
 

 

65. 

На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број 97/16 и 36/19), члана 39. Статута Града 

Приједора („Службени гласник Града Приједора“, 

број 12/17) и члана 142. Пословника Скупштине 

града Приједора („Службени гласник Града 

Приједора“, број 2/18 и 2/20) разматрајући 

Информацију о тренутној епидемиолошкој 

ситуацији у Граду Приједору, Скупштина града 

Приједора је на 4. сједници, одржаној 15.3.2021. 

године, донијела  

ЗАКЉУЧАК 

о усвајању Информације о тренутној 

епидемиолошкој ситуацији у Граду Приједору 

 

 

1. Скупштина града Приједора усваја 

Информацију о тренутној епидемиолошкој 

ситуацији у Граду Приједору. 

 
2. Овај Закључак ступа на снагу даном 

објављивања у „Службеном гласнику Града 

Приједора“. 

 

Број: 01-022-53/21 ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 15.3.2021. године Мирсад Дуратовић,с.р. 

                                                                                                                                     

66. 

На основу члана 39. тачка 19) Статута Града 

Приједор (“Службени гласника Града Приједор” бр. 

12/17) и члана 137. Пословника Скупштине Града 

Приједор ( “Службени гласник Града Приједор” бр. 

2/18 и 2/20), након разматрања Меморандума о 

сарадњи Oпштине Инђија и Града Приједор, а на 

приједлог градоначелника Приједора Далибора 

Павловића, Скупштина Града Приједор на IV 

(четвртој) Редовној сједници, одржаној дана 

15.03.2021.године, доноси 

ОДЛУКУ 

о братимљењу Града Приједор и 

Oпштине Инђија, АП Војводина, Република Србија 

 

Члан 1. 

Скупштина Града Приједор доноси Одлуку о 

братимљењу Града Приједор и Oпштине Инђија, 

Аутономна покрајина Војводина, Република Србија у 

циљу развијања сарадње у областима економије, 

туризма, културе, спорта, образовања и другим 

областима. 

Члан 2. 

Саставни дио ове Одлуке је Меморандум о сарадњи 

Oпштине Инђија и Града Приједор.  

 

Члан 3. 

За реализацију ове Одлуке задужује се 

градоначелник Града Приједор. 

ГОДИНА XXIX 

УТОРАК  16.03.2021. 

БРОЈ 

4. 

Web adresa 

www.prijedorgrad.org 
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Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у 

„Службеном гласнику Града Приједор”. 

 

Број: 01-022-54/21 ПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Датум: 15.3.2021. године Мирсад Дуратовић,с.р. 

 

67. 

На основу члана 39. тачка 19) Статута Града 

Приједор (“Службени гласника Града Приједор” бр. 

12/17) и члана 137. Пословника Скупштине Града 

Приједор ( “Службени гласник Града Приједор” бр. 

2/18 и 2/20), након разматрања Споразума о 

братимљењу Сисертског градског округа  

(Свердловска област, Руска Федерација) и Града 

Приједор, а на приједлог градоначелника Приједора 

Далибора Павловића, Скупштина Града Приједор на 

IV (четвртој) Редовној сједници, одржаној дана 

15.03.2021.године доноси 

 

ОДЛУКУ 

братимљењу Града Приједор 

 и Сисертског градског округа  (Свердловска област, 

Руска Федерација) 

 

Члан 1. 

Скупштина Града Приједор доноси Одлуку о 

братимљење Града Приједор и Сисертског градског 

округа (Свердловска    област, Руска Федерација). 

 

Члан 2. 

Саставни дио ове Одлуке је Споразум о 

успостављању братимљења/ партнерских односа 

између Сисертског градског округа и Града 

Приједор.  

 

Члан 3. 

Скупштина Града Приједор даје сагласност 

градоначелнику Приједора, Далибору Павловићу, да 

у име Града Приједор може потписати Споразум о 

успостављању братимљења/ партнерских односа 

између Сисертског градског округа и Града 

Приједор. 

 

 

 

 

 

Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у 

“Службеном гласнику Града Приједор”. 

 

Број: 01-022-68/21 ПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Датум: 15.3.2021. године Мирсад Дуратовић 

 

68. 
На основу члана 8. Закона о измјенама и 

допунама Закона о комуналним таксама («Службени 
гласник Републике Српске», бр. 123/20), члана 39. 
Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник 
Републике Српске", бр. 97/16 и 36/19) и члaна 39. 
Статута града Приједора ("Сужбени гласник Града 
Приједора", бр. 12/17),  Скупштина града Приједора 
је на 4. сједници одржаној дана 15.3.2021. године, 
донијела 

 
ОДЛУКУ 

 о измјенама и допунама  Одлуке о комуналним 

таксама 

 

Члан 1. 

 У Одлуци о комуналним таксама, са Тарифом 
комуналних такса као саставним дијелом Одлуке, 
(«Службени гласник општине Приједор», бр. 5/12, 
1/14) у члану 2. став 1., тачке 3., 5., 6., 7., 8. и 9., бришу 
се. 
             Досадашње тачке 4. и 10., постају тачке 3. и 4. 

  
Члан 2. 

 Члан 5. мијења се и гласи: 
 „Комунална такса из члана 2. тачка 1. и 3.  ове 
одлуке, утврђује се у годишњем износу, а комунална 
такса из члана 2. тачка 2. и 4. ове одлуке, утврђује се 
сразмјерно времену коришћења права, предмета 
или услуга. 
 Изузетно од претходног става, комунална 
такса из члана 2. тачка 3., а која се односи на 
истицање реклама на транспарентима, покретним 
рекламним паноима, рекламним платнима у оквиру 
заштитне ограде око градилишта и на градилишним 
скелама, утврђује се сразмјерно времену истицања 
наведених реклама.“ 
 

Члан 3. 
 У члану 6. у ставу 1., број „10“ брише се, и 
замјењује се бројем „4“. 
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Члан 4. 

 У члану 9. став 1., текст: „организације, 
односно удружења од јавног интереса у Републици 
Српској којима је одлуком Владе Републике Српске 
утврђен статус удружења од јавног интереса, као и 
остала лица у складу са Законом о комуналним 
таксама“ брише се, и замјењује се текстом : 
„удружења од јавног интереса за Републику Српску, 
којима је то својство признато у складу са актом 
којим се уређује додјела и престанак статуса 
удружења од јавног интереса, те остала лица, 
односно обвезници плаћања, у складу са чланом 8. 
став 1. Закона о комуналним таксама“. 
 

Члан 5. 
 Послије члана 9. додаје се нови члан 9а, који 
гласи: 
 

„Члан 9а. 
 Од плаћања комуналне таксе ослобођени су 
обвезници који први пут региструју дјелатност, за 
период од 12 мјесеци од регистрације. 
 

Осим обвезника из претходног става, 
ослобођени су и предузетници који на основу 
одредаба Закона о порезу на доходак, имају статус 
малог предузетника,  а који им, на захтјев и уколико 
испуњавају законске услове, утврђује надлежни 
порески орган.“ 
 
 Од плаћања комуналне таксе ослобођени су 
и обвезници који: 

1. обављају нискоакумулативни и 
дефицитарне дјелатности, за период трајања таквог 
статуса дјелатности 

2. су корисници права из социјалне 
заштите. 

 
 

Члан 6. 
 Члан 10. мијења се и гласи: 

 
„Члан 10. 

 Осим органа, организација, установа и лица 
из чланова 9. и 9а. ове одлуке, од плаћања 
комуналне таксе на истицање пословног имена, 
ослобођени су обвезници који се баве 
дјелатностима које се сматрају старим и 
умјетничким занатима и домаћом радиности. 
 Од плаћања таксе ослобођени су обвезници 
којима је по спроведеном поступку, рјешењем 
органа јединице локалне самоуправе, који је издао 
одобрење за обављање предузетничке дјелатности, 
односно рјешење о обављању дјелатности у 

издвојеном простору, признат „статус старог 
заната“, „статус умјетничког заната“ и „статус 
домаће радиности“, а све ускладу са Правилником о 
дјелатностима које се сматрају старим и 
умјетничким занатима и домаћом радиности.“ 
 

Члан 7. 
 У члану 11., број „10“, замјењује се бројем: 
„4“. 
 

Члан 8. 
 У Тарифи комуналних такса, која је саставни 
дио ове Одлуке, тарифни бројеви 3., 5., 6., 7., 8. и 9., 
бришу се. 
 Тарифни број „4“, постаје тарифни број „3“, а 
тарифни број „10“, постаје тарифни број „4“. 
 У тарифном броју 2. тачка 2. алинеја 3. 
мијења се и гласи: 

“Напред поменуте зоне утврђене су Одлуком 
уређењу простора и грађевинском земљишту 
(„Службени гласник града Приједора“, бр. 6/14).“ 
 У истом тарифном броју, послије тачке 7., 
додаје се тачка 8., која гласи: 
 „Комунална такса за коришћење јавних 
површина за постављање картинг стаза, забавних 
паркова, циркуса или за друге облике привременог 
коришћења (спортски терени, дјечије електронске 
стабилне клацкалице, дјечији аутићи и сл.), плаћа се 
дневно 1КМ/м2 заузете површине, која се утврђује 
према урбанистичко техничким условима, 
израђеним од стране надлежног одјељења.“  
  
 

Члан 9. 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана, од 
дана објављивања у «Службеном гласнику града 
Приједора». 
 

Члан 10. 
 Овлашћује се Комисија за прописе да утврди 
пречишћени текст Одлуке о комуналним таксама и 
Тарифа комуналних такса, и исти објави у 
„Службеном гласнику града Приједор“. 
 

Број: 01-022-55/21 ПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Датум: 15.3.2021. године Мирсад Дуратовић,с.р. 
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69. 

На основу члана 7. став 3. Закона о 
социјалном становању Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“ број: 54/19), 
чл. 39. и 82. став 2. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 97/16 и 
36/19) и члана 39. Статута Града 
Приједор(„Службени гласник Града Приједор“ 
бр.12/17), уз претходну сагласност  Републичког 
секретаријата за расељена лица и миграције број 
26.05-07-1024-7/19 od 10.12.2019.godine, Скупштина 
Града Приједор, на 4. сједници одржаној дана 
15.3.2021.године, доноси  
      

ОДЛУКУ 

о фонду стамбених јединица социјалног становања 

 

I 

 Овом одлуком утврђује се број расположивих и 

потребних стамбених јединица  за категорије 

корисника социјалног становања који испуњавају 

услове утврђене Правилником о поступку додјеле 

стамбених јединица, као и право власништва и 

располагање фондом стамбених јединица 

социјалног становања изграђених на подручју Града 

Приједор ( у даљем тексту: Град). 

 

II 

Стамбеним збрињавањем, уз примјену принципа 

социјалног становања, сматра се становање 

одређеног стандарда које се уз подршку јавног 

сектора обезбјеђује свим физичким лицима која из 

различитих, а првенствено економских, социјалних и 

здравствених разлога нису у могућности да 

самостално ријеше стамбено питање на тржишту, 

као  и лицима са дефицитарним занимањима, те 

лица која су остала без стамбене јединице усљед 

више силе, као и лица која због лијечења дјетета 

остају на подручју овог Града дуже од десет дана. 

 

Становање одређеног стандарда се заснива на 

начелима: економске доступности, правне 

сигурности, приступачности, заштите општег 

интереса, трајности и одрживости објеката, 

енергетске ефикасности, заштите здравља и 

животне средине и заштите од пожара и 

експлозивних материја. 

 

Изузетно стамбено збрињавање врши се у складу са  

захтјевима донатора или кредитора који су 

обезбиједили финансијска средства за ове намјене. 

Социјално становање у смислу стамбеног 

збрињавања подразумијева обезбјеђивање 

становања по цијени испод тржишне за породична 

домаћинства која не могу себи приуштити 

становање по тржишним условима. 

Евиденцију стамбених јединица социјалног 

становања у Граду води Одјељење за саобраћај, 

комуналне послове и заштиту животне средине и 

имовинско стамбене послове-Одсјек за имовинско 

стамбене послове. 

III 

Фонд стамбених јединица социјалног становања 

чине стамбене јединице чија средства за изградњу 

се обезбјеђују из буџета Републике Српске, буџета 

Града, средстава по пројектима домаћих или 

међународних институција, донаторских средстава, 

кредитних средстава, средстава јавно-приватног 

партнерства у складу са одредбама прописа којима 

је регулисано јавно-приватно партнерство у 

Републици Српској, грантова и других извора. 

 

Стамбене јединице социјалног становања 

обезбјеђују се на постојећим урбаним подручјима и 

то: изградњом нових стамбених или стамбено-

пословних објеката, преуређењем постојећих 

објеката који немају оправданост досадашњег 

кориштења, адаптацијом постојећих слабо 

опремљених стамбених јединица или простора, 

повећањем броја стамбених јединица доградњом 

или надоградњом постојећих објеката, те на други 

начин, за који Град сматра да могу служити у сврху 

социјалног становања. 

IV 

Фонд расположивих стамбених јединица социјалног 

становања Града на који се примјењују одредбе ове 

одлуке су изграђене или су тренутно су у фази 

изградње и то:     

 

         - изграђено, 5 стамбених јединица у Улици Вука 

Караџића бр. 19, четири двособна стана површине 

43,92м2, 43,75м2, 46,58м2 и 50,38м2 и један 

једнособан површине 34,07м2,                        

         -  50 стамбених једница у насељу Пећани, Улица 

Меше Селимовића бб, гарсоњера 6, укупне 
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површине 167,50м2, једнособних 14 укупне 

површине 549,23м2 , двособних 27 укупне површине 

1.220,53м и трособних 3 стана укупне површине 

175,07м2 и 

           - 2 стана у Љубији, оба једнособна укупне 

површине 88,04м2. 

           - у фази изградње, 20 станова у насељу 

Рашковац, гарсоњера 4, укупне површине 113,332м2, 

једнособних 14 укупне површине 615,771 м2, 

двособних 2 стана, површине 124,46м2 и 

           - 32 стана у насељу Рашковац, гарсоњера 8 

укупне површине 227,76м2, једнособних 18 ук. 

површине 790,11м2, двособних 5 укупне површине 

286,00м2 и један трособан стан површине 66,74м2. 

Станови су изграђени донаторским средствима уз 

суфинансирање Града. 

Потребан број стамбених јединица  за категорије 

корисника социјалног становања који испуњавају 

услове утврђене Законом о социјалном становању 

на подручју Града износи цца 300, те се овај фонд 

може повећати о чему Скупштина Града доноси 

одлуку у складу са локалном стратегијом Града, а 

располагање се врши према одредбама ове одлуке 

и у складу са Законом о социјалном становању 

Републике Српске.  

V 

Носилац реализације социјалног становања у складу 

са овом одлуком је Град, која на свом подручју 

располаже стамбеним јединицама социјалног 

становања, на начин да их може дати у непрофитни 

закуп на одређено вријеме, уз сигурност кориштења, 

док трају потребе за стамбеним збрињавањем 

корисника и који уређује систем социјалног 

становања уз обезбјеђивање просторних и 

урбанистичких услова за развој социјалног 

становања. 

 

Стамбене јединице социјалног становања изграђене 

на подручју Града су власништво Града. 

Стамбене јединице социјалног становања на 

подручју Града не могу се отуђивати нити стављати 

под хипотеку. 

Град, као власник има обавезу: да поднесе захтјев за 

упис у земљишне књиге у року од три мјесеца по 

добијању употребне дозволе објеката социјалног 

становања, да у складу са Правилником о поступку 

додјеле стамбених јединица додијели ове стамбене 

јединице у непрофитни закуп на кориштење, да у 

складу са Правилником о начину управљања и 

одржавања води рачуна о објектима социјалног 

становања, да обезбјеђује сигурно и неометано 

коришћење стамбених јединица, чува употребну и 

тржишну вриједност стамбених јединица, врши 

контролу кориштења и успостави евиденције о 

закљученим уговорима о закупу, те предузме и 

друге мјере с циљем домаћинског управљања 

стамбеним јединицама. 

Ради обједињавања евиденција о фонду стамбених 

јединица социјалног становања у Републици 

Српској, Град, као власник, једном годишње је 

дужан да достави Републичком секретаријату за 

расељена лица и миграције, који је надлежан да 

води централни регистар стамбених јединица, све 

евиденције и промјене стамбених јединица и 

закључених уговора о закупу. 

VI 

Технички стандарди морају задовољавати величину 

стамбене јединице која се додјељује на коришћење 

у односу на број чланова породичног домаћинства, 

с тим да додијељени стан на кориштење не може 

бити већи од 81м2. 

 

Технички стандарди приликом изградње објеката 

морају задовољавати норме које су прописане 

одговарајућим одредбама прописа којим се уређује 

област грађења у Републици Српској. 

VII 

Измјене и допуне ове Одлуке врше се по поступку и 

на начин њеног доношења.  

Ступањем на снагу ове одлуке, престаје да важи 

Одлука о оснивању, управљању, располагању и 

кориштењу стамбеног фонда уз примјену принципа 

социјалног становања број 01-022-93/15 и Одлука 

остамбеном збрињавању у колективних видова 

смјештаја кроз имплементацију Пројекта 

„Затварање колективних центара и алтернативног 

смјештаја путем осигурања јавних стамбених 

рјешења br.01-022-92/15 од 24.06.2015godine 

(„Службени гласник Града Приједор“, бр. 6/15 и 

7/15).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 У складу са тачком II подтачка 3 ове одлуке, Одлуке 

из тачке VII подтачке 2. изузетно се могу наставити 

примјењивати само за пројекте донатора и 
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кредитора који су тренутно у фази реализације и то у 

оном дијелу код избора корисника и категорија. 

VIII 

Ова oдлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у Службеним гласнику Града 

Приједор. 

 

Број: 01-022-56/21 ПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Датум: 15.3.2021. године Мирсад Дуратовић 

 

70. 
На основу члана 17. став 2. Закона о 

социјалном становању Републике Српске (,, 
Службени гласник Републике Српске,, бр. 54/19), чл. 
39. и 82. став 2. Закона о локалној самоуправи 
(,,Службени гласник Републике Српске, бр. 97/16 и 
36/19) и члана 39. Статута Град Приједор („ 
Службени гласник Града Приједор“,број 12/17), уз 
предходну сагласност Републичког секретаријата за 
расељена лица и миграције бр: 26.05-07-1024-7/19 
од 10.12.2019. год. Скупштина Града Приједор, на 4. 
сједници одржаној дана 15.3.2021. године, доноси 
 
 

 Одлуку о висини закупнине  
(за кориштењe стамбених јединица социјалног 

становања) 
 

I 
Овом одлуком утврђује се висина закупнине 
кориснику са којим је закључен уговор о закупу 
кориштења стамбене јединице социјалног 
становања, која се користи у сврху одрживог 
управљања и одржавања стамбених јединица 
социјалног становања. 
 
За кориштење закупљене стамбене јединице 
закупац плаћа закуподавцу стамбене јединице 
закупнину, под условима и на начин одређен 
уговором о закупу, а у складу са одредбама ове 
одлуке. 
 
Закупнина за стамбене јединице социјалног 
становања је трошковна (непрофитна) и користи се у 
сврху одрживог управљања и одржавања стамбених 
јединица социјалног становања. 
 

II 
Закупнина се одређује на основу обрачуна свих 
стварних трошкова прибављања и кориштења 

стамбене јединице, а обрачунава се у фиксном 
износу у конвертибилним маркама (КМ) и плаћа се у 
12 једнаких мјесечних рата до 15. у мјесецу за 
претходни мјесец. 
 
Висина закупнине одређена је на основу 
аргументованих процијењених и претпостављених 
трошкова, те се код утврђивања висине закупнине 
узима у обзир: 

1) тип стамбене јединице,  
2) зона стамбене јединице,  
3) коефицијент погодности,  
4) трошкови осигурања од основних ризика,  
5) трошкови амортизације,  
6) трошкови управљања, одржавања 

заједничких дијелова зграде, инвестиционо 
одржавање,  

7) осигурање и ризик наплате.  
 
Висину закупнине, утврђује, рјешењем 
градоначелник, у складу са овом одлуком и то у 
распону од 1.00 КМ/1 м2  до 1.20 КМ/1 м2 површине 
стамбене јединице.  
 

III 
Трошкови комуналних услуга, као трошкови 
становања, не улазе у цијену закупнине.  

Трошкови закупнине се могу субвенционисати, што 
је регулисано Одлуком о поступку субвенционисања 
закупнине. 

IV 
Закупнина се уплаћује на посебан рачун који ће се 
отворити за те намјене у буџету Града. 

Средства прикупљена од закупнине се распоређују 
према Акционом плану који градоначелник Града на 
приједлог Одјељења за саобраћај, комуналне 
послове и заштиту животне средине и имовинско 
стамбене послове, доноси једном годишње, након 
доношења Локалне стратегије социјалног становања 
Града, а служиће у спровођењу исте. 

Град води евиденцију о прикупљеним средствима и 
ова средства уплаћена на посебан рачун се преносе 
из године у годину. 

Град се обавезује да сноси трошкове одржавања 
заједничких дијелова и уређаја на згради и 
инвестиционо одржава станове из прикупљене 
закупнине. 

Уколико се због измјене тржишних услова стекну 
услови за одређивање непрофитне закупнине и 
промијени њен износ, закупац је дужан да плаћа 
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промијењени износ закупнине уз обавезно 
потписивање одговарајућег анекса уговора о закупу, 
а на основу измјене Одлуке о висини закупнине, уз 
претходно прибављену сагласност Републичког 
секретаријата за расељена лица и миграције 
Републике Српске. 

V 
Измјене и допуне ове oдлуке врше се по поступку и 
на начин њеног доношења. 
Доношењем ове одлуке престаје да важи Одлука о 
висини накнаде закупа стамбених јединица број: 02-
07-13/11 од 18.05.2013. године. 
 

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

Број: 01-022-57/21 ПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Датум: 15.3.2021. године Мирсад Дуратовић,с.р. 

 

71. 
На основу члана 18. став 2. Закона о 

социјалном становању Републике Српске 
(,,Службени гласник Републике Српске,, број 54/19), 
члана 39. Закона о локалној самоуправи (,,Службени 
гласник Републике Српске,, број: 97/16 и 36/19) и 
члана 39. Статута Града Приједор („ Службени 
гласник Града Приједор“бр. 12/17), а уз предходну 
сагласност Републичког секретаријата за расељена 
лица и миграције број 26.05-07-1024-7/19 од 
10.12.2019.године, Скупштина Града Приједор, на 4. 
сједници одржаној дана 15.3.2021. године, доноси 
 

     ОДЛУКУ 

о поступку субвенционисања закупнине 

I 

Овом одлуком утврђује се поступак остваривања 

права на субвенцију закупнине, потребна 

документација за остваривање права на субвенцију 

закупнине, корисници стамбених јединица 

социјалног становања у Граду Приједор који имају 

право на субвенцију закупнине, висина стопе 

субвенције закупнине по категоријама корисника, 

као и извори финансирања корисника тих права. 

 

Поступак испуњености општих и посебних услова 

прописан је Правилником о поступку додјеле 

стамбених јединица социјалног становања, док је 

висина закупнине утврђена Одлуком о висини 

закупнине, чији се трошкови могу субвенционисати. 

II 

Поступак за остваривање права на субвенцију 

закупнине и других трошкова становања покреће 

закупац или надлежни орган по сужбеној дужности 

подношењем захтјева градској служби надлежној за 

стамбене послове, уз достављање доказа потребних 

за остваривање ових права: 

- одмах по објави коначне ранг листе за 
додјелу стамбених јединица из фонда 
социјалног становања на кориштење-закуп, 

- након што почне тећи уговорни однос, 
- уколико се промијене чињенице и околности 

који могу бити основ за остваривање права 
на субвенционисање. 

  

Захтјев за остваривање права на субвенцију 

закупнине доставља се на прописаном обрасцу који 

издаје надлежна служба града, а образац захтјева 

треба да садржи:  рубрике за основне личне 

податке, податке који се односе на тренутне услове 

становања, број чланова домаћинства, величину 

стамбене јединице, висину закупнине и основ за 

остваривање права на субвенцију, те остале 

потребне информације. 

Образац захтјева за остваривање права на 

субвенцију је доступан у шалтер сали Града 

Приједор, као и просторијама Центра за социјални 

рад у Приједору. 

Уз образац захтјева налази се и образац изјаве.                 

Захтјев се подноси надлежној служби за стамбене 

послове, Одсјеку за имовинско-стамбене послове на 

прописаном обрасцу, уз достављање доказа 

потребних за остваривање права на 

субвенционисање. 

Надлежни орган Градске управе, провођење 

поступка утврђивања права и одабира корисника 

субвенције је дужан провести у року од мјесец дана 

од дана пријема захтјева. 

III 

Приликом разматрања захтјева и утврђивања права 

на субвенционисање закупнине, право на 

субвенцију закупа могу остварити корисници у стању 

социјалне потребе, који немају никаква новчана 

примања или им приходи не прелазе износ од 20% 
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просјечне нето плате запослених у Републици 

Српској за претходну годину по члану домаћинства и 

то: 

- стопа субвенције од 50% за закупнину за 
рањиве категорије:  расељена лица и 
избјеглице, демобилисани борци, ратни 
војни инвалиди од пете до десете категорије, 
повратници по споразуму о реадмисији, 
жртве ратне тортуре, самохрани родитељи, 
породице са троје и више дјеце, млади без 
родитељског старања, 

- стопа субвенције 50% за закупнину за младе 
брачне парове до 35 година, 

- стопа субвенције у пуном износу од 100% за 
закупнину за кориснике права која им 
припадају на основу закона којим се 
прописује социјална заштита, као што су: 
материјално необезбијеђена и за рад 
неспособна лица, лица са инвалидитетом, 
старија лица без породичног старања преко 
65 година старости, жртве насиља у 
породици и друга лица у складу са законом. 
 

Под приходима се сматрају: плате и друга примања 

из радног односа, старосне, инвалидске и 

породичне пензије, пољопривредне дјелатности, 

примања по прописима борачко-инвалидске 

заштите и заштите цивилних жртава рата, приходи 

остварени по основу привредне, услужне и друге 

дјелатности и сл. 

 Под приходом од пољопривредне дјелатности 

сматра се катастарски приход из предходне године 

који се дијели на 12 мјесеци са бројем чланова 

домаћинства. 

IV 
За остваривање права на субвенцију закупа 
корисници који користе стамбене јединице 
социјалног становања  потребни су сљедећи докази 
који се прилажу уз образац захтјева: 

- доказ-изјава да прије подношења захтјева 
има пребивалиште на територији Града   
Приједор, непрекидно најмање 10 година, 
осим у случају интерно расељених лица и 
повратника,  

- овјерена изјава корисника о истинитости 
података, 

-  увјерење издато од стране надлежног 
органа чиме се доказује статус расељеног 
лица 

-  извод из матичне књиге рођених, за лица 
старија од 65 година,   

- извод из матичне књиге вјенчаних за младе 
брачне парове млађе од 35 година, 

-  потврда издатом од стране Завода за 
запошљавање или увјерење пореске службе 
да се не води у евиденцији осигураних лица, 
за незапослена лица, 

- овјерена кућна листа,  
- доказ-потврда о укупним приходима , чија се 

висина укупних прихода доказује платном 
листом, последњим чеком од пензије, 
увјерењем надлежне пореске службе о 
висини примања или други извори прихода 
уколико их имају, који се могу тражити и 
службеним путем од стране надлежног 
органа, 

-  рјешење надлежног органа о оствареном 
статусу за демобилисане борце и ратне војне 
инвалиде, 

- доказ да укупан катастарски приход по члану 
породице не прелази износ 10% од 
просјечног катастарског прихода по једном 
хектару земљишта, 

- доказ да подносилац захтјева и чланови 
његовог породичног домаћинства немају 
закључен уговор о доживотном издржавању 
или уговор о поклону. 

 Захтјеви лица за које се утврди да не испуњавају 

услове из ове тачке одбиће се као неосновани. 

V 
Висина субвенције утврђује се највише до висине 
закупа стамбене јединице и то на период од 12 
мјесеци, уз могућност продужења подношењем 
новог захтјева под једнаким условима, као и 
приликом ранијег остварења права.  
 
Након проведеног поступка руководилац надлежног 

органа, у складу са својим овлаштењима и овом 

одлуком доноси  првостепено рјешење. 

Против овог рјешења странка има право жалбе у 

року од 15 дана од дана пријема рјешења 

градоначелнику Града.  

Жалба се у два примјерка предаје непосредно или 
путем поште надлежном органу који је донио 
рјешење, а иста се изјављује надлежном 
другостепеном органу за рјешавање по жалби на 
првостепена рјешења градских служби  за управу у 
оквиру искључивих права и надлежности Града.  
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VI 

Право на субвенционисање закупнине може се 

одобрити на период од 12 мјесеци, уз могућност 

продужења уз подношење новог захтјева на начин и 

под условима прописаним овом одлуком. 

Корисници права на субвенционисање дужни су 

пријавити сваку околност која утиче на обим или 

престанак права на субвенционисање надлежној 

градској служби у року од 15 дана од дана настанка 

околности. 

Градоначелник ће именовати комисију која ће 

једном годишње покренути поступак ревизије права 

на субвенционисање закупнине и утврдити сваку 

околност која утиче на престанак и обим права на 

субвенцију. 

Околности из ове тачке провјеравају се по службеној 

дужности. 

Уколико се у поступку утврди да је подносилац 

захтјева дао неистините податке који су утицали на 

признавање или обим права, подносилац захтјева је 

дужан вратити износ који је остварио давањем 

неистинитих података. 

Жалба на ревизију подоси се надлежном органу 

Града у року од 15 дана од дана пријема рјешења. 

VII 
Средства ће се водити на посебном рачуну, односно 
на рачуну који ће се отворити за те намјене у буџету 
Града а обезбјеђиваће се из буџета Града и буџета 
Републичког секретаријата за расељена лица и 
миграције. 

VIII 
Измјене и допуне ове Одлуке врше се по поступку и 
на начин њеног доношења.  

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи 
Одлука о критеријумима за остваривање права на 
субвенционисање закупнине за стан бр. 01-022-
120/17 од 18.10.2107.године  („Службени гласник 
Града Приједор“,бр.11/17). 

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

Број: 01-022-58/21 ПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Датум: 15.3.2021. године Мирсад Дуратовић,с.р. 

72. 

                 На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број 97/16 и 36/19), члана 39. Статута Града 

Приједора („Службени гласник Града Приједора“, 

број 12/17) и члана 142. Пословника Скупштине 

града Приједора („Службени гласник Града 

Приједора“, број 2/18 и 2/20) разматрајући 

Информацију о броју уписа у матичне књиге 

рођених, вјенчаних и умрлих на подручју града 

Приједор у 2020. години, Скупштина града 

Приједора је на 4. сједници, одржаној 15.3.2021. 

године, донијела  

ЗАКЉУЧАК 

о усвајању Информације о броју уписа у матичне 

књиге рођених, вјенчаних и умрлих на подручју 

града Приједор у 2020. години 

 

 

1. Скупштина града Приједора усваја 

Информацију о броју уписа у матичне књиге 

рођених, вјенчаних и умрлих на подручју 

града Приједор у 2020. години. 

 
2. Овај Закључак ступа на снагу даном 

објављивања у „Службеном гласнику Града 

Приједора“. 

 

Број: 01-022-59/21 ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 15.3.2021. године Мирсад Дуратовић,с.р. 

 

73.  

На основу чл. 39. став (3) Закона о уређењу 

простора и грађењу („Службени гласник Републике 

Српске“ бр.40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), члана 39. 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“ бр.97/16 и 36/19), члана 39. 

Статута Града Приједора („Службени гласник Града 

Приједора“ бр.12/17 ) и Пословника Скупштине 

Града Приједор („Сл.гласник Града Приједора“ бр. 

2/18 и 2/20), Скупштина града Приједора, на 4. 

сједници одржаној дана 15.3.2021. године, донијела 

је  

МИШЉЕЊЕ  
о  Иницијативи за измјену дијела  Допуне 

Регулационог плана централне зоне Приједора 

са споменичким комплексом – II Фаза  
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I 

               Прихвата се Иницијатива правног лица „„AN-

GO FRIGO ELEKTRIC“ D.O.O. Banjaluka за израду 

измјене дијела Допуне Регулационог плана 

централне зоне Приједора са споменичким 

комплексом – II Фаза  (Сл. гласник општине Приједор 

бр. 11/08  ), за земљиште означено као к.ч.бр. 2572 

К.О.Приједор 1 на основу Стручног мишљења за 

утврђивање могућности изградње стамбено-

пословног објекта спратности По+Пр+4+Пе у 

Рудничкој улици у Приједору, бр. 0803-97/19 од 

фебруара 2020.године, урађено од стране стручне 

организације ЈП „Завод за изградњу града“ Приједор  

и Идејног пројекта урађеног од стране стручне 

организације „Polis“ d.o.o. Banjaluka , бр, 101/20 од 

јануара 2020.године.   

II 

                Задужује се Одјељење за просторно уређење 

да утврди приједлог акта о приступању изради 

измјене дијела Допуне Регулационог плана 

централне зоне Приједора са споменичким 

комплексом – II Фаза  (Сл. гласник општине Приједор 

бр. 11/08) на основу покренуте Иницијативе.  

 

III 

Подносилац Иницијативе финансира све трошкове 

припреме, израде и доношења дијела Допуне 

Регулационог плана који је предмет овог Мишљења. 

 

IV 

    Ово Мишљење ће се објавити у 
„Службеном гласнику Града Приједора“. 

 
 

Број: 01-022-60/21 ПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Датум: 15.3.2021. године Мирсад Дуратовић,с.р. 

 

74. 

На основу члана 18. Закона о систему јавних 

служби (“Службени гласник Републике Српске” број: 

68/07, 109/12 и 44/16),  члана 39. тачка 33. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 39. Статута Града 

Приједора (“Службени гласник Града Приједора” 

број: 12/17) и члана 143. Пословника Скупштине 

Града Приједора (“Службени гласник Града 

Приједора” број 2/18 и 2/20) Скупштина Града 

Приједора је на 4. сједници одржаној дана 

15.3.2021. године донијела 

РЈЕШЕЊЕ 

о разрјешењу директора ЈЗУ Дом здравља Приједор  

 

1. Прим.др Славица Поповић, спец. педијатар   
разрјешава се дужности директора  ЈЗУ Дом 
здравља  Приједор. 

 

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

  

Број: 01-111-81/21 ПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Датум: 15.3.2021. године Мирсад Дуратовић,с.р. 

 

75.                                                                                                   
На основу члана 4. Закона о министарским, 

владиним и другим именовањима Републике 
Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 
41/03), члана 39. тачка 33. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 97/16 и 36/19),  члана 39. Статута Града 
Приједорa („Службени гласник града Приједорa“, 
број: 12/17), и члана 143. Пословника Скупштине 
града Приједора („Службени гласник града 
Приједора“, број: 2/18) Скупштина Града Приједорa, 
на 4.  сједници одржаној дана  15.3.2021. године, 
донијела је 
 

РЈЕШЕЊЕ  
о именовању в.д. директора ЈЗУ Дом здравља 

Приједор 
 

1. Слободан Јавор, дипломирани правник 
именује се за вршиоца дужности 
директора ЈЗУ Дом здравља  Приједор.  
 

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

 
 

Број: 01-111-82/21 ПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Датум: 15.3.2021. године Мирсад Дуратовић,с.р. 

 

76. 

На основу члана 39. и 48. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

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

12/17) и члана 143. Пословника Скупштине Града 

Приједор („Службени гласник Града Приједор“, број: 

2/18 и 2/20), Скупштина Града Приједор је на 4. 

сједници, одржаној 15.3.2021. године, донијела  

РЈЕШЕЊЕ 

о именовању Комисије за примопредају дужности 

између разрјешеног директора и в.д. директора ЈЗУ 

Дом здравља Приједор 

 

I – Именује се Комисија за примопредају дужности 

између разрјешеног директора и в.д. директора ЈЗУ 

Дом здравља Приједор, у саставу: 

 

1. Мирјана Љубичић, предсједник 

2. Гордана Стојановић, замјеник предсједника 

3. Лазар Гајић, члан 

4. Зорица Билбија, замјеник члана 

5. Александра Башић, члан 

6. Ана Стојановић, замјеник члана. 

 
II – Задатак Комисије из тачке I овог рјешења је да, у 

складу са одредбама члана 52. Статута Града 

Приједор, изврши примопредају дужности између 

разрјешеног директора и в.д. директора ЈЗУ Дом 

здравља Приједор. 

 

III – Ово рјешење ступа на снагу даном објављивања 

у „Службеном гласнику Града Приједор“. 

 

Број: 01-111-83/21 ПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор, СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Датум: 15.3.2021. године Мирсад Дуратовић,с.р. 

 

77. 

На основу члана 18. Закона о систему јавних 

служби (“Службени гласник Републике Српске” број: 

68/07, 109/12 и 44/16),  члана 39. тачка 33. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 39. Статута Града 

Приједора (“Службени гласник Града Приједора” 

број: 12/17) и члана 143. Пословника Скупштине 

Града Приједора (“Службени гласник Града 

Приједора” број: 2/18 и 2/20) Скупштина Града 

Приједора је на 4. сједници одржаној дана 

15.3.2021. године донијела 

РЈЕШЕЊЕ 

о разрјешењу директора ЈУ Дјечији вртић „Радост“ 

Приједор  

1. Гордана Јекић , дипломирани педагог из 
Приједора  разрјешава се дужности 
директора  ЈУ Дјечији вртић „Радост“ 
Приједор. 

 

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

  

Број: 01-111-84/21 ПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор, СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Датум: 15.3.2021. године Мирсад Дуратовић,с.р. 

 

78.                                                                                                   
На основу члана 4. Закона о министарским, 

владиним и другим именовањима Републике 
Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 
41/03), члана 39. тачка 33. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 97/16 и 36/19),  члана 39. Статута Града 
Приједорa („Службени гласник града Приједорa“, 
број: 12/17), и члана 143. Пословника Скупштине 
града Приједора („Службени гласник града 
Приједора“, број: 2/18) Скупштина Града Приједорa, 
на 4. сједници одржаној дана  15.3.2021. године, 
донијела је 
 

РЈЕШЕЊЕ  
о именовању в.д. директора ЈУ Дјечијег вртића 

„Радост“ Приједор 
 
 

1. Татјана Брдар, дипломирани правник  
именује се за вршиоца дужности 
директора ЈУ Дјечији вртић „Радост“ 
Приједор. 

       
2. Ово рјешење ступа на снагу даном 

објављивања у „Службеном гласнику 
Града Приједора“. 

 
Број: 01-111-85/21 ПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Датум: 15.3.2021. године Мирсад Дуратовић,с.р. 

 

79. 

 На основу члана 39. и 48. 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) и члана 143. Пословника Скупштине Града 
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Приједор („Службени гласник Града Приједор“, број: 

2/18 и 2/20), Скупштина Града Приједор је на 4. 

сједници, одржаној 15.3.2021. године, донијела  

РЈЕШЕЊЕ 

о именовању Комисије за примопредају дужности 

између разјешеног директора и в.д. директора ЈУ 

Дјечијег вртића „Радост“ Приједор 

 

I – Именује се Комисија за примопредају дужности 

између разјешеног директора и в.д. директора ЈУ 

Дјечијег вртића „Радост“ Приједор, у саставу: 

 

1. Мирјана Љубичић, предсједник  

2. Гордана Стојановић, замјеник предсједника 

3. Лазар Гајић, члан 

4. Дијана Остојић, замјеник члана 

5. Радован Вуковић, члан  

6. Бојана Бојић, замјеник члана. 

 
II – Задатак Комисије из тачке I овог рјешења је да, у 

складу са одредбама члана 52. Статута Града 

Приједор, изврши примопредају дужности између 

разјешеног директора и в.д. директора ЈУ Дјечијег 

вртића „Радост“ Приједор. 

 

III – Ово рјешење ступа на снагу даном објављивања 

у „Службеном гласнику Града Приједор“. 

 

 

Број: 01-111-86/21 ПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор, СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Датум: 15.3.2021. године Мирсад Дуратовић,с.р. 

 

80. 

 На основу члана 18. Закона о систему јавних 

служби (“Службени гласник Републике Српске” број: 

68/07, 109/12 и 44/16),  члана 39. тачка 33. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 39. Статута Града 

Приједора (“Службени гласник Града Приједора” 

број: 12/17) и члана 143. Пословника Скупштине 

Града Приједора (“Службени гласник Града 

Приједора” број 2/18 и 2/20) Скупштина Града 

Приједора је на 4. сједници одржаној дана 

15.3.2021. године донијела 

РЈЕШЕЊЕ 

о разрјешењу директора ЈЗУ „Градска апотека“ 

Приједор  

 

1. Милан Кубат разрјешава се дужности 
директора  ЈЗУ „Градска апотека“ Приједор . 

 

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

  

Број: 01-111-87/21 ПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор, СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Датум: 15.3.2021. године Мирсад Дуратовић,с.р. 

 

81.                                                                                                   
На основу члана 4. Закона о министарским, 

владиним и другим именовањима Републике 
Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 
41/03), члана 39. тачка 33. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 97/16 и 36/19),  члана 39. Статута Града 
Приједора („Службени гласник града Приједора“, 
број: 12/17), и члана 143. Пословника Скупштине 
града Приједора („Службени гласник града 
Приједора“, број: 2/18) Скупштина Града Приједора, 
на 4. сједници одржаној дана  15.3.2021. године, 
донијела је 
 

РЈЕШЕЊЕ  
о именовању в.д. директора ЈЗУ „Градска апотека“ 

Приједор 
 

1. Владимир Стакић, дипломирани правник 
именује се за вршиоца дужности 
директора ЈЗУ „Градска апотека“ 
Приједор.  

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

 
 

Број: 01-111-88/21 ПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Датум: 15.3.2021. године Мирсад Дуратовић,с.р. 

 

82. 

 На основу члана 39. и 48. 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) и члана 143. Пословника Скупштине Града 

Приједор („Службени гласник Града Приједор“, број: 
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2/18 и 2/20), Скупштина Града Приједор је на 4. 

сједници, одржаној 15.3.2021. године, донијела  

РЈЕШЕЊЕ 

о именовању Комисије за примопредају дужности 

између разјешеног директора и в.д. директора ЈЗУ 

Градска апотека Приједор 

 

I – Именује се Комисија за примопредају дужности 

између разјешеног директора и в.д. директора ЈЗУ 

Градска апотека Приједор, у саставу: 

 

1. Мирјана Љубичић, предсједник 

2. Гордана Стојановић, замјеник предсједника 

3. Лазар Гајић, члан 

4. Зорица Билбија, замјеник члана 

5. Сњежана Гајић, члан 

6. Јелена Вујасиновић, замјеник члана. 

 
II – Задатак Комисије из тачке I овог рјешења је да, у 

складу са одредбама члана 52. Статута Града 

Приједор, изврши примопредају дужности између 

разјешеног директора и в.д. директора ЈЗУ Градска 

апотека Приједор. 

 

III – Ово рјешење ступа на снагу даном објављивања 

у „Службеном гласнику Града Приједор“. 

 

 

Број: 01-111-89/21 ПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор, СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Датум: 15.3.2021. године Мирсад Дуратовић,с.р. 

 

 

83. 

 На основу члана 18. Закона о систему јавних 

служби (“Службени гласник Републике Српске” број: 

68/07, 109/12 и 44/16),  члана 39. тачка 33. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 39. Статута Града 

Приједора (“Службени гласник Града Приједора” 

број: 12/17) и члана 143. Пословника Скупштине 

Града Приједора (“Службени гласник Града 

Приједора” број 2/18 и 2/20) Скупштина Града 

Приједора је на 4. сједници одржаној дана 

15.3.2021. године донијела 

РЈЕШЕЊЕ 

о разрјешењу директора ЈУ Спортска дворана 

„Младост“ Приједор 

1. Душко Рајилић  разрјешава се дужности 
директора  ЈУ Спортска дворана „Младост“ 
Приједор. 
 

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

  

Број: 01-111-90/21 ПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор, СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Датум: 15.3.2021. године Мирсад Дуратовић,с.р. 

 

84.                                                                                                   
На основу члана 4. Закона о министарским, 

владиним и другим именовањима Републике 
Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 
41/03), члана 39. тачка 33. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 97/16 и 36/19),  члана 39. Статута Града 
Приједорa („Службени гласник града Приједорa“, 
број: 12/17), и члана 143. Пословника Скупштине 
града Приједора („Службени гласник града 
Приједора“, број: 2/18) Скупштина Града Приједорa, 
на 4. сједници одржаној дана  15.3.2021. године, 
донијела је 

РЈЕШЕЊЕ  
о именовању в.д. директора ЈУ Спортска дворана 

„Младост“ Приједор 
 

1. Тијана Берета Јацишин, дипломирани 
економиста пословне економије именује 
се за вршиоца дужности директора ЈУ 
Спортска дворана „Младост“ Приједор. 

   
2. Ово рјешење ступа на снагу даном 

објављивања у „Службеном гласнику 
Града Приједора“. 

 
 

Број: 01-111-91/21 ПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Датум: 15.3.2021. године Мирсад Дуратовић,с.р. 

 

85. 

 На основу члана 39. и 48. 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) и члана 143. Пословника Скупштине Града 

Приједор („Службени гласник Града Приједор“, број: 
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2/18 и 2/20), Скупштина Града Приједор је на 4. 

сједници, одржаној 15.3.2021. године, донијела  

РЈЕШЕЊЕ 

о именовању Комисије за примопредају дужности 

између разјешеног директора и в.д. директора ЈУ 

Спортска дворана „Младост“ Приједор 

 

I – Именује се Комисија за примопредају дужности 

између разјешеног директора и в.д. директора ЈУ 

Спортска дворана „Младост“ Приједор, у саставу: 

 

1. Александар Граховац, предсједник 

2. Драган Вученовић, замјеник предсједника 

3. Сњежана Никић, члан 

4. Гордана Марјановић, замјеник члана 

5. Жељко Вуковић, члан 

6. Борислав Марјановић, замјеник члана. 

 
II – Задатак Комисије из тачке I овог рјешења је да, у 

складу са одредбама члана 52. Статута Града 

Приједор, изврши примопредају дужности између 

разјешеног директора и в.д. директора ЈУ Спортска 

дворана „Младост“ Приједор. 

 

III – Ово рјешење ступа на снагу даном објављивања 

у „Службеном гласнику Града Приједор“. 

 

 

Број: 01-111-92/21 ПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор, СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Датум: 15.3.2021. године Мирсад Дуратовић,с.р. 

 

 

86. 

 На основу члана 18. Закона о систему јавних 

служби (“Службени гласник Републике Српске” број: 

68/07, 109/12 и 44/16),  члана 39. тачка 33. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 39. Статута Града 

Приједора (“Службени гласник Града Приједора” 

број: 12/17) и члана 143. Пословника Скупштине 

Града Приједора (“Службени гласник Града 

Приједора” број 2/18 и 2/20) Скупштина Града 

Приједора је на 4. сједници одржаној дана 

15.3.2021. године донијела 

РЈЕШЕЊЕ 

о разрјешењу директора Позоришта „Приједор“ у 

Приједору   

 

1. ЗОРАН БАРОШ, дипл. филолог из Приједора 
разрјешава се дужности директора  
Позоришта „Приједор“ у Приједору, због 
истека мандата. 

 

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

  

Број: 01-111-93/21 ПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор, СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Датум: 15.3.2021. године Мирсад Дуратовић,с.р. 

 

87.                                                                                                   
На основу члана 4. Закона о министарским, 

владиним и другим именовањима Републике 
Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 
41/03), члана 39. тачка 33. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 97/16 и 36/19),  члана 39. Статута Града 
Приједора („Службени гласник града Приједора“, 
број: 12/17), и члана 143. Пословника Скупштине 
града Приједора („Службени гласник града 
Приједора“, број: 2/18) Скупштина Града Приједора, 
на 4. сједници одржаној дана 15.3.2021. године, 
донијела је 

РЈЕШЕЊЕ  
о именовању в.д. директора Позоришта „Приједор“ 

у Приједору   
 

1. Срђан Књегињић именује се за вршиоца 
дужности директора Позоришта 
„Приједор“ у Приједору . 

 
2. Ово рјешење ступа на снагу даном 

објављивања у „Службеном гласнику 
Града Приједора“. 

 
 
Број: 01-111-94/21 ПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Датум: 15.3.2021. године Мирсад Дуратовић,с.р. 

 

88. 

 На основу члана 39. и 48. 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) и члана 143. Пословника Скупштине Града 

Приједор („Службени гласник Града Приједор“, број: 
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2/18 и 2/20), Скупштина Града Приједор је на 4. 

сједници, одржаној 15.3.2021. године, донијела  

РЈЕШЕЊЕ 

о именовању Комисије за примопредају дужности 

између разјешеног директора и в.д. директора 

Позоришта „Приједор“ у Приједору   

 

I – Именује се Комисија за примопредају дужности 

између разјешеног директора и в.д. директора 

Позоришта „Приједор“ у Приједору , у саставу: 

 

1. Александар Граховац, предсједник 

2. Драган Вученовић, замјеник предсједника 

3. Весна Стојановић, члан 

4. Наталија Милетић, замјеник члана 

5. Мирела Предојевић, члан 

6. Дејан Батоз, замјеник члана. 

 
II – Задатак Комисије из тачке I овог рјешења је да, у 

складу са одредбама члана 52. Статута Града 

Приједор, изврши примопредају дужности између 

разјешеног директора и в.д. директора Позоришта 

„Приједор“ у Приједору . 

 

III – Ово рјешење ступа на снагу даном објављивања 

у „Службеном гласнику Града Приједор“. 

 

 

Број: 01-111-95/21 ПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор, СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Датум: 15.3.2021. године Мирсад Дуратовић,с.р. 

 

 

89. 

 На основу члана 18. Закона о систему јавних 

служби (“Службени гласник Републике Српске” број: 

68/07, 109/12 и 44/16),  члана 39. тачка 33. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 39. Статута Града 

Приједора (“Службени гласник Града Приједора” 

број: 12/17) и члана 143. Пословника Скупштине 

Града Приједора (“Службени гласник Града 

Приједора” број 2/18 и 2/20) Скупштина Града 

Приједора је на 4. сједници одржаној дана 

15.3.2021. године донијела 

РЈЕШЕЊЕ 

о разрјешењу директора Галерија „Сретен 

Стојановић" Приједор  

 

1. ТИХОМИР ИЛИЈАШЕВИЋ, дипл. графичар из 
Приједора разрјешава се дужности 
директора  Галерија „Сретен Стојановић" 
Приједор због чињенице смрти са 22.7.2020. 
године. 

 

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

  

Број: 01-111-96/21 ПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор, СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Датум: 15.3.2021. године Мирсад Дуратовић,с.р. 

 

90.                                                                                                   
На основу члана 4. Закона о министарским, 

владиним и другим именовањима Републике 
Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 
41/03), члана 39. тачка 33. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 97/16 и 36/19),  члана 39. Статута Града 
Приједорa („Службени гласник града Приједорa“, 
број: 12/17), и члана 143. Пословника Скупштине 
града Приједора („Службени гласник града 
Приједора“, број: 2/18) Скупштина Града Приједорa, 
на 4. сједници одржаној дана  15.3.2021. године, 
донијела је 
 

РЈЕШЕЊЕ  
о именовању в.д. директора Галерија „Сретен 

Стојановић" Приједор 
 

 
1. Александар Дринић, магистар музичко - 

инструменталне умјетности именује се за 
вршиоца дужности директора Галерија 
„Сретен Стојановић" Приједор. 

  
2. Ово рјешење ступа на снагу даном 

објављивања у „Службеном гласнику 
Града Приједора“. 

 
 

Број: 01-111-97/21 ПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Датум: 15.3.2021. године Мирсад Дуратовић,с.р. 

 

91. 

 На основу члана 39. и 48. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

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

12/17) и члана 143. Пословника Скупштине Града 

Приједор („Службени гласник Града Приједор“, број: 

2/18 и 2/20), Скупштина Града Приједор је на 4. 

сједници, одржаној 15.3.2021. године, донијела  

 

РЈЕШЕЊЕ 

о именовању Комисије за примопредају дужности 

између в.д. директора Галерија „Сретен 

Стојановић" Приједор и запосленика у Галерији 

„Сретен Стојановић" Приједор  

 

I – Именује се Комисија за примопредају дужности 

између в.д. директора Галерија „Сретен 

Стојановић" Приједор и запосленика у Галерији 

„Сретен Стојановић" Приједор, у саставу: 

 

1. Александар Граховац, предсједник 

2. Драган Вученовић, замјеник предсједника 

3. Весна Стојановић, члан 

4. Наталија Милетић, замјеник члана 

5. Сњежана Никић, члан 

6. Гордана Марјановић, замјеник члана. 

 
II – Задатак Комисије из тачке I овог рјешења је да, у 

складу са одредбама члана 52. Статута Града 

Приједор, изврши примопредају дужности између 

в.д. директора Галерија „Сретен Стојановић" 

Приједор и запосленика у Галерији „Сретен 

Стојановић" Приједор. 

 

III – Ово рјешење ступа на снагу даном објављивања 

у „Службеном гласнику Града Приједор“. 

 

 

Број: 01-111-98/21 ПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор, СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Датум: 15.3.2021. године Мирсад Дуратовић,с.р. 

 

 

РЕФЕРАТИ ИЗ ИМОВИНСКО – ПРАВНЕ ОБЛАСТИ 

 

 

92. 

 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 135. и члана 137. Пословника 

Скупштине Града Приједор (Службени гласник Града 

Приједор“ број: 2/18 и 2/20) и члана 286. и 287. став 

1. Закона о стварним правима („Службени гласник 

РС“ број: 124/08, 58/09, 95/11, 60/15 и 107/19), 

Скупштина Града Приједор, на 4. сједници одржаној 

15.3.2021. године, донијела је 

ОДЛУКУ 
о оснивању права грађења 

 
I 

Одобрава  се  оснивање права грађења, у корист 
Радивојац (Пантелија) Миланa, који је на основу 
Одлуке о остваривању права на додјелу 
грађевинског земљишта ради изградње 
индивидуалног стамбеног објекта, као припадник 
Борачке организације општине Приједор, а у складу 
са Локацијским условима Одјељења за просторно 
уређење број: 06-364-966/11 од 14.06.2012. године, 
изградио стамбени објекат. 
Оснивање права грађења односи се на некретнину 
означену као:  
 
Према подацима земљишне књиге: 

- к.ч.број: 601/58, Градилиште, у површини од 
480 м2, к.о.Омарска, уписана као својина 
Града Приједор. 

 
II 

Даје се сагласност Градоначелнику Града Приједор 
да, у циљу регулисања међусобних права и обавеза 
уговорних страна, у складу са обредбама члана 286. 
и члана 287. Закона о стварним правима („Службени 
гласник РС“ број: 124/08, 58/09, 95/11 и 107/19), 
закључи Уговор о оснивању права грађења у корист 
Радивојац (Пантелија) Милана, а све у складу са 
одредбама из тачке 1. ове Одлуке. 
 

III 
Право грађења се оснива без накнаде, на временски 
период од 100 година, рачунајући од дана 
закључивања Уговора о оснивању права грађења. 
 

IV 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику Града 
Приједор“. 
 
 
Број: 01-022-61/21 ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 15.3.2021. године Мирсад Дуратовић,с.р. 
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93. 

  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 Приједора на 4. сједници, 

одржаној 15.3.2021. године, донијела је 

 

ОДЛУКУ 

о замјени непокретности 

 

I 

 Даје се  сагласност на замјену  некретнина -  
грађевинског земљишта, између Града Приједор и 
Цепић Дамира и Цепић Асмира из Приједора, ради 
регулисања имовинско-правних односа у сврху 
привођења земљишта трајној намјени односно, 
легализацији новоформираног пута у складу са 
планском документацијом, који уговор ће се 
закључити на следећи начин: 
 

1.Уговарач Град Приједор даје Цепић Дамиру и 

Цепић Aсмиру сљедећу непокретност:  

 

Према подацима катастарстра непокретности, 

земљиште означено као 

- к.ч.бр.5677/1, Кладик-Улица, у површини од 
290 m2, уписана у ЛН број: 2715/84 
к.о.Приједор 2.  

 

2.Уговарачи Цепић Дамир и Цепић Асмир из 

Приједора дају Граду Приједор сљедећу 

непокретност: 

Према подацима катастарстра непокретности, 

земљиште означено као 

- к.ч.бр.831/2, Брезик-њива 5. класе, у 
површини од 329 m2, уписана у ЛН број: 
486/0 к.о.Приједор 2. 
 

II 

 Даје се  сагласност Градоначелнику Града 
Приједор да, у циљу регулисања међусобних права 
и обавеза уговорних страна, закључи уговор о 
замјени непокретности  са Цепић Дамиром и Цепић 

Асмиром из Приједора, без плаћање накнаде, за 
земљиште из тачке I ове одлуке. 
 

III 

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

Број: 01-022-62/21 ПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Датум: 15.3.2021. године Мирсад Дуратовић,с.р. 

 

94. 

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 4. сједници, одржаној 15.3.2021. 

године,  донијела је 

 

ОДЛУКУ 

о продаји грађевинског земљишта путем 

непосредне погодбе 

 

I 

ОДОБРАВА СЕ  продаја  непосредном 
погодбом, по тржишној цијени, сувласничког дијела 
1/4 Града Приједор, у сврху формирања грађевинске 
парцеле за редовну употребу индивидуалног 
стамбеног објекта, предложена од стране 
Боровница Бранку и то грађевинског земљишта, на 
сљедећи начин: 
            Град Приједор продаје свој сувласнички дио 
на непокретности означеној са: 

- к.ч.бр. 4031, у површини од 426 m2, уписана 
у Лист непокретности број: 397/1 
к.о.Приједор 2, као сувласништво Града 
Приједор са 1/4  дијела и Боровница Бранка 
са  3/4  дијела. 
 

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 
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гласник Републике Српске“, број 124/08, 58/09, 
95/11, 60/15 и 107/19), закључи купопродајни уговор 
о продаји сувласничког дијела на земљишту 
описаном у тачки 1. ове одлуке, по цијени од 5.325, 
00 KM (петхиљадатристодвадесетпет 
конвертибилних марака), утврђеној у Извјештају о 
процјени тржишне и грађевинске вриједности 
некретнина, урађеним од стране овлаштеног 
вјештака грађевинско-архитектонске струке Боје 
Вучен.   

III 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града 
Приједор“. 

 
 

Број: 01-022-63/21 ПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Датум: 15.3.2021. године Мирсад Дуратовић,с.р. 

 

 

95. 

 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 137 Закона о стварним правима 

(„Службени гласник Републике Српске“број 124/08, 

58/09, 95/11, 60/15 и 107/19), Скупштина Града 

Приједор на 4. сједници, одржаној 15.3.2021. 

године,  донијела је 

ОДЛУКУ 

о преносу права посједа и права својине без 

накнаде 

 

I 

ОДОБРАВА СЕ пренос права посједа и права 
својине, без накнаде у сврху  уписа Града Приједор 
као посједника и власника, односно носиоца права 
посједа и права својине у евиденцијама о 
некретнинама, на приједлог привредног друштва 
„МБ Модул“ д.о.о.Приједор, на непокретностима 
означеним као:  
 

Према подацима катастара земљишта, 
земљиште означено као: 

- к.ч.бр. 916/2, двориште, у површини од 61 
m2,  

- к.ч.бр. 917/2, њива у површини од 143 m2 и 
- к.ч.бр. 917/3, њива, у површини од 71 m2 

све уписане у посједовни лист број: 1910/22 

к.о.Приједор 1 као посјед „МБ 

Модул“д.о.о.Приједор 

      Према подацима земљишне књиге 

земљиште означено као: 

- к.ч.бр. 9/98, ограда- двориште у површини 
од 61 m2, 

- к.ч.бр. 9/97, кућа са двориштем и кућом; 
ораница  у површини од 143 m2 и 

- к.ч.бр. 9/106, кућиште са двориштем и 
кућом; ораница у површини од 71 m2 

све уписане у земљишнокњижни уложак број: 

247 к.о.СП Приједор као својина „МБ 

Модул“д.о.о.Приједор. 

II 

ДАЈЕ СЕ сагласност Градоначелнику Града 
Приједор да у циљу регулисања међусобних права и 
обавеза уговорних страна закључи уговор о преносу 
права посједа и права својине без накнаде, на 
некретнинама прецизираним у тачки I ове одлуке, са 
привредним друштвом „МБ Модул“ д.о.о.Приједор, 
 

 III 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града 
Приједор“. 
 

Број: 01-022-64/21 ПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Датум: 15.3.2021. године Мирсад Дуратовић,с.р. 

 

96. 

 На основу одредаба члана 229. Закона о 

стварним правима („Службени гласник Републике 

Српске“, број 124/08, 58/09, 95/11, 60/15 и 107/19), 

члана 16. Закона о јавним путевима („Службени 

гласник Републике Српске“, број 89/13 и 83/19), 

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 4. сједници одржаној 

15.3.2021. године, донијела је 

ОДЛУКУ 

о оснивању права службености 
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I 

Одобрава се  оснивање права службености у 
корист привредног друштва „Елинг Е инжињеринг“ 
д.о.о. Теслић, у циљу реализације пројекта 
„Оптичког спојног пута на подручју општине 
Приједор“, на сљедећим парцелама: 

 

 
 
 
 
 

 

Преглед катастарских општина и парцела трасе оптичког кабла на подручју општине Приједор којима 

управља Град Приједор 

Катастарске 

општине 

бр. 

парцеле 

бр. 

Листа 
Забиљежба Назив 

Начин 

коришћења 

Дужина 

трасе кроз 

парцелу 

(м) 

              

БИСТРИЦА             

  91 
26/4   

ДОБРО У ОПШТОЈ 

УПОТРЕБИ-ПУТЕВИ 

некатегорисани 

пут 130,09 

  88/6 
26/4   

ДОБРО У ОПШТОЈ 

УПОТРЕБИ-ПУТЕВИ 

некатегорисани 

пут 648,71 

  88/10 
26/4   

ДОБРО У ОПШТОЈ 

УПОТРЕБИ-ПУТЕВИ 

некатегорисани 

пут 171,30 

  888/2 
26/4   

ДОБРО У ОПШТОЈ 

УПОТРЕБИ-ПУТЕВИ 

некатегорисани 

пут 10,87 

  889/3 
26/4   

ДОБРО У ОПШТОЈ 

УПОТРЕБИ-ПУТЕВИ 

некатегорисани 

пут 40,05 

  892/3 
26/4   

ДОБРО У ОПШТОЈ 

УПОТРЕБИ-ПУТЕВИ 

некатегорисани 

пут 34,80 

  904/3 
26/4   

ДОБРО У ОПШТОЈ 

УПОТРЕБИ-ПУТЕВИ 

некатегорисани 

пут 106,89 

  906/2 
26/4   

ДОБРО У ОПШТОЈ 

УПОТРЕБИ-ПУТЕВИ 

некатегорисани 

пут 11,96 

  909/3 
26/4   

ДОБРО У ОПШТОЈ 

УПОТРЕБИ-ПУТЕВИ 

некатегорисани 

пут 51,18 

  88/8 
26/4   

ДОБРО У ОПШТОЈ 

УПОТРЕБИ-ПУТЕВИ 

некатегорисани 

пут 156,21 

  1296/4 
26/4   

ДОБРО У ОПШТОЈ 

УПОТРЕБИ-ПУТЕВИ 

некатегорисани 

пут 119,82 

  1297/3 
26/4   

ДОБРО У ОПШТОЈ 

УПОТРЕБИ-ПУТЕВИ 

некатегорисани 

пут 102,96 

  1292/3 
26/4   

ДОБРО У ОПШТОЈ 

УПОТРЕБИ-ПУТЕВИ 

некатегорисани 

пут 64,38 

  1291/3 
26/4   

ДОБРО У ОПШТОЈ 

УПОТРЕБИ-ПУТЕВИ 

некатегорисани 

пут 76,49 
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  1287/3 
26/4   

ДОБРО У ОПШТОЈ 

УПОТРЕБИ-ПУТЕВИ 

некатегорисани 

пут 69,72 

  1286/3 
26/4   

ДОБРО У ОПШТОЈ 

УПОТРЕБИ-ПУТЕВИ 

некатегорисани 

пут 52,62 

  1282/3 
26/4   

ДОБРО У ОПШТОЈ 

УПОТРЕБИ-ПУТЕВИ 

некатегорисани 

пут 33,87 

  1279/3 
26/4   

ДОБРО У ОПШТОЈ 

УПОТРЕБИ-ПУТЕВИ 

некатегорисани 

пут 50,32 

  1276/3 
26/4   

ДОБРО У ОПШТОЈ 

УПОТРЕБИ-ПУТЕВИ 

некатегорисани 

пут 37,96 

  1275/3 
26/4   

ДОБРО У ОПШТОЈ 

УПОТРЕБИ-ПУТЕВИ 

некатегорисани 

пут 39,53 

  930/3 
26/4   

ДОБРО У ОПШТОЈ 

УПОТРЕБИ-ПУТЕВИ 

некатегорисани 

пут 77,42 

  928/3 
26/4   

ДОБРО У ОПШТОЈ 

УПОТРЕБИ-ПУТЕВИ 

некатегорисани 

пут 28,25 

  927/3 
26/4   

ДОБРО У ОПШТОЈ 

УПОТРЕБИ-ПУТЕВИ 

некатегорисани 

пут 29,11 

  924/3 
26/4   

ДОБРО У ОПШТОЈ 

УПОТРЕБИ-ПУТЕВИ 

некатегорисани 

пут 29,40 

  921/3 
26/4   

ДОБРО У ОПШТОЈ 

УПОТРЕБИ-ПУТЕВИ 

некатегорисани 

пут 70,97 

  839/4 
26/4   

ДОБРО У ОПШТОЈ 

УПОТРЕБИ-ПУТЕВИ 

некатегорисани 

пут 303,68 

  812/5 
26/4   

ДОБРО У ОПШТОЈ 

УПОТРЕБИ-ПУТЕВИ 

некатегорисани 

пут 72,37 

  88/7 
26/4   

ДОБРО У ОПШТОЈ 

УПОТРЕБИ-ПУТЕВИ 

некатегорисани 

пут 269,22 

  812/4 
26/4   

ДОБРО У ОПШТОЈ 

УПОТРЕБИ-ПУТЕВИ 

некатегорисани 

пут 12,29 

  813/2 
26/4   

ДОБРО У ОПШТОЈ 

УПОТРЕБИ-ПУТЕВИ 

некатегорисани 

пут 42,76 

  838/3 
26/4   

ДОБРО У ОПШТОЈ 

УПОТРЕБИ-ПУТЕВИ 

некатегорисани 

пут 13,17 

  839/3 
26/4   

ДОБРО У ОПШТОЈ 

УПОТРЕБИ-ПУТЕВИ 

некатегорисани 

пут 65,35 

  838/4 
26/4   

ДОБРО У ОПШТОЈ 

УПОТРЕБИ-ПУТЕВИ 

некатегорисани 

пут 33,16 

  836/4 
26/4   

ДОБРО У ОПШТОЈ 

УПОТРЕБИ-ПУТЕВИ 

некатегорисани 

пут 53,71 

  833/3 
26/4   

ДОБРО У ОПШТОЈ 

УПОТРЕБИ-ПУТЕВИ 

некатегорисани 

пут 15,13 



138                                                            „СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК“                                         Број: 4/21 

 

  832/3 
26/4   

ДОБРО У ОПШТОЈ 

УПОТРЕБИ-ПУТЕВИ 

некатегорисани 

пут 49,44 

  829/4 
26/4   

ДОБРО У ОПШТОЈ 

УПОТРЕБИ-ПУТЕВИ 

некатегорисани 

пут 6,78 

  830/3 
26/4   

ДОБРО У ОПШТОЈ 

УПОТРЕБИ-ПУТЕВИ 

некатегорисани 

пут 48,13 

  829/3 
26/4   

ДОБРО У ОПШТОЈ 

УПОТРЕБИ-ПУТЕВИ 

некатегорисани 

пут 8,70 

  827/3 
26/4   

ДОБРО У ОПШТОЈ 

УПОТРЕБИ-ПУТЕВИ 

некатегорисани 

пут 73,35 

  944/3 
26/4   

ДОБРО У ОПШТОЈ 

УПОТРЕБИ-ПУТЕВИ 

некатегорисани 

пут 65,44 

  940/3 
26/4   

ДОБРО У ОПШТОЈ 

УПОТРЕБИ-ПУТЕВИ 

некатегорисани 

пут 27,18 

  5388/3 
26/4   

ДОБРО У ОПШТОЈ 

УПОТРЕБИ-ПУТЕВИ 

некатегорисани 

пут 14,95 

  951/3 
26/4   

ДОБРО У ОПШТОЈ 

УПОТРЕБИ-ПУТЕВИ 

некатегорисани 

пут 59,37 

  955/3 
26/4   

ДОБРО У ОПШТОЈ 

УПОТРЕБИ-ПУТЕВИ 

некатегорисани 

пут 24,53 

  957/3 
26/4   

ДОБРО У ОПШТОЈ 

УПОТРЕБИ-ПУТЕВИ 

некатегорисани 

пут 62,61 

  958/3 
26/4   

ДОБРО У ОПШТОЈ 

УПОТРЕБИ-ПУТЕВИ 

некатегорисани 

пут 37,82 

  959/2 
26/4   

ДОБРО У ОПШТОЈ 

УПОТРЕБИ-ПУТЕВИ 

некатегорисани 

пут 5,56 

  958/4 
26/4   

ДОБРО У ОПШТОЈ 

УПОТРЕБИ-ПУТЕВИ 

некатегорисани 

пут 32,94 

  1249 
26/4   

ДОБРО У ОПШТОЈ 

УПОТРЕБИ-ПУТЕВИ 

некатегорисани 

пут 36,31 

  1248/3 
26/4   

ДОБРО У ОПШТОЈ 

УПОТРЕБИ-ПУТЕВИ 

некатегорисани 

пут 94,48 

  1339/2 
26/4   

ДОБРО У ОПШТОЈ 

УПОТРЕБИ-ПУТЕВИ 

некатегорисани 

пут 7,41 

  1338/3 
26/4   

ДОБРО У ОПШТОЈ 

УПОТРЕБИ-ПУТЕВИ 

некатегорисани 

пут 66,86 

  1340/3 
26/4   

ДОБРО У ОПШТОЈ 

УПОТРЕБИ-ПУТЕВИ 

некатегорисани 

пут 137,78 

  1341/3 
26/4   

ДОБРО У ОПШТОЈ 

УПОТРЕБИ-ПУТЕВИ 

некатегорисани 

пут 30,71 

  1335/5 
26/4   

ДОБРО У ОПШТОЈ 

УПОТРЕБИ-ПУТЕВИ 

некатегорисани 

пут 30,55 
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  5417 
32/2   

ДОБРО У ОПШТОЈ 

УПОТРЕБИ-ПУТЕВИ 

поток, прелаз 

мостом 2,00 

              

ОМАРСКА             

  323/3 
123/18   

ДОБРО У ОПШТОЈ 

УПОТРЕБИ-ПУТЕВИ 

некатегорисани 

пут 49,63 

  324/3 
123/18   

ДОБРО У ОПШТОЈ 

УПОТРЕБИ-ПУТЕВИ 

некатегорисани 

пут 228,40 

  329/3 
123/18   

ДОБРО У ОПШТОЈ 

УПОТРЕБИ-ПУТЕВИ 

некатегорисани 

пут 93,37 

  325/2 
123/18   

ДОБРО У ОПШТОЈ 

УПОТРЕБИ-ПУТЕВИ 

некатегорисани 

пут 134,52 

  326/2 
123/18   

ДОБРО У ОПШТОЈ 

УПОТРЕБИ-ПУТЕВИ 

некатегорисани 

пут 168,54 

  383 
123/18   

ДОБРО У ОПШТОЈ 

УПОТРЕБИ-ПУТЕВИ 

некатегорисани 

пут 10,16 

  384/1 
123/18   

ДОБРО У ОПШТОЈ 

УПОТРЕБИ-ПУТЕВИ 

некатегорисани 

пут 287,10 

  384/2 
123/18   

ДОБРО У ОПШТОЈ 

УПОТРЕБИ-ПУТЕВИ 

некатегорисани 

пут 39,98 

  394/2 
123/18   

ДОБРО У ОПШТОЈ 

УПОТРЕБИ-ПУТЕВИ 

некатегорисани 

пут 46,04 

  395/2 
123/18   

ДОБРО У ОПШТОЈ 

УПОТРЕБИ-ПУТЕВИ 

некатегорисани 

пут 16,97 

  427/2 
123/18   

ДОБРО У ОПШТОЈ 

УПОТРЕБИ-ПУТЕВИ 

некатегорисани 

пут 103,14 

  399/2 
123/18   

ДОБРО У ОПШТОЈ 

УПОТРЕБИ-ПУТЕВИ 

некатегорисани 

пут 75,60 

  398/2 
123/18   

ДОБРО У ОПШТОЈ 

УПОТРЕБИ-ПУТЕВИ 

некатегорисани 

пут 48,72 

  400/2 
123/18   

ДОБРО У ОПШТОЈ 

УПОТРЕБИ-ПУТЕВИ 

некатегорисани 

пут 24,06 

  374/2 
123/18   

ДОБРО У ОПШТОЈ 

УПОТРЕБИ-ПУТЕВИ 

некатегорисани 

пут 111,58 

  376/2 
123/18   

ДОБРО У ОПШТОЈ 

УПОТРЕБИ-ПУТЕВИ 

некатегорисани 

пут 58,49 

  375/2 
123/18   

ДОБРО У ОПШТОЈ 

УПОТРЕБИ-ПУТЕВИ 

некатегорисани 

пут 99,47 

  372/2 
123/18   

ДОБРО У ОПШТОЈ 

УПОТРЕБИ-ПУТЕВИ 

некатегорисани 

пут 13,75 
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  374/4 
123/18   

ДОБРО У ОПШТОЈ 

УПОТРЕБИ-ПУТЕВИ 

некатегорисани 

пут 39,77 

  400/4 
123/18   

ДОБРО У ОПШТОЈ 

УПОТРЕБИ-ПУТЕВИ 

некатегорисани 

пут 97,10 

  373/2 
123/18   

ДОБРО У ОПШТОЈ 

УПОТРЕБИ-ПУТЕВИ 

некатегорисани 

пут 38,17 

  402/2 
123/18   

ДОБРО У ОПШТОЈ 

УПОТРЕБИ-ПУТЕВИ 

некатегорисани 

пут 85,82 

  408/2 
123/18   

ДОБРО У ОПШТОЈ 

УПОТРЕБИ-ПУТЕВИ 

некатегорисани 

пут 100,23 

  411/2 
123/18   

ДОБРО У ОПШТОЈ 

УПОТРЕБИ-ПУТЕВИ 

некатегорисани 

пут 72,70 

  412/2 
123/18   

ДОБРО У ОПШТОЈ 

УПОТРЕБИ-ПУТЕВИ 

некатегорисани 

пут 19,90 

  416/2 
123/18   

ДОБРО У ОПШТОЈ 

УПОТРЕБИ-ПУТЕВИ 

некатегорисани 

пут 58,64 

  417/2 
123/18   

ДОБРО У ОПШТОЈ 

УПОТРЕБИ-ПУТЕВИ 

некатегорисани 

пут 30,51 

  495 
123/18   

ДОБРО У ОПШТОЈ 

УПОТРЕБИ-ПУТЕВИ 

некатегорисани 

пут 11,60 

  503 
123/18   

ДОБРО У ОПШТОЈ 

УПОТРЕБИ-ПУТЕВИ 

некатегорисани 

пут 14,26 

  493/2 
123/18   

ДОБРО У ОПШТОЈ 

УПОТРЕБИ-ПУТЕВИ 

некатегорисани 

пут 29,15 

  504/2 
123/18   

ДОБРО У ОПШТОЈ 

УПОТРЕБИ-ПУТЕВИ 

некатегорисани 

пут 24,75 

  489/2 
123/18   

ДОБРО У ОПШТОЈ 

УПОТРЕБИ-ПУТЕВИ 

некатегорисани 

пут 18,67 

  504/3 
123/18   

ДОБРО У ОПШТОЈ 

УПОТРЕБИ-ПУТЕВИ 

некатегорисани 

пут 38,96 

  509/2 
123/18   

ДОБРО У ОПШТОЈ 

УПОТРЕБИ-ПУТЕВИ 

некатегорисани 

пут 44,20 

  512/2 
123/18   

ДОБРО У ОПШТОЈ 

УПОТРЕБИ-ПУТЕВИ 

некатегорисани 

пут 94,96 

  519/2 
123/18   

ДОБРО У ОПШТОЈ 

УПОТРЕБИ-ПУТЕВИ 

некатегорисани 

пут 131,29 

  523/2 
123/18   

ДОБРО У ОПШТОЈ 

УПОТРЕБИ-ПУТЕВИ 

некатегорисани 

пут 113,74 

  5884/1 
123/18   

ДОБРО У ОПШТОЈ 

УПОТРЕБИ-ПУТЕВИ 

некатегорисани 

пут 2.006,76 

  686/2 
123/18   

ДОБРО У ОПШТОЈ 

УПОТРЕБИ-ПУТЕВИ 

некатегорисани 

пут 59,67 
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  1052/2 
123/18   

ДОБРО У ОПШТОЈ 

УПОТРЕБИ-ПУТЕВИ 

некатегорисани 

пут 43,98 

  1130/4 
123/18   

ДОБРО У ОПШТОЈ 

УПОТРЕБИ-ПУТЕВИ 

некатегорисани 

пут 54,82 

  5891 
123/18   

ДОБРО У ОПШТОЈ 

УПОТРЕБИ-ПУТЕВИ 

некатегорисани 

пут 57,60 

КАМИЧАНИ             

  6214 
229/8   

ДОБРО У ОПШТОЈ 

УПОТРЕБИ-ПУТЕВИ 

некатегорисани 

пут 333,51 

  6217 
229/8   

ДОБРО У ОПШТОЈ 

УПОТРЕБИ-ПУТЕВИ 

некатегорисани 

пут 1.016,74 

  6224 
229/8   

ДОБРО У ОПШТОЈ 

УПОТРЕБИ-ПУТЕВИ 

некатегорисани 

пут 1.552,60 

  6227 
229/8   

ДОБРО У ОПШТОЈ 

УПОТРЕБИ-ПУТЕВИ 

некатегорисани 

пут 844,57 

  6229 
229/8   

ДОБРО У ОПШТОЈ 

УПОТРЕБИ-ПУТЕВИ 

некатегорисани 

пут 170,74 

  6231 
229/8   

ДОБРО У ОПШТОЈ 

УПОТРЕБИ-ПУТЕВИ 

некатегорисани 

пут 1.039,26 

  6234 
229/8   

ДОБРО У ОПШТОЈ 

УПОТРЕБИ-ПУТЕВИ 

некатегорисани 

пут 882,35 

  1856 
229/8   

ДОБРО У ОПШТОЈ 

УПОТРЕБИ-ПУТЕВИ 

некатегорисани 

пут 370,89 

  6236 
229/8   

ДОБРО У ОПШТОЈ 

УПОТРЕБИ-ПУТЕВИ 

некатегорисани 

пут 628,32 

              

КОЗАРАЦ             

  3719 
345/30   

ДОБРО У ОПШТОЈ 

УПОТРЕБИ-ПУТЕВИ 

некатегорисани 

пут 961,90 

  3074 
345/30   

ДОБРО У ОПШТОЈ 

УПОТРЕБИ-ПУТЕВИ 

некатегорисани 

пут 1.036,08 

  3692 
345/30   

ДОБРО У ОПШТОЈ 

УПОТРЕБИ-ПУТЕВИ 

некатегорисани 

пут 317,98 

  3076 
345/30   

ДОБРО У ОПШТОЈ 

УПОТРЕБИ-ПУТЕВИ 

некатегорисани 

пут 334,46 

              

КОЗАРУША             

  3444 
297/9   

ДОБРО У ОПШТОЈ 

УПОТРЕБИ-ПУТЕВИ 

некатегорисани 

пут 129,87 
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  4257 
297/9   

ДОБРО У ОПШТОЈ 

УПОТРЕБИ-ПУТЕВИ 

некатегорисани 

пут 658,76 

  4258 
297/9   

ДОБРО У ОПШТОЈ 

УПОТРЕБИ-ПУТЕВИ 

некатегорисани 

пут 655,48 

  4259 
297/9   

ДОБРО У ОПШТОЈ 

УПОТРЕБИ-ПУТЕВИ 

некатегорисани 

пут 622,28 

  4260 
297/9   

ДОБРО У ОПШТОЈ 

УПОТРЕБИ-ПУТЕВИ 

некатегорисани 

пут 852,98 

  3778 
297/9   

ДОБРО У ОПШТОЈ 

УПОТРЕБИ-ПУТЕВИ 

некатегорисани 

пут 102,36 

              

ПРИЈЕДОР 2             

  5727 
2715/83   ГРАД ПРИЈЕДОР 

некатегорисани 

пут 634,77 

  5707/1 
2715/83   ГРАД ПРИЈЕДОР 

некатегорисани 

пут 86,81 

  5708 2715/83   ГРАД ПРИЈЕДОР улица 695,11 

  5711 2715/83   ГРАД ПРИЈЕДОР улица 358,55 

  3017/1 2715/83   ГРАД ПРИЈЕДОР улица 339,12 

  3017/2 2715/83   ГРАД ПРИЈЕДОР улица 42,36 

  5687/14 2715/83   ГРАД ПРИЈЕДОР улица 102,79 

  5687/15 2715/83   ГРАД ПРИЈЕДОР улица 261,24 

  3036 2715/83   ГРАД ПРИЈЕДОР улица 123,54 

  5688/1 2715/83   ГРАД ПРИЈЕДОР улица 16,95 

  2915 2715/83   ГРАД ПРИЈЕДОР улица 262,09 

  5728/1 
2715/83   ГРАД ПРИЈЕДОР 

некатегорисани 

пут 497,64 

  5726/1 
2715/83   ГРАД ПРИЈЕДОР 

некатегорисани 

пут 132,48 

              

ПРИЈЕДОР 1             

  5725/3 
845/130   

ДОБРО У ОПШТОЈ 

УПОТРЕБИ-ПУТЕВИ 

некатегорисани 

пут 277,90 

  5725/2 
845/130   

ДОБРО У ОПШТОЈ 

УПОТРЕБИ-ПУТЕВИ 

некатегорисани 

пут 51,09 

  5725/1 
845/130   

ДОБРО У ОПШТОЈ 

УПОТРЕБИ-ПУТЕВИ 

некатегорисани 

пут 471,07 
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  4844/1 
845/130   

ДОБРО У ОПШТОЈ 

УПОТРЕБИ-ПУТЕВИ 

магистрални 

пут 145,80 

  6743 
845/130   

ДОБРО У ОПШТОЈ 

УПОТРЕБИ-ПУТЕВИ 

некатегорисани 

пут 1.348,13 

              

ЧАРАКОВО             

  119 
79/8   

ДОБРО У ОПШТОЈ 

УПОТРЕБИ-ПУТЕВИ 

некатегорисани 

пут 7,13 

МИЉАКОВЦИ             

  1444 
70/3   

ДОБРПО У ОПШТОЈ 

УПОТРЕБИ 

некатегорисани 

пут 365,12 

              

ГАЋАНИ             

  47 
28/6   

ДОБРО У ОПШТОЈ 

УПОТРЕБИ-ПУТЕВИ 

некатегорисани 

пут 99,66 

  909 
28/6   

ДОБРО У ОПШТОЈ 

УПОТРЕБИ-ПУТЕВИ 

некатегорисани 

пут 2.230,90 

              

             30.006,77 

                                                                                                                                                        
што чини укупну дужину од 30.006,77 метара, у 
складу са Локацијским условима број: 06-364-193/20 
од 07.10. 2020. године. 

 
II 

            Даје се сагласност Градоначелнику Града 
Приједор да у циљу регулисања међусобних права и 
обавеза  уговорних страна, у складу са одредбама 
члана 229. Закона о стварним правима („Службени 
гласник Републике Српске“, број 124/08, 58/09, 
95/11, 60/15 и 107/19), закључи Уговор о оснивању 
права службености, у складу са одредбама тачке I 
ове одлуке. 

III 
            Право службености се оснива уз накнаду у 
износу од 0,50 КМ/м, што за дужину трасе од 
30.006,77 м износи 15.003,38 КМ. Право 
службености се оснива на временски период од 10 
година, рачунајући од дана закључења уговора о 
оснивању права службености. 
 
 
 
 
 

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

Број: 01-022-65/21 ПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Датум: 15.3.2021. године Мирсад Дуратовић,с.р. 

 
 
97. 
 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 4. сједници одржаној 15.3.2021. 

године,  донијела је 

ОДЛУКУ 

о продаји земљишта путем непосредне погодбе 
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I 

ОДОБРАВА СЕ  продаја  непосредном 
погодбом, по тржишној цијени, у сврху остваривања 
цјеловитости пољопривредног земљишта и враћања 
предметног земљишта у првобитно стање, 
предложена од стране Дринић (Милутина) 
Драгомира из Приједора, Доњи Орловци бб, и то 
пољопривредног земљишта означеног као: 

  
- к.ч. бр. 574/248, Брдо, ораница, у површини 

од 323 m2, уписана у ЗК ул. бр. 841 К.О.  СП 
Орловци као својина Града Приједор са 
дијелом 1/1, што по новом премјеру 
одговара к.ч. бр. 1476/22, Брдо, њива, у 
површини од 323 m2, уписаној у ПЛ бр. 
461/16 К.О. Орловци 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 Дринић (Милутина) Драгомиром из Приједора, 
Доњи Орловци бб, о продаји земљишта описаног у 
тачки I ове Oдлуке, по цијени од 904,40 КМ, 
утврђеној у Налазу и мишљењу вјештака 
пољопривредне струке Милосављевић Радована од 
17.09.2020. године.   
 

III 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику Града 
Приједор“. 
 

Број: 01-022-66/21 ПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Датум: 15.3.2021. године Мирсад Дуратовић,с.р. 

 

98. 
 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) и члана 137. Пословника Скупштине Града 

Приједор („Службени гласник Града Приједор“, број 

2/18 и 2/20), Скупштина Града Приједор, на 4. 

сједници одржаној 15.3.2021. године,  донијела је 

 

ОДЛУКУ 

о преносу права кориштења и посједа без накнаде 

 

I 

ОДОБРАВА СЕ пренос права кориштења без 
накнаде, у сврху изградње бетонске 
префабриковане трансформаторске станице МБТС 
„Пећани-11“ 20/0,4 Kv, са прикључним SN водом и 
приступним путем објекту, на непокретности 
означеној као:   
 

 - к.ч. бр. 308/3, Ограда у Пећанима, ораница, 
у површини од 91 m2, уписана у ЗК ул. бр. 5950 К.О. 
СП Приједор као државна својина, са правом 
кориштења у корист ЈП „Звод за изградњу града“ 
Приједор са дијелом 1/1, што по новом премјеру 
одговара к.ч. бр. 843/2, Пећани, ливада, у површини 
од 91 m2, уписаној у ПЛ бр. 3039/311 К.О. Приједор 1 
као посјед Града Приједор са дијелом 1/1. 
 

ОДОБРАВА СЕ пренос права посједа без 
накнаде, у сврху изградње бетонске 
префабриковане трансформаторске станице МБТС 
„Пећани-11“ 20/0,4 Kv, са прикључним SN водом и 
приступним путем објекту, на непокретностима 
означеним као: 

- к.ч. бр. 852/1, Пећани, њива, у површини од 
821 m2, уписана у ПЛ бр. 4785/21 К.О. Приједор 1 као 
посјед ЈП „Завод за изградњу града“ Приједор са 
дијелом 1/1, што по старом премјеру одговара к.ч. 
бр. 307/6, Пећани, ораница, у површини од 821 m2, 
уписаној у ЗК ул. бр. 9811 К.О. СП Приједор као 
државна својина, са правом кориштења у корист 
Града Приједор са дијелом 1/1. 

 
- к.п. бр. 853/16, Пећани, њива, у површини 

од 32 m2, уписана у ПЛ бр. 4785/21 К.О. Приједор 1 
као посјед ЈП „Завод за изградњу града“ Приједор са 
дијелом 1/1, што по старом премјеру одговара к.ч. 
бр. 307/45, Пећани, њива, у површини од 32 m2, 
уписаној у ЗК ул. бр. 9811 К.О. СП Приједор као 
државна својина, са правом кориштења у корист 
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 са ЈП 
„Завод за изградњу града“ Приједор о преносу права 
кориштења и посједа на непокретностима из тачке I 
ове одлуке, без накнаде. 
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III 

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

Број: 01-022-67/21 ПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Датум: 15.3.2021. године Мирсад Дуратовић,с.р. 

 

АКТИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

 

 

40. 

На основу члана 82. став. 3 Закона о локалној 
самоуправи  („Служени гласник Републике Српске“, 
број: 97/16 и 36/19), члана 38. Закона о буџетском 
систему Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 121/12, 52/14, 103/15 и 
15/16)  и члана 89. Статута Града Приједор 
(„Службени гласник Града Приједор“, број: 12/17), 
Градоначелник Приједора, доноси 

 
ОДЛУКУ 

о учешћу у финансирању Кошаркашког клуба 
„Приједор – Спартак“ 

 
Члан 1. 

Одобравају се средства из Буџета Града Приједор за 
период од 1.1.2021. године до 31.3.2021. године, 
Кошаркашком клубу „Приједор – Спартак“ у износу 
од 5.000,00 КМ, неопходна за нормалан рад клуба. 
 

Члан 2. 
Одобрена средства биће исплаћена у складу са 
пуњењем Буџета, на жиро рачун Кошаркашког клуба 
„Приједор – Спартак“. 
 

Члан 3. 
Одобрена средства биће исплаћена на основу 
рјешења које доноси Одјељење за друштвене 
дјелатности. 

Члан 4. 
За реализацију ове одлуке задужује се Одјељење за 
друштвене дјелатности и Одјељење за финансије. 
 

Члан 5. 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављена у Службеном гласнику Града Приједор. 
 

Број: 02-40-681/21 

Приједор,  

Датум: 11.3.2021. године 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Далибор Павловић, с.р. 

41. 
 На основу члана 82. став 3. Закона о локалној 
самоуправи ( „Службени гласник Републике Српске“, 
број: 97/16 и 36/19), члана 89. Статута Града 
Приједор ( „Службени гласник Града Приједор“, 
број: 12/17) и чланом 6. став 2. Правилника о 
организовању Позоришног фестивала „Златна вила“ 
(Службени гласник Града Приједор“, број 10/18 и 
2/20), Градоначелник Града Приједор, доноси 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о именовању Организационог одбора  

Међународног фестивала позоришта „Златна вила“ 
 
 

1. Именује се Организациони одбор Међународног 
фестивала позоришта „Златна вила“, у сљедећем 
саставу: 
 

1. Далибор Павловић, предсјесник, 
2. Моња Касаловић, члан, 
3. Данијела Додош, члан, 
3. Зоран Барош, члан, 
4. Мирела Предојевић, члан, 
5. Деан Батоз, члан, 
6. Синиша Комљеновић, члан, 
7. Весна Стојановић, члан, 
8. Александар Граховац, члан, 
9. Срђан Књегињић, члан. 
 

2. Задаци чланова Организационог одбора 
регулисани су Правилником o организовању 
Међународног фестивала позоришта „Златна вила“. 
 
3. Организациони одбор се именује на период од 4 
(четири) године, са могућношћу замјене и прије 
истека мандата. 
 
4. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 

биће објављено у „Службеном гласнику Града 

Приједор“. 

 

Број: 02-111-73/21 

Приједор,  

Датум: 11.3.2021. године 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Далибор Павловић, с.р. 

 

 
42. 

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



146                                                            „СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК“                                         Број: 4/21 

 
12/17), а у вези са чланом 54. Закона о омладинском 
организовању („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 98/04, 119/08 и 1/12), Градоначелник 
Града Приједор, доноси                                                                                 
 

ПРАВИЛНИК 
О СУБВЕНЦИОНИСАЊУ КАМАТНЕ СТОПЕ НА 

СТАМБЕНЕ КРЕДИТЕ ЗА МЛАДЕ И МЛАДЕ БРАЧНЕ 
ПАРОВЕ 

 
Члан 1. 

          Овим правилником утврђују се критеријуми за 
расподјелу средстава из буџета Града Приједор (у 
даљем тексту: Град) за избор корисника средстава 
субвенције каматне стопе на стамбене кредите за 
младе и младе брачне парове (у даљем тексту: 
корисник субвенције). 

 
Члан 2. 

(1)  Корисник субвенције у смислу овог правилника 
може бити лице које је: 

а)  закључило уговор са комерцијалном 
банком која врши пласман кредитних средстава 

     за стамбене кредите за младе и младе 
брачне парове, а у тренутку закључивања  

     уговора са банком о стамбеном 
кредитирању има до 40 година живота, 

б) закључило уговор о куповини прве 
стамбене јединице,  најраније у 2019. години,   

в) да у власништву немају стамбену јединицу 
или да је нису имали, 

г) има мјесто пребивалишта на територији 
Града Приједор у непрекидном трајању, 

    дужем од двије године прије подношења 
пријаве на конкурс,  
              д) субвенција каматне стопе на стамбене 
кредите за младе и младе брачне парове,  
                   остварује се искључиво уколико је 
некретнина (стан, кућа) купљена на територији  
                   Града Приједор. 

 

(2)  Под условима из става 1. овог члана, субвенција 
се даје за стамбене кредите у износу од један 
процентни поен каматне стопе. 
 

(3) Град Приједор ће подносиоцима захтјева који 
испуне критеријуме из овог правилника исплатити 
субвенцију каматне стопе путем закључка на текући 
рачун подносиоца захтјева о субвенционисању 
каматне стопе на стамбене кредите за младе и 
младе брачне парове. 

 
Члан 3. 

(1) Пријаве за субвенционисање каматне 
стопе на стамбене кредите могу се достављати само 

по јавном конкурсу који расписује Град Приједор 
једном годишње. 

(2)  Конкурсом ће бити утврђени општи и 
посебни услови за добијање субвенције за стамбене 
кредите. 

(3) Текст конкурса, као и опште и посебне 
услове, дефинише Комисија за додјелу субвенције 
каматне стопе на стамбене кредите за младе и 
младе брачне парове, коју именује Градоначелник. 
 

Члан 4. 
(1) Захтјев за коришћење средстава 

субвенције каматне стопе (у даљем тексту: Захтјев) 
подноси се на начин утврђен конкурсом из члана 3. 
став 1. овог правилника. 

(2) Образац захтјева из става 1. овог члана 
налази се у Прилогу 1. који чини саставни дио овог 
правилника. 

 
Члан 5. 

(1)  Уз захтјев из члана 4. овог правилника је 
потребно приложити сљедећу документацију: 

 

          а)  уговор о стамбеном кредиту закључен са 
комерцијалном банком са отплатним      
               планом кредита, 
          б)  копију личне карте, 
          в)  увјерење о држављанству Републике 
Српске/БиХ, 
          г)  увјерење да подносилац захтјева има 
пребивалиште на територији Града Приједор у  
               непрекидном трајању, дужем од двије 
године прије подношења пријаве на конкурс,   
         д)  овјерену копију дипломе, 
         ђ)  увјерење о власништву/посједу на 
непокретностима коју издаје Републичка управа за 
               геодетске и имовинско правне послове РС - 
Подручна јединица Приједор, 
         е)  кратку биографију и 
        ж)  копију текућег рачуна. 

 

(2) Ако је подносилац захтјева млади брачни пар, 
поред горе наведене документације, потребно је 
доставити: 
 

а) извод из матичне књиге вјенчаних,  

б) извод из матичне књиге рођених за дјецу 
(уколико имају дјеце) и  

в) доказ о стручној спреми за супружнике 
(овјерена копија дипломе или увјерења). 
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Члан 6. 

(1) Све пријаве на конкурс за додјелу разматра 
Комисија за додјелу субвенције каматне стопе на 
стамбене кредите за младе и младе брачне парове 
(у даљем тексту: Комисија) коју именује 
Градоначелник Града Приједор. Комисија ради у 
сједницама, а одлуке доноси јавним гласањем. 
Комисију чине представници Одјељења за 
друштвене дјелатности, Одјељења за финансије, 
Одјељења за привреду и пољопривреду, Одјељења 
за саобраћај, комуналне послове и заштиту животне 
средине и имовинско-стамбене послове и један 
одборник Скупштине Града Приједор. 

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

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

(4) Комисија, након спроведеног поступка, 
доставља Градоначелнику приједлог корисника 
субвенције. 

(5) Комисија о своме раду води записник. 

Члан 7. 
           Закључак о субвенционисању каматне стопе 
доноси Градоначелник у складу са законом, а на 
приједлог Комисије. 

 
Члан 8. 

           Ступањем на снагу овог правилника, престаје 
да важи Правилник о субвенционисању каматне 
стопе на стамбене кредите за младе и младе брачне 
парове, број: 02-40-2100/19 од 24.7.2019. године и 
Правилник о измјенама Правилника о 
субвенционисању каматне стопе на стамбене 
кредите за младе и младе брачне парове, број: 02-
40-2100-1/19 од 13.3.2020. године.   

 
Члан 9. 

           Овај правилник ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику Града 
Приједор“. 
 
 

Број: 02-40-847/21 

Приједор,  

Датум: 03.03.2021. године 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Далибор Павловић, с.р. 

 
 
 

43.                    
На основу члана 119. Закона о спорту 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 79/20), 
Правилника о категоризацији спортова у Републици 
Српској („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 100/13), члана 82. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 97/16 и 36/19) и члана 89.  Статута Града 
Приједор („Службени гласник Града Приједор“, број: 
12/17), Градоначелник Града Приједор  доноси  
 

ПРАВИЛНИК 
О РАСПОДЈЕЛИ СРЕДСТАВА СПОРТСКИМ 

КЛУБОВИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА 
У ГРАДУ ПРИЈЕДОР 

 
Члан 1.  

Овим правилником утврђују се критеријуми, начин и 
поступак расподјеле средстава спортским 
клубовима и организацијама регистрованим на 
територији Града Приједор, у складу са законом, 
критеријуми за категоризацију спортова, 
извјештавање и контрола додијељених средстава 
спортским клубовима и организацијама из буџета 
Града Приједор.   
 

Члан 2.  
(1) Средства се планирају  и обезбјеђују у буџету 

Града Приједор (у даљем тексту: Буџет), односно 
у оквиру буџетских средстава додијељених на 
располагање Одјељењу за друштвене 
дјелатности (у даљем тексту: Одјељење), за 
сваку текућу годину, а у складу са законским 
прописима о извршењу буџета. 

(2) Спортским клубовима и организацијима се 
средства додјељују за суфинансирање рада, у 
складу са календаром такмичења за наредну 
спортску такмичарску годину и резултатима 
рада. 

Члан 3. 
(1) Захтјеве за суфинансирање не могу подносити 

физичка лица, нерегистроване секције, јединице 
локалне самоуправе (мјесне заједнице) и јавне 
установе из области спорта. 

(2) Право на подношење захтјева имају само 
регистровани спортски клубови и организације.  
 

Члан 4. 
(1) Одјељење објављује Јавни позив за додјелу 

средстава спортским клубовима и 
организацијама путем званичне интернет 
странице Града Приједор и на огласној табли 
Одјељења у првом кварталу текуће године.  
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(2) Рок за подношење захтјева је 15 дана од дана 

објављивања Јавног позива за додјелу средстава 
спортским клубовима и организацијама. 

 
Члан 5.  

(1) Спортски клубови и организације подносе 
захтјев за суфинансирање Одјељењу на Обрасцу 
број 1, а који се налази у прилогу овог 
правилника и чини његов саставни дио, уз 
оригинал документе или овјерене копије из 
става 3. овог члана,  лично на шалтер за пријем, 
поднесака Градске управе Града Приједор или 
поштом на адресу: Град Приједор, Трг 
ослобођења бр.1, 79102 Приједор.  

(2) Право на подношење захтјева имају спортски 
клубови и организације регистроване најмање 
једну годину. 

(3) Уз захтјев из става 1. овог члана прилажу се 
сљедећи документи у оригиналу или овјереној 
копији: 

    -  рјешење о регистрацији код Основног суда, 
    -  рјешење о регистрацији код Министарства 

породице, омладине и спорта Републике 
Српске, 

         -  уговор са банком о отвореном трансакционом 
рачуну, 

         -  наративни и финансијски извјештај за претходну 
годину, 

         -  календар такмичења за наредну такмичарску 
годину,  

    -  финансијски план за наредну такмичарску 
годину,  
    - списак регистрованих такмичара, секција, стање 

спортских терена и објеката и лиценцираних 
спортских тренера. 

 (4) Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узети у разматрање. 
 

Члан 6. 
Критеријуми за додјелу средстава спортским 
клубовима и организацијама дефинисани су  чланом 
7. овог правилника. 

Члан 7. 
Категоризација спортова врши се на основу 
сљедећих критеријума: 
1) друштвени значај: 
 - заступљеност спорта у свијету; 
 
2) традиција у свијету: 
 - постојање свјетске федерације, 
 - континуитет организацијe спорта, 
 - регионална организација, 
 - број земаља чланица, 

 - систем такмичења - од најнижег нивоа до 
свјетског 
    такмичења; 
 
3) традиција спорта у Републици: 
 - основан матични спортски савез Републике, 
 - међународни успјех, 
 - број клубова, 
 - број активних чланова, 
 - систем такмичења - од најнижег нивоа до 
свјетског 
   такмичења; 
4) медијска заступљеност и популарност спорта; 
 
5) финансијска самосталност спорта у свијету и у 
Републици; 
 
6) атрактивност спорта у свијету и Републици; 
 
7) утицај на рекламирања и спонзорисања; 
 
8) утицај спорта на учеснике: 
 - раст и развој дјеце и омладине, 
 - моторички развој, 
 - психолошки, 
 - социјални, 
 - здравствени, 
 - васпитни; 
 
9) приступачност спорта: 
 - једноставност правила, 
 - систем такмичења, 
 - могућност масовног укључивања у спорт, 
 - материјалне могућности и трошкови редовних 
активности и 
 - организациони захтјеви. 
 

Члан 8. 
(1) На основу критеријума из члана 7. овог 
правилника, спортови се разврставају у пет 
категорија, и то: 
a) I КАТЕГОРИЈА: 
1) атлетика, 
2) кошарка, 
3) одбојка, 
4) пливање, 
5) рукомет, 
6) скијање, 
7) фудбал, 
8) џудо; 
 
б) II КАТЕГОРИЈА: 
1) бокс, 
2) кајак-кану и рафтинг, 
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3) карате, 
4) сједећа одбојка, 
5) стони тенис, 
6) стрељаштво, 
7) тенис, 
8) шах; 
 
в) III КАТЕГОРИЈА: 
1) ауто-мото спорт, 
2) бициклизам, 
3) ватерполо, 
4) гимнастика, 
5) џију-џицу, 
6) кик-бокс, 
7) куглање, 
8) планинарство, 
9) спортски плес, 
10) теквондо; 
 
г) IV КАТЕГОРИЈА: 
1) аикидо, 
2) атлетика лица са инвалидитетом, 
3) бадминтон, 
4) боди-билдинг и фитнес, 
5) боћање, 
6) ваздухопловство, 
7) веслање, 
8) кошарка у колицима, 
9) мисаоне игре, 
10) подводне активности, 
11) спортска рекреација, 
12) спортски риболов, 
13) спортови специјалне олимпијаде, 
14) стреличарство, 
15) стрељаштво лица са инвалидитетом; 
 
д) V КАТЕГОРИЈА: 
1) билијар, 
2) боб, 
3) кунг-фу/вушу, 
4) дизање тегова, 
5) голф, 
6) једрење, 
7) карлинг, 
8) клизање, 
9) коњички спортови, 
10) мачевање, 
11) пикадо, 
12) рагби, 
13) рвање, 
14) спортови глувих и наглувих лица, 
15) спортови слијепих и слабовидих лица, 
16) триатлон и модерни пентатлон, 
17) флорбол и 

18) хокеј. 
(2) Спортске гране и гране спорта које нису 
обухваћене овом категоризацијом, формиране 
након доношења овог правилника, сврставају се у 
пету категорију спортова. 
 

Члан 9. 
(1) Расподјелу средстава врши Kомисија за 

расподјелу средстава спортским клубовима и 
организацијама ( у даљем тексту: Комисија)  коју 
именује Градоначелник. 

(2) Комисија има предсједника и два члана. 
(3) За предсједника Комисије именује се Начелник 

Одјељења за друштвене дјелатности.   
       Чланови Комисије се бирају из реда: 

- запослених у Одјељењу за друштвене 
дјелатности (један члан),  

- запослених у Одјељењу за финансије 
Града Приједор (један члан).  

(4) Комисија разматра захтјеве, утврђује ранг листу 
и предлаже доношење Одлуке о расподјели 
средстава у складу са наведеном листом. 

(5) Комисија информише Градоначелника о 
поднесеним захтјевима спортских клубова и 
организација и даје приједлог Одлуке о 
расподјели средстава спортским клубовима и 
организацијама за текућу годину према којој 
Градоначелник доноси Одлуку о расподјели 
средстава спортским клубовима и 
организацијама.  

(6) Комисија ради у сједницама, а одлуке доносе 
већином гласова. 

(7) Комисија се именује на период од четири 
године. 
 

Члан 10. 
Комисија има задатак да: 
1) води евиденцију о поднесеним захтјевима за 
додјелу средстава, 
2) обавља стручне и административно-техничке 
послове, 
3) утврди ранг листу поднесених захтјева,   
4) израђује приједлог Одлуке о расподјели 
средстава и 
5) сачињава записник о раду Комисије. 
 

Члан 11. 
(1) Градоначелник доноси Одлуку о расподјели 

средстава спортским клубовима и 
организацијама по окончању процедуре, а листа 
спортских клубова и организација којима су 
одобрена средства биће објављена на званичној 
интернет страници Града Приједор и на огласној 
табли Одјељења.  
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(2) Одобрена средства ће се исплаћивати у складу са 

расположивим средствима у Буџету.   
 

Члан 12. 
(1) Спортски клубови и организације, 

суфинансирани од стране Града Приједор, 
дужни су се одазвати на све позиве за учешће у 
програмима које  организује Град Приједор. 

(2) На наступима у Граду Приједор, Републици 
Српској, Босни и Херцеговини и иностранству, 
спортски клубови и организације су обавезни 
долично и културно се понашати и на најбољи 
начин представљати Град Приједор. 

 
Члан 13. 

(1) Спортски клубови и организације подносе 
финансијски и наративни извјештај Одјељењу о 
намјенском утрошку додијељених средстава, уз 
релевантну документацију. 

(2) Извјештај из става 1. овог члана обухвата и 
извјештај из претходне године, који треба да 
садржи остварене резултате и подноси се у 
складу са дефинисаним роком из расписаног 
Јавног позива. 

(3) Извјештај из става 1. овог члана потписује 
овлашћено лице у правном лицу. 
 

Члан 14. 
У случају неиспуњавања обавеза из  члана 13., 
корисник средстава губи право на додјелу средстава 
у наредне четири године, о чему се подносилац 
захтјева писмено обавјештава. Давалац средстава 
може извршити контролу над утрошком одобрених 
средстава у просторијама корисника и предузети 
одговарајуће мјере у складу са утврђеним 
чињеницама, у складу са законом. Распоред 
финансијских средстава из различитих извора мора 
одговарати укупном буџету пријављених 
програмских и пројектних активности.  
                      

Члан 15. 
Одобрена средства биће исплаћена на основу 
рјешења којег доноси Одјељење, на текући рачун 
спортских клубова и организација. 
 

Члан 16. 
Редовни надзор над утрошком средстава 
додијељених спортским клубовима и 
организацијама врши Комисија за  праћење 
утрошених средстава коју именује Градоначелник. 
 

Члан 17. 
Ступањем на снагу овог правилника, престаје да 
важи Правилник о расподјели средстава спортским 

клубовима и организацијама у Граду Приједор, број: 
02-40-357/21 од 16.2.2021. године. 
 

Члан 18.  
Овај правилник ступа на снагу даном објављивања у 
„Службеном гласнику Града Приједор“. 
 
                                                                                                                                        

Број: 02-40-738/21 

Приједор,  

Датум: 12.3.2021. године 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Далибор Павловић, с.р. 

 
 
44. 

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

ЗАКЉУЧАК 
 

1. Утврђује се да постоје оправдани разлози да 
Правилник о расподјели средстава 
спортским клубовима и организацијама у 
Граду Приједор ступи на снагу даном 
објављивања у „Службеном гласнику Града 
Приједор“. 

 
 2. Овај Закључак ступа на снагу даном 
доношења и биће објављен у „Службеном гласнику 
Града Приједор“. 

 

 
Број: 02-40-738/21 

Приједор,  

Датум: 15.3.2021. године 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Далибор Павловић, с.р. 

 

 

45. 

На основу члана 82. тачка 3. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

број: 97/16 и 36/19) и члана 89. Статута Града 

Приједор (“Службени гласник Града Приједор” број: 

12/17), Градоначелник Града Приједор доноси 

 

ПРАВИЛНИК  

о додјели једнократне материјалне помоћи 

студентима првог циклуса студија и ученицима 

средњих школа Града Приједор 
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Члан 1. 

Правилником о додјели једнократне материјалне 

помоћи студентима првог циклуса студија и 

ученицима средњих школа  Града Приједор ( у 

даљем тексту: Правилник) утврђују се критеријуми, 

начин и поступак додјеле једнократне материјалне 

помоћи студентима првог циклуса студија и 

ученицима средњих школа Града Приједор. 

Средства за додјелу једнократне материјалне 

помоћи студентима првог циклуса студија и 

ученицима средњих школа Града Приједор 

обезбјеђује се Буџетом Града Приједор. 

 

Члан 2. 

Средства из члана 1. Правилника, могу се одобрити:  

- Студентима првог циклуса академских 

студија и ученицима средњих школа, који 

имају пребивалиште на територији Града 

Приједор, уколико живе у тешким 

материјалним условима, а помоћ им је 

неопходна за плаћање нужних трошкова 

школовања (плаћање школарине, набавка 

уџбеника, израда семинарских и 

дипломских радова, трошкови обавезних 

вјежби и практичне наставе изван сједишта 

факултета/школе, стручне екскурзије, 

студентске размјене и сл.). 

 

Члан 3. 

Сматраће се да студент односно ученик средње 

школе живи у тешкој материјалној ситуацији, 

уколико испуњава сљедеће критеријуме: 

1. Уколико је породица студента односно 

ученика, корисник права из социјалне 

заштите  и то: права на новчану помоћ, 

додатака за помоћ и његу другог лица или 

једнократне новчане помоћи, 

2. Ако приходи у породици не прелазе износ од 

150,00 КМ по члану домаћинства, 

3. Ако је студент или ученик дијете без једног 

или оба родитеља, 

4. Ако је студент или ученик дијете самохраних 

родитеља, 

5. Ако је студент или ученик дијете чији један 

родитељ самостално издржава дијете, 

6. Уколико у породици живи обољели члан, 

чије лијечење изискује веће материјалне 

трошкове или лице са посебним потребама, 

7. Уколико се ради о породици која школује 

двоје или више студената и/или ученика 

средње школе. 

 

Сваки критериј бодује се са по 1 (једним) бодом. 

Студенти или ученици средњих школа, који примају 

стипендију из буџета Града Приједор или из другог 

јавног извора финансирања, по овом Правилнику  

немају право на додјелу једнократне материјалне 

помоћи. 

Члан 4. 

Захтјев за једнократну материјалну помоћ подноси 

се на прописаном обрасцу, Градској управи Града 

Приједор, Одјељењу за друштвене дјелатности, 

након објављивања Јавног позива за додјелу 

једнократне материјалне помоћи студентима првог 

циклуса студија и ученицима средњих школа. Јавни 

позив се објављује на званичној страници Града 

Приједор (prijedorgrad.org) и у седмичном листу 

„Козарски вјесник“, а рок за подношење захтјева је 

15 дана о дана посљедње објаве. 

Уз захтјев се прилаже документација наведена у 

Јавном позиву. 

Захтјев за једнократну материјалну помоћ може се 

пронаћи на званичном сајту Града Приједор, у 

Одјељењу за друштвене дјелатности и на Инфо пулту 

Градске управе. 

Јавни позив за додјелу једнократне материјалне 

помоћи расписује се једном годишње. 

Члан 5. 

Једнократна материјална помоћ за студенте може се 

одобрити у износу од 200 до 400 КМ, а за ученике 

средњих школа од 150 до 200 КМ, што зависи од 

броја поднесених захтјева и планираних буџетских 

средстава за исплату једнократне новчане помоћи 

студентима првог циклуса студија и ученицима 

средњих школа.  

 

За сваку календарску годину, Градоначелник ће 

одлуком дефинисати износ једнократне 

материјалне помоћи који ће бити одобрен 
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студентима првог циклуса студија и ученицима 

средњих школа, а према Јавном позиву. 

Изузетно од става 1. и 2. овог члана, Градоначелник 

може, у посебно оправданим случајевима, одобрити 

и већи износ једнократне материјалне помоћи. 

Члан 6. 

Градоначелник Града Приједор именује Комисију за 

додјелу једнократне материјалне помоћи 

студентима првог циклуса студија и ученицима 

средњих школа ( у даљем тексу Комисија). 

 

Комисија разматра пристигле захтјеве и сачињава 

бодовну листу кандидата. 

Приједлог бодовне листе кандидата Комисија 

доставља Градоначелнику, који доноси коначну 

одлуку о одобравању једнократне материјалне 

помоћи. 

Члан 7. 

Ступањем на снагу овог правилника престаје да 

важи „Правилник о додјели једнократне 

материјалне помоћи студентима и ученицима 

средњих школа Града Приједор број: 02-40-497/18 

од 08.03.2018. године. 

 

Члан 8. 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града 

Приједор“ 

 

Број: 02-40-956/21 

Приједор,  

Датум: 16.3.2021. године 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Далибор Павловић, с.р. 
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 С А Д Р Ж А Ј 

 
Број акта                                                                                                                                                                           Страна 

65.  Закључак о усвајању Информације о тренутној епидемиолошкој ситуацији у Граду 

Приједору 

118. 

66.  Одлука о братимљењу Града Приједор и Oпштине Инђија, АП Војводина, Република Србија 118. 

67.  Одлука о братимљењу Града Приједор и Сисертског градског округа  (Свердловска област, 

Руска Федерација) 

119. 

68.  Одлука о измјенама и допунама  Одлуке о комуналним таксама 119. 

69.  Одлука о фонду стамбених јединица социјалног становања 121. 

70.  Одлука о висини закупнине (за кориштењe стамбених јединица социјалног становања) 123. 

71.  Одлука о поступку субвенционисања закупнине 124. 

72.  Закључак о усвајању Информације о броју уписа у матичне књиге рођених, вјенчаних и 

умрлих на подручју града Приједор у 2020. години 

126. 

73.  Мишљење о  Иницијативи за измјену дијела  Допуне Регулационог плана централне зоне 
Приједора са споменичким комплексом – II Фаза  

126. 

74.  Рјешење о разрјешењу директора ЈЗУ Дом здравља Приједор  127. 

75.  Рјешење о именовању в.д. директора ЈЗУ Дом здравља Приједор 127. 

76.  Рјешење о именовању Комисије за примопредају дужности између разрјешеног 

директора и в.д. директора ЈЗУ Дом здравља Приједор 

128. 

77.  Рјешење о разрјешењу директора ЈУ Дјечији вртић „Радост“ Приједор  128. 

78.  Рјешење о именовању в.д. директора ЈУ Дјечијег вртића „Радост“ Приједор 128. 

79.  Рјешење о именовању Комисије за примопредају дужности између разјешеног директора 

и в.д. директора ЈУ Дјечијег вртића „Радост“ Приједор 

128. 

80.  Рјешење о разрјешењу директора ЈЗУ „Градска апотека“ Приједор  129. 

81.  Рјешење о именовању в.д. директора ЈЗУ „Градска апотека“ Приједор 129. 

82.  Рјешење о именовању Комисије за примопредају дужности између разјешеног директора 

и в.д. директора ЈЗУ Градска апотека Приједор 

129. 

83.  Рјешење о разрјешењу директора ЈУ Спортска дворана „Младост“ Приједор 130. 

84.  Рјешење о именовању в.д. директора ЈУ Спортска дворана „Младост“ Приједор 130. 

85.  Рјешење о именовању Комисије за примопредају дужности између разјешеног директора 

и в.д. директора ЈУ Спортска дворана „Младост“ Приједор 

130. 

86.  Рјешење о разрјешењу директора Позоришта „Приједор“ у Приједору   131. 

87.  Рјешење о именовању в.д. директора Позоришта „Приједор“ у Приједору   131. 

88.  Рјешење о именовању Комисије за примопредају дужности између разјешеног директора 

и в.д. директора Позоришта „Приједор“ у Приједору   

131. 

89.  Рјешење о разрјешењу директора Галерија „Сретен Стојановић" Приједор  132. 

90.  Рјешење о именовању в.д. директора Галерија „Сретен Стојановић" Приједор 132. 
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91.  Рјешење о именовању Комисије за примопредају дужности између в.д. директора 

Галерија „Сретен Стојановић" Приједор и запосленика у Галерији „Сретен Стојановић" 

Приједор  

132. 

 РЕФЕРАТИ ИЗ ИМОВИНСКО – ПРАВНЕ ОБЛАСТИ 133. 

92.  Одлука о оснивању права грађења – Радивојац Милан 133. 

93.  Одлука о замјени непокретности - Цепић Дамира и Цепић Асмира  134. 

94.  Одлука о продаји грађевинског земљишта путем непосредне погодбе – Боровница Бранко 134. 

95.  Одлука о преносу права посједа и права својине без накнаде - „МБ Модул“ д.о.о.Приједор 135. 

96.  Одлука о оснивању права службености - „Елинг Е инжињеринг“ д.о.о. Теслић 135. 

97.  Одлука о продаји земљишта путем непосредне погодбе – Дринић Драгомир 143. 

98.  Одлука о преносу права кориштења и посједа без накнаде  144. 

 АКТИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА  

40.  Одлука о учешћу у финансирању Кошаркашког клуба „Приједор – Спартак“ 145. 

41.  Рјешење о именовању Организационог одбора Међународног фестивала позоришта 
„Златна вила“ 

145. 

42.  Правилник о субвенционисању каматне стопе на стамбене кредите за младе и младе 
брачне парове 

145. 

43.  Правилник о расподјели средстава спортским клубовима и организацијама у Граду 
Приједор 

147. 

44.  Закључак, број: 02-40-738/21 150. 

45.  Правилник о додјели једнократне материјалне помоћи студентима првог циклуса студија 

и ученицима средњих школа Града Приједор 

150. 

 
 
 
 
 

 
 


