члан 4. 
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о утврђивању просјечне цијене 

трошкова припремања градског грађевинског земљишта за 2019. годину, објављена у („Службеном 
гласнику Града Приједор“, број: 5/19), под бројем 01-022-37/19. 

 
                                                                                Члан 5. 

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

 
Број:01-022-     /20.                                                                           ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор   СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум:                2020.године                                                       Ајдин Мешић, с.р. 



  

 
      
                                                                               
 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
 

A. ПРАВНИ ОСНОВ  
 Правни основ за утврђивање просјечне цијене трошкова припремања градског 

грађевинског земљишта, садржан је у члану 13. став 3. Правилника о обрачуну накнаде трошкова 
уређења градског грађевинског земљишта – Пречишћени текст ( « Службени гласник Републике 
Српске «, број:  34/14 ), а иста се  утврђује одлуком скупштине јединице локалне самоуправе, 
најкасније до 31. марта текуће године за ту годину, што регулише и члана 30. став 1. Одлуке о 
уређењу простора и грађевинском земљишту  (Сл. гласник Града Приједора  број: 6/14). Чланом 
77. став 2. Закона о уређењу простора и грађењу ( « Службени гласник Републике Српске «, број:  
40/13, 106/15, 3/16 и 84/19) прописано је да износ накнаде за уређење градског грађевинског 
земљишта се утврђује сагласно програму уређења градског грађевинског земљишта, трошковнику 
радова комуналне и друге инфраструктуре и уређења јавних површина, који је саставни дио 
документа просторног уређења и планираном обиму укупне изградње на начин коришћења 
земљишта одређен документом просторног уређења. 

 
Б.  РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ  

Разлог за доношење ове Одлуке је обавеза јединице локалне самоуправе да донесе 
Одлуку о утврђивању просјечне цијене трошкова припремања градског грађевинског земљишта 
која се доноси сваке године, најкасније до 31. марта текуће године за ту годину, а обавеза 
инвеститора изградње објекта је да достави доказ о плаћеној обрачунатој накнади за уређење 
градског грађевинског земљишта уз захтијев за   издавање грађевинске дозволе. 

 
В. ПРОСЈЕЧНЕ ЦИЈЕНЕ ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА  

      У складу са Правилника о обрачуну накнаде трошкова уређења градског грађевинског 
земљишта – Пречишћени текст ( « Службени гласник Републике Српске «, број:  34/14 ) по којем, у 
случају да се обрачун накнаде за трошкове уређења градског грађевинског земљишта врши на 
основу документа просторног уређења, који не садржи тачну вриједност извршеног припремања 
земљишта, просјечно остварену цијену трошкова припремања земљишта за 1 ha таквог документа 
просторног уређења израчунава на основу свих важећих спроведбених докумената просторног 
уређења, за које је овај податак тачно утврђен, као и тржишну вриједност м2 земњишта по зонама 
у сврху изградње комуналне и друге јавне инфраструктуре, када је потребно ријешити имовинско 
правне односе. 

                     Уређење грађевинског земљишта обухвата радове припремања и опремања. 
                     Припремање грађевинског земљишта обухвата : 

 истражне радове на терену, 

 израда геодетскиг , геолошких, инжењерско-сеизмолошких и других  подлога, 

 израду анализе својинских права на земљишту потребном за изградњу јавне комуналне и 
друге инфраструктуре, 

 израду докумената просторног уређења и техничке документације 

 израду програма за уређење земљишта 

 израду анализе расељавања лица и рушења постојећих објеката,  

 санирање терена и друге радове 
 Када су у питању донесени спроведбени документи просторног уређења за територију 

града Приједора, а тиче се  регулационих планова, који садрже тачну вриједност трошкова 
припремања градског грађевинског земљишта након ажурирања истих у складу са Правилником, 
обрачун накнаде трошкова припремања земљишта се врши на основу тих вриједности. Међутим,  
планови парцелације не садрже ове податке и у том смислу ће се  приликом обрачуна накнаде за 
трошкове уређења грађевинског земљишта у 2020. години, примјењивати израчунате и усвојене 
просјечно остварене цијене трошкова припремања земљишта. 

                ОБРАЂИВАЧ :  ПРЕДЛАГАЧ: 
Одјељење за просторно уређење                                            ГРАДОНАЧЕЛНИК 
  Миленко Ђаковић 



  

 



    
На основу члана 14. став 3. Правилника о обрачуну накнаде трошкова уређења градског 

грађевинског земљишта- Пречишћени текст ( « Службени гласник Републике Српске «, број:  
34/14 ), а у вези са чланом 77. став 2. Закона о уређењу простора и грађењу ( « Службени 
гласник Републике Српске «, број:  40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), члана 30. став 1. Одлуке о 
уређењу простора и грађевинском земљишту (Сл. гласник Града Приједор број: 6/14) и члана 
39. Статута Града Приједор (Сл. гласник Града Приједор број: 12/17), Скупштина Града 
Приједор, на сједници одржаној дана __________ 2020. године, донијела је  
 

                                                                                                                                      ПРИЈЕДЛОГ 
 

О Д Л У К У 
 

О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЈЕЧНИХ ЈЕДИНИЧНИХ ЦИЈЕНА РАДОВА КОМУНАЛНЕ И 
ДРУГЕ ЈАВНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ И УРЕЂЕЊА ЈАВНИХ ПОВРШИНА 

 
Члан 1. 

 
 Овом Одлуком утврђују се просјечно остварене јединичне цијене радова комуналне и 

друге јавне инфраструктуре и уређења јавних површина (Јц) у 2019. години на подручју Града 
Приједор, које служи за обрачун трошкова опремања градског грађевинског земљишта  у 2020. 
години .  

Члан 2. 
 

 Просјечно остварене јединичне цијене радова комуналне и друге јавне инфраструктуре 
и уређења јавних површина износе: 
 

Група Ред.бр. Врста инфраструктуре Јед. мј. Јц                     

А/  САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА  И 
ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ 

  

 1. Саобраћајнице за моторни 
саобраћај 

m2 
60,00 KM 

 2. Пјешачки тротоари и стазе                                                                m2 60,00 KM 

 3. Бициклистичке стазе m2 50,00 KM 

 4. Зелене површине m2 20,00 KM 

 5. Паркинг простори m2 60,00 KM 

 6. Улична расвјета m 45,00 KM 

Б/  ВОДОВОДНА МРЕЖА  
- У зеленој површини 

 
 

 1. d/dn = 20/16.2 mm (1/2“) m 26,00 KM 

 2. d/dn = 25/21.2 mm (3/4“) m 27,00 KM 

 3. d/dn = 32/28.0 mm (1“) m 27,50 KM 

 4. d/dn = 40/35.2 mm (5/4“) m 28,00 KM 

 5. d/dn = 50/44 mm (6/4“) m 29,00 KM 

 6. d/dn = 63/55.4 mm (2“) m 30,00 KM 

 7. d/dn = 75/66 mm (2 1/2“) m 33,00 KM 

 8. d/dn = 90/79.2 mm (3“) m 37,00 KM 

 9. d/dn = 110/96.8 mm  m 43,00 KM 

 10. d/dn = 160/141 mm  m 61,00 KM 

  У саобраћајници (асфалтираној 
површини) 

 
 

 1. d/dn = 20/16.2 mm (1/2“) m 74,00 KM 



  

 2. d/dn = 25/21.2 mm (3/4“) m 77,00 KM 

 3. d/dn = 32/28.0 mm (1“) m 79,50 KM 

 4. d/dn = 40/35.2 mm (5/4“) m 80,00 KM 

 5. d/dn = 50/44 mm (6/4“) m 83,00 KM 

 6. d/dn = 63/55.4 mm (2“) m 86,00 KM 

 7. d/dn = 75/66 mm (2 1/2“) m 92,00 KM 

 8. d/dn = 90/79.2 mm (3“) m 105,00 KM 

 9. d/dn = 110/96.8 mm  m 120,00 KM 

 10. d/dn = 160/141 mm m 170,00 KM 

     

В/  КАНАЛИЗАЦИОНА  МРЕЖА   

  У зеленој површини- макадам   

  - Просјечна дубина 1,0 m   

 1. Ø 110 mm m 65,00 KM 

 2. Ø 160 mm m 79,00 KM 

 3. Ø 200 mm m 104,00 KM 

 4. Ø 250 mm m 119,00 KM 

 5. Ø 300 mm m 138,00 KM 

  -  Просјечна дубина ископа 1,5 m   

 6. Ø 400 mm m 188,00 KM 

 7. Ø 500 mm m 255,00 KM 

  Asfaltna površina   

  -  Просјечна дубина ископа 1,0 m   

 1. Ø 110 mm m 185,00 KM 

 2. Ø 160 mm m 197,00 KM 

 3. Ø 200 mm m 242,00 KM 

 4. Ø 250 mm m 252,00 KM 

 5. Ø 300 mm m 273,00 KM 

  Просјечна дубина ископа 1,5 m   

 6. Ø 400 mm m 315,00 KM 

 7. Ø 500 mm m 376,00 KM 

     

Г/  ТОПЛИФИКАЦИОНА МРЕЖА   

 1. Топлотна станица     50 kW комплет 4.832,00 KM 

 2. Топлотна станица  100 kW комплет 6.811,00 KM 

 3. Топлотна станица  150 kW комплет 9.514,00 KM 

 4. Топлотна станица  200 kW комплет 11.608,00 KM 

 5. Топлотна станица  300 kW комплет 12.703,00 KM 

 6. Топлотна станица  400 kW комплет 13.716,00 KM 

 7. Топлотна станица  500 kW комплет 14.595,00 KM 

 8. Вреловод DN 65 m 149,00 KM 

 9. Вреловод DN 80 m 170,00 KM 

 10. Вреловод DN 100 m 199,00 KM 

 11. Вреловод DN 120 m 273,00 KM 

 12. Вреловод DN 150 m 328,00 KM 

 13. Вреловод DN 200 m 475,00 KM 

 14. Вреловод DN 300 m 813,00 KM 

 15. Вреловод DN 500 m 1.149,00 KM 

     
      Цијене су са ПДВ-ом 

         
 
                                                



  

                                                       Члан 3. 
 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о утврђивању просјечних 
јединичних цијена радова опремања градског грађевинског земљишта за 2019. годину, 
објављена у („Службеном гласнику Града Приједор“, број: 5/19), под бројем 01-022-38/19. 
 
                                                                      Члан 4. 
 

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

Број:01-022-     /20.                                                                           ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор   СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум:                2020.године                                                       Ајдин Мешић , с.р. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
 
 
 

A. ПРАВНИ ОСНОВ  
 
Правни основ за доношење Одлуке о утврђивању просјечних јединичних цијена радова 
комуналне и друге јавне инфраструктуре и уређења јавних површина, садржан је у  члану 
14.став 3. Правилника о обрачуну накнаде трошкова уређења градског грађевинског 
земљишта- Пречишћени текст ( « Службени гласник Републике Српске « број:  34/14 ), по којем 
просјечно остварене јединичне цијене радова комуналне и друге јавне инфраструктуре и 
уређења јавних површина, утврђује одлуком скупштина јединице локалне самоуправе, што 
регулише и члан 30. став 1. Одлуке о уређењу простора и грађевинском земљишту  (Сл. гласник 
Града Приједор број: 6/14), а у вези са  чланом 77. став 2. Закона о уређењу простора и грађењу 
( « Службени гласник Републике Српске «, број:  40/13, 106/15, 3/16 и 84/19 ) прописано је да 
износ накнаде за уређење градског грађевинског земљишта утврђује се сагласно програму 
уређења градског грађевинског земљишта, трошковнику радова комуналне и друге 
инфраструктуре и уређења јавних површина, који је саставни дио документа просторног 
уређења и планираном обиму укупне изградње на начин коришћења земљишта одређен 
документом просторног уређења. 

 
Б. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ  
 
Разлог за доношење ове Одлуке је обавеза јединице локалне самоуправе да донесе одлуку о 
утврђивању просјечних јединичних цијена радова комуналне и друге јавне инфраструктуре и 
уређења јавних површина, која се доноси сваке године, најкасније до 31. марта текуће године 
за ту годину. 

 
В. ЈЕДИНИЧНЕ ЦИЈЕНЕ РАДОВА КОМУНАЛНЕ И ДРУГЕ ЈАВНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ  
     И УРЕЂЕЊА ЈАВНИХ ПОВРШИНА 
 
Просјечно остварене јединичне цијене радова комуналне и друге јавне инфраструктуре и 
уређења јавних површина, утврђују се на основу остварених трошкова изведених радова на 
изградњи комуналне и друге јавне инфраструктуре и уређења јавних површина у претходној 
години, која је изграђена на територији јединице локалне самоуправе, на основу уговора о 
опремању земљишта комуналном и другом јавном инфраструктуром који су закључени у 2019. 
години или на основу калкулације тржишне цијене такве врсте радова урађене од стране 
овлаштеног правног лица, уколико такви радови нису вршени у претходној години. 
 
 

                ОБРАЂИВАЧ :  ПРЕДЛАГАЧ: 
Одјељење за просторно уређење                                            ГРАДОНАЧЕЛНИК 
  Миленко Ђаковић 

 
 

            
 

 



       
 На основу члана 17. став 2. Правилника о обрачуну накнаде трошкова уређења 

градског грађевинског земљишта- Пречишћени текст ( « Службени гласник Републике Српске «, 
број:  34/14 ), а у вези са чланом  77. став 2. Закона о уређењу простора и грађењу ( « Службени 
гласник Републике Српске «, број:  40/13, 106/15, 3/16 и 84/19 ), и члана 39. Статута Града 
Приједор (Сл. гласник Града Приједор број: 12/17), Скупштина Града Приједор, на сједници 
одржаној дана __________ 2020. године, донијела је  

 
  

                                                                                                                                      ПРИЈЕДЛОГ 
 

 
О Д Л У К У 

 

О ВИСИНИ ТРОШКОВА УРЕЂЕЊА ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА  
ЗА 2020. ГОДИНУ 

 

 
Члан 1. 

 
Овом Одлуком се утврђје висина тршкова уређења градског грађевинског земљишта за 

2020. годину по 1 m2 (један метар квадратни) корисне површине објекта за спроведбене 
документе просторног уређење.  

Члан 2. 
 

 Висина трошкова уређења градског грађевинског земљишта израчуната према 
одредбама Закона о уређењу простора и грађењу, Правилника о обрачуну накнаде трошкова 
уређења градског грађевинског земљишта-Пречишћени текст, Уредбе о условима, начину 
обрачуна и плаћању накнаде за легализацију објеката и Одлуке о трошковима радова 
комуналне и друге инфраструктуреи уређења јавних површина, сагласно Програму уређења 
градског грађевинског земљишта, износи за: 
 

2020 

РБ ДОКУМЕНТ ПРОСТОРНОГ УРЕЂЕЊА 
ПРОСЈЕЧНИ 
ТРОШКОВИ 

по КП  (КМ/m2) 

1.  
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ДИО НАСЕЉА УРИЈЕ ЦЕНТАР – УП 
„ТЕШИНИЋ“ 

66 

2.  УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ УЛИЦЕ ВУКА КАРАЏИЋА 83 

3.  РЕГУЛАЦИОНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА БИВШЕГ ПОГОНА „ЦЕЛПАК“ 92 

4.  
РЕГУЛАЦИОНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ДЈЕЛА НАСЕЉА УРИЈЕ И ЧИРКИН 
ПОЉЕ -  2.ФАЗА 

43 

5.  РЕГУЛАЦИОНИ ПЛАН „СТАРИ ГРАД“ 82 

6.  РЕГУЛАЦИОНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА НАСЕЉА  „УРИЈЕ“-ЈУГ 16 

7.  
ИЗМЈЕНА И ДОПУНА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА ЦЕНТРАЛНОГ 
ПОДРУЧЈА ПРИЈЕДОРА СА СПОМЕНИЧКИМ КОМПЛЕКСОМ –I Фаза 

33 

8.  
ИЗМЈЕНА И ДОПУНА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА НАСЕЉА „КОЗАРАЦ-
ЦЕНТАР“ 

61 



  

9.  РЕВИЗИЈА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА НАСЕЉА ПЕЋАНИ СЕКЦИЈА 1 И 2 52 

10.  

ИЗМЈЕНА И ДОПУНА ДИЈЕЛА  РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА СЕРВИСНО-
УСЛУЖНЕ И  РАДНЕ ЗОНЕ УЗ МАГИСТРАЛНИ ПУТ ПРИЈЕДОР – 
БАЊАЛУКА И РАДНЕ И СТАМБЕНЕ ЗОНЕ „СВАЛЕ“ 
 

55 

11.  

ИЗМЈЕНА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА НАСЕЉА УРИЈЕ И 
ЧИРКИН ПОЉЕ – I ФАЗА – ИЗМЈЕНА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА 
РАСАДНИК И АЕРОДРОМ III 
 

85 

12.  
ИЗМЈЕНА И ДОПУНА РЕГУЛАЦИНОГ ПЛАНА АЕРОДРОМ I  И 
АЕРОДРОМ II 
 

64 

13.  
ИЗМЈЕНА И ДОПУНА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА ЦЕНТРАЛНЕ ЗОНЕ 
ПРИЈЕДОР СА СПОМЕНИЧКИМ КОМПЛЕКСОМ- II ФАЗА 

26 

14.  
ИЗМЈЕНА И ДОПУНА РЕВИЗИЈЕ РП НАСЕЉА „ПЕЋАНИ“- ДИО 
СЕКЦИЈЕ I И ДИЈЕЛА НАСЕЉА ДОЊА ПУХАРСКА 

94 

15.  
РЕГУЛАЦИОНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ  ЗОНЕ ЧИРКИН ПОЉЕ У 
ПРИЈЕДОРУ – СЕКЦИЈА 1 

65 

16.  
РЕГУЛАЦИОНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА МАТАРУШКО ПОЉЕ, МАТАРУШКО 
ПОЉЕ 2 И НАСЕЉА ТУКОВИ- СЕКЦИЈА 1 

58 

17.  
РЕГУЛАЦИОНИ ПЛАН ДИЈЕЛОВА НАСЕЉА ДОЊА ПУХАРСКА И 
УРИЈЕ – 1.ФАЗА; СЕКЦИЈА 1 И СЕКЦИЈА 2 

41 

18.  
РЕГУЛАЦИОНИ ПЛАН ЗОНЕ УЗ МАГИСТРАЛНИ ПУТ М15, ПРИЈЕДОР-
КОЗАРСКА ДУБИЦА И ДИЈЕЛА НАСЕЛЈА УРИЈЕ 

99 

    19. 
РЕГУЛАЦИОНИ ПЛАН ЗОНЕ УЗ МАГИСТРАЛНИ ПУТ М4, ПРИЈЕДОР-
БАЊА ЛУКА И ДИЈЕЛА НАСЕЉА ОПЛОВАЧА 

87 

    20. 
РЕГУЛАЦИОНИ ПЛАН РУДИНКА ЖЕЉЕЗНЕ РУДЕ ЉУБИЈА - 
ЦЕНТРАЛНА РУДИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПРИЈЕДОРА И 
ОПШТИНЕ ОШТРА ЛУКА 

30 

21. 

ОДЛУКА О РЕГУЛАЦИОНОМ ПЛАНУ ПРОСТОРА УЗ КОРИТА РИЈЕКА 
САНА И ГОМЈЕНИЦА НА УРБАНОМ ПОДРУЧЈУ ПРИЈЕДОРА - 
СЕКЦИЈА 1 И СЕКЦИЈА 2 
 

163 

22. 
ОДЛУКА О РЕГУЛАЦИОНОМ ПЛАНУ ДИЈЕЛОВА НАСЕЉА ДОЊА 
ПУХАРСКА И УРИЈЕ - 2.ФАЗА -СЕКЦИЈА 3 

111 

23. 
ОДЛУКА О РЕГУЛАЦИОНОМ ПЛАНУ ПОСЛОВНЕ ЗОНЕ БАЛТИН БАРЕ 
- СЕКЦИЈА 1 И СЕКЦИЈА 2 
 

95 

24. ОДЛУКА О РЕГУЛАЦИОНОМ ПЛАНУ АЕРОДРОМ 4 96 

25.  ОДЛУКА О ДОНОШЕЊУ РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА БЕНКОВАЦ 177 

26. 
ОДЛУКА О ЗОНИНГ ПЛАНУ ЈУЖНОГ ДИЈЕЛА УРБАНОГ ПОДРУЧЈА 
ПРИЈЕДОРА 

54 

27. 
*) ОДЛУКА О ДОНОШЕЊУ РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА ГРАДСКОГ 
ГРОБЉА "ПАШИНАЦ" 
 

23 

28. 
*) ОДЛУКА О ДОНОШЕЊУ  ПЛАНА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ "ПАШИНИ 
КОНАЦИ" 
 

139 

 
* ) Спроведбени документи просторног уређења за које се висина тршкова уређења 
грађевинског земљишта за 2020. годину израчунава по m2 површине која се уређује 



  

 
Члан 3. 

 
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о висини трошкова уређења 

градског грађевинског земљишта за 2019. одину, објављена у („Службеном гласнику Града 
Приједор“, број: 5/19), под бројем 01-022-39/19.  

 
 
 

 
             Члан 4. 

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

Број: 01-022-     /20.                                                                           ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор   СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум:                2020.године                                                       Ајдин Мешић, с.р. 

 
                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
                                                                               О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
 

 
A. ПРАВНИ ОСНОВ  
 

Правни основ за доношење Одлуке о висини тршкова уређења градског грађевинског 
земљишта по 1 m2 (један метар квадратни) корисне површине објекта, садржан је у  члану 17. 
став 2. Правилника о обрачуну накнаде трошкова уређења градског грађевинског земљишта- 
Пречишћени текст ( « Службени гласник Републике Српске « број:  34/14 ), а у вези са  чланом 
77. став 2. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“, број:  
40/13, 106/15, 3/16 и 84/19) прописано је да износ накнаде за уређење градског грађевинског 
земљишта утврђује се сагласно програму уређења градског грађевинског земљишта, 
трошковнику радова комуналне и друге инфраструктуре и уређења јавних површина, који је 
саставни дио документа просторног уређења и планираном обиму укупне изградње на начин 
коришћења земљишта одређен документом просторног уређења. 

 
Б. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ  
 

Разлог за доношење ове Одлуке је обавеза јединице локалне самоуправе да донесе 
одлуку којом се утврђје висина тршкова уређења градског грађевинског земљишта по 1 m2 
(један метар квадратни) корисне површине објекта за спроведбене документе просторног 
уређење, која се доноси сваке године, најкасније до 31. марта текуће године за ту годину. 
Законом о уређењу простора и грађењу се регулишу између осталог и накнаде за уређење 
градског грађевинског земљишта и кроз обавезу доношења одлука скупштина јединица 
локалних самоуправа. 
 
В. ВИСИНИ ТРОШКОВА УРЕЂЕЊА ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 
 

Чланом 17. став 2. Правилником о обрачуну накнаде трошкова уређења градског 
грађевинског земљишта- Пречишћени текст, прописано да се накнаде за трошкове уређења 
градског грађевинског земљишта, израчунате појединачно за сваки спроведбени документ 
просторног уређења, усаглашавају једном годишње, са просјечно оствареним јединичним 
цијенама изградње комуналне и друге јавне инфраструктуре и уређења јавних површина у 
претходној години, ради утврђивања њене реалне вриједности, а која служи за обрачун у 
текућој години. 
 
 
                   

                ОБРАЂИВАЧ :  ПРЕДЛАГАЧ: 
Одјељење за просторно уређење                                            ГРАДОНАЧЕЛНИК 
  Миленко Ђаковић 

                                                                  
            

 



       

 

 
 

 На основу члана  18. став 1. Правилника о обрачуну накнаде трошкова уређења 
градског грађевинског земљишта- Пречишћени текст ( « Службени гласник Републике Српске «, 
број:  34/14 ), а у вези са чланом  77. став 2. Закона о уређењу простора и грађењу ( « Службени 
гласник Републике Српске «, број:  40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), и члана 39. Статута Града 
Приједор (Сл. гласник Града Приједор број: 12/17), Скупштина Града Приједор, на сједници 
одржаној дана __________ 2020. године, донијела је  
  

                                                                                                                                      ПРИЈЕДЛОГ 
 

О Д Л У К У 
 

О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЈЕЧНО ОСТВАРЕНЕ НАКНАДЕ ТРОШКОВА УРЕЂЕЊА 
ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА 2020. ГОДИНУ 

 
 

Члан 1. 
 

Овом Одлуком утврђује се просјечно остварена накнада трошкова уређења градског 
грађевинског земљишта у 2019. години и износи 45,00 КМ по једном метру квадратном 
корисне површине планираних објеката и служиће за обрачун трошкова уређења градског 
грађевинског земљишта  у 2020. години.  

Члан 2. 
 

Просјечно остварена накнада у члану 1. ове Одлуке утврђује се на почетку сваке године  
за подручја за која није донесен спроведбени документ просторног уређења.  

Израчунава се  као просјечно остварена накнада ( Пнугз) за трошкове уређења градског 
грађевинског земљишта на основу свих важећих спроведбених докумената просторног 
уређења, за које је ова накнада израчуната за претходну годину. 

Обрачун се врши за радове уређења на основу стручног мишљења и урбанистичко 
техничких услова. 
 

Члан 3. 
 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о утврђивању просјечно 
остварене накнаде трошкова уређења градског грађевинског земљишта за 2019. годину, 
објављена у („Службеном гласнику Града Приједор“, бр. 5/19), под бројем 01-022-40/19. 
 

Члан 4. 
 

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

 
 
 
Број: 01-022-     /20.                                                                           ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор   СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум:                2020.године                                                       Ајдин Мешић, с.р. 
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О Б Р АЗ Л О Ж Е Њ Е 
 
 

A. ПРАВНИ ОСНОВ  
 

Правни основ за доношење Одлуке о утврђивању просјечно остварене накнаде 
трошкова уређења градског грађевинског земљишта, садржан је у  члану 18. став 1. Правилника 
о обрачуну накнаде трошкова уређења градског грађевинског земљишта- Пречишћени текст 
(«Службени гласник Републике Српске« број:  34/14), по којем се просјечно остварена накнада 
из члана 1. ове Одлуке утврђује одлуком скупштина јединице локалне самоуправе на почетку 
сваке године  за подручја за која није донесен спроведбени документ просторног уређења. 
Чланом 77. став 2. Закона о уређењу простора и грађењу ( « Службени гласник Републике 
Српске «, број:  40/13, 106/15, 3/16 и 84/19 ) прописано је да износ накнаде за уређење 
градског грађевинског земљишта утврђује се сагласно програму уређења градског 
грађевинског земљишта, трошковнику радова комуналне и друге инфраструктуре и уређења 
јавних површина, који је саставни дио документа просторног уређења и планираном обиму 
укупне изградње на начин коришћења земљишта одређен документом просторног уређења. 
 
Б. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ  
 

Разлог за доношење ове Одлуке је обавеза јединице локалне самоуправе да донесе 
одлуку о утврђивању просјечно остварене накнаде трошкова уређења градског грађевинског 
земљишта, која се доноси сваке године, најкасније до 31. марта текуће године за ту годину. 
 
В. ПРОСЈЕЧНО ОСТВАРЕНА НАКНАДА ТРОШКОВА УРЕЂЕЊА  
     ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА  
 

Сходно томе просјечно остварена накнада трошкова уређења градског грађевинског 
земљишта у 2019. години износи 45,00 КМ по једном метру квадратном корисне површине 
планираних објеката. Иста ће служити за обрачун трошкова уређења градског грађевинског 
земљишта  у 2020. години за нове објекте који ће се градити, постојеће објекте који ће се 
реконструисати уколико се тим радовима повећава површина објекта, надограђивати или 
дограђивати и за легализацију бесправно изграђених објеката, а у складу са Законом, у 
подручјима за која није донесен спроведбени документ просторног уређења.  

Обрачун се врши на основу стручног мишљења и урбанистичко техничких услова, након 
изласка и увида на терену, а за стварно изведене радове уређења грађевинског земљишта, 
који су предвиђени у складу са стручним мишљења и урбанистичко техничких услова као 
неопходни за уређење предметне локације. 
 
 
 

                ОБРАЂИВАЧ :  ПРЕДЛАГАЧ: 
Одјељење за просторно уређење                                            ГРАДОНАЧЕЛНИК 
  Миленко Ђаковић 
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 На основу члана 43. став 1. Закона о уређењу простора и грађењу  (Сл. гласник Републике 

Српске бр.40/13, 106/15, 3/16 и 84/19) и члана 39. Статута Града Приједора (Сл.гласник Града 
Приједора, бр.12/17), Скупштина  града  Приједор  на ..... редовној сједници одржаној дана 
....................  2020. године, донијела је 

 
П Р И Ј Е Д Л О Г 

 
                                                                                     Р Ј Е Ш Е Њ Е  

о именовању Савјета за израду Регулационог плана дијела централног подручја 
Приједора између десне обале Сане и дијелова   улица Краља Петра I Ослободиоца, 

Радничкe и Српских великана – Радни назив „Сана Б-1“. 
 

 
 

I 
 

Образује се Савјет за израду Регулационог плана дијела централног подручја Приједора 
између десне обале Сане и дијелова улица Краља Петра I Ослободиоца, Радничкe и Српских 
великана – Радни назив „Сана Б-1“. 

  
II 
 

       У Савјет се именују: 
 

1. Павичић Рада, дипл.инж.арх. 
2. Лајић Славен, дипл.инж.грађ. 
3. Шврака Бранко, Одјељење за саобраћај, комуналне послове и заштиту животне средине и 

имовинско-стамбене послове 
4. Ећим Тања, Одјељење за саобраћај, комуналне послове и заштиту животне средине и 

имовинско-стамбене послове 
5. Бајић Ана, Одсјек за имовинске послове и евиденцију некретнина   
6. Шарић Радан, дипл.информ. 
7. Шурлан Раде, Одсјек за мјесне заједнице 
8. ..................................., одборник 
9. ..................................., одборник 
10. ..................................., одборник 
11. ..................................., одборник 

 
III 
 

Задатак Савјета дефинисан је чланом 43. став 2. Закона о уређењу простора и грађењу  
(„Службени  гласник“ РС бр. 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19). 

 
 

IV 

 
Ово Рјешење ступа на снагу даном објављивања у Службеном гласнику Града 

Приједора. 
 
 
Број:  _______________                                                                                  ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                                                                                                                                                  ГРАДА  
Датум: _____________                                                                   

                                                                                                                               Ајдин Мешић   



 
 На основу члана 43. став 1. Закона о уређењу простора и грађењу  (Сл. гласник Републике 

Српске бр.40/13, 106/15, 3/16 и 84/19) и члана 39. Статута Града Приједора (Сл.гласник Града 
Приједора, бр.12/17), Скупштина  Града  Приједор  на ..... редовној сједници одржаној дана 
....................  2020. године, донијела је 

 
П Р И Ј Е Д Л О Г 

 
 
                                                                                     Р Ј Е Ш Е Њ Е  

о именовању Савјета за израду Регулациононог плана дијела градског подручја Приједора 
између дијелова улица Српских великана  и Алејe козарског одреда 

 – Радни назив „Крајина – Целпак  Б-1“ 
 
 

I 
 

Образује се Савјет за израду Регулациононог плана дијела градског подручја Приједора 
између дијелова улица Српских великана  и Алејe козарског одреда – Радни назив „Крајина – 
Целпак  Б-1“. 

 
II 
 

       У Савјет се именују: 
 

1. Милинковић Маја, дипл.инж.арх. 
2. Лајић Славен, дипл.инж.грађ. 
3. Шврака Бранко, Одјељење за саобраћај, комуналне послове и заштиту животне средине и 

имовинско-стамбене послове 
4. Тања Ећим, Одјељење за саобраћај, комуналне послове и заштиту животне средине и 

имовинско-стамбене послове 
5. Бајић Ана, Одсјек за имовинске послове и евиденцију некретнина   
6. Шарић Радан, дипл.информ. 
7. Јеж Ђорђо, Одсјек за мјесне заједнице 
8. ..................................., одборник 
9. ..................................., одборник 
10. ..................................., одборник 
11. ..................................., одборник 

 
III 
 

Задатак Савјета дефинисан је чланом 43. став 2. Закона о уређењу простора и грађењу  
(„Службени  гласник“ РС бр. 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19). 

 
 

IV 

 
Ово Рјешење ступа на снагу даном објављивања у Службеном гласнику Града 

Приједора. 
 
 
Број:  _______________                                                                                  ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                                                                                                                                                  ГРАДА  
Датум: _____________                                                                   

                                                                                                                              Ајдин Мешић   



ПРИЈЕДЛОГ   
      

На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“ број: 97/16 и 36/19), члана 8. Закона о боравишној такси („Службени гласник 
Републике Српске„ број: 78/11), члана 4. Закона о измјенама и допунама закона о боравишној 
такси („Службени гласник Републике Српске„ број: 106/15) и члана 88. Статута Града Приједора 
(„Службени гласник Града Приједора број: 12/17), Скупштина Града Приједора, доноси : 
 

ОДЛУКУ 
о  висини боравише таксе на подручју града Приједора за 2020. годину 

 
          Члан 1. 

Овом Одлуком уређује се обавеза плаћања боравишне таксе, висина боравишне таксе, 
обвезници плаћања боравишне таксе и начин кориштења финансијских средстава 
прикупљених по основу уплате боравишне таксе. 

 
Члан 2. 

Домаћи или страни држављани који користе услугу ноћења у угоститељком објекту за 
смјештај плаћају боравишну таксу по сваком оствареном ноћењу у угоститељском објекту за 
смјештај, осим у угоститељском објекту врсте „сеоско домаћинство“. 

 
Члан 3. 

Висина боравишне таксе на подручју Града Приједора одређује се у износу од 2,00 КМ 
по сваком оствареном ноћењу. 

 
Члан 4. 

Висина паушалног износа боравишне таксе за угоститеље који пружају услуге смјештаја 
у кући за одмор, апартману и соби за изнајмљивање износи 15,00 КМ за сваки кревет (лежај) 
на годишњем нивоу. 

 
Члан 5. 

Обавеза плаћања боравишне таксе примјењује се од 01. јануара 2020. године. 
 

Члан 6. 
Средства прикупљена по основу боравишне таксе уплаћују се на рачун трезора Града 

Приједора  за уплату накнада од боравишне таксе града Приједора. 
 

 
Члан 7. 

На сва питања која нису уређена овом Одлуком примјењују се одредбе Закона о 
боравишној такси („Службени гласник Републике Српске“ број : 78/11 и 106/15). 

 
Члан 8. 

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

 
 

Број : 01-    _________/20                                                      ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Приједор   
Датум :                    2020. године  Ајдин Мешић 

 
 
 
 

  
 



 
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 
Правни основ  
 
Правни основ за доношење Одлуке о висини боравишне таксе града Приједора за 2020. 

годину, садржан је у одредбама Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“ број: 97/16 и 36/19),  Закона о боравишној такси („Службени гласник Републике 
Српске“,  број: 78/11, 106/15) и члана 88. Статута Града Приједора („Службени гласник Града 
Приједора број: 12/17).  

Законом о боравишној такси прописано је да висину боравишне таксе одређује 
јединица локалне самоуправе, уз претходно прибављено Мишљење Привредне коморе 
Републике Српске, што је исто и прибављено. 

 Чланом 88. Статута Града Приједора прописано је да Скупштина Града, између осталог 
доноси одлуке у области туризма. 

 
 

Разлог за доношење Одлуке  
 

 Народна Скупштина Републике Српске на 8. сједници одржаној 10. децебра 2015. године 
донијела је Закон о измјенама и допунама Закона о боравишној такси, те је у складу  са 
насталим измјенама и допунама потребно донијети Одлуку о висини боравишне таксе на 
подручју града Приједора. Како су законом уређени остали елементи за боравишну таксу, то 
је прописано да се на сва питања која нису уређена овом Одлуком примјењују одредбе 
Закона о боравишној такси. 

 
 
 
 
ОБРАЂИВАЧИ :                                                                                         ПРЕДЛАГАЧ : 
 

Одјељење за привреду и пољопривреду                                                  ГРАДОНАЧЕЛНИК 
и Туристичка организација Града Приједора                                           Mиленко Ђаковић 

 
 
 



 
 
 
На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 17. Закона о боравишној такси („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 78/11 и 106/15) и члана 88. Статута Града Приједора („Службени 
гласник Града Приједора“, број: 12/17), Скупштина Града Приједора на______ сједници, 
одржаној _______               донијела је  

 
 

ОДЛУКУ 
 о усвајању Програма употребе средстава од боравишне таксе  

града Приједора за 2020. годину   
 
 

Члан 1. 
 

Овом Одлуком усваја се Програм употребе средстава од боравишне таксе, висина 
боравишне таксе на подручју града Приједора за  2020. годину, према Закону о боравишној 
такси, у износу од 32.500 КМ. 

 
 

Члан 2. 
             Саставни дио ове Одлуке је Програм употребе средстава од боравишне таксе на 
подручју града Приједора за 2020. годину. 
 

О извршењу Одлуке стараће се Туристичка организација Града Приједора и надлежна 
Одјељења и Службе Града Приједора. 
 

Члан 3. 
 
 Одлука ступа на снагу даном објављивања у  „Службеном гласнику Града Приједора“. 

 
 
 
 

Број: 01- ___________/20    ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор            СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум:  _______ 2020. год.    Ајдин Мешић 
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Образложење 
 
 
 Правни основ 

 
 Законом о боравишној такси („Службени гласник Републике Српске“, број: 78/11 и 
106/15), утврђује се: обавеза плаћања боравишне таксе, начин утврђивања висине боравишне 
таксе, обвезници плаћања боравишне таксе и уплате боравишне таксе, начин распоређивања и 
кориштења финансијских средстава прикупљених на основу уплате боравишне таксе, начин 
контроле уплате боравишне таксе, као и остала питања у вези са боравишном таксом. 
 
 Туристичка организација града Приједора је, у складу са чланом 8. став 2. Закона о 
боравишној такси, прибавила Мишљење привредне коморе РС о висини боравишне таксе. 
  
 У складу за чланом 11. Закона о боравишној такси, укупно остварени приходи од 
боравишне таксе распоређују се тако што: 
 - 80% средстава припада Туристичкој организацији града/општине а 
 - 20% средстава припада Туристичкој организацији Републике Српске. 
 

Чланом 12. Закона о боравишној такси предвиђено је да се средства прикупљена по 
основу боравишне таксе искључиво користе за: 

 
 - обезбјеђивање промотивног, односно информативно-пропагандног материјала којим 

се промовишу туристичке вриједности и културно наслеђе јединице локалне самоуправе, 
односно Републике Српске,  

-  обезбјеђивање и постављање туристичке сигнализације и 
- реализацију осталих програмских активности туристичких организација на промоцији 

и унапређењу туризма Републике Српске и јединица локалне самоуправе у складу са законом 
који регулише област туризма. 
 
 Програмом Туристичке организације Града Приједора планирано је остваривање 
средстава од боравишне таксе за 2020. годину у износу од 32.500 КМ. 
 
 
                   ОБРАЂИВАЧИ:                                                                                                      ПРЕДЛАГАЧ : 
 
Одјељење за привреду и пољопривреду                                                                   ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Туристичка организација Града Приједора                                                               Миленко Ђаковић 
  
  
          
 
 
 
 
 



 
 
 

ПРОГРАМ 
употребе средстава од боравишне таксе 

града Приједора за 2020. годину 
 
 

Програм употребе средстава од боравишне таксе града Приједора за 2020. годину, по 
Закону о боравишној такси, утврђен је у износу од  32.500 КМ, како слиједи: 

 

I ПРИХОДИ:   

EK.КОД ОПИС 

Приходи од 
боравишне таксе на 
ЈРТ Град Приједор  

(80%) 

722321 План намјенских средстава по Закону о боравишној такси 32.500 

  
 
УКУПНО: 32.500 

      

II RASHODI:   

EK.КОД ОПИС 

Расходи из 
боравишне таксе на 
ЈРТ Град Приједор  

(80%) 

411200 Расходи за путне дневнице у земљи и иностранству 
(Учешће на сајмовима) 

1.000 

412200 Трошкови превоза по пројектима (Дани зиме и Дјечији 
маскенбал) 

5.000 

412500 Расходи за текуће одржавање (Туристичка сигнализација) 6.000 

412600 Расходи по основу путовања (Учешће на сајмовима) 2.200 

412700 Расходи за стручне услуге (Промотивни материјал) 7.000 

412700 Расходи за стручне услуге (графичка припрема) 4.000 

412900 Остали непоменути расходи  по Програму рада 7.300 

  УКУПНО: 32.500 
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Образложење 
Програма употребе средстава од боравишне таксе 

града Приједора за 2020. годину 
 

Образложење плана прихода 
 

Законом о боравишној такси („Службени гласник Републике Српске“, број: 78/11 и 
106/15), утврђује се: обавеза плаћања боравишне таксе, начин утврђивања висине боравишне 
таксе, обвезници плаћања боравишне таксе и уплате боравишне таксе, начин распоређивања и 
кориштења финансијских средстава прикупљених на основу уплате боравишне таксе, начин 
контроле уплате боравишне таксе, као и остала питања у вези са боравишном таксом. 

 

У складу за чланом 11. Закона о боравишној такси, укупно остварени приходи од 
боравишне таксе распоређују се тако што: 

 - 80% средстава припада Туристичкој организацији града/општине, а 
 - 20% средстава припада Туристичкој организацији Републике Српске. 
 
Планирана средства за реализацију Програма употребе средстава од боравишне таксе 

града Приједора за 2020. годину износе 32.500 КМ.  
 
Образложење расхода 
 

Чланом 12. Закона о боравишној такси предвиђено је да се средства прикупљена по 
основу боравишне таксе искључиво користе за: 

 - обезбјеђивање промотивног, односно информативно-пропагандног материјала којим 
се промовишу туристичке вриједности и културно наслеђе јединице локалне самоуправе, 
односно Републике Српске,  

-  обезбјеђивање и постављање туристичке сигнализације и 
- реализацију осталих програмских активности туристичких организација на промоцији и 

унапређењу туризма Републике Српске и јединица локалне самоуправе у складу са законом који 
регулише област туризма. 

У складу са одредбама наведеног члана у 2020. години предвиђено је намјенска 
употреба средстава од боравишне таксе у износу од 32.500 КМ за сљедеће намјене: 

 

1. Расходи за путне дневнице у земљи и иностранству (Учешће на сајмовима)       1.000 KM 
2. Трошкови превоза по пројектима (Дани зиме и Дјечији маскенбал)         5.000 KM 
3. Расходи за текуће одржавање (Туристичка сигнализација)          6.000 KM 
4. Расходи по основу путовања (Учешће на сајмовима)           2.200 KM 
5. Расходи за стручне услуге (Промотивни материјал)           7.000 KM 
6. Расходи за стручне услуге (графичка припрема)           4.000 KM 
7. Остали непоменути расходи  по Програму рада           7.300 KM 

 
У складу са чланом 17. Закона о боравишној такси, Градоначелник Приједора донијеће 

рјешење о вршењу надзора над намјенским трошењем средстава у складу са овим Програмом. 
 

 
 
 

                ОБРАЂИВАЧИ:                                                        ПРЕДЛАГАЧ: 
 

Одјељење за привреду и пољопривреду                                                                        ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Туристичка организација града Приједора                                                                   Миленко Ђаковић 

 























































































































































































































































РЕПУБЛИКА СРПСКА                                                                                      ПРИЈЕДЛОГ 

ГРАД  ПРИЈЕДОР 

СКУПШТИНА ГРАДА ПРИЈЕДОР 

 

 

 

 На основу одредаба члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“ број 97/16 и 36/19), члана 39. Статута Града Приједор („Службени 

гласник Града Приједор“, број 12/17), члана 137. Пословника Скупштине Града 

Приједор („Службени гласник Града Приједор“, број 2/18 и 2/20), члана 348. Закона о 

стварним правима („Службени гласник Републике Српске“, број 124/08, 58/09, 95/11, 

60/15 и 107/19) и Правилника о начину вредновања и оцјене инвестиционих пројеката у 

циљу давања на располагање непокретности у својини Града Приједор ради 

реализације инвестиционих пројеката на територији Града Приједор, Скупштина Града 

Приједора на сједници одржаној _____________ 2020. године,  донијела је 

 

 

ОДЛУКУ 

о продаји грађевинског земљишта  

 

 

                                                                           I 

       

            ОДОБРАВА СЕ продаја, у сврху реализације инвестиционог пројекта од 

посебног значаја за локални економски развој, предложена од стране привредног 

друштва „Končary“ д.о.о. Приједор, и то земљишта које је означено као:  

 

- к.ч. бр. 41/100, Градилиште, у површини од 1253 m2, уписана у ЗК ул. бр. 1470 

К.О. СП Приједор као својина Града Приједор са дијелом 1/1, што по новом 

премјеру одговара к.ч. бр. 2985/103, Алеја Козарског одреда, двориште, у 

површини од 1253 m2, уписаној у ПЛ бр. 3039/306 К.О. Приједор 1 као посјед 

Града Приједор са дијелом 1/1; 

 

- к.ч. бр. 41/106, Економско двориште, у површини од 829 m2, уписана у ЗК ул. бр. 

583 К.О. СП Приједор као својина Града Приједор са дијелом 1/1, што по новом 

премјеру одговара к.ч. бр. 2985/110, Алеја Козарског одреда, двориште, у 

површини од 829 m2, уписаној у ПЛ бр. 3039/306 К.О. Приједор 1 као посјед 

Града Приједор са дијелом 1/1.  

 

 

                                                              II 

 

ДАЈЕ СЕ сагласност Градоначелнику Града Приједора да, у циљу регулисања 

међусобних права и обавеза  уговорних страна, а у складу са одредбама члана 348. 

Закона о стварним правима („Службени гласник Републике Српске“, број 124/08, 58/09,  

95/11, 60/15 и 107/19), закључи купопродајни уговор са привредним друштвом 

„Končary“ д.о.о. Приједор о продаји земљишта описаног у тачки I ове Oдлуке, по 

цијени од 4,00 КМ/m2, утврђеној у Закључку о вредновању и оцјени инвестиционог 

пројекта фирме „Končary“ д.о.о. Приједор.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

III 

 

Ова Oдлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику Града Приједор“. 

 

 

 

Број: 01-            /20                                                                                    ПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор                                                                                              СКУПШТИНЕ ГРАДА 

 

Датум:_________                                                                                       Ajдин Мешић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Образложење 

 

            Правни основ: 

 

            Правни основ за доношење ове одлуке  садржан је у одредбама члана 39. став 1. 

и став 2. алинеја 13) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16 и 36/19) којима је прописано да је Скупштина града орган 

одлучивања и креирања политике града, те да су њене надлежности, између осталих – и 

доношење одлуке о прибављању, управљању и располагању имовином јединице 

локалне самоуправе. Чланом 39. став 1. и став 2. тачка 13) Статута Града Приједор 

(„Службени гласник Града Приједор“, број 12/17) прописано је да је Скупштина града 

орган одлучивања и креирања политике Града и да је надлежна да доноси одлуке о 

прибављању, управљању и располагању имовином Града.    

 

           Такође, одредбом члана 137. Пословника Скупштине Града Приједор 

(„Службени гласник Града Приједор“, број 2/18 и 2/20) прописано је да се одлука 

доноси као акт извршавања права и дужности Скупштине, као акт извршења закона и 

као акт утврђивања организације и односа у Скупштини. 

 

Одредбом члана 348. став 7. Закона о стварним правима („Службени гласник 

Републике Српске“, број 124/08, 58/09, 95/11, 60/15 и 107/19), прописано је да се 

непокретности у својини Републике Српске и јединице локалне самоуправе могу 

отуђити испод тржишне цијене или без накнаде, а у циљу реализације инвестиционог 

пројекта  од посебног значаја за регионални, односно локални економски развој. 

 

            Разлози за доношење:  

 

            Привредно друштво „Končary“ д.о.о. Приједор обратило се Граду Приједор са 

захтјевом за куповину парцеле означене као к.ч. бр. 41/100, Градилиште, у површини 

од 1253 m2, уписана у ЗК ул. бр. 1470 К.О. СП Приједор као својина Града Приједор са 

дијелом 1/1, што по новом премјеру одговара к.ч. бр. 2985/103, Алеја Козарског одреда, 

двориште, у површини од 1253 m2, уписаној у ПЛ бр. 3039/306 К.О. Приједор 1 као 

посјед Града Приједор са дијелом 1/1, те парцеле означене као к.ч. бр. 41/106, 

Економско двориште, у површини од 829 m2, уписана у ЗК ул. бр. 583 К.О. СП 

Приједор као својина Града Приједор са дијелом 1/1, што по новом премјеру одговара 

к.ч. бр. 2985/110, Алеја Козарског одреда, двориште, у површини од 829 m2, уписаној у 

ПЛ бр. 3039/306 К.О. Приједор 1 као посјед Града Приједор са дијелом 1/1 све у циљу 

реализације инвестиционог пројекта од посебног значаја за локални економски развој.  

 

Правилником о начину вредновања и оцјене инвестиционих пројеката у циљу 

давања на располагање непокретности у својини Града Приједор ради реализације 

инвестиционих пројеката на територији Града Приједор, који је донесен у складу са 

одредбама Закона о стварним правима, утврђен је начин вредновања и оцјене 

инвестиционих пројеката, а Закључком о оцјени и вредновању инвестиционог пројекта 

привредног друштва „Končary“ д.о.о. Приједор  утврђена је оправданост истог.  

 

            Вриједност некретнина које су предмет куповине наведена је у Закључку о 

вредновању и оцјени инвестиционог пројекта привредног друштва „Končary“ д.о.о. 

Приједор, урађеном од стране Комисије именоване од стране Градоначелника. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

            Предложеном куповином предметно земљиште би се привело коначној намјени. 

 

У сврху реализације инвестиционог пројекта, неопходно је рјешавање 

имовинско-правних односа на предметном земљишту, те стога предлажемо Скупштини 

града доношење Oдлуке у предложеном тексту.  

 

 

 

                                                                СТРУЧНА СЛУЖБА ГРАДОНАЧЕЛНИКА                                             

           



РЕПУБЛИКА СРПСКА                                                                           ПРИЈЕДЛОГ 

ГРАД ПРИЈЕДОР 

СКУПШТИНА ГРАДА  ПРИЈЕДОРА 

 

 

 

  На основу одредаба члана  348. Закона о стварним правима („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 124/08, 58/09, 95/11, 60/15 и 107/19), члана 39. Статута Града 

Приједор („Службени гласник Града Приједор“, број: 12/17) и члана 137. Пословника 

Скупштине Града Приједор („Службени гласник Града Приједор“, број: 2/18 и 2/20) 

Скупштина  Града  Приједор, на  сједници  одржаној  ________________  2020.  године,              

донијела је  

 

 

 

ОДЛУКУ 

о диоби непокретности 

 

 

 

I 

 

 

             ДАЈЕ СЕ  сагласност за диобу непокретности означених као к.ч. бр. 4545/1 и к.ч. 

бр. 4545/2, уписаних у ЛН бр. 5832/1 К.О. Приједор 2 као сувласништво Бабић Пере 

Милана са дијелом 360/476 и Града Приједор са дијелом 116/476, ради регулисања 

имовинско-правних односа, у сврху привођења земљишта трајној намјени у складу са 

Локацијским условима Одјељења за просторно уређење број: 06-364-192/19 од 

04.06.2019. године, на сљедећи начин: 

 

            -   непокретност означена као к.ч. бр. 4545/1, Подкућница, стамбени објекат, 

површине 44 m2, и Подкућница, двориште, површине 372 m2, уписана у ЛН бр. 5832/1 

К.О. Приједор 2, уписаће се као својина Бабић (Пере) Милана са дијелом 1/1;  

 

            -   непокретност означена као к.ч. бр. 4545/2, Подкућница, двориште, површине  

60 m2, уписана у ЛН бр. 5832/1 К.О. Приједор 2, уписаће се као својина Града Приједор 

са дијелом 1/1.  

 

 

 

 

II 

 

            ДАЈЕ СЕ сагласност Градоначелнику Града Приједор да, у циљу регулисања 

међусобних права и обавеза уговорних страна, закључи уговор о диоби непокретности 

са Бабић (Пере) Миланом, на начин како је то одређено у члану I ове Одлуке.  

 

 

 

 



III 

 

            Ова Oдлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику Града Приједор“. 

 

 

 

 

 

 

Број: 01-            /20                                                                             ПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор                                                                                       СКУПШТИНЕ ГРАДА 

 

Датум: _________                                                                                Ајдин Мешић  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

            Правни основ за доношење ове Одлуке  садржан је у одредбама члана 348. Закона 

о стварним правима („Службени гласник Републике Српске“, број: 124/08, 58/09, 95/11, 

60/15 и 107/19), којима је прописано да се непокретностима у својини Републике Српске 

и јединица локалне самоуправе изузетно може располагати непосредном погодбом ради 

обликовања грађевинске честице. 

            Поред тога, одредбама члана 39. Статута Града Приједор („Службени гласник 

Града Приједор“, број: 12/17)  прописано је да је Скупштина Града представнички орган, 

орган одлучивања и креирања политике Града, и да је надлежна да доноси одлуке о 

прибављању, управљању и располагању имовином Града.   

 

 

Разлози за доношење:  

             

            Бабић Милан поднио је дана 03.07.2019. године захтјев за рјешавање имовинско-

правних односа на парцели означенoj као к.ч. бр. 777/33, уписанoj у ЗК ул. бр. 1728 К.О. 

СП Приједор као државна својина. По новом премјеру предметне некретнине су 

одговарале дијелу парцеле означене са к.ч. бр. 4545/1, Подкућница, кућа, површине 44 

m2, и Подкућница, двориште, површине 375 m2, уписане у ПЛ бр. 6740/3 К.О. Приједор 

2 као посјед Бабић (Пере) Милана са дијелом 1/1. Захтјев се односио и на дио парцеле 

означене као к.ч. бр. 777/10, уписане у ЗК ул. бр. 1728 К.О. СП Приједор као државна 

својина, што је по новом премјеру одговарало  к.ч. бр. 4545/2, уписаној у ПЛ бр. 6740/3 

К.О. Приједор 2 као посјед Бабић (Пере) Милана са дијелом 1/1. 

            Наведене катастарске парцеле обухваћене су Локацијским условима Одјељења за 

просторно уређење, број: 06-364-192/19 од 04.06.2019. године, издатим за изградњу 

индивидуалног стамбеног објекта спратности Пр+Пк. У истим је наведено да су за 

изградњу индивидуалног стамбеног објекта предвиђене к.ч. бр. 4545/1 и дио к.ч. бр. 

4545/2, док се на преосталом дијелу к.ч. бр. 4545/2, површине 60 m2, формира парцела 

заштитног зеленила.  

 У вријеме подношења захтјева, подносилац је на обе парцеле према подацима 

катастарског операта био уписан као посједник са дијелом 1/1 (на парцелама означеним 

са к.ч.бр. 45454/1 и 4545/2 к.о. Приејдор 2). Такође је, и према подацима земљишне 

књиге, био уписан као власник на некретнинама које сачињавају грађевинску парцелу по 

издатим локацијским условима, осим на дијелу парцеле гдје је била уписана државна 

својина. 

 У међувремену је, након подношења захтјева, дана 6.априла 2020.године, ступио 

на снагу катастар непокретности за к.о. Приједор 2. 

            Након оснивања катастра непокретности, парцеле означене као к.ч. бр. 4545/1, 

Подкућница, стамбени објекат, површине 44 m2 и Подкућница, двориште, површине 372 

m2 и к.ч. бр. 4545/2, Подкућница, двориште, површине 60 m2, уписане су у ЛН бр. 5832/1 

К.О. Приједор 2 као сувласништво Бабић (Пере) Милана са дијелом 360/476 и Града 

Приједор са дијелом 116/476, с тим да је изграђени стамбени објекат, спратности Пр, 

површине 44 m2, уписан као својина Бабић (Пере) Милана са дијелом 1/1.  

            Град Приједор је, приликом оснивања катастра непокретности уписан као 

сувласник на цјелокупној парцели означеној као к.ч. бр. 4545/1, тачније не само на оном 

њеном дијелу који одговара некадашњој грунтовној парцели означеној као  к.ч. бр. 

777/33 К.О. СП Приједор, уписаној као државна својина, већ и на дијелу који, према 

грунтовним подацима, није био уписан као државна својина. 



 Поступајући по захтјеву странке, у поступку припреме приједлога одлуке о диоби, 

цијењене су чињенице, односно стање уписа које је претходило ступању на снагу 

катастра непокретности. 

 

            Имајући у виду да би се предложеном диобом предметне непокретности привеле 

трајној намјени, у складу са Локацијским условима и документима просторног уређења, 

предлаже се Скупштини Града доношење Одлуке у предложеном тексту. 

 

 

                                                                                           Стручна служба градоначелника 





РЕПУБЛИКА СРПСКА                                                                                      ПРИЈЕДЛОГ 

ГРАД  ПРИЈЕДОР 

СКУПШТИНА ГРАДА ПРИЈЕДОР 

 

 

 На основу одредаба члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број 97/16 и 36/19), члана 39. Статута Града Приједор („Службени 

гласник Града Приједор“, број 12/17), члана 137. Пословника Скупштине Града Приједор 

(„Службени гласник Града Приједор“, број 2/18 и 2/20) и члана 348. Закона о стварним 

правима („Службени гласник Републике Српске“, број 124/08, 58/09, 95/11, 60/15 и 

107/19), Скупштина Града Приједора, на сједници одржаној ____________ 2020. године,  

донијела је 

 

 

ОДЛУКУ 

о продаји грађевинског земљишта путем непосредне погодбе 

 

                                                                           I 

 

ОДОБРАВА СЕ  продаја  непосредном погодбом, по тржишној цијени, у сврху 

формирања грађевинске парцеле за редовну употребу објекта, предложена од стране 

„Никић Ј“ д.о.о. Приједор, Свале бб, и то грађевинског земљишта које је означено као: 

  

- к.ч. бр. 282/35, Пећани, ораница, површине 4 m2, уписана у ЗК ул. бр. 789 К.О. СП 

Приједор као својина Града Приједор са дијелом 1/1, што по новом премјеру 

одговара к.ч. бр. 1036/2, Фудбалско игралиште, игралиште, површине 4 m2, 

уписаној у ПЛ бр. 3039/312 К.О. Приједор 1 као посјед Града Приједор са дијелом 

1/1; 

 

- к.ч. бр. 282/36, Пећани, површине 220 m2, уписана у ЗК ул. бр. 789 К.О. СП 

Приједор као својина Града Приједор са дијелом 1/1, што по новом премјеру 

одговара дијелу к.ч. бр. 1037/2, Пећани, пашњак, уписане у ПЛ бр. 5788/1 К.О. 

Приједор 1 као посјед „Никић Ј“ д.о.о. Приједор са дијелом 1/1.  

 

                                                               II 

 

ДАЈЕ СЕ сагласност Градоначелнику Града Приједора да, у циљу регулисања 

међусобних права и обавеза  уговорних страна, а у складу са одредбама члана 348. Закона 

о стварним правима („Службени гласник Републике Српске“, број 124/08, 58/09, 95/11, 

60/15 и 107/19), закључи купопродајни уговор са „Никић Ј“ д.о.о. Приједор, Свале бб, о 

продаји земљишта описаног у тачки I ове Oдлуке, по цијени од  247 КМ/m2, утврђеној од 

стране овлаштеног вјештака грађевинско-архитектонске струке.   

 

                                                                          III 

 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику Града Приједор“. 

 

 

Број: 02-            /20                                                                                     ПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор                                                                                               СКУПШТИНЕ ГРАДА 

 

Датум:_________                                                                                        Ајдин Мешић 



 

 

Образложење 

 

            Правни основ: 

 

            Правни основ за доношење ове Одлуке  садржан је у одредбама члана 39. став 1. 

и став 2. тачка 13) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број, 97/16 и 36/19) којима је прописано да је Скупштина града орган 

одлучивања и креирања политике града, те да је њена надлежност, између осталог, и 

доношење одлуке о прибављању, управљању и располагању имовином јединице локалне 

самоуправе. Чланом 39. став 1. и став 2. тачка 13) Статута Града Приједор („Службени 

гласник Града Приједор“, број 12/17) прописано је да је Скупштина Града орган 

одлучивања и креирања политике Града и да је надлежна да доноси одлуке о 

прибављању, управљању и располагању имовином Града.   

           Такође, одредбом члана 137. Пословника Скупштине Града Приједор („Службени 

гласник Града Приједор“, број 2/18 и 2/20) прописано је да се одлука доноси као акт 

извршавања права и дужности Скупштине, као акт извршења закона и као акт 

утврђивања организације и односа у Скупштини. 

Одредбом члана 348. став 3. тачка д) Закона о стварним правима („Службени 

гласник Републике Српске“, број 124/08, 58/09, 95/11, 60/15 и 107/19), прописано је да се 

продаја непокретности у својини јединице локалне самоуправе може извршити и 

непосредном погодбом за потребе обликовања грађевинске парцеле. 

 

            Разлози за доношење:  

 

 Привредно друштво „Никић Ј“ д.о.о. Приједор, Свале бб, обратило се Граду 

Приједор са захтјевом за куповину земљишних парцела означених као к.ч. бр. 282/35, 

Пећани, ораница, површине 4 m2, уписана у ЗК ул. бр. 789 К.О. СП Приједор као својина 

Града Приједор са дијелом 1/1, што по новом премјеру одговара к.ч. бр. 1036/2, површине 

4 m2, упосаној у ПЛ бр. 3039/312 К.О. Приједор 1 као посјед Града Приједор са дијелом 

1/1, те к.ч. бр. 282/36, Пећани, површине 220 m2, уписана у ЗК ул. бр. 789 К.О. СП 

Приједор као својина Града Приједор са дијелом 1/1, што по новом премјеру одговара 

дијелу к.ч. бр. 1037/2, Пећани, пашњак, уписане у ПЛ бр. 5788/1 К.О. Приједор 1 као 

посјед „Никић Ј“ д.о.о. Приједор са дијелом 1/1 

Увидом у достављену документацију утврђено је да се предметна локација налази 

у обухвату Ревизије Измјене и допуне Регулационог плана централне зоне Приједора са 

споменичким комплексом I фаза – секција 1 („Службени гласник Града Приједора“, број 

10/13).  

Предложеном куповином омогућило би се подносиоцу захтјева ккомплетирање 

грађевинске парцеле бр. 18, површине 1747 m2, предвиђене планом парцелације из 

наведеног документа просторног уређења.  

Вриједност непокретности која је предмет куповине, у износу од  247 КМ/m2, 

утврђена је од стране вјештака грађевинско-архитектонске струке. 

 

У сврху комплетирања грађевинске парцеле неопходно је рјешавање имовинско-

правних односа на предметном земљишту, те стога предлажемо Скупштини Града 

доношење Одлуке у предложеном тексту.  

 

 

                                                       СТРУЧНА СЛУЖБА ГРАДОНАЧЕЛНИКА

           

 




