
 

 

133. 

На основу члана  4. став 3. Правилника о обрачуну 
накнаде трошкова уређења градског грађевинског 
земљишта – Пречишћени текст („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 34/14 ), а у вези са Законом о 
уређењу простора и грађењу („Службени гласник 
Републике Српске“, бр.40/13, 106/15,   3/16 и 84/19), 
чланом 39. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 97/16  ) и 
члана 39. Статута Града Приједора („Сл. гласник 
Града Приједора“ бр. 12/17), Скупштина града 
Приједора, на 6. сједници одржаној дана 23.4.2021. 
године, донијела је  
 

ОДЛУКУ  

О  ПРОГРАМУ УРЕЂЕЊА ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ  

ЗЕМЉИШТА ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

Доноси се Програм уређења  градског 

грађевинског земљишта за подручје града 

Приједора за 2021. годину ( у даљем тексту: Програм 

) у износу од 970.640,00 КМ. 

 

Члан 2.  

Усвојени текст Програма саставни је дио ове 

Одлуке. 

 

 

Члан 3. 

О провођењу ове Одлуке стараће се Градска 

управа Града Приједора, Одјељење за просторно 

уређење и Одјељење за саобраћај, комуналне 

послове, заштиту животне средине и имовинско-

стамбене послове. 

 

Члан 4.  

               Даном ступања на снагу ове Одлуке 

престаје да важи Одлука о Програму уређења  

градског грађевинског земљишта за 2020. 

годину, објављена у „Службеном гласнику Града 

Приједор“, бр.7/20 под бројем: 01-022-41/20 од 

14.07.2020.године. 

 

Члан 5. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог ( 8 ) дана по 

објављивању у „Службеном гласнику Града 

Приједор“. 

 

Број: 01-022-91/21 ПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Датум: 23.4.2021. године Мирсад Дуратовић,с.р. 

 

 

 

ГОДИНА XXIX 

СРИЈЕДА  28.04.2021. 

БРОЈ 

8. 

Web adresa 

www.prijedorgrad.org 
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ПРОГРАМ  

УРЕЂЕЊА ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА 

2021. ГОДИНУ  

 

 Увод 

 Програм уређења градског грађевинског 

земљишта доноси се у складу са Закона о уређењу 

простора и грађењу (« Службени гласник Републике 

Српске «, број: 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19) и 

Правилником о обрачуну накнаде трошкова 

уређења градског грађевинског земљишта – 

Пречишћени текст („ Службени гласник Републике 

Српске“, број:  34/14 ) .  

 Годишњи Програм уређења градског 

грађевинског земљишта доноси се за цјелокупно  

грађевинско земљиште, које на дан доношења  

Програма има статус градског грађевинског 

земљишта, као и за остало грађевинско земљиште 

на подручју града Приједор, а у складу са 

Интегралном стратегијом развоја Града Приједора ( 

2014-2024.),  дугорочним и средњорочним 

програмима  изградње и уређења простора и на 

основу донесених докумената просторног уређења. 

 

Уређење грађевинског земљишта обухвата 

радове припремања и опремања. 

1. Припремање земљишта обухвата : 

 истражне радове на терену, 

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

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

 израду докумената просторног уређења 
и техничке документације 

 израду програма за уређење земљишта 

 израду анализе расељавања лица и 
рушења постојећих објеката,  

 санирање терена и друге радове 
 

2. Опремање земљишта обухвата: 

 изградњу објеката комуналне 
инфраструктуре која је у надлежности 
јединице локалне самоуправе 

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

 изградњу и уређење површина јавне 
намјене планираних спроведбеним 
документом просторног уређења 
 

                 Правилником о обрачуну накнаде 

трошкова уређења градског грађевинског земљишта 

– Пречишћени текст ( „Службени гласник Републике 

Српске“, број:  34/14 ) и Закона о уређењу простора 

и грађењу („Службени гласник Републике Српске“, 

број: 40/13 , 106/15, 3/16 и 84/19),  утврђени су 

механизми и инструменти финансирања уређења 

грађевинског земљишта и израде докумената 

просторног уређења, које врши јединица локалне 

самоуправе средствима прикупљеним из: 

а) накнаде на основу природних и 

локацијских погодности градског грађевинског 

земљишта и погодности већ изграђене комуналне 

инфраструктуре које могу настати приликом 

коришћења тог земљишта (у даљем тексту: рента), 

б) накнаде за уређење грађевинског 

земљишта, 

в) закупа за грађевинско земљиште, 

г) продаје грађевинског земљишта, 

д) дијела пореза на имовину и 

ђ) других извора у складу са посебним 

прописим 

               Буџетом Града Приједора за 2021. год. 

(„Службени гласник Града Приједор“ бр.6/21, од 

30.03.2021. године),  планирана су средства за 

Програм урећења градског грађевинског земљишта 

за 2021. годину  у износу од 970.640,00. 

               Прикупљена средства у Буџету Града 

Приједора у 2021. години, у складу са Законом и 

Правилником, користиће се за трошкове уређења 

грађевинског земљишта и трошкове израде  

докумената просторног уређења у складу са 

табеларним дијелом овог Програма. 
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              Програмом  уређења градског грађевинског 

земљишта за 2021. годину, обухваћени су : 

1. Радови уређења који ће се финансирати  из 
Буџета Града Приједора и то: 

1.1. Израда докумената просторног уређе и 
урбанистичке документације у 2021. 
години ,  

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

1.3. Изградња и реконструкција 
саобраћајница и саобраћајних 
објеката. 

 

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

2.1. Изградња и реконструкција градских 
саобраћајница,  

2.2. Изградња и реконструкција комуналне 
инфраструктуре, 
 

            Динамика реализације , распоређивања и 

усмјеравања средстава, прикупљених по основу 

поменутих  накнада, вршиће се у складу са 

усвојеним Програмом уређење градског 

грађевинског земљишта за 2021. годину, те  у складу 

са  приливом средстава у Буџет Града Приједора у 

2021. години. 

 

2. РАДОВИ УРЕЂЕЊА КОЈИ ЋЕ БИТИ ФИНАНСИРАНИ 

ИЗ БУЏЕТА ГРАДА ПРИЈЕДОР У 2021.ГОД. 

 

Р.бр. 
 

О П И С 
 

износ у КМ 

  1.1. 
Израда докумената просторног уређења и урбанистичке документације у 2021. 

години 

 
2021. 

 

1.1.1 Просторни план Града Приједора 2020-2040 (2019-2021)  
- Дио од укупно планираних средстава за израду Плана који ће се 

реализовати у 2021.години према Програму уређења градског 
грађевинског земљишта  у 2021.год.  

 
 

50.000,- 

1.1.1.1
. 

Стратешка процјена утицаја Просторног плана града Приједора 2020-
2040.год. (2020-2021),  

- Ради се на основу нацрта Просторног плана града Приједора 
2020-2040.год., и реализоваће се у 2021.години према Програму 
уређења градског грађевинског земљишта  у 2021.год. 

 
 

11.000,- 

1.1.2. Урбанистички план Козарац и контакт подручје  2019-2039.година (2019-
2021) 

- Уговорена средстава  27.612,00 КМ 
- Дио планираних средстава реализован у 2020.години према 

Програму уређења градског грађевинског земљишта  у 2020.год.   

 
 

16.567,-  
 

1.1.3. Урбанистички план Омарска и контакт подручје  2021-2041.година  
( 2020-2022.) 

- Дио од укупно планираних средстава за израду Плана    
реализоваће у 2021.години према Програму уређења градског 
грађевинског земљишта  у 2021.год. 

 
 

50.000,-  

1.1.4. *Зонинг план подручја посебне намјене сјеверозаоадног дијела урбаног 
подручја Приједора (2017-2019.) 

- Планирана укупна  средстава по Стратегији 350.000,00 КМ 
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- Дио планираних средстава реализован у 2019. и 2020.години 
Програму уређења градског грађевинског земљишта  у 2019 и 
2020.год. 

35.420,- 

1.1.5. *Зонинг план радне зоне на потезу Жељезничка станица, Топлана и ТС 
Приједор 1 (2018-2020.)  
        -   Планирана  укупна средстава  по Стратегији 60.000,00 КМ  

- Дио планираних средстава реализован у 2020.години према 
Програму уређења градског грађевинског земљишта  у 2020.год. 

 
 

16.800,-  
 

1.1.6. Зонинг план подручја посебне намјене изворишта „Тукови -Матарушко 
поље“ цца 360 ха  (2021-2022)  

- Дио планираних средстава за за израду Плана реализоваће се    
у 2021.години према Програму уређења градског грађевинског 
земљишта  у 2021.год  

 
 
 

87.000,- 

1.1.7. *Регулациони план спортског аеродрома „Урије“ (2019-2021.) 
- Планирана укупна  средстава  по Стратегији 60.000,00 КМ 
- Дио средстава реализован у 2020.години према Програму 

уређења градског грађевинског земљишта  у 2020.год 

 
 

50.000,- 
 

1.1.8. Израда урбанистичко техничких услова , стручних мишљења, анализе , 
разне друге урбанистичке документације и други расходи по основу  
стручних услуга  за потребе Одјељења 

 
3.853,- 

 
УКУПНО 1.1. (КМ): 

 
320.640 

 
*  Документи просторног уређења обухваћени Интегралном старатегијом развоја града Приједора 2014-2024 
година  
 
 

Р.бр. 
 

ОПИС 
 

износ КМ 

 
1.2. 

Припремање земљишта за изградњу инфраструктурних објеката, уређаја и 
инсталација (рјешавање имовинско-правних односа, прибављање тех. 

документац. и потребних дозвола за изградњу, координација и стручне услуге) 
2021. 

 

1.2.1. 

 
Изградња кружне раскрснице на укрштању улица Војводе Путника  
и Вожда Карађорђа 
        -     прибављање техничке документације 
        -     рјешавање имовинских односа 
        -      координације и стручне услуге 

89.000,00 

 

1.2.2. 

Изградња тротоара у улици Мухарема Суљановића 
- рјешавање имовинских односа 
- прибављање техничке документације 

30.000,00 

 

1.2.3. 

Изградња кружног тока ( укрштање улица Козарска, М.Врховца и  
И Крајишке бригаде) 
        -     прибављање техничке документације 
        -     рјешавање имовинских односа 
        -     дио припремних радова  

50.000,00 
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Р.бр. 

 
ОПИС 

 

 
износ КМ 

1 Изградња и реконструкција остале  комуналне инфраструктуре  2021. 

 / 0,00 

 Укупно 1.4. (КМ):  

 

 

 

 

1.2.4. 

Изградња саобраћајнице у индустријској зони Целпак ( Ц -106) 
- прибављање техничке документације 

       -      координација и стручне услуге 
40.000,00 

 

1.2.5. 

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

- дио  инвестиције 
 

90.000,00 

 

1.2.6. 

Израда изведбено  пројектне документације за инфраструктуру у 
оквиру Пројекта Регионални стамбени програм на локацији 
Рашковац  
         –    дио инвестиције 
 

20.000,00 

 
УКУПНО 1.2. (КМ):   319.000,00 

 
Р.бр. 
 

 
ОПИС 

Износ КМ 

1.3. Изградања и реконструкција саобраћајница и саобраћајних објеката 
 

2021. 

 

1.3.1. 
Реконструкција тротоара у улици Милоша Обреновића (од поште до 
трга Мајора Зорана Карлице)  
     - дио радова 

65.000,00 

 

1.3.2. 
Изградња кружног тока ( укрштање улица Козарска,     М.Врховца и И 
Крајишке бригаде) 
      - дио радова 

100.000,00 

 

1.3.3. 
Реконструкција улице Мајора Милана Тепића 
      - дио радова 

60.000,00 

 
УКУПНО 1.3. (КМ): 225.000,00 
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2. РАДОВИ УРЕЂЕЊА КОЈИ ЋЕ БИТИ ФИНАНСИРАНИ УЗ 

СУФИНАНСИРАЊЕ СА ДРУГИМ СУБЈЕКТИМА 
  

- ДИО СРЕДСТАВА која се издвајају из буџета Града Приједора -  
 

 
 

 
Р.бр. 

 
ОПИС 

 

 
износ КМ 

2.2. Изградња и реконструкција комуналне инфраструктуре 2021. 

2.2.1. 

 
Изградња и реконструкција  канализационе мреже у насељу  
Јањића  пумпа  

- дио средстава 
 

106.000,00 

Укупно 2.2. (КМ): 106.000,00 

 
 

   
РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

2021. 

2.1. Изградња и реконструкција градских саобраћајница 0,00 

2.2. Изградња и реконструкција комуналне инфраструктуре 106.000,00 

  УКУПНО 2. (КМ): 106.000,00 

 

 

   
РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

2021. 

1.1. Израда докумената просторног уређења и урбанистичке документације 320.640,00 

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

319.000,00 

1.3. Изградања и реконструкција саобраћајница и саобраћајних 
 објеката 

225.000,00 

1.4. Изградња и реконструкција остале комуналне  инфраструктуре 0,00 

  
 УКУПНО 1. (КМ): 
 

864.640,00 

 
Р.бр. 

 
ОПИС 

 
Износ КМ 

2.1. Изградања и реконструкција градских саобраћајница   
 

2021. 

 / 
 

0,00 

 УКУПНО 2.1. (КМ): 0,00 
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ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА 
 

2021. 

1. Радови уређења који ће бити финансирани из буџета града Приједора 864.640,00 

2. 
Радови уређења који ће бити финансирани уз суфинансирање са другим 
субјектима - дио средстава која се издвајају из буџета Града Приједор 

  106.000,00 

  
СВЕ УКУПНО 1. + 2. (КМ): 
 

970.640,00 

Број: 01-022-91/21 ПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Датум: 23.4.2021. године Мирсад Дуратовић,с.р. 

134. 
На основу члана 80. став 4. Закона о уређењу 

простора и грађењу ( „Службени гласник Републике 
Српске“, бр. 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19 ), члана 32. 
Одлуке о уређењу простора и грађевинском 
земљишту („Сл. гласник Града Приједор“ бр.6/14) и 
члана 39. Статута Града Приједора („Сл. гласник 
Града Приједор“ бр.12/17), Скупштина Града 
Приједор на 6. сједници одржаној дана 23.4.2021. 
године, донијела је 

                                 
ОДЛУКУ 

О УТВРЂИВАЊУ ОСНОВИЦЕ ЗА ИЗРАЧУНАВАЊЕ  

ВИСИНЕ РЕНТЕ У  2021. ГОДИНИ 

Члан 1. 

Овом Одлуком утврђује се просјечна, 

коначна, грађевинска цијена једног квадратног 

метра корисне површине стамбеног и пословног 

простора у 2020. години за подручје града Приједор, 

која служи као основица за израчунавање висине 

ренте код  изградње нових објеката, доградње,  

надоградње, реконструкције и легализације 

постојећих објеката у 2021. години. 

Просјечна коначна грађевинска цијена 

једног квадратног метра корисне површине 

стамбеног и пословног простора утврђена је на  

 

основу предрачуна из главних пројеката за издате 

грађевинске дозволе у претходној години.  

 
Члан 2. 

Утврђује се да просјечна, коначна, 
грађевинска цијена једног квадратног метра 
корисне површине стамбеног и пословног простора 
на подручју града Приједора износи 723,58 КМ и 
служи као основица за обрачун ренте у 2021. години. 
 

Члан 3. 
Висина основице за обрачун ренте, у складу 

са законом,  утврђује се у проценту од просјечне 

коначне грађевинске цијене из члана 2. ове Одлуке 

по зонама и то како слиједи: 

а) у првој зони   (6%)      43,42 КМ/м2 

б) у другој зони  (5%)      36,18 КМ/м2 

в) у трећој зони   (4%)     28,94 КМ/м2 

г) у четвртој зони  (3%)   21,71 КМ/м2 

д) у петој зони  (2%)     14,47 КМ/м2 

ђ) у шестој зони  (1%)       7,24 КМ/м2 

Члан 4. 
 Ступањем на снагу ове одлуке престаје 

да важи Одлука о утврђивању основице за 



380                                                            „СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК“                                         Број: 8/21 

 

 

израчунавање висине ренте у 2020. години, 

објављена у („Службеном гласнику Града 

Приједор“, број: 7/20), под бројем 01-022-42/20.  

 
Члан 5. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

Града Приједор“. 

    

Број: 01-022-92/21 ПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Датум: 23.4.2021. године Мирсад Дуратовић 

 
 
135. 

На основу члана  13. став 3. Правилника о 
обрачуну накнаде трошкова уређења градског 
грађевинског земљишта- Пречишћени текст 
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 34/14 ), 
а у вези са чланом  77. став 2. Закона о уређењу 
простора и грађењу („Службени гласник Републике 
Српске“, бр.40/13, 106/15, 3/16 и 84/19 ), члана 30. 
став 1. Одлуке о уређењу простора и грађевинском 
земљишту  („Сл. гласник Града Приједор“, бр. 6/14)  
и члана 39. Статута Града Приједор („Сл. гласник 
Града Приједор“ бр.12/17), Скупштина Града 
Приједор, на 6. сједници одржаној дана 23.4.2021. 
године, донијела је  
 

О Д Л У К У 
О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЈЕЧНЕ ЦИЈЕНЕ ТРОШКОВА 

ПРИПРЕМАЊА ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ 
ЗЕМЉИШТА ЗА 2021. ГОДИНУ 

 
 

Члан 1. 
Овом Одлуком утврђује се просјечна 

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

 
Члан 2. 

 Просјечна цијена утврђена у члану 1. ове 
Одлуке утврђује се на почетку сваке године  за 
подручја за која је донесен спроведбени 

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

 
Члан 3. 

(1) Просјечне јединичне цијене 
земљишта предвиђеног за изградњу 
саобраћајница, комуналне и друге  
инфраструктуре у складу са зонама градског 
грађевинског земљишта износе: 
 

1. Зона   200 КМ/м2 
2. Зона   100 КМ/м2 
3. Зона     50 КМ/м2 
4. Зона     30 КМ/м2 
5. Зона      20 КМ/м2 
6. Зона      10 КМ/м2 

 
(2) Уколико се обрачун накнаде за 

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

 
Члан 4. 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да 
важи Одлука о утврђивању просјечне цијене 
трошкова припремања градског грађевинског 
земљишта за 2020. годину, објављена у 
(„Службеном гласнику Града Приједор“, број: 
7/20), под бројем 01-022-43/20. 

 
Члан 5. 

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

 
 

Број: 01-022-93/21 ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 23.4.2021. године Мирсад Дуратовић,с.р. 
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136. 
На основу члана 14. став 3. Правилника о 

обрачуну накнаде трошкова уређења градског 
грађевинског земљишта-Пречишћени текст 
(„Службени гласник Републике Српске“ бр.34/14 ), а 
у вези са чланом 77. став 2. Закона о уређењу 
простора и грађењу („Службени гласник Републике 
Српске“, бр.40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), члана 30. 
став 1. Одлуке о уређењу простора и грађевинском 
земљишту („Сл. гласник Града Приједор“ бр. 6/14) и 
члана 39. Статута Града Приједор („Сл. гласник Града 
Приједор“ бр.12/17), Скупштина Града Приједор, на 
6. сједници одржаној дана 23.4.2021. године, 
донијела је  
                                                                                                                                      

ОДЛУКУ 

О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЈЕЧНИХ ЈЕДИНИЧНИХ ЦИЈЕНА 

РАДОВА КОМУНАЛНЕ И ДРУГЕ ЈАВНЕ 

ИНФРАСТРУКТУРЕ И УРЕЂЕЊА ЈАВНИХ ПОВРШИНА 

 

 

Члан 1. 

 Овом Одлуком утврђују се просјечно 

остварене јединичне цијене радова комуналне и 

друге јавне инфраструктуре и уређења јавних 

површина (Јц) у 2020. години на подручју Града 

Приједор, које служи за обрачун трошкова 

опремања градског грађевинског земљишта  у 2021. 

години .  

Члан 2. 

 Просјечно остварене јединичне цијене 

радова комуналне и друге јавне инфраструктуре и 

уређења јавних површина износе: 

 

Група 
Ред.

бр. 

Врста 

инфраструкт

уре 

Јед. 

мј. 
Јц                     

А/  САОБРАЋАЈН

А 

ИНФРАСТРУ

КТУРА  И 

ЗЕЛЕНЕ 

ПОВРШИНЕ 

  

 1. Саобраћајни

це за 

м2 60,00 КМ 

моторни 

саобраћај 

 2. Пјешачки 

тротоари и 

стазе                                                                

м2 

60,00 КМ 

 3. Бициклистич

ке стазе 

м2 
50,00 КМ 

 4. Зелене 

површине 

м2 
20,00 КМ 

 5. Паркинг 

простори 

м2 
60,00 КМ 

 6. Улична 

расвјета 

м 
45,00 КМ 

Б/  ВОДОВОДНА 

МРЕЖА  

- У 
зеле
ној 
повр
шин
и 

 

 

 1. д/дн = 

20/16.2 мм 

(1/2“) 

м 

26,00 КМ 

 2. д/дн = 

25/21.2 мм 

(3/4“) 

м 

27,00 КМ 

 3. д/дн = 

32/28.0 мм 

(1“) 

м 

27,50 КМ 

 4. д/дн = 

40/35.2 мм 

(5/4“) 

м 

28,00 КМ 

 5. д/дн = 50/44 

мм (6/4“) 

м 
29,00 КМ 

 6. д/дн = 

63/55.4 мм 

(2“) 

м 

30,00 КМ 

 7. д/дн = 75/66 

мм (2 1/2“) 

м 
33,00 КМ 
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 8. д/дн = 

90/79.2 мм 

(3“) 

м 

37,00 КМ 

 9. д/дн = 

110/96.8 мм  

м 
43,00 КМ 

 10. д/дн = 

160/141 мм  

м 
61,00 КМ 

  У 

саобраћајни

ци 

(асфалтиран

ој 

површини) 

 

 

 1. д/дн = 

20/16.2 мм 

(1/2“) 

м 

74,00 КМ 

 2. д/дн = 

25/21.2 мм 

(3/4“) 

м 

77,00 КМ 

 3. д/дн = 

32/28.0 мм 

(1“) 

м 

79,50 КМ 

 4. д/дн = 

40/35.2 мм 

(5/4“) 

м 

80,00 КМ 

 5. д/дн = 50/44 

мм (6/4“) 

м 
83,00 КМ 

 6. д/дн = 

63/55.4 мм 

(2“) 

м 

86,00 КМ 

 7. д/дн = 75/66 

мм (2 1/2“) 

м 
92,00 КМ 

 8. д/дн = 

90/79.2 мм 

(3“) 

м 

105,00 КМ 

 9. д/дн = 

110/96.8 мм  

м 
120,00 КМ 

 10. д/дн = 

160/141 мм 

м 
170,00 КМ 

     

В/  КАНАЛИЗАЦ

ИОНА  

МРЕЖА 

 

 

  У зеленој 

површини- 

макадам 

 

 

  - Прос
јечна 
дуби
на 
1,0 м 

 

 

 1. Ø 110 мм м 65,00 КМ 

 2. Ø 160 мм м 79,00 КМ 

 3. Ø 200 мм м 104,00 КМ 

 4. Ø 250 мм м 119,00 КМ 

 5. Ø 300 мм м 138,00 КМ 

  -  Просјечна 

дубина 

ископа 1,5 м 

 

 

 6. Ø 400 мм м 188,00 КМ 

 7. Ø 500 мм м 255,00 КМ 

  Асфалтна 

површина 

 
 

  -  Просјечна 

дубина 

ископа 1,0 м 

 

 

 1. Ø 110 мм м 185,00 КМ 

 2. Ø 160 мм м 197,00 КМ 

 3. Ø 200 мм м 242,00 КМ 

 4. Ø 250 мм м 252,00 КМ 

 5. Ø 300 мм м 273,00 КМ 

  Просјечна 

дубина 

ископа 1,5 м 

 

 

 6. Ø 400 мм м 315,00 КМ 
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 7. Ø 500 мм м 376,00 КМ 

     

Г/  ТОПЛИФИКА

ЦИОНА 

МРЕЖА 

 

 

 1. Топлотна 

станица     50 

кW 

ком

плет 
5.315,00 

КМ 

 2. Топлотна 

станица  100 

кW 

ком

плет 
7.492,00 

КМ 

 3. Топлотна 

станица  150 

кW 

ком

плет 
10.465,00 

КМ 

 4. Топлотна 

станица  200 

кW 

ком

плет 
12.768,00 

КМ 

 5. Топлотна 

станица  300 

кW 

ком

плет 
13.973,00 

КМ 

 6. Топлотна 

станица  400 

кW 

ком

плет 
15.088,00 

КМ 

 7. Топлотна 

станица  500 

кW 

ком

плет 
16.054,00 

КМ 

 8. Вреловод 

ДН 65 

м 
163,00 КМ 

 9. Вреловод 

ДН 80 

м 
187,00 КМ 

 10. Вреловод 

ДН 100 

м 
219,00 КМ 

 11. Вреловод 

ДН 120 

м 
300,00 КМ 

 12. Вреловод 

ДН 150 

м 
360,00 КМ 

 13. Вреловод 

ДН 200 

м 
523,00 КМ 

 14. Вреловод 

ДН 300 

м 
894,00 КМ 

 15. Вреловод 

ДН 500 

м 1.264,00 

КМ 

     
      Цијене су са ПДВ-ом 

         
                                                

Члан 3. 
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да 

важи Одлука о утврђивању просјечних јединичних 

цијена радова опремања градског грађевинског 

земљишта за 2020. годину, објављена у 

(„Службеном гласнику Града Приједор“, број: 7/20), 

под бројем 01-022-44/20. 

             Члан 4. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику Града 

Приједор“. 

 

Број: 01-022-94/21 ПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Датум: 23.4.2021. године Мирсад Дуратовић,с.р. 

 

137. 

 На основу члана 17. став 2. Правилника о 
обрачуну накнаде трошкова уређења градског 
грађевинског земљишта- Пречишћени текст 
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 34/14 ), 
а у вези са чланом  77. став 2. Закона о уређењу 
простора и грађењу („Службени гласник Републике 
Српске“ бр. 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19 ), и члана 39. 
Статута Града Приједор („Сл. гласник Града 
Приједор“ бр.12/17), Скупштина Града Приједор, на 
6. сједници одржаној дана  23.4.2021. године, 
донијела је  

ОДЛУКУ 

О ВИСИНИ ТРОШКОВА УРЕЂЕЊА ГРАДСКОГ 

ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА 2021. ГОДИНУ 

 
 

Члан 1. 
Овом Одлуком се утврђје висина тршкова 

уређења градског грађевинског земљишта за 2021. 
годину по 1 м2 (један метар квадратни) корисне 
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површине објекта за спроведбене документе 
просторног уређење.  

 
Члан 2. 

 Висина трошкова уређења градског 

грађевинског земљишта израчуната према 

одредбама Закона о уређењу простора и грађењу, 

Правилника о обрачуну накнаде трошкова уређења 

градског грађевинског земљишта-Пречишћени 

текст, Уредбе о условима, начину обрачуна и 

плаћању накнаде за легализацију објеката и Одлуке 

о трошковима радова комуналне и друге 

инфраструктуреи уређења јавних површина, 

сагласно Програму уређења градског грађевинског 

земљишта, износи за: 

 

2021 

РБ 
ДОКУМЕНТ 

ПРОСТОРНОГ УРЕЂЕЊА 

ПРОСЈЕЧНИ 

ТРОШКОВИ 

по КП  (КМ/м2) 

1.  

УРБАНИСТИЧКИ 

ПРОЈЕКАТ ЗА ДИО 

НАСЕЉА УРИЈЕ ЦЕНТАР 

– УП „ТЕШИНИЋ“ 

66 

2.  

УРБАНИСТИЧКИ 

ПРОЈЕКАТ УЛИЦЕ ВУКА 

КАРАЏИЋА 

83 

3.  

РЕГУЛАЦИОНИ ПЛАН 

ПОДРУЧЈА БИВШЕГ 

ПОГОНА „ЦЕЛПАК“ 

92 

4.  

РЕГУЛАЦИОНИ ПЛАН 

ПОДРУЧЈА ДЈЕЛА 

НАСЕЉА УРИЈЕ И 

ЧИРКИН ПОЉЕ -  

2.ФАЗА 

43 

5.  
РЕГУЛАЦИОНИ ПЛАН 

„СТАРИ ГРАД“ 
82 

6.  

РЕГУЛАЦИОНИ ПЛАН 

ПОДРУЧЈА НАСЕЉА  

„УРИЈЕ“-ЈУГ 

16 

7.  

ИЗМЈЕНА И ДОПУНА 

РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА 

ЦЕНТРАЛНОГ 

ПОДРУЧЈА ПРИЈЕДОРА 

СА СПОМЕНИЧКИМ 

КОМПЛЕКСОМ –И Фаза 

33 

8.  

ИЗМЈЕНА И ДОПУНА 

РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА 

НАСЕЉА „КОЗАРАЦ-

ЦЕНТАР“ 

61 

9.  

РЕВИЗИЈА 

РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА 

НАСЕЉА ПЕЋАНИ 

СЕКЦИЈА 1 И 2 

52 

10.  

ИЗМЈЕНА И ДОПУНА 

ДИЈЕЛА  

РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА 

СЕРВИСНО-УСЛУЖНЕ И  

РАДНЕ ЗОНЕ УЗ 

МАГИСТРАЛНИ ПУТ 

ПРИЈЕДОР – 

БАЊАЛУКА И РАДНЕ И 

СТАМБЕНЕ ЗОНЕ 

„СВАЛЕ“ 

 

55 

11.  

ИЗМЈЕНА 

РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА 

ПОДРУЧЈА НАСЕЉА 

УРИЈЕ И ЧИРКИН ПОЉЕ 

– И ФАЗА – ИЗМЈЕНА 

РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА 

РАСАДНИК И 

АЕРОДРОМ ИИИ 

 

85 

12.  

ИЗМЈЕНА И ДОПУНА 

РЕГУЛАЦИНОГ ПЛАНА 

АЕРОДРОМ И  И 

АЕРОДРОМ ИИ 

 

64 

13.  

ИЗМЈЕНА И ДОПУНА 

РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА 

ЦЕНТРАЛНЕ ЗОНЕ 

ПРИЈЕДОР СА 

26 
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СПОМЕНИЧКИМ 

КОМПЛЕКСОМ- ИИ 

ФАЗА 

14.  

ИЗМЈЕНА И ДОПУНА 

РЕВИЗИЈЕ РП НАСЕЉА 

„ПЕЋАНИ“- ДИО 

СЕКЦИЈЕ И И ДИЈЕЛА 

НАСЕЉА ДОЊА 

ПУХАРСКА 

94 

15.  

РЕГУЛАЦИОНИ ПЛАН 

ПОСЛОВНЕ  ЗОНЕ 

ЧИРКИН ПОЉЕ У 

ПРИЈЕДОРУ – СЕКЦИЈА 

1 

65 

16.  

РЕГУЛАЦИОНИ ПЛАН 

ПОДРУЧЈА 

МАТАРУШКО ПОЉЕ, 

МАТАРУШКО ПОЉЕ 2 И 

НАСЕЉА ТУКОВИ- 

СЕКЦИЈА 1 

58 

17.  

РЕГУЛАЦИОНИ ПЛАН 

ДИЈЕЛОВА НАСЕЉА 

ДОЊА ПУХАРСКА И 

УРИЈЕ – 1.ФАЗА; 

СЕКЦИЈА 1 И СЕКЦИЈА 2 

41 

18.  

РЕГУЛАЦИОНИ ПЛАН 

ЗОНЕ УЗ 

МАГИСТРАЛНИ ПУТ 

М15, ПРИЈЕДОР-

КОЗАРСКА ДУБИЦА И 

ДИЈЕЛА НАСЕЉА УРИЈЕ 

99 

    19. 

РЕГУЛАЦИОНИ ПЛАН 

ЗОНЕ УЗ 

МАГИСТРАЛНИ ПУТ 

М4, ПРИЈЕДОР-БАЊА 

ЛУКА И ДИЈЕЛА 

НАСЕЉА ОПЛОВАЧА 

87 

    20. 

РЕГУЛАЦИОНИ ПЛАН 

РУДИНКА ЖЕЉЕЗНЕ 

РУДЕ ЉУБИЈА - 

ЦЕНТРАЛНА РУДИШТА 

НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 

ПРИЈЕДОРА И 

30 

ОПШТИНЕ ОШТРА 

ЛУКА 

21. 

ОДЛУКА О 

РЕГУЛАЦИОНОМ 

ПЛАНУ ПРОСТОРА УЗ 

КОРИТА РИЈЕКА САНА 

И ГОМЈЕНИЦА НА 

УРБАНОМ ПОДРУЧЈУ 

ПРИЈЕДОРА - СЕКЦИЈА 

1 И СЕКЦИЈА 2 

 

163 

22. 

ОДЛУКА О 

РЕГУЛАЦИОНОМ 

ПЛАНУ ДИЈЕЛОВА 

НАСЕЉА ДОЊА 

ПУХАРСКА И УРИЈЕ - 

2.ФАЗА -СЕКЦИЈА 3 

111 

23. 

ОДЛУКА О 

РЕГУЛАЦИОНОМ 

ПЛАНУ ПОСЛОВНЕ 

ЗОНЕ БАЛТИН БАРЕ - 

СЕКЦИЈА 1 И СЕКЦИЈА 2 

 

95 

24. 

ОДЛУКА О 

РЕГУЛАЦИОНОМ 

ПЛАНУ АЕРОДРОМ 4 

96 

25. 

 ОДЛУКА О 

ДОНОШЕЊУ 

РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА 

БЕНКОВАЦ 

177 

26. 

ОДЛУКА О ЗОНИНГ 

ПЛАНУ ЈУЖНОГ ДИЈЕЛА 

УРБАНОГ ПОДРУЧЈА 

ПРИЈЕДОРА 

54 

27. 

*) ОДЛУКА О 

ДОНОШЕЊУ 

РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА 

ГРАДСКОГ ГРОБЉА 

"ПАШИНАЦ" 

 

23 
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28. 

*) ОДЛУКА О 

ДОНОШЕЊУ  ПЛАНА 

ПАРЦЕЛАЦИЈЕ 

"ПАШИНИ КОНАЦИ" 

 

139 

 

* ) Спроведбени документи просторног уређења за 

које се висина трошкова уређења грађевинског 

земљишта за 2021. годину израчунава по м2 

површине која се уређује 

Члан 3. 
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да 

важи Одлука о висини трошкова уређења градског 

грађевинског земљишта за 2020. одину, објављена у 

(„Службеном гласнику Града Приједор“, број: 7/20), 

под бројем 01-022-45/20 од .  

             Члан 4. 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику Града 
Приједор“. 
 

Број: 01-022-95/21                                                                        ПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор   СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Датум: 23.4.2021.године                                                       Мирсад Дуратовић, с.р. 

 

138. 

На основу члана  18. став 1. Правилника о 

обрачуну накнаде трошкова уређења градског 

грађевинског земљишта- Пречишћени текст 

(„Службени гласник Републике Српске „, број:  

34/14), а у вези са чланом  77. став 2. Закона о 

уређењу простора и грађењу („Службени гласник 

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

и члана 39. Статута Града Приједор („Сл. гласник 

Града Приједор“ број: 12/17), Скупштина Града 

Приједор, на 6. сједници одржаној дана 23.4.2021. 

године, донијела је  

 

ОДЛУКУ 

О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЈЕЧНО ОСТВАРЕНЕ НАКНАДЕ 

ТРОШКОВА УРЕЂЕЊА ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ 

ЗЕМЉИШТА ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком утврђује се просјечно 

остварена накнада трошкова уређења градског 

грађевинског земљишта у 2020. години и износи 

45,00 КМ по једном метру квадратном корисне 

површине планираних објеката и служиће за 

обрачун трошкова уређења градског грађевинског 

земљишта  у 2021. години.  

 

Члан 2. 

Просјечно остварена накнада у члану 1. ове 

Одлуке утврђује се на почетку сваке године  за 

подручја за која није донесен спроведбени 

документ просторног уређења.  

Израчунава се  као просјечно остварена 

накнада ( Пнугз) за трошкове уређења градског 

грађевинског земљишта на основу свих важећих 

спроведбених докумената просторног уређења, за 

које је ова накнада израчуната за претходну годину. 

Обрачун се врши за радове уређења на 

основу стручног мишљења и урбанистичко 

техничких услова. 

Члан 3. 
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да 

важи Одлука о утврђивању просјечно остварене 

накнаде трошкова уређења градског грађевинског 

земљишта за 2020. годину, објављена у 

(„Службеном гласнику Града Приједор“, бр. 7/20), 

под бројем 01-022-46/20. 

 
Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику Града 

Приједор“. 

 

Број: 01-022-96/21 ПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Датум: 23.4.2021. године Мирсад Дуратовић,с.р. 

 

139. 

На основу члана 39. Статута Града Приједора 
(„Службени гласник Града Приједора“, број: 12/17)  и 
члана 23. Одлуке о наградама и признањима Града 
Приједора („Службени гласник Града Приједора“, 
број: 3/13) те приједлога Комисије за награде и 
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признања, Скупштина града  Приједора на 6. 
сједници одржаној 23.4.2021.године,  донијела је  
 

ОДЛУКУ 
О ДОДЈЕЛИ ПЛАКЕТЕ 

 
1. Поводом 16. маја Дана града 

Приједора Скупштина града Приједора 
додјељује ПЛАКЕТУ ГРАДА  
 

МГ МИНД Д.О.О. МРКОЊИЋ ГРАД 
НИСКО ГРАДЊА/ВИСОКОГРАДЊА 

за изузетно остварене резултате на подручју 

привреде у граду Приједор 

 
2.  О извршењу ове Одлуке стараће се 
Градоначелник града Приједора. 
 

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

 
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

Предлажемо да се поводом дана Града Приједора 

као највише јавно признање Града за изузетно 

остварене резултате на подручју привреде у граду 

Приједор додјели Плакета Мг Минд д.о.о Мркоњић 

Град. 

Мг Минд је улажући своја средства у адаптацију и 

реконструкцију бивше робне куће „Патрија“ 

ријешио више деценијски инфраструктурни 

проблем град, оплеменујући простор и сам изглед 

центарлне зоне града. Својом активношћу након 

завршетка оспособиће нова радна мјеста и 

запослити нову радну снагу чиме доприноси развоју 

саме локалне заједнице.  

Иначе, МГ Минд је познат и признат привредни 

субјекат у Републици Српској и Босни и Херцеговини 

који се бави нискоградњом и вискокоградњом којом 

се бави веома успјешно. 

 

 
Број: 01-022-99/21 ПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Датум: 23.4.2021. године Мирсад Дуратовић,с.р. 

 

140. 

На основу члана 39. Статута Града Приједора 

(„Службени гласник Града Приједора“, број: 

12/17)  и члана 23. Одлуке о наградама и 

признањима Града Приједора („Службени 

гласник Града Приједора“, број: 3/13) те 

приједлога Комисије за награде и признања, 

Скупштина града Приједора на 6. сједници 

одржаној 23.4.2021.године,  донијела је 

 

ОДЛУКУ 

О ДОДЈЕЛИ  ПОВЕЉЕ ПОЧАСНОГ ГРАЂАНИНА 

 

1. Поводом 16. маја Дана града Приједора, 
Скупштина града Приједора додјељује 
ПОВЕЉУ ПОЧАСНОГ ГРАЂАНИНА, 
 

ЖЕЉКА ЦВИЈАНОВИЋ предсједници 

Републике Српске 

због значајног доприноса и континуираној 

подршци руководству Града Приједора као и 

значајним пројектима који су реализовани у 

Граду Приједору 

 

2. О извршењу ове Одлуке стараће се 

Градоначелник града Приједора. 

3. Ова Одлука ступа на снагу даном 

објављивања у  „Службеном гласнику Града  

Приједора“. 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

С обзиром да је предсједница Републике Српске 

Жељка Цвијановић најавила подршку у остварењу  

вишегодишње идеје и потреба наше установе  да се 

у нашем граду изгради још један вртићки објекат 

чиме бисмо имали могућности да примимо 

додатних 200 дјеце , сматрамо да та подршка мора 

да има адекватан одговор и са наше стране. Наиме, 

познато је да већ деценијама уназад нисмо у 

прилици да изађемо у сусрет свим родитељима који 

желе да у наше вртић упишу своје дијете сматрајући 

да је то најбољи и најкориснији начин да им 

малишани поводе своје дјетињство у вријеме када 

родитељи раде.Такође, значајан је допринос 

предсједнице Цвијановић је у континуираној 

подршци руководству града Приједора као и 
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значајним пројектима који су до сада релизоивани у 

граду Приједору. 

Стога поздрављамо најаву предсједнице Републике 

Српске Жељке Цвијановић те овом приликом 

предлажемо да јој се додијели ова награда и да она 

буде проглашена за почасног грађанина града 

Приједора. 

 

Број: 01-022-97/21 ПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Датум: 23.4.2021. године Мирсад Дуратовић,с.р. 

 

141. 

На основу члана 39. Статута Града Приједора 
(„Службени гласник Града Приједора“, број: 12/17)  и 
члана 23. Одлуке о наградама и признањима Града 
Приједора („Службени гласник Града Приједора“, 
број: 3/13) те приједлога Комисије за награде и 
признања, Скупштина града  Приједора на 6. 
сједници одржаној 23.4.2021.године,  донијела је  
 

ОДЛУКУ 
О ДОДЈЕЛИ НАГРАДЕ ГРАДА 

 
3. Поводом 16. маја Дана града 

Приједора Скупштина града Приједора 
додјељује НАГРАДУ ГРАДА  
 

ДР БОРИС ЋУРГУЗ ИНФЕКТОЛОГ 
због доприноса у раду градског штаба за 

ванредне ситуације као и благовременог 

информисања јавности о тренутној 

епидемиолошкој ситуацији 

- новчани износ награде је 1.500,00 КМ – 
 

2.  О извршењу ове Одлуке стараће се 
Градоначелник града Приједора. 
 
3.  Ова Одлука ступа на снагу даном 

објављивања у  „Службеном гласнику 

Града  Приједора“. 

 
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

        Доктор Борис Ћургуз се већ више од годину дана 
налази на првој линији одбране од корона вируса те 
почевши од  поступка тестирања, савјетовања и 
лијечења пацијената свакодневно доприноси да се 

град Приједор, слободно можемо рећи, налази у 
много повољнијој епидемиолошкој ситуацији од 
многих градова у Републици Српској. Несумњив је 
његов допринос у раду Градског штаба за ванредне 
ситуације као и благовременом информисању 
јавности у тренутној епидемиолошкој ситуацији у 
граду. Поред тога, евидентно је заједничко 
дјеловање са Хигијенско-епидемиолошком 
службом Дома здравља Приједор и несебична 
борба са вирусом који је био, и још увијек је , велика 
непознаница за здравствене раднике, па и 
инфектологе. То, међутим, није била препрека да се 
др Ћургуз свакодновено суочава са изазовима ове 
пандемије те зато сматрамо да ће бити достојан 
носилац ове награде нашег града. 
 

 
Број: 01-022-98/21 ПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Датум: 23.4.2021. године Мирсад Дуратовић,с.р. 

 

142. 

На основу члана 4. а у вези са чланом 24б. 

Закона о административним таксама (“Службени 

гласник Републике Српске“ број 100/11, 103/11, 

67/13 и 123/20) и члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

број 97/16 и 37/19) те члана 39.Статута града 

Приједора („Службени гласник Града Приједора“  

број 12/17)  Скупштина града Приједора је на 6. 

сједници одржаној дана 23.4.2021. године донијела 

                 

ОДЛУКА 
О ГРАДСКИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА 

 

Члан 1. 

Одлуком о градским административним 

таксама (у даљем тексту Одлука) прописује се и 

одређује начин наплате градске административне 

таксе за списе и радње у управним и другим 

стварима у поступку пред органима града Приједора 

и организационим јединицама Градске управе града 

Приједора. 

 

Члан 2. 

Списи и радње за које се плаћа такса, као и 
висина таксе утврђује се таксеном тарифом која је 
саставни дио ове Одлуке. 
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              Такса се може наплатити само ако је 
прописана таксеном тарифом. 
 

Члан 3. 
(1) Таксени обвезник (у даљем тексту обвезник) 

је лице по чијем се захтјеву поступак 
покреће, односно врше радње предвиђене 
таксеном тарифом. 

(2) Ако за исту таксу постоје два или више 
обвезника, њихова обавеза је солидарна. 

 
Члан 4. 

(1) Обвезник који је платило таксу, коју по 
овој Одлуци није био дужан да плати или је таксу 
платило у износу већем од прописаног или за радњу 
која није извршена, има право на поврат таксе, 
односно вишка плаћене таксе. 

(2) Захтјев за поврат таксе, односно вишка 
плаћене таксе из става (1) овог члана подноси се 
организационој  јединица Градске управе града 
Приједора, надлежној за финансије. 
             (3)  Рјешење о враћању таксе из става (1)  овог 
члана доноси организациона јединица из става (2) 
овог члана. 
 

Члан 5. 

Таксе се плаћају у градским 

административним таксеним маркама јединствене 

емисије  и приход су буџета града Приједора. 

 

Члан 6. 

Поред наведених ослобађања из члана 13. и 

14. Закона о административним таксама, овом 

Одлуком установљавају се и друга ослобађања од 

обавеза плаћања такса и то: 

1. пријаве и уписи у матичне књиге, 
2. списи и радње за остваривање права из 

здравственог, пензијског и инвалидског 
осигурања, 

3. списи и радње у поступку за 
остваривање права родитеља и брачног 
друга који су уживаоци инвалиднине, 

4. грађани слабог имовног стања 
 
 

Члан 7. 

Као грађани слабог имовног стања у смислу 

тачке 4. члана 6. ове Одлуке сматрају се лица која су 

корисници социјалне заштите. 

Члан 8. 

 За списе и радње у поступку пред органима 

из члана 1. ове Одлуке, таксе се плаћају по сљедећој 

тарифи градских административних такса. 

 

ТАРИФА 

градских административних такса 

 

Такса се плаћа у конвертибилним маркама. 

Тарифни  број 1. 

На жалбу против рјешења, која доносе органи 
односно организационе јединице градске управе  
Града Приједора.............................................10,00  
 

Тарифни број 2. 

За сва рјешења за која није прописана посебна 

такса................................................................10,00 

 

НАПОМЕНА: 

1.Ако се доноси једно рјешење по захтјеву више 

странака (лица) такса се по овом тарифном броју 

плаћа онолико пута колико има лица којма се 

рјешење доставља. 

2.За рјешење донесено по жалби не плаћа се такса. 

Тарифни број 3. 

a) За акта на основу којих правна и физичка 

лица стичу права, административна такса 

износи: 

- за рјешење о регистрацији 

предузетника....................................30,00 

- за рјешење о регистрацији припремних 

радњи за обављање предузетничке 

дјелатности.......................................10,00 

- за рјешење о промјени података 

предузетника....................................20,00 

- за рјешење за  престанак обављања 

дјелатности 

предузетника....................................10,00 

- за рјешење о категоризацији 

угоститељских 

објеката............................................. 50,00 
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- за рјешење о утврђивању стицања статуса 

старог заната, умјетничког заната и домаће 

радиности..........................................30,00 

- за резервацију пословног имена која 

обухвата регистрацију и 

брисање.............................................15,00 

- за рјешење о одобрењу формирања 

прихватилишта за 

животиње........................................30,00 

 
НАПОМЕНА: 
 
Ако се захтјев у вези са регистрацијом подноси 
електронским путем, износ  таксе умењује  се за 50% 
(осим за доношење рјешења о категоризацији 
угоститељских објеката, за рјешење о утврђивању 
стицања статуса старог заната, умјетничког заната и 
домаће радиности и за рјешење о одобрењу 
формирања прихватилишта за животиње). 

 
b) За акте из области пољопривреде и 

водопривреде, административна такса 

износи: 

- за рјешења о водној сагласности 

..........................................................50,00 

- за рјешења о водној 

дозволи.............................................60,00 

- за рјешење о водним 

смјерницама.....................................30,00 

- за рјешење о пољопривредној 

сагласности.......................................10,00 

 
 Тарифни број 4. 

- за цертификате којима се доказује 

поријекло или вриједност количине и 

каквоће или  

здравствена исправност робе, 
производа животињског 
поријекла.......................................10,00 

НАПОМЕНА: 

Ова такса се  не плаћа  за стране поштанске 

декларације које прате спроводни лист. 

Тарифни број 5. 

- за овјеру сваког потписа, овјеру 

аутентичности рукописа и овјеру 

преписа од сваког  

полутабака 
оригинала..........................................2,00 

- за овјеру потписа код давања пуномоћи 

и потписа  овлаштеног лица правног 

субјекта...............................................2,00 

- за овјеру потписа код уговора по сваком 

потпису ...............................................2,00 

за овјеру  фотокопије превода 
.............................................................2,00 

- за овјеру рукописа, односно преписа 

писаног на страном 

језику..................................................2,00 

НАПОМЕНА: 

1. Под полутабаком подразумијева се лист 

хартије од двије стране нормалног 

канцеларијског формата или мањег. 

Тарифни број 6. 
 

-за овјеру фотокопију плана, цртежа, 
пројекта и друге техничке документације, по 
сваком 
 листу формата већег од 
А4..........................................................................5,00 
 

Тарифни број 7. 

За овјеравање службених аката или других исправа 

и за преписивање истих: 

a) за преписивање, од полутабака 

оригинала................................................10,00 

b) за овјеравање, полутабака 

оригинала................................................10,00 

 
НАПОМЕНА: 

Важи напомена из тачке 1. тарифног броја 5. 

Тарифа број 8. 

- локацијски 
услови.................................................................20,00 
- информације, мишљења о могућности грађења и 
сл. ........................................................................2,00 
- етажирање 
објеката.................................................................2,00 
- исколичавање 
објеката................................................................2,00 
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 Тарифни број 9. 
 
1.ОДОБРЕЊЕ ЗА ГРАЂЕЊЕ 
 
- индивидуални стамбени објекти БГП до 
400м²...................................................................2,00 
- индивидуални стамбени објекти БГП преко 
400м²...............................................................100,00 
- објекти колективног становања .................200,00 
- индивидуало стамбено-пословни објекти БГП до 
400м²...............................................................100,00 
- индивидуало стамбено-пословни објекти БГП  
преко 
400м²...............................................................200,00 
- пословни објекти ........................................200,00 
- инфраструктурни објекти ...........................100,00 
- објекти привременог карактера ................100,00 
- помоћни објекти .............................................2,00 
 
2. ОДОБРЕЊЕ ЗА УПОТРЕБУ 
 
- индивидуални стамбени објекти БГП до 
400м².......................................................................2,00 
- индивидуални стамбени објекти БГП преко 
400м²...................................................................100,00 
- објекти колективног становања ...................  200,00 
- индивидуало стамбено-пословни објекти БГП до 
400м²...................................................................100,00 
- индивидуало стамбено-пословни објекти БГП  
преко  
400м²...................................................................200,00 
- пословни објекти ............................................200,00 
- инфраструктурни објекти ...............................100,00 
- објекти привременог карактера ....................100,00 
- помоћни објекти .................................................2,00 
 
НАПОМЕНА: 
 
За акта, којом се одобрава реконструкција, 
доградња, санација или адаптација грађевина плаћа 
се половина одговарајуће таксе по тарифном броју. 
 
 
Тарифни број 10. 
 
За акте којима се одобрава вршење (обављање) 
самосталне предузетничке дјелатности из области 
саобраћаја, административна такса износи: 
-за јавни превоз 
ствари....................................................................30,00 
-за јавни превоз лица 
...............................................................................30,00 

-за превоз за властите потребе 
..............................................................................20,00 
 
Тарифни број 11. 
 
-за упис оснивања заједнице етажних власника у 
регистар .............................................................100,00 
-за упис статусне 
промјене...............................................................50,00 
-за упис промјене лица овлашћених за 
заступање..............................................................20,00 
- за накнаду за објављивање уписа по објављеном 
реду текста огласа у „ Службеном гласнику Града 
Приједора“..............................................................2,00    
 
Тарифни број 12. 
 
 -за издавање еколошке 
дозволе.................................................................50,00 
-за измјену еколошке дозволе (у поступку 
ревизије)...............................................................50,00 
- за обнављање  еколошке 
дозволе.................................................................50,00    
    

Члан 9. 
      На сва питања која нису регулисана овом 
Одлуком примјењиваће се одредбе Закона о  
административним таксама. 
                   

Члан 10. 
       Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи 
Одлука о градским административним таксама- 
Пречишћени текст („Службени гласник Града 
Приједора“ број 6/19). 
 

Члан 11. 
       Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Града 
Приједор“ 
 
Број: 01-022-100/21 ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 23.4.2021. године Мирсад Дуратовић,с.р. 

 
 

143. 
             На основу члана 39. став 2. тачка 9. и члана 82. 
став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“ број: 97/16 и 36/19), 
члана 95. Закона о предшколском васпитању и  
образовању („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 79/15 и 63/20) и члана 39. став 2. тачка 2. 
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Статута  Града Приједор („Службени гласник Града 
Приједор“ број: 12/17), Скупштина Града Приједор  
на 6. сједници, одржаној 23.4.2021.године, донијела 
је сљедећу 
 

ОДЛУКУ 
о издвајању средстава из буџета Града Приједор за 
област предшколског васпитања и образовања за 

2021. годину 
 

 
I 

             Овом одлуком утврђује се проценат 
издвајања средстава из буџета Града за област 
предшколског васпитања и образовања од укупног 
буџета Града Приједор у 2021. години.                                          
 
 

II 
             Буџетом Града Приједор за 2021. годину 
(„Службени гласник Града Приједор“, број: 6/21 од 
30.03.2021. године) који је утврђен у износу од 
41.324.680,00 КМ, предвиђена су средства за ЈУ 
Дјечији вртић „Радост“ у износу од 1.770.900,00 КМ, 
што у проценту износи 4,28% од укупног буџета 
Града. 

 
III 

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

 
 
Број: 01-022-101/21 ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 23.4.2021. године Мирсад Дуратовић,с.р. 
 

144. 
             На основу члана 39. став 2. тачка 9. и члана 82. 
став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“ број: 97/16 и 36/19), 
члана 95. став 2., 3. и 4. Закона о предшколском 
васпитању и  образовању („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 79/15 и 63/20), члана 39. 
став 2. тачка 2. Статута  Града Приједор („Службени 
гласник Града Приједор“ број: 12/17), а на приједлог 
Управног одбора предшколске установе ЈУ Дјечији 
вртић „Радост“ Приједор, Скупштина Града 
Приједор  на 6. сједници, одржаној 23.4.2021. 
године, донијела је сљедећу 
 

ОДЛУКУ 
о економској цијени услуге предшколске установе  
ЈУ Дјечији вртић „Радост“ Приједор за 2021. годину  
 

 
I 

             Овом одлуком утврђује се економска цијена 
услуге за боравак дјетета у ЈУ Дјечији вртић „Радост“ 
Приједор за 2021. годину, која на мјесечном нивоу 
износи 450,30 КМ. 
                                                    
 

II 
              Критеријуми којим се утврђује економска 
цијена услуге у предшколској установи одређени су 
на основу структуре програма по времену трајања, 
аналитичке структуре стварних трошкова услуге у 
предшколској установи и броја уписане дјеце.  
 
 

III 
              Економска цијена услуге на годишњем нивоу 
утврђује се за календарску годину. 
 

IV 
              Град Приједор учествује у финансирању са 
300,30 КМ односно 66,69% економске цијене, а 
корисници услуга учествују са  150,00 КМ, односно 
33,31% од утврђене цијене. 
                                                         

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

Број: 01-022-102/21 ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 23.4.2021. године Мирсад Дуратовић,с.р. 
 

145. 
На основу члана 39. став (2) тачка 9. Закона о 

локалној самоуправи ("Службени гласник Републике 

Српске", број: 97/16 и 36/19), члана 11. и 14. Закона 

о социјалној заштити („Службени гласник Републике 

Српске“, број 37/12, 90/16, 94/19 и 42/20) и члана 39. 

Статута Града Приједора („Службени гласник Града 

Приједора“ број: 12/17), Скупштина Града 

Приједора  на 6. сједници, одржаној 23.4.2021. 

године, донијела је сљедећу: 
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ОДЛУКУ 

о услузи јавне кухиње 

 

I 

Овом одлуком утврђују се услови и начин 

остваривања услуге јавне кухиње на подручју Града 

Приједор. 

 

II 

Право на услугу јавне кухиње могу остварити 

корисници права на новчану помоћ, хронично 

обољела лица која живе сама без редовних 

мјесечних примања, бескућници, као и сва лица за 

која се на основу приложене документације и 

стручног увида у породичне и личне прилике у 

којима лица живе, процијени да се налазе у стању 

социјалне потребе и да не могу на други начин 

обезбиједити оброк. 

Процедуру и начин остваривања права на услугу 

јавне кухиње утврђује ЈУ „Центар за социјални рад“ 

Приједор, у складу са законом. 

Обавезује се ЈУ „Центар за социјални рад“ Приједор 

да процедуру и начин остваривања на услугу јавне 

кухиње достави Градској управи Приједор, 

Одјељењу за друштвене дјелатности. 

III 

Средства потребна за суфинансирање рада јавне 

кухиње обезбјеђују се у буџету Града Приједор. 

 

IV 

На основу објављеног јавног позива који се 

расписује у првом кварталу текуће године, Град 

Приједор врши избор пружалаца услуге јавне 

кухиње. 

V 

Јавни позив за пружање услуге јавне кухиње 

објављује се једном годишње у седмичном листу 

„Козарски вјесник“ и на званичној страници Града 

Приједор (приједорград.орг) а рок за подношење 

захтјева је 15 дана од дана посљедње објаве.  

Пријава на јавни позив за пружање услуге јавне 

кухиње подноси се на прописаном обрасцу Градској 

управи Града Приједор, Одјељењу за друштвене 

дјелатности, а исти се може пронаћи на званичном 

сајту Града Приједор и на Инфо пулту Градске 

управе.  

Услови учешћа и потребна документација биће 

дефинисани у јавном позиву. 

VI 

Посебним уговором између Града Приједор и 

изабраних пружалаца услуге јавне кухиње, регулишу 

се међусобна права и обавезе. 

 

VII 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града 

Приједор“. 

 

Број: 01-022-103/21 ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 23.4.2021. године Мирсад Дуратовић,с.р. 
 
  
146. 

На основу члана 39. став (2) тачка (21) Закона 

о локалној самоуправи („Службени гласник 

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

став  (2), тачка (23) Статута Града Приједора 

(„Службени гласник Града Приједор“, број: 12/17), а 

у вези са чланом 39. Пословника Скупштине града 

Приједор („Службени гласник града Приједор“, број: 

2/18 и 2/20), и члана 5. Одлуке о критеријумима о 

поступку за одређивање и промјену имена улица и 

тргова на подручју града Приједор, број:01-022-

131/17 од 22.11.2017.године („Службени гласник 

града Приједор“, број:13/17), Скупштина Града 

Приједора, на ВИ Редовној сједници одржаној дана 

23.04.2021. године, донијела је 

 
РЈЕШЕЊЕ 

о именовању Комисије за одређивање и промјену 
имена улица и тргова на подручју Града Приједор 

 
Члан 1. 

 Именује се Комисија за одређивање и 
промјену имена улица и тргова на подручју Града 
Приједор у следећем саставу: 

1. Миленко Радивојац - предсједник 
Комисије, 

2. Мирсад Дуратовић – замјеник 
предсједника Комисије, 

3. Никола Вујасиновић – члан. 
4. Мухидин Шарић – члан, 
5. Ранко Смиљанић – члан, 
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6. Бојана Бевандић Дерикућа – члан, 

7. Владимир Кнежевић - члан. 

 
Члан 2.  

 Задатак Комисије из члана 1. овог рјешења 
је, да утврди приједлоге за измјену улица и тргова, 
преименовања дуплих улица и тргова и именовање 
неименованих улица на подручју Града Приједор, те 
предложи Скупштини Града Приједор на усвајање. 
 

Члан 3. 
 Одбор се именује  као повремено радно 
тијело за извршавање послова из тачке 2. овог 
Рјешења. 
 

Члан 4. 
 Ступањем на снагу овог Рјешења престаје да 
важи Рјешење о именовању Комисија за 
одређивање и промјену имена улица и тргова на 
подручју града Приједор, број: 01-111-195/17 од 
22.11.2017.године („Службени гласник Града 
Приједор“, број: 13/17). 
 

 
Члан 5.  

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

 
 

Број: 01-111-133/21 ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 23.4.2021. године Мирсад Дуратовић,с.р. 
 

 

147. 
На основу члана 39. став (2) тачка (21) Закона 

о локалној самоуправи („Службени гласник 

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

став  (2), тачка (23) Статута Града Приједора 

(„Службени гласник Града Приједор“, број: 12/17), а 

у вези са чланом 39. Пословника Скупштине града 

Приједор („Службени гласник града Приједор“, број: 

2/18 и 2/20), и Одлуке о формирању Одбора за 

сарадњу са дијаспором, број:01-022-222/19, од 

24.12.2019.године, („Службени гласник Града 

Приједор“, број: 14/19)Скупштина Града Приједора, 

на ВИ Редовној сједници одржаној дана 23.04.2021. 

године, донијела је 

 

РЈЕШЕЊЕ 

о именовању Одбора за сарадњу са дијаспором 

 

I 

Именује се Одбор за сарадњу са дијаспором, као 

повремено радно тијело, у слиједећем саставу: 

1. Мирсад Дуратовић – предсједник 
Одбора, 

2. Александар Миљешић – члан,  
3. Миленко Ђаковић - члан 
4. Азра Пашалић – члан, 
5. Миљана Кос – члан, 
6. Игор Кнегињић – члан, 
7. Ненад Мејакић – члан. 

 

II 

Задатак Одбора је да успостави сарадњу са 
приједорчанима и удружењима приједорчана који 
тренутно живе и раде у иностранству. Одбор ће све 
приједлоге, идеје и сугестије грађана из дијаспоре, а 
које су у надлежности Скупштине града Приједора 
размотрити и у случају оправданости доставити 
Скупштини града на разматрање.  
 

III 

Одбор се именује  као повремено радно тијело за 
извршавање послова из тачке 2. овог Рјешења. 
 

IV 
Ступањем на снагу овог Рјешења престаје да важи 
Рјешење о именовању Одбора за сарадњу са 
дијаспором, број: 01-111-34/20 од 
11.03.2020.године („Службени гласник Града 
Приједор“, број: 4/20). 
 

V 

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

  
Број: 01-111-132/21 ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 23.4.2021. године Мирсад Дуратовић,с.р. 
 

 

148. 

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“ 
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број: 12/17) и члана 137. Пословника Скупштине 

Града Приједор („Службени гласник Града 

Приједора“, број 2/18 и 2/20), Скупштина Града 

Приједора на 6. сједници одржаној 

23.4.2021.године, донијела је 

 

ОДЛУКУ 

о усвајању Годишњег плана одржавања, 

рехабилитације и заштите локалних путева, 

некатегорисаних путева и улица на подручју Града 

Приједор за 2021. годину 

 

 Члан 1. 

Скупштина Града усваја Годишњи план одржавања, 

рехабилитације и заштите локалних путева, 

некатегорисаних путева и улица на подручју Града 

Приједор за 2021. годину. 

 

Члан 2. 

Саставни дио ове Одлуке је Годишњи план 

одржавања, рехабилитације и заштите локалних 

путева, некатегорисаних путева и улица на подручју 

Града Приједор за 2021. годину 

 

Члан 3. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана, од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града 

Приједор“. 

 

Број: 01-022-121/21 ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 23.4.2021. године Мирсад Дуратовић,с.р. 
 

ГОДИШЊИ ПЛАН  

одржавања, рехабилитације и заштите локалних 

путева, некатегорисаних путева и улица на подручју 

града Приједора за 2021. годину 

 

1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ  
Годишњи план одржавања, рехабилитације и 

заштите локалних путева, некатегорисаних путева и 

улица на подручју града Приједора доноси се на 

основу члана 32. став 2. Закона о јавним путевима 

(„Службени гласник РС“, број: 89/13). 

Годишњи план одржавања, рехабилитације и 

заштите локалних путева, некатегорисаних путева и 

улица има за циљ да омогући испуњавање свих 

обавеза предвиђених чланом 4. и чланом 11. ЗООБС-

а на путевима у БиХ. 

Поред наведеног, годишњи план одржавања, 

рехабилитације и заштите, локалних путева, 

некатегорисаних путева и улица има следеће 

стратешке циљеве: 

 квалитетно одржавање свих локалних путева, 
некатегорисаних путева и улица, 

 квалитетније одржавање тротоара и других 
јавних површина у граду, 

 побољшано одржавање локалних путева са 
аспекта проширења путног појаса и рјешавања 
проблема одводње површинских вода, 

 безбједније одвијање аутобуског саобраћаја кроз 
изградњу и одржавање аутобуских стајалишта. 
 

Одржавање, рехабилитација и заштита путева, 

улица и објеката подразумјева скуп планираних 

активности којима се обезбјеђује несметан и 

безбједан саобраћај и којима се чува употребна 

вриједност пута.  

Одржавање, рехабилитација и заштита путева, 

улица и објеката обавља се у континуитету током 

читаве године. Иако је подручје града Приједора 

јединствено, због сложености посла, различитости 

услова на терену и ограничених финансијских 

средстава путни правци су подјељени на путне 

правце 1, 2. и 3. приоритета.  

Приоритети се одређују на основу категорије пута 

утврђене Одлуком о локалним путевима, 

некатегорисаним путевима и улицама у насељима 

("Службени гласник Општине Приједор", број: 

09/07) – у даљем тексту Одлука, интензитета 

саобраћаја, одвијања аутобуских линија (градских и 

приградских), значаја пута за мјесну заједницу, 

досадашњих улагања у одржавање, значаја путног 

правца у смислу стварања нових функционалних 

путних веза са локалним, регионалним и 

магистралним путевима, као и између мјесних 

заједница. 

Послови редовног и ванредног одржавања, 

рехабилитације и заштите путева и улица и објеката 

на путевима и улицама дефинисани су Правилником 
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о одржавању, рехабилитацији и заштити јавних 

путева и путних објеката („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 06/15) – у даљем тексту 

Правилник.  

2. ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА  
 

Буџетом града Приједора за 2021. годину планирана 

су следећа средства за одржавање путева и улица: 

Табела 1. Средства планирана за одржавање путева 

и улица 

ЕК код 
Број 

позиције 
Ставка Износ 

412500 269 

Одржавање 

свјетлосне 

саобраћајне 

сигнализације 

30.000,00 

КМ 

412500 270 

Одржавање 

вертикалне 

сигнализације 

30.000,00 

КМ 

412500 299 

Одржавање 

путева из 

средстава од 

наканда за 

кориштење 

вода 

30.000,00 

КМ 

412500 302 

Одржавање 

путева из 

средстава од 

накнаде за 

кориштење 

шума 

50.000,00 

КМ 

412500 307 

Расходи за 

одржавање 

улица и путева 

600.000,00 

КМ 

412800 308 
Зимска служба 

и сличне услуге 

150.000,00 

КМ 

УКУПНО: 890.000,00 

КМ 

 

Путеви и улице, те распоред средстава намјењених 

за одржавање путева из средстава од накнаде за 

кориштење шума и за одржавање путева из 

средстава од наканда за кориштење вода биће 

дефинисани посебним програмима за ове намјене 

за 2021. годину. 

3. ПЛАН РАСХОДА  
 

Средства планирана за одржавање, рехабилитацију 

и заштиту путева и улица биће распоређена како 

слиједи: 

Табела 3. План утрошка средстава по врсти радова  

РБ Опис Износ 

1. 
одржавање асфалтних 

коловозних застора 

150.000,00 

КМ 

2. 
одржавање макадамских 

коловоза 

390.000,00 

КМ 

3. 
одржавање банкина, ископ и 

чишћење путних канала 

15.000,00 

КМ 

4. одржавање путних објеката 
10.000,00 

КМ 

5. 
одржавање саобраћајне 

сигнализације и опреме пута 

60.000,00 

КМ 

6. 
одржавање вегетације и 

обезбјеђење прегледности 

15.000,00 

КМ 

7. 

хитне интервенције и остали 

радови на одржавању путева 

и улица 

10.000,00 

КМ 

8. 
одржавање путева и улица у 

зимском периоду 

150.000,00 

КМ 

9. 
рехабилитација путева и 

улица 
0,00 КМ 

10. заштита путева и улица 
10.000,00 

КМ 

11.  

програми одржавања путева 

из средстава од накнада за 

коришћење вода и шума  

80.000,00 

КМ 
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УКУПНО 
890.000,00 

КМ 

 

4. РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ  
 

4.1. Одржавање асфалтних коловозних застора 
 

Редовно одржавање асфалтних коловозних застора 

подразумјева радове на крпању ударних рупа, 

залијевање пукотина и спојница и пресвлачење 

краћих дионица путева и улица које су у значајној 

мјери оштећене да крпање нема смисла. Планирана 

средства у износу од 150.000,00 КМ биће утрошена у 

складу са наредном табелом. 

Табела 4. План утрошка средстава за одржавање 

асфалтних коловозних застора 

РБ 
Приоритет и 

локација 

Вријеме 

извођења 

радова 

Износ 

средстава 

1. 

1. приоритет – 

примарна и 

секундарна улична 

мрежа у градском 

подручју 

март – 

крпање 

хладном 

масом и 

три пута 

годишње 

у току 

следећих 

мјесеци: 

крај 

априла, 

август и 

новембар 

60.000,00 

КМ 

2. 

2. приоритет - 

локални путеви и 

насеља Омарска, 

Козарац, Доња 

Љубија и Љубија 

март – 

крпање 

хладном 

масом и 

два пута 

годишње 

у току 

следећих 

мјесеци: 

почетак 

70.000,00 

КМ 

маја  и 

октобар 

3. 

3. приоритет – 

остали путеви и 

улице 

једном 

годишње 

у току јуна 

и јула 

20.000,00 

КМ 

 

Оштећења асфалтног коловозног застора није 

могуће предвидјети, а прије свега настанак 

оштећења зависи од температура у зимском 

периоду, количине падавина, саобраћајног 

оптерећења и других фактора. Сходно томе, 

планирани износ средстава није могуће разрадити 

по појединим путним правцима. Планирана 

средства ће бити распоређена на основу извјештаја 

надлежних органа и сталног праћења стања на 

терену.  

4.2. Одржавање макадамских коловоза 
 

Одржавање макадамских коловоза подразумјева 

насипање каменог агрегата и профилисање 

грејдером. Како се годишње одржава преко 350 км 

путева и улица са макадамским коловозом, у циљу 

ефикасног извођења радова утврђена су три 

приоритета. Планирана средства у укупном износу 

од 390.000,00 КМ биће утрошена у складу са 

наредном табелом. 

Табела 5. План утрошка средстава за одржавање 

макадамских коловоза 

РБ 
Приоритет и 

локација 

Вријеме 

извођења 

радова 

Износ 

средстава 

1. 

1. приоритет – 

локални путеви 

и путеви по 

којима се 

одвија 

аутобуски 

саобраћај 

три пута 

годишње у 

току 

следећих 

мјесеци: крај 

марта или 

април, август 

и новембар  

120.000,00 

КМ 
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2. 

2. приоритет – 

остали 

некатегорисани 

путеви од 

значаја за град 

и остали путеви 

у избјегличким 

насељима 

једном 

годишње у 

току маја и 

јуна 

 

путеви у 

избјегличким 

насељима 

додатно још 

једном у 

октобру 

120.000,00 

КМ 

3. 

3. приоритет - 

некатегорисани 

путеви према 

плану мјесних 

заједница * 

једном 

годишње у 

току јула и 

август 

150.000,00 

КМ 

 

*савјету МЗ ће бити на располагању одређен износ 

средстава, у просјеку 150 м3 насипног материјала и 4 

сата рада грејдера за профилисање (вриједност око 

2.500 КМ), који ће савјети распоредити на основу 

плана насипања за 2021. годину, усаглашеног са 

Одјељењем за саобраћај, комуналне послове и 

заштиту животне средине и имовинско стамбене 

послове и којем су дужни доставити извјештај о 

извршењу плана. 

У наставку су табеларни приказ путних праваца 1. и 

2. приоритета са оквирним износом средстава 

планираних за одржавање. 

Табела 6. План утрошка средстава на одржавању 

макадамских коловоза - 1. приоритет – локални 

путеви и путеви по којима се одвија аутобуски 

саобраћај  

 

Р

Б 

Путни 

правац 

Дужи

на 

(км) 

Радо

ви 

Кол

. 

Износ 

средстав

а 

1 
Бишћани – 

Радомиро

вац и 

12 

каме

н (м3) 450 7.300,00

КМ грејд

ер (х) 10 

Слика – 

Шурковац 

2 

Редак – 

Горња 

Равска и 

Марини 

11,5 

каме

н (м3) 550 8.700,00 

КМ грејд

ер (х) 10 

3 

Брезичани 

– 

Јутрогошт

а 

8,5 

каме

н (м3) 300 5.100,00 

КМ грејд

ер (х) 9 

4 

Јеловац – 

Патрија – 

Мљечани

ца  

6 

каме

н (м3) 350 5.800,00 

КМ грејд

ер (х) 9 

5 

Ламовита 

– Лисина 

(Стојакови

ћи) 

6 

каме

н (м3) 300 5.000,00 

КМ грејд

ер (х) 8 

6 

Средња 

Омарска – 

Бистрица 

2 

каме

н (м3) 80 1.320,00 

КМ грејд

ер (х) 2 

7 

Камичани 

– Г. 

Петров Гај 

3 

каме

н (м3) 120 1.980,00 

КМ грејд

ер (х) 3 

8 

Јањића 

пумпа 

(аутобуска 

линија) 

2 

каме

н (м3) 100 1.700,00 

КМ грејд

ер (х) 3 

9 

Миљаковц

и – 

Ракелићи 

1 

каме

н (м3) 85 1.390,00 

КМ грејд

ер (х) 2 

1

0 
2 

каме

н (м3) 100 

1.700,00 

КМ 
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Расавци – 

Горњи 

Расавци 

грејд

ер (х) 
3 

УКУПНО 61 

каме

н (м3) 

2.43

5 39.990,0

0 КМ грејд

ер (х) 
59 

 

Напријед планиране количине и средства су полазна 

основа, одређене су на основу стања путева на дан 

израде овог плана и односе се на један циклус 

санације путева 1. приоритета. Коначне количине и 

средства ће бити позната на основу извјештаја 

надзорног органа, те сталног праћења стања на 

терену, уз могућност реалокације количина по 

путним правцима стим да финансијска вриједност 

изведених радова мора остати у оквиру укупних 

предвиђених средстава.  

Табела 7. План утрошка средстава на одржавању 

макадамских коловоза - 2. приоритет – остали 

некатегорисани путеви од значаја за град  

 

Р

Б 

Путни 

правац 

Дужи

на 

(км) 

Радов

и 

Кол

. 

Износ 

средста

ва 

1 

Каваништ

е – 

Божићи – 

Сотонице 

4 

камен 

(м3) 180 3.020,00 

КМ грејде

р (х) 5 

2 
Брезичани 

– Марини 
8 

камен 

(м3) 350 5.900,00 

КМ грејде

р (х) 10 

3 

Волар – 

Цикоте – 

мост 

4 

камен 

(м3) 200 3.400,00 

КМ грејде

р (х) 6 

4 
Кончари – 

Буцале 
3 

камен 

(м3) 150 

2.500,00 

КМ 

грејде

р (х) 4 

5 

Редак 

(Р406) – 

Бришево – 

Г. Расавци 

9 

камен 

(м3) 450 7.500,00 

КМ грејде

р (х) 12 

6 

Ц. Долина 

– Совиљи 

– Букова 

Коса  

Ц. Долина 

– Колари – 

Букова 

Коса 

5 

камен 

(м3) 250 

4.200,00 

КМ грејде

р (х) 

7 

7 

Чараково 

– Брђани 

– Пољски 

пут 

4 

камен 

(м3) 150 2.600,00 

КМ грејде

р (х) 5 

8 

Д. 

Драготињ

а – Г. 

Драготињ

а  

6 

камен 

(м3) 250 
4.300,00 

КМ грејде

р (х) 8 

9 

Петров Гај 

– Средња 

Марићка 

4 

камен 

(м3) 180 3.120,00 

КМ грејде

р (х) 6 

1

0 

Пејићи – 

Усорци 
4 

камен 

(м3) 200 3.200,00 

КМ грејде

р (х) 4 

1

1 

Јутрогошт

а – 

Јеловац 

(М-15) 

3,5 

камен 

(м3) 170 2.880,00 

КМ грејде

р (х) 5 

1

2 
2,5 

камен 

(м3) 125 

2.150,00 

КМ 
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Житопром

ет – Доњи 

Гаревци 

грејде

р (х) 
4 

1

3 

Љескаре – 

Калајево - 

Трзна 

4 

камен 

(м3) 200 3.300,00 

КМ грејде

р (х) 5 

1

4 

Пашинац 

– В. 

Паланчиш

те – Б. 

Коса 

4,5 

камен 

(м3) 250 
4.100,00 

КМ грејде

р (х) 6 

1

5 

Козаруша 

– Јаруге 
3 

камен 

(м3) 150 2.500,00 

КМ грејде

р (х) 4 

1

6 

Жути пут – 

Миљаков

ци (Л06-

05) 

2 

камен 

(м3) 100 1.700,00 

КМ грејде

р (х) 3 

1

7 

Чејреци – 

Крпељево 
1,5 

камен 

(м3) 80 1.420,00 

КМ грејде

р (х) 3 

1

8 

Миска 

Глава 

(дом) – 

Ђурићи – 

Горња 

Равска 

(Л03-406) 

8 

камен 

(м3) 360 

6.240,00 

КМ грејде

р (х) 

12 

1

9 

Керића 

брдо 

(Л02-406) 

– Жуне – 

Горња 

Равска 

(Л03-406) 

6 

камен 

(м3) 250 

4.300,00 

КМ грејде

р (х) 

8 

2

0 
Бистрица 

(М-4) – 
2 

камен 

(м3) 100 

1.700,00 

КМ 

Перин 

Бунар 

(Л12) 

грејде

р (х) 
3 

УКУПНО 88 

камен 

(м3) 

414

5 70.030,0

0 КМ грејде

р (х) 
120 

 

Табела 8. План утрошка средстава на одржавању 

макадамских коловоза - 2. приоритет – остали 

путеви у избјегличким насељима 

 

Р

Б 

Путни 

правац 

Дужи

на 

(км) 

Радов

и 

Кол

. 

Износ 

средста

ва 

1 

Насеља 

Аеродром 

и Расадник 

5 

камен 

(м3) 250 

4.300,00 

КМ 

грејде

р (х) 8 

2 

Насеља 

Главице 

(1,2,3,4) и 

Аеродром

ска улица 

5 

камен 

(м3) 250 

4.100,00 

КМ 

грејде

р (х) 6 

3 

Насеља 

Јањића 

пумпа и 

Стари 

воћњак 

5 

камен 

(м3) 250 

4.100,00 

КМ 

грејде

р (х) 6 

4 

Насеља 

Нова 

Орловача, 

Врбице, 

Целпак 

6 

камен 

(м3) 330 

5.520,00 

КМ 

грејде

р (х) 9 

5 
Насеље 

Тополик 
1,5 

камен 

(м3) 80 1.420,00 

КМ грејде

р (х) 3 
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6 

Насеља 

Гаревци и 

Росуље 

3,5 

камен 

(м3) 180 

3.120,00 

КМ 

грејде

р (х) 6 

7 
Насеље 

Каваниште 
1 

камен 

(м3) 70 

1.180,00 

КМ 

грејде

р (х) 2 

8 
Насеље 

Расавци 
1 

камен 

(м3) 70 

1.280,00 

КМ 

грејде

р (х) 3 

УКУПНО 28 

камен 

(м3) 

148

0 25.020,

00 КМ грејде

р (х) 
43 

 

Горе планиране количине и средства су полазна 

основа, одређене су на основу стања путева на дан 

израде овог плана и односе се на један циклус 

санације путева 2. приоритета. Коначне количине и 

средства ће бити позната на основу извјештаја 

надзорног органа, те сталног праћења стања на 

терену, уз могућност реалокације количина по 

путним правцима стим да финансијска вриједност 

изведених радова мора остати у оквиру укупних 

предвиђених средстава.  

4.3. Одржавање банкина, ископ и чишћење 
путних канала 
 

Одржавање банкина подразумјева нивелисање 

истих (допуњавање или машинско скидање 

надвишених банкина тако да буду у нивоу коловоза) 

и формирање попречног нагиба у циљу отицања 

воде са коловоза. 

 

Ископ и чишћење путних канала изводи се тако да 

нивелета канала буде испод нивелете постељице и 

у нагибу који обезбјеђује нормално отицање воде 

без задржавања. 

Планирана средства у укупном износу од 15.000,00 

КМ биће распоређена на бази указаних потреба, 

односно оправданих захтјева. 

4.4. Одржавање путних објеката 
 

Одржавање путних објеката подразумјева поправку, 

замјену и доградњу пропуста, мање поправке на 

мостовима (заштита стубова, замјена и фарбање 

ограда и сл.), санацију оштећења на потпорним 

зидовима и сличне послове.  

За ове намјене планирана су средства у износу од 

10.000,00 КМ и иста ће бити распоређена на бази 

указаних потреба, односно оправданих захтјева.  

4.5. Одржавање саобраћајне сигнализације и 
опреме пута 

 

Одржавање саобраћајне сигнализације и опреме 

пута обухвата радове на поправци семафора, 

саобраћајних знакова, заштитних ограда, аутобуских 

стајалишта и сл. 

Свјетлосна саобраћајна сигнализација поправља се 

одмах по сазнању, а уништена се замјењује у 

најкраћем року. Чишћење и прање расвјетних тијела 

обавља се најмање једном годишње. 

Саобраћајни знакови којима се регулише првенство 

пролаза на раскрсницама замјењују се одмах по 

сазнању да су уклоњени или уништени, а остали 

саобраћајни знакови у најкраћем року. 

Хоризонтална саобраћајна сигнализација третирана 

је програмом заједничке комуналне потрошње. 

За ове намјене планирана су средства у износу од 

60.000,00 КМ и иста ће бити распоређена на бази 

указаних потреба, односно оправданих захтјева.  

4.6. Одржавање вегетације и обезбјеђење 
прегледности 

 

Одржавање вегетације и обезбјеђење прегледности 

обухвата радове не кошењу банкина и уклањању 

растиња у путном појасу које умањује прегледност, 

нарочито у кривинама и на раскрсницама. 
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За ове намјене планирана су средства у износу од 

15.000,00 КМ и иста ће бити распоређена на бази 

указаних потреба, односно оправданих захтјева.  

4.7. Хитне интервенције, ванредно одржавање и 
остали радови на одржавању путева и улица 
 

Хитне интервенције подразумјевају радове који 

могу бити потребни услед непредвидивих догађаја 

на путу или у путном појасу, а односе се на санацију 

клизишта или одрона, поправке путева након 

поплава, успостављање саобраћаја након 

елементарних непогода и тд. 

За хитне интервенције планирана су средства у 

износу од 10.000,00 КМ. 

4.8. Одржавање путева и улица у зимском 
периоду 
 

За зимско одржавање локалних путева, 

некатегорисаних путева и улица у насељима 

предвиђен је износ од 150.000,00 КМ. Овај износ се 

односи на период од 01.01.2021. године до 

15.03.2021. године и на период 15.11.2021. године 

до 31.12.2021. године.  

Зимско одржавање путева и улица утврђује се 

Планом зимске службе за 2020/2021 и 2021/2022 

годину у ком су детаљно одређени путни правци и 

приоритети приликом чишћења снијега и 

спречавања поледице. 

4.9. Рехабилитација путева и улица 
 

Рехабилитација путева и улица подразумјева 

пресвлачење у циљу ојачања коловозне 

конструкције, обнову коловозне конструкције на 

захтјевану носивост и обнову горњег и доњег строја 

пута у границама путног земљишта 

За рехабилитацију путева и улица по овом плану 

нису предвиђена средства јер ће предметни радови 

бити реализовани кроз други Програм. 

 

Рехабилитација путева и улица је планирана у 

периоду од јула до октобра. 

4.10. Заштита путева и улица 
 

Заштита путева подразумјева радове којима се 

спречавају оштећења трупа пута, оштећења путних 

објеката, грађевинских објеката и опреме јавног 

пута, а такође и знатно олакшава и појефтињује 

зимско одржавање путева и улица. Заштита путева 

обухвата ископе одводних канала, уградњу пропуста 

и изградњу мањих мостова, чишћење корита потока 

и рјечица узводно и низводно у циљу спречавања 

заштопавања пропуста и мостова, санацију одрона и 

клизишта, изградњу потпорних зидова и тд. 

За ове намјене планирана су средства у износу од 

10.000,00 КМ. Планирана средства ће бити 

распоређена на основу извјештаја надлежних 

органа, сталног праћења стања на терену и указаних 

потреба. 

5. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА  
 

Одјељење за саобраћај, комуналне послове и 

заштиту животне средине и имовинско стамбене 

послове у сарадњи са надзорним органом, 

комуналоном полицијом, саобраћајном 

инспекцијом и полицијским службеницима ће 

вршити редовне и ванредне прегледе путева и 

путних објеката што ће бити основа за одређивање 

потребних интервенција на одржавању путева и 

објеката.   

У случају да се планирана средства не остваре (план 

прихода) у планираном износу пропорционално ће 

се вршити смањење радова по свим ставкама. 

Планирана средства по ставкама се могу 

прераспоређивати на основу оправданог 

образложења односно указаних потреба. О 

прерасподјели средстава одлучује Градоначелник 

на приједлог Одјељења за саобраћај, комуналне 

послове и заштиту животне средине и имовинско 

стамбене послове. 

Ако по реализацији овог програма преостане 

средстава иста ће бити прераспоређена на Програм 

реконструкције и изградње путева. О прерасподјели 

средстава одлучује Градоначелник. 

Одјељење за саобраћај, комуналне послове и 

заштиту животне средине и имовинско стамбене 

послове је задужено за разрађивање расподјеле 

појединих ставки по путним релацијама, односно по 



403                                                            „СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК“                                         Број: 8/21 

 

 

путевима (улицама) појединачно на основу 

континуалног надзора истих.  

Надзорни органи су у обавези вршити праћење 

извршења појединих ставки расхода у финансијском 

смислу и Одјељењу за саобраћај, комуналне 

послове и заштиту животне средине и имовинско 

стамбене послове достављати мјесечне извјештаје.  

Ако у току 2021. године дође до прекатегризације 

одређених путних праваца одржавање истих 

вршиће се у складу са новом категоријом. 

Прилог годишњем плану одржавања, 

рехабилитације и заштите локалних путева, 

некатегорисаних путева и улица на подручју града 

Приједора за 2021. годину 

Прилог 1. Обједињени динамички план извођења 

радова на одржавању, рехабилитацији и заштити  

путева и улица 

Мјесец Опис послова 

јануар 

зимско одржавање и  

интервентни радови (клизишта, 

одрони, пропусти...) 

фебруар 

зимско одржавање и  

интервентни радови (клизишта, 

одрони, пропусти...) 

март 

зимско одржавање;  

интервентни радови (клизишта, 

одрони, пропусти...); 

одржавање асфалтних коловоза - 1. 

и 2. приоритет (крпање хладном 

масом) и 

одржавање макадамских коловоза 

- 1. приоритет 

април 

одржавање асфалтних коловоза - 1. 

приоритет и 

одржавање макадамских коловоза 

- 1. приоритет 

мај 

одржавање асфалтних коловоза – 2. 

приоритет; 

одржавање макадамских коловоза 

- 2. приоритет и 

одржавање вегетације и 

обезбјеђење прегледности 

јун 

одржавање асфалтних коловоза - 3. 

приоритет; 

одржавање макадамских коловоза 

- 2. приоритет; 

одржавање банкина, ископ и 

чишћење путних канала - 1. 

приоритет и 

одржавање вегетације и 

обезбјеђење прегледности  

јул 

одржавање асфалтних коловоза - 3. 

приоритет; 

одржавање макадамских коловоза 

– 3. приоритет; 

одржавање банкина, ископ и 

чишћење путних канала - 1. и 2. 

приоритет; 

одржавање вегетације и 

обезбјеђење прегледности и 

рехабилитација путева и улица 

август 

одржавање асфалтних коловоза - 1. 

приоритет; 

одржавање макадамских коловоза 

– 1. и 3. приоритет; 

одржавање банкина, ископ и 

чишћење путних канала - 2. и 3. 

приоритет; 

одржавање вегетације и 

обезбјеђење прегледности и 

рехабилитација путева и улица 

септембар 

одржавање банкина, ископ и 

чишћење путних канала - 3. 

приоритет; 
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одржавање вегетације и 

обезбјеђење прегледности и 

рехабилитација путева и улица 

октобар 

одржавање асфалтних коловоза - 2. 

приоритет; 

одржавање макадамских коловоза 

- 2. приоритет (избјегличка насеља) 

и 

рехабилитација путева и улица  

новембар 

одржавање асфалтних коловоза - 1. 

приоритет и 

одржавање макадамских коловоза 

- 1. приоритет 

децембар 

зимско одржавање и 

интервентни радови (клизишта, 

одрони, пропусти...) 

 

Број: 01-022-121/21 ПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Датум: 23.4.2021. године Мирсад Дуратовић,с.р. 

 

149. 

На основу члана 33. Закона о заштити 

ваздуха  („Сл. Гласник РС“, број 124/11 и 46/17), 

члана 39. став 2. тачка 9 Статута Града Приједора 

(„Службени гласник Града Приједор“, број 12/17) и 

члана 137. Пословника Скупштине Града Приједор 

(„Службени гласник Града Приједора“, број 2/18 и 

2/20), Скупштина Града Приједора на 6. сједници 

одржаној 23.4.2021.године, донијела је 

 

ОДЛУКУ 

о усвајању Краткорочног акционог плана за 

смањење загађења ваздуха суспендованим ПМ 10 и 

ПМ 2,5 честицама за град Приједор 

 

 Члан 1. 

Скупштина Града усваја Краткорочни акциони план 

за смањење загађења ваздуха суспендованим ПМ 10 

и ПМ 2,5 честицама за град Приједор. 

 

Члан 2. 

Краткорочни акциони план за смањење загађења 

ваздуха суспендованим ПМ 10 и ПМ 2,5 честицама за 

град Приједор садржи: 

1.Увод  

2.Суспендоване честице  

3.Праћење вриједности квалитета ваздуха 

3.1.Оцјена квалитета ваздуха  

3.2.Мјерне станице за мониторинг квалитета 

ваздуха 

3.3.Методе мјерења  

3.4.Резултати мјерења квалитета ваздуха  

3.5.Град Приједор  

3.5.1. Аутоматска станица за праћење квалитета 

ваздуха на подручју града Приједор  

3.5.2. Дефинисање подручја обухваћеним 

краткорочним планом  

4. Оцјена стања квалитета ваздуха са аспекта 

суспендованих честица 

4.1. Обрада података мјерења ПМ10   

4.2. Обрада података мјерења ПМ2,5   

4.3.Оцјена квалитете ваздуха за период 2016-2019.  

5. Узроци постојећег стања квалитете ваздуха

  

6. Мјере смањења суспендованих честица у ваздуху

  

7. Спровођење краткорочног акционог плана

  

8. Закључак  

9. Прелазне и завршне одредбе 

10. Начин објаве 

11. Попис публикација, документација, радова

  

11.1.Прописи  

11.2.Публикације (годишњи и мјесечни Извјештаји 

РХЗ)   

11.3.Студије, радови и остали документи  

 

Члан 3. 

Краткорочни акциони план за смањење загађења 

ваздуха суспендованим ПМ 10 и ПМ 2,5 честицама за 

град Приједор садржи, саставни је дио ове Одлуке. 

 

Члан 4. 

Одјељење за саобраћај, комуналне послове и 

заштиту животне средине и имовинско-стамбене 

послове израђиваће Извјештај о спровођењу 

краткорочног акционог плана за смањење загађења 
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ваздуха суспендованим ПМ10 и ПМ2.5 честицама за 

град Приједор два пута годишње, у којем ће 

обрадити све достављене извјештаје уређене од 

стране носилаца мјера и поднијети Скупштини града 

Приједор. 

Члан 5. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана, од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града 

Приједор“. 

 

Број: 01-022-104/21 ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 23.4.2021. године Мирсад Дуратовић,с.р. 
 

150. 

На основу члана 54. став 1 Закона о 

пољопривредном земљишту („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 93/06, 86/07, 14/10, 05/12 

и 58/19),  члана 39. Статута Града Приједора 

(„Службени гласник Града Приједора“ број: 12/17) и 

Рјешења Министарства пољопривреде, шумарства и 

пољопирвреде број: 12.03.5-330-13/21 од 

24.03.2021. године, Скупштина Града Приједора, на 

6. сједници одржаној дана 23.04.2021. године, 

доноси 

ОДЛУКУ 
о усвајању Програма коришћења пољопривредног 

земљишта у својини Републике Српске 
на подручју Града Приједор за 2021. годину 

 

I 

Овом Одлуком утврђује се план и начин давања у 

закуп пољопривредног земљишта у својини 

Републике Српске на подручју града Приједрора за 

2021. годину. 

II 

Саставни дио ове Одлуке чине Програм и Рјешење 

Министарства пољопривреде, шумарства и 

пољопривреде Републике Српске. 

 

II 

За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење за 

пољопривреду и рурални развој. 

 

 

IV 

Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у 

„Службеном гласнику Града Приједора“. 

 

Број: 01-022-105/21 ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 23.4.2021. године Мирсад Дуратовић,с.р. 
 

 

ПРОГРАМ 

коришћења пољопривредног земљишта у 

својини Републике Српске за 2021. годину   

 

У В О Д 

 Чланом 54. Закона о пољопривредном 

земљишту (''Службени гласник Републике Српске'', 

број: 93/06, 86/07, 14/10, 5/12 и 58/19), прописано је 

да пољопривредно земљиште у својини Републике 

Српске користи се у складу са годишњим програмом 

коришћења, који доноси скупштина јединице 

локалне самоуправе уз сагласност Министарства 

пољопривреде, шумарства и водопривреде 

Републике Српске. 

Надлежни орган јединице локалне 

самоуправе упутио је Министарству пољопривреде, 

шумарства и водопривреде захтјев за сагласност на 

приједлог Програма. 

 Министарство пољопривреде, шумарства и 

водопривреде је Рјешењем број: 12.03.5-334-13/21 

од 24.03.2021. године дало сагласност Граду 

Приједор на приједлог Програма. 

У складу са наведеним израђен је програм 

коришћења пољопривредног земљишта у својини 

Републике Српске за 2021. годину. 

 

1. НАЧИН ДОДЈЕЛЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ 
ЗЕМЉИШТА  У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

 

У наредним табелама је дат преглед 

пољопривредног земљишта у својини Републике 

Српске по начину додјеле како слиједи: 
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1. Површине земљишта у својини 
Републике Српске по катастарским 
општинама, укупну површину; 

2. Податке о површини додијељеног 
пољопривредног земљишта у својини 
Републике Српске и корисницима 
пољопривредног земљишта; 

3. Површину земљишта планирану за 
давање у закуп. 

 

Табела бр. 1. Површине земљишта у својини 

Републике Српске по катастарским општинама 

 

БР. 
НАЗИВ КАТАСТАРСКЕ 

ОПШТИНЕ 

НЕДОДЈЕЉЕНА 

ПОВРШИНА 

(м²) 

1 АЛИШИЋИ 9286 

2 БИШЋАНИ 28636 

3 БИСТРИЦА 897369 

4 БОЖИЋИ 178594 

5 БРЕЗИЧАНИ 448336 

6 БРИШЕВО 12290 

7 БУСНОВИ 616167 

8 ЧАРАКОВО 17542 

9 ЋЕЛА 19861 

10 ЦИКОТЕ 144375 

11 ЦРНА ДОЛИНА 115028 

12 ДОЊИ ГАРЕВЦИ 314506 

13 ДОЊИ ВОЛАР 925667 

14 ДРАГОТИЊА ДОЊА 33970 

15 ДРАГОТИЊА ГОРЊА 859223 

16 ГАЋАНИ 3151 

17 ГОРЊА РАВСКА 123203 

18 ГОРЊИ ЈЕЛОВАЦ 595257 

19 ГРАДИНА 663795 

20 ХАМБАРИНЕ 213076 

21 ЈЕЛИЋКА 48940 

22 КАМИЧАНИ 1107250 

23 КЕВЉАНИ 98945 

24 КОЗАРАЦ 2563608 

25 КОЗАРУША 1874940 

26 КРИВАЈА 51119 

27 ЛАМОВИТА 622187 

28 ЉЕСКАРЕ 197979 

29 ЉУБИЈА 133210 

30 МАЛО ПАЛАНЧИШТЕ 19417 

31 МАРИЋКА 93210 

32 МАРИНИ 329615 

33 МИЉАКОВЦИ 120672 

34 МИСКА ГЛАВА 245402 

35 НИШЕВИЋИ 289989 

36 НИШТАВЦИ 127644 

37 ОМАРСКА 886525 

38 ОРЛОВЦИ 1454021 

39 ПЕЈИЋИ 263757 

40 ПЕТРОВ ГАЈ 4955 

41 ПРИЈЕДОР 1 2021006 

42 ПРИЈЕДОР 2 1838770 

43 ПУХАРСКА 12361 

44 РАКЕЛИЋИ 33334 

45 РАКОВЧАНИ 54211 

46 РАСАВЦИ 182396 

47 РИЗВАНОВИЋИ 59299 

48 САНИЧАНИ 1519 

49 ШУРКОВАЦ 2812 
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50 ТОМАШИЦА 98952 

51 ТРНОПОЉЕ 209723 

52 ВЕЛИКО ПАЛАНЧИШТЕ 100112 

53 ВРАГОЛОВО ЈУТРОГОШТА 80058 

54 ЗБЈЕГ 244618 

55 ЗЕЦОВИ 527 

 
УКУПНО 21492106 

 

Табела бр.2. Површини додијељеног 

пољопривредног земљишта у својини Републике 

Српске и корисницима пољопривредног земљишта 

 

НАЗИВ 

КОРИСНИКА ДОДЈЕЉЕНО м² 

ВРСТА 

УГОВОРА  

Арифагић 

Инвестмент ДОО 596323 концесија  

Природно биље 

ДОО 343478 концесија  

Балтић Љубан 56978 закуп  

Браћа 

Паратушић 407218 закуп  

Ђурђевић 

Жељко 143157 закуп  

Фарма Балтић 479860 закуп  

Фарма Дарда 131725 закуп  

Фарма Карајица 196943 закуп  

Фарма МГ 149531 закуп  

Фарма 

Шкундрић 479835 закуп  

Форић Бегија 10236 закуп  

Гајић Душан 5592 закуп  

Гранатић 

Миодраг 169960 закуп  

Јањић Драган 438694 закуп  

Карајица Наташа 134664 закуп  

Лазић Драшко 166145 закуп  

Лазић Мирко 15039 закуп  

Марјановић 

Горан 137091 закуп  

Марјановић 

Здравко 17098 закуп  

Милетић 

Божица 60466 закуп  

Милетић 

Љиљана 157952 закуп  

Пађан Биљана 85439 закуп  

Паратушић Суад 233241 закуп  

Радета Сава 6961 закуп  

Расадник 

Вучковић 158676 закуп  

Шкундрић 

Милан 437255 закуп  

Велаула Душан 73825 закуп  

Вучковић Драган 122390 закуп  

Вујковић Радивој 27970 закуп  

УКУПНО 5443742   

 

Табела бр. 3. Површина земљишта планирану за 

давање у закуп 

БР. 

НАЗИВ КАТАСТАРСКЕ 

ОПШТИНЕ  

ПЛАНИРАНО ЗА 

ЗАКУП (м²) 

1 БИСТРИЦА 614831 

2 БРЕЗИЧАНИ 177956 

3 БУСНОВИ 377570 

4 ДОЊИ ГАРЕВЦИ 194622 

5 ХАМБАРИНЕ 44573 
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6 КАМИЧАНИ 40961 

7 КОЗАРАЦ 260462 

8 КОЗАРУША 1109054 

9 ЛАМОВИТА 223616 

10 НИШЕВИЋИ 39904 

11 ОМАРСКА 199468 

12 ОРЛОВЦИ 198293 

13 ПРИЈЕДОР 2 177025 

14 ТОМАШИЦА 72963 

  УКУПНО: 3731298 

 

2. КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ОД НАПЛАЋЕНЕ 
НАКНАДЕ 
 
Средства од наплаћене накнаде по основу 

промјене намјене пољопривредног земљишта у 

непољопривредне сврхе, средства од закупнине и 

концесионе накнаде за коришћење земљишта у 

својини Републике Српске, која су приход буџета 

јединице локалне самоуправе, користе се за 

сљедеће намјене: 

1. Израду Основа општине; 
2. Оспособљавање и уређење 

пољопривредних земљишта која су 
деградирана, запуштена, која су лошијег 
квалитета или су неплодна; 

3. За поправку и побољшање плодности 
земљишта; 

4. За спровођење противерозивних мјера и 
мелиорације пољопривредног 
земљишта слабијег квалитета; 

5. За спровођење поступка комасације и 
6. За спровођење поступка додјеле 

пољопривредног земљишта у својини 
Републике Српске у закуп. 

Јединице локалне самоуправе достављају 

Министарству пољопривреде, шумарства и 

водопривреде Републике Српске годишњи 

извјештај о коришћењу средстава. 

3. РЕАЛИЗАЦИЈА И НОСИОЦИ ПРОВОЂЕЊА 
ПРОГРАМА 
 

Носиоци провођења Програма су Одјељење 

за пољопривреду и рурални развој и Министарство 

пољопривреде, шумарства и водопривреде 

Републике Српске. 

Површине пољопривредног земљишта 

намијењеног за концесије проводи Министарство 

пољопривреде, шумарства и водопривреде 

Републике Српске, а земљиште ће се додјељивати у 

складу са Законом о концесијама (''Службени 

гласник Републике Српске'', број: 59/13, 16/18 и 

70/20). 

 Површине пољопривредног земљишта 

намијењеног за давање у закуп проводи Одјељење 

за пољопривреду и рурални развој, а земљиште ће 

се додјељивати у складу са Законом о 

пољопривредном земљишту (''Службени гласник 

Републике Српске'', број: 93/06, 86/07, 14/10, 5/12 и 

58/19) и Правилником о поступку давања 

пољопривредног земљишта у закуп (''Службени 

гласник Републике Српске'', број: 47/12, 65/15, 45/16 

и 115/18). 

 

Број: 01-022-105/21 ПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Датум: 23.4.2021. године Мирсад Дуратовић,с.р. 

 

                  

151. 

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 План 

имплементације Интегралне стратегије развоја 

града (2014-2024.године) за период 2021-2023. 

година, Скупштина града Приједора је на 6. 

сједници, одржаној 23.4.2021. године, донијела  

 

ЗАКЉУЧАК 

о усвајању Плана имплементације Интегралне 

стратегије развоја града (2014-2024.године) за 

период 2021-2023. година 
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1. Скупштина града Приједора усваја План 

имплементације Интегралне стратегије 

развоја града (2014-2024.године) за период 

2021-2023. година. 

 
2. Овај Закључак ступа на снагу даном 

објављивања у „Службеном гласнику Града 

Приједора“. 

 

Број: 01-022-107/21 ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 23.4.2021. године Мирсад Дуратовић,с.р. 
 

                                                                                                                                          

152. 

                 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 План 

капиталних инвестиција града Приједор за период 

2021-2023. година, Скупштина града Приједора је на 

6. сједници, одржаној 23.4.2021. године, донијела  

 

ЗАКЉУЧАК 

о усвајању Плана капиталних инвестиција града 

Приједор за период 2021-2023. година 

 

 

1. Скупштина града Приједора усваја План 

капиталних инвестиција града Приједор за 

период 2021-2023. година. 

 

2. Овај Закључак ступа на снагу даном 

објављивања у „Службеном гласнику Града 

Приједора“. 

 

Број: 01-022-108/21 ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 23.4.2021. године Мирсад Дуратовић,с.р. 
 

 
 

153. 

                 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 

Извјештај о раду Правобранилаштва Републике 

Српске – Сједиште замјеника правобраниоца, 

Приједор за 2020. годину, Скупштина града 

Приједора је на 6. сједници, одржаној 23.4.2021. 

године, донијела  

 

ЗАКЉУЧАК 

о усвајању Извјештаја о раду Правобранилаштва 

Републике Српске – Сједиште замјеника 

правобраниоца, Приједор за 2020. годину 

 

 

1. Скупштина града Приједора усваја Извјештај 

о раду Правобранилаштва Републике Српске 

– Сједиште замјеника правобраниоца, 

Приједор за 2020. годину. 

 
2. Овај Закључак ступа на снагу даном 

објављивања у „Службеном гласнику Града 

Приједора“. 

 

Број: 01-022-109/21 ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 23.4.2021. године Мирсад Дуратовић,с.р. 
 

                                                                                                                                          

154. 

                 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 раду ЈУ Народна библиотека 

„Ћирило и Методије“ за 2020. годину, Скупштина 

града Приједора је на 6. сједници, одржаној 

27.4.2021. године, донијела  
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ЗАКЉУЧАК 

о усвајању Информације о раду ЈУ Народна 

библиотека „Ћирило и Методије“ за 2020. годину 

 

1. Скупштина града Приједора усваја 

Информацију о раду ЈУ Народна библиотека 

„Ћирило и Методије“ за 2020. годину. 

 
2. Овај Закључак ступа на снагу даном 

објављивања у „Службеном гласнику Града 

Приједора“. 

 

Број: 01-022-110/21 ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 27.4.2021. године Мирсад Дуратовић,с.р. 
 

                                                                                                                                     

155. 

                 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 раду ЈУ Музеј Козаре  Приједор за 

2020. годину, Скупштина града Приједора је на 6. 

сједници, одржаној 27.4.2021. године, донијела  

 

ЗАКЉУЧАК 

о усвајању Информације о раду ЈУ Музеј Козаре  

Приједор за 2020. годину 

 

1. Скупштина града Приједора усваја 

Информацију о раду ЈУ Музеј Козаре  

Приједор за 2020. годину. 

 
2. Овај Закључак ступа на снагу даном 

објављивања у „Службеном гласнику Града 

Приједора“. 

 

 

Број: 01-022-111/21 ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 27.4.2021. године Мирсад Дуратовић,с.р. 
 

156. 

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 

Извјештај о раду ЈУ Позориште „Приједор“ Приједор  

за 2020. годину, Скупштина града Приједора је на 6. 

сједници, одржаној 27.4.2021. године, донијела  

 

ЗАКЉУЧАК 

о усвајању Извјештајa о раду ЈУ Позориште 

„Приједор“ Приједор  за 2020. годину 

 

 

1. Скупштина града Приједора усваја Извјештај 

о раду ЈУ Позориште „Приједор“ Приједор  

за 2020. годину. 

 
2. Овај Закључак ступа на снагу даном 

објављивања у „Службеном гласнику Града 

Приједора“. 

 

Број: 01-022-112/21 ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 27.4.2021. године Мирсад Дуратовић,с.р. 

 
                                                                                                                                         

157. 

                 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 

Извјештај о раду ЈУ Галерија „Сретен Стојановић“ 

Приједор за 2020. годину, Скупштина града 

Приједора је на 6. сједници, одржаној 27.4.2021. 

године, донијела  

 

ЗАКЉУЧАК 

о усвајању Извјештајa о раду ЈУ Галерија „Сретен 

Стојановић“ Приједор  за 2020. годину 
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1. Скупштина града Приједора усваја Извјештај 

о раду ЈУ Галерија „Сретен Стојановић“ 

Приједор за 2020. годину. 

 
2. Овај Закључак ступа на снагу даном 

објављивања у „Службеном гласнику Града 

Приједора“. 

 

Број: 01-022-113/21 ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 27.4.2021. године Мирсад Дуратовић,с.р. 
 

                                                                                                                                   

158. 

                 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 

Извјештај о раду ЈЗУ Дом здравља Приједор за 2020. 

годину, Скупштина града Приједора је на 6. 

сједници, одржаној 27.4.2021. године, донијела  

 

ЗАКЉУЧАК 

о  усвајању Извјештајa о раду ЈЗУ Дом здравља 

Приједор за 2020. годину 

 

 

1. Скупштина града Приједора усваја Извјештај 

о раду ЈЗУ Дом здравља Приједор за 2020. 

годину. 

 
2. Овај Закључак ступа на снагу даном 

објављивања у „Службеном гласнику Града 

Приједора“. 

 

 

Број: 01-022-115/21 ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 27.4.2021. године Мирсад Дуратовић,с.р. 
 

  

                                                                                                                                      

159. 

                 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 

Извјештај о раду ЈУ Центар за социјални рад 

Приједор за 2020. годину, Скупштина града 

Приједора је на 6. сједници, одржаној 27.4.2021. 

године, донијела  

 

ЗАКЉУЧАК 

о  усвајању Извјештајa о раду ЈУ Центар за 

социјални рад Приједор за 2020. годину 

 

 

1. Скупштина града Приједора усваја Извјештај 

о раду ЈУ Центар за социјални рад Приједор 

за 2020. годину. 

 
2. Овај Закључак ступа на снагу даном 

објављивања у „Службеном гласнику Града 

Приједора“. 

 

Број: 01-022-117/21 ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 27.4.2021. године Мирсад Дуратовић,с.р. 
 

                                                                                                                                         

160. 

                 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 

Извјештај о раду ГО Црвени крст Приједор за 2020. 

годину, Скупштина града Приједора је на 6. 

сједници, одржаној 27.4.2021. године, донијела  

 

ЗАКЉУЧАК 

о  усвајању Извјештајa о раду ГО Црвени крст 

Приједор за 2020. годину 
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1. Скупштина града Приједора усваја Извјештај 

о раду ГО Црвени крст Приједор за 2020. 

годину. 

 
2. Овај Закључак ступа на снагу даном 

објављивања у „Службеном гласнику Града 

Приједора“. 

 

Број: 01-022-118/21 ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 27.4.2021. године Мирсад Дуратовић,с.р. 
                                                                                                                                     

 

АКТИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

 

64. 

На основу члана 82. став 3. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник Републике Српске", 
број: 97/16 и 36/19), члана 11. Закона о социјалној 
заштити („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 37/12, 90/16 и 94/19) и члана 89. Статута Града 
Приједор („Службени гласник Града Приједор“, 
број: 12/17), Градоначелник Приједора, доноси 
 

ПРАВИЛНИК 
о додјели новчане помоћи из буџета Града 

Приједор социјално угроженим породицама са 
троје и више дјеце 

 
 

Члан 1. 

Овим правилником утврђују се услови, начин и 
поступак за додјелу новчане помоћи из буџета Града 
Приједор социјално угроженим породицама са 
троје и више дјеце од којих је бар једно малољетно 
(у даљем тексту: подносилац захтјева). 

Новчана помоћ има за циљ ублажавање тешке 
материјалне ситуације подносиоца захтјева када 
није довољна подршка ЈУ „Центар за социјални рад“ 
Приједор, остварена у складу са Законом о 
социјалној заштити и Законом о дјечијој заштити. 

Члан 2. 

Новчана помоћ додјељује се подносиоцу захтјева 
који се налази у стању тренутне социјалне 
угрожености, коју не може самостално да 
превазиђе, посебно када је ријеч о: 

а) задовољавању основних животних потреба; 

б) смрти једног или више чланова породице у 
посебним околностима; 

в) породицама којима је у изузетно тешким 
случајевима потребна набавка покућства; 

г) учешће у трошковима основних комуналних 
услуга (прикључак воде или струје); 

д) другим непредвидивим околностима. 

Члан 3. 

Због ограничености средстава, која се за ову 
намјену издвајају, приоритет код додјеле новчане 
помоћи имају: 

а) корисници права на новчану помоћ и корисници 
права на додатак за помоћ и његу другог лица,  у 
складу са Законом о социјалној заштити; 

б) корисници права на додатак за дјецу и 
матерински додатак у складу са Законом о дјечијој 
заштити; 

в) родитељи који задовољавају потребе дјеце 
самостално, без другог родитеља. 

Члан 4. 

Уз захтјев за додјелу  новчане помоћи подносилац 
захтјева је дужан приложити оригинале или 
овјерене копије сљедећих докумената: 

а) фотокопију личне карте; 

б) фотокопију текућег рачуна; 

в) изводе из матичне књиге рођених за малољетну 
дјецу; 

г) доказ о броју чланова породичног домаћинства 
(кућна листа); 

д) фотокопија рјешења о додијељеном праву из 
области социјалне заштите или социјална анамнеза 
издате од стране ЈУ „Центар за социјални рад“ 
Приједор; 

ђ) увјерење Завода за запошљавање о 
незапослености или увјерење Пореске управе 
Републике Српске Подручни центар Приједор, да 
лице није остварило приходе у посљедњих 6 
мјесеци; 

е) доказе о висини примања чланова породице (чек 
од посљедње примљене пензије, инвалиднине, 
платне листе и слично). 
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Члан 5. 
Захтјев за додјелу новчане помоћи подноси се на 

прописаном обрасцу, путем шалтера за пријем 

поднесака Градске управе Града Приједор, 

Одјељењу за друштвене дјелатности, а исти се може 

пронаћи на званичном сајту Града Приједор и на 

Инфо пулту Градске управе Приједор.  

Члан 6. 

Захтјеве за додјелу новчане помоћи из буџета Града 
Приједор социјално угроженим породицама са 
троје и више дјеце разматра Комисија за додјелу 
новчане помоћи (у даљем тексту: Комисија). 

Комисију именује Градоначелник. 

Комисија се састоји од предсједника и два члана. 

Административне, техничке и стручне послове за 
Комисију из става 1. овог члана, обављаће 
Одјељење за друштвене дјелатности. 

Члан 7. 

На приједлог Комисије, Градоначелник доноси 
закључак којим се одобрава исплата новчане 
помоћи. 

За реализацију закључка из става 1. овог члана, 
задужује се Одјељење за друштвене дјелатности и 
Одјељење за финансије. 

Члан 8. 

Утврђени износ новчане помоћи који се додјељује 
социјално угроженој породици са троје и више дјеце 
је у висини до 500,00 КМ. 

Породица може ову врсту помоћи остварити једном 

у току године. 

Исплата новчане помоћи вршиће се путем текућег 

рачуна, на име подносиоца захтјева. 

Изузетно, Градоначелник, због посебних околности, 
може на приједлог Комисије, одобрити  новчану 
помоћ у већем износу, с тим да исти не може прећи 
двоструки износ из става 1. овог члана. 

Члан 9. 

Висина и број одобрених новчаних помоћи зависи 
од расположивих средстава планираних у буџета 
Град Приједор за наведену намјену. 

 

Члан 10. 

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

 
 

Број: 02-40-1419/21 

Приједор,  

Датум: 26.3.2021. године   

 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Далибор Павловић, с.р. 

65. 
На основу члана  125. став 2. Закона о 

службеницима и намјештеницима у органима 
јединице локалне самоуправе („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16), члана 11. став 2. 
Правилника о дисциплинској и материјалној 
одговорности запослених у градској, односно 
општинској управи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 11/17) и члана 89.  Статута Града 
Приједор („Службени гласник Града Приједор“, 
број: 12/17), Градоначелник Града Приједор, доноси 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о именовању Дисциплинске комисије Градске 

управе Приједор 
 

I 
 Именује се Комисија за спровођење 

дисциплинског поступка (у даљем тексту: Комисија) 
у Градској управи Приједор,  у следећем саставу: 

 
1. Нада Зорић -  предсједник, 
2. Сандра Жигић - замјеник предсједника, 
3. Горан Кецман - члан, 
4. Невена Билбија - замјеник члана, 
5. Раденко Петрић - члан 
6. Мирослав Крнета - замјеник члана, 
7. Александар Петровић -  члан, 
8. Бојан Штрбац - замјеник члана,  
9. Марко Топић - члан и 

     10. Алма Бектић - замјеник члана. 
 

II 
 Задатак Комисије из тачке I овог рјешења је 

вођење дисциплинског поступка за утврђивање 
дисциплинске одговорности за повреде радних 
дужности запослених у Градској управи Приједор и 
спровођење других радњи које су јој стављене у 
надлежност Правилником о дисциплинској и 



414                                                            „СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК“                                         Број: 8/21 

 

 

материјалној одговорности запослених у градској, 
односно општинској управи („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 11/17). 

 
III 

Комисија се именује на период од двије године. 
 

IV 
 Ступањем на снагу овог рјешења престаје да 

важи Рјешење о именовању Дисциплинске 
комисије, број:02-111-5/18 od 10.1.2018. године.  

 
V 

Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику Града 
Приједор“. 

 
Број: 02-111-102/21 

Приједор,  

Датум: 25.3.2021. године   

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Далибор Павловић, с.р. 

 
 

66. 

На основу члана 59. став 1. тачка 12. Закона 

о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 

19. став 1. тачка 2. Закона о систему јавних 

служби („Службени гласник Републике Српске“, 

број: 68/07, 109/12 и 44/16) и члана 69. став 1. 

тачка 14. Статута Града Приједор („Службени 

гласник Града Приједор“, број: 12/17), 

Градоначелник Града Приједор, доноси 

 

ОДЛУКУ 

о давању сагласности на Статут Јавне установе 
Позориште „Приједор“ у Приједору  

 

I 

Даје се сагласност на Статут Јавне установе 

Позориште „Приједор“ у Приједору, број: 49/21 

од 7.4.2021. године. 

II 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града 

Приједор“. 

 

Број: 02-023-4/21 

Приједор,  

Датум: 9.4.2021. године   

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Далибор Павловић, с.р. 

67. 

На основу члана 17. став 1. тачка 1. Закона о 
систему јавних служби („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 68/07, 109/12 и 44/16), 
члана 19. став 1. Закона о позоришној дјелатности 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 92/16) 
и члана 13. став 1. Одлуке о усклађивању Одлуке о 
организовању Јавне установе Позориште 
„Приједор“ у Приједору („Службени гласник Града 
Приједор“, број: 13/07, 6/11, 9/13 и 6/21), Управни 
одбор Јавне установе Позориште „Приједор“ у 
Приједору, на сједници одржаној дана 07.04.2021. 
године, доноси 
 

СТАТУТ 
Јавне установе Позориште „Приједор“ у Приједору  

 
 
I Основне одредбе 
 

Члан 1. 
Јавна установа Позориште „Приједор“ у 

Приједору (у даљем тексту: Позориште) je културно-
умјетничка установа која обавља позоришну 
дјелатност као дјелатност од општег интереса. 
 

Члан 2. 
Позориште је установа у области културе кoја 

се бави прикупљањем и јавним приказивањем 
драмских, оперских, балетских, музичких, 
луткарских и других позоришних дјела те 
организовањем других културних садржаја, као што 
су: концерти, промоције, изложбе, пригодни 
програми и слично. 
 

II Оснивач, назив и сједиште 

Члан 3. 
(1) Оснивач Позоришта је Град Приједор (у 

даљем тексту: Оснивач). 
(2) Назив установе је: Јавна установа Позориште 

„Приједор“ у Приједору. Скраћени  
назив фирме је ЈУ Позориште „Приједор“ у 
Приједору. 

(3) Сједиште Позоришта је у Приједору, улица 
Бранислава Нушића број 11. 

(4) О промјени назива и сједишта Позоришта 
одлучује Управни одбор уз претходну  

сагласност Оснивача. 
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Члан 4. 
(1) Позориште има свој печат и штамбиљ. 
(2) Печат је округлог облика са текстом по рубу - 

Јавна установа Позориште  
„Приједор“ у Приједору, а у средини печата је знак 
Позоришта. 

(3) Штамбиљ је правоугаоног облика и садржи 
исти текст као и печат. 
 

III Заступање и представљање 

Члан 5. 
(1) Позориште заступа и представља директор. 
(2) Директор Позоришта може, путем 

пуномоћи, пренијети одређена овлаштења 
за заступање на радника Позоришта или 
друго физичко лице. 

 
IV Правни положај 
 

Члан 6. 
Позориште има својство правног лица и у 

промету са трећим лицима иступа у своје име и за 
свој рачун у оквиру своје дјелатности. За обавезе 
настале у правном промету, Позориште наступа и 
одговара без ограничења, свим средствима којима 
располаже. 

 
V Дјелатност 
 

Члан 7. 
(1) Позориште обавља сљедеће дјелатности:  

58.19  Остала издавачка дјелатност, 
82.30  Организација састанака и пословних сајмова, 
90.01  Извођачка умјетност, 
90.02  Помоћне дјелатности у извођачкој умјетности, 
90.03  Умјетничко стваралаштво и 
90.04  Рад умјетничких објеката. 

(2) Позориште, поред наведених дјелатности, 
може обављати и друге дјелатности у  

мањем обиму, које доприносе ефикаснијем и 
квалитетнијем кориштењу радних, просторних и 
других капацитета и опреме. 

 
Члан 8. 

(1) Позориште може да промјени дјелатност ако 
испуњава за то прописане услове. 

(2) О промјени дјелатности одлучује Оснивач на 
приједлог Управног одбора. 

 
VI План и годишњи програм рада 

Члан 9. 
(1) Позориште доноси план и годишњи програм 

рада. План и годишњи програм рада  
доноси се за период од једне календарске године.  

(2) У циљу реализације плана и годишњег 
програма рада, доносе се оперативни  

планови за краћи период, уколико је то неопходно. 
 

Члан 10. 
Планом и годишњим програмом рада 

утврђују се циљеви развоја и унапређења 
дјелатности Позоришта, као и обим и динамика 
послова који ће бити обављани у планираном 
периоду.  

 
Члан 11. 

(1) План и годишњи програм рада, финансијски 
план и позоришни репертоар усваја  

Управни одбор на приједлог директора, а 
оперативне планове доноси директор. 

(2) Директор Позоришта доставља Оснивачу 
план и годишњи програм рада и  

финасијски план и позоришни репертоар најкасније 
до краја октобра текуће године за сљедећу годину, а 
извјештај о њиховом извршавању најкасније до 31. 
јануара наредне године. 

 
 

Члан 12. 

(1) За реализацију плана и програма као и 
оперативних планова, одговоран је  

директор Позоришта. 
(2) Управни одбор најмање два пута 

годишње разматра реализацију и 
извршавање  

усвојених планова и програма и предузима 
одговарајуће мјере за њихово извршење. 
VII Средства Позоришта 
 

Члан 13. 
(1) Средства за рад Позоришта чине основна и 

обртна средства. 
(2) Средства из претходног става припадају 

Оснивачу. 
 

Члан 14. 
(1) Средства за рад Позоришта обезбјеђују се 

из: 
1) буџета Оснивача, 
2) буџета Републике, 
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3) прихода остварених дјелатношћу 
Позоришта, 

4) прихода оставрених по основу спонзорства, 
поклона, задужбина, маркетинга и 

5) прихода остварених изнајмљивањем 
властитог простора и опреме. 

 
 
VIII Међусобна права и обавезе Оснивача и 
Позоришта 
 

Члан 15. 
Оснивач испуњава обавезе преузете 

оснивачким актом у погледу обезбјеђивања 
почетних финансијских средстава и трајних извора 
финансирања редовне дјелатности Позоришта.  

 
Члан 16. 

Поред обавеза из претходног члана, 
Оснивач: 

1) доноси одлуку о оснивању, 
2) даје сагласност на годишњи програм рада 

и финансијски план, 
3) даје сагласност на статут и његове 

евентуалне измјене, 
4) разматра и усваја годишњи извјештај о 

пословању и годишњи обрачун, 
5) даје сагласност на акт о организацији и 

систематизацији радних мјеста, 
6) именује и разрјешава чланове Управног 

одбора, 
7) именује и разрјешава директора. 

 
IX  Организација 
 

Члан 17. 
Организациону структуру Позоришта чине: 

Умјетничка служба, Техничка служба и Заједничка 
служба. 

 
Члан 18. 

Дјелокруг рада, као и друга питања 
унутрашње организације Позоришта, регулишу се 
актом о унутрашњој организацији и систематизацији 
радних мјеста. 
 
X Органи Позоришта 

 
Члан 19. 

Органи Позоришта су: 
1) Управни одбор,  
2) Директор и 

3) Умјетнички савјет. 
1. Управни одбор 

 
Члан 20. 

(1) Управни одбор је орган управљања 
Позоришта. 

(2) Управни одбор има три члана које именује 
и разрјешава Скупштина Града  

Приједор, на период од четири године, након 
спроведеног поступка јавне конкуренције. 

(3) Чланови управног одбора именују се из 
реда позоришних и других умјетника, 

истакнутих јавних и културних радника и успјешних 
привредника. 

(4) Чланови Управног одбора не могу бити из 
реда запослених у Позоришту. 

(5) Предсједник Управног одбора бира се из 
реда чланова управног одбора. 

(6) Управни одбор доноси пословник о раду, 
којим се регулише конституисање  

управног одбора, избор предсједника и друга 
питања неопходна за рад управног одбора. 

 
Члан 21. 

За члана Управног одбора може бити 
изабрано лице које има: 

1) завршен први циклус студија у трајању од 
четири године и остварених 240 ECTS 
бодова или еквивалент, друштвеног смјера, 

2) најмање три године радног искуства у 
струци, 

3) стручно знање из културне дјелатности. 
 

Члан 22. 
(1) Управни одбор обавља сљедеће послове: 

1) доноси статут, 
2) доноси пословник о раду, 
3) одлучује о пословању, 
4) разматра и усваја извјештај о пословању и 

годишњи обрачун, 
5) доноси план и годишњи програм рада и 

финансијски план,  
6) одлучује о кориштењу средстава у складу са 

законом и статутом, 
7) врши друге послове утврђене Законом о 

позоришној дјелатности и овим статутом. 
(2) Управни одбор за свој рад одговaра 

Оснивачу. 
 

Члан 23. 
(1) Својство члана Управног одбора престаје 

истеком мандата, оставком или  
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разрјешењем. 
(2) Чланови Управног одбора могу бити 

разријешени прије истека мандата: 

1) на лични захтјев, 

2) ако члан Управног одбора неоправдано 
одсуствује са сједница, не извршава своје 
обавезе или несавјесним радом онемогућава 
рад управног одбора и 

3) ако Управни одбор доноси незаконите 
одлуке или не доноси одлуке које је на 
основу закона и овог статута дужан да 
доноси. 

 
2. Директор 

 
Члан 24. 

(1) Директор је орган руковеђења Позоришта. 
(2) Директора Позоришта именује и разрјешава 

Скупштина Града Приједор, на  
период од четири године, након спроведеног 
поступка јавне конкуренције. 
 

Члан 25. 
За директора Позоришта може бити 

изабрано лице које има: 
1) завршен први циклус студија у трајању од 

четири године и остварених 240 ECTS бодова 
или еквивалент из области хуманистичких, 
односно друштвених наука,  

2) најмање пет година радног искуства у струци, 
3) предложен програм рада и показатеље у 

остваривању резултата рада у области 
позоришног и културног стваралаштва, 
менаџменту и финасијском пословању. 

 
Члан 26. 

(1) Директор обавља сљедеће послове: 
1) руководи Позориштем, 
2) представља и заступа Позориште и одговоран 

је за законитост рада Позоришта, 
3) доноси правилник којим се уређује 

унутрашња организација и систематизација  
радних мјеста у Позоришту,  

4) одлучује о заснивању и престанку радног 
односа запослених у Позоришту, као и о 
њиховом распоређивању, 

5) брине о правима и обавезама запослених, 
6) одлучује о ангажману драмских умјетника – 

спољних сарадника по уговору, 
7) поставља и разрјешава умјетничког 

руководиоца умјетничке организационе 

јединице, као и друге руководиоце сектора и 
служби, 

8) обавља и друге послове утврђене Законом о 
позоришној дјелатности и овим статутом. 

(2) Директор за свој рад одговара Управном 
одбору и Оснивачу. 

 
Члан 27. 

(1) Дужност директора престаје: 
1) истеком мандата, 
2) на лични захтјев - оставком, 
3) стицањем услова за престанак радног односа 

у складу са прописима који регулишу радне 
односе и 

4) разрјешењем. 
(2) Директор ће бити разријешен прије истека 

мандата у случају да: 
1) не извршава обавезе утврђене овим статутом 

и другим прописима, 
2) надлежни орган утврди да директор 

располаже средствима Позоришта, 
пословним простором, опремом и имовином 
Позоришта на незаконит начин и 

3) Позориште не остварује циљеве због којих је 
основано. 

 
3. Умјетнички савјет 

 
Члан 28. 

(1) Умјетнички савјет је савјетодавно тијело 
директора Позоришта, које прати израду  

и реализацију програма рада, програмско-
позоришног репертоара и друга стручна питања од 
значаја за рад Позоришта. 

(2) Умјетнички савјет Позоришта именује 
директор Позоришта, уз претходну  

сагласност Оснивача.  
(3) Мандат чланова умјетничког савјета траје до 

краја мандата директора. 
(4) Умјетнички савјет чини седам чланова, од 

којих је пет чланова из реда истакнутих  
умјетника и других ствараоца из области умјетности 
и културе који нису запослени у Позоришту и два 
члана која су представници умјетничког ансамбла 
Позоришта. 

 
Члан 29. 

(1) Умјетнички савјет врши сљедеће послове: 
1) разматра и предлаже директору Позоришта 

умјетничку концепцију Позоришта, 
2) разматра и предлаже директору Позоришта 

смјернице репертоарске политике, 
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3) разматра и предлаже директору годишњи 
репертоарски план и програм Позоришта, 

4) врши оцјену понуђених идеја и естетско 
вредновање дјела које Позориште премијерно 
уврштава на репертоар и дјела гостујућих 
позоришта, 

5) ради превенције злоупотребе јавности и 
нарушавања угледа Позоришта, даје приједлог 
директору Позоришта за гостовање умјетника 
из земље и иностранства и 

6) обавља друге послове од интереса за 
Позориште и позоришну дјелатност. 

(2) Извјештај о пословима из става 1. овог члана 
подноси се директору Позоришта у  

писаној форми. 
 

Члан 30. 
(1) Својство члана умјетничког савјета престаје 

истеком мандата, оставком или  
разрјешењем. 
 
XI Јавност рада 
 

Члан 31. 
(1) Рад Позоришта је јаван.  
(2) Информисање јавности у надлежности је 

директора Позоришта, као и лица које  
он овласти.  
 

XII Општи акти Позоришта 
 

Члан 32. 
(1) Поред Статута као основног општег акта, 

Позориште доноси опште акте којима  
се уређује: 

1) унутрашња организација и систематизација 
радних мјеста, 

2) заштита на раду, 
3) архивска грађа и 
4) кућни ред. 

(2) У Позоришту се доносе и други општи акти 
чија обавеза произилази из Закона о  

раду и других прописа. 
 

Члан 33. 
Иницијативу за доношење, измјену и допуну 

Статута, односно другог општег акта могу покренути: 
директор, Управни одбор и Оснивач. 
 
 
 

Члан 34. 
Измјене и допуне Статута врше се одлуком 

на начин и по поступку предвиђеном за доношење 
истог. 
 
XIII – Прелазне и завршне одредбе 
 

Члан 35. 
Надзор над законитошћу рада Позоришта 

врши Оснивач. 
 

Члан 36. 
Ступањем на снагу овог статута престаје да 

важи Статут Јавне установе Позориште „Приједор“ у 
Приједору број: 25/17 од 6. фебруара 2017. године. 

 
Члан 37. 

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

 

       
Број: 49/21  

Приједор,  

Датум: 7.4.2021. године   

ПРЕДСЈЕДНИК 

УПРАВНОГ ОДБОРА 

        Вера Шкорић, с.р. 

   
 
68. 

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

РЈЕШЕЊЕ 
о именовању чланова Привредног савјета Града 

Приједора 
 
I 

       Именују се чланови Привредног савјета Града 
Приједора у сљдећем саставу: 
 

1. Раде Росић, в.д. начелника Одјељења за 
привреду и  

              предузетништво,..........................предсједник 
Привредног савјета,  

2. Александар Дрљача, в.д. директора Агенције 
за економски развој града 
 Приједора „ПРЕДА-ПД“  
Приједор,...................замјеник предсједника 
Привредног савјета, 
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3. Лазар Гајић, Савјетник градоначелника за 
капитална улагања и 
инфраструктуру,................................................
.......................................................  члан, 

4. Данијел Зрнић, в.д. начелника Одјељења за 
просторно уређење ......................  члан, 

5. Драгослав Кабић, в.д. начелника Одјељења 
за саобраћај, комуналне послове, 
заштиту животне средине и имовинско-
стамбене односе ..................................  члан, 

6. Зинајда Хошић, шеф Одсјека за стратешко 
планирање,  
управљање пројектима и развојем 
........................................................................  
члан, 

7. Дијана Ђаковић, руководилац канцеларије, 
Подручна привредна  
комора Бања Лука, канцеларија 
Приједор,........................................................... 
члан, 

8. Биљана Јањић руководилац канцеларије, 
ИРБРС, канцеларија Приједор.......... члан, 

9. Дарко Босанчић, ,,Занатско предузетничко 
удружење'' Приједор...................... члан, 

10. Мирсад Дуратовић, Предсједник Скупштине 
града Приједора .......................... члан, 

11. Војо Милетић, директор „НЕКРЕТНИНЕ 
МНЛ“ д.о.о.............................................. члан, 

12. Милован Мијић, директор „Металмонт 
Мијић“ д.о.о. Приједор........................ члан, 

13. Енес Пехлић, директор „Cromex“ д.о.о. 
Приједор ................................................ члан, 

14. Зорица Савић, директор ,,Липа дрво’’ 
д.о.о........................................................... 
члан, 

15. Драгослав Шиљак, директор ,,Masterwood’’ 
д.о.о................................................ члан, 

16. Енес Кахримановић, директор ,,Аустронет'' 
д.о.о Приједор................................ члан, 

17. Горан Бојић, директор ,,ЕКП Елкер'' 
д.о.о.............................................................. 
члан, 

18. Сретко Никић, директор „Никић Ј“ д.о.о. 
Приједор............................................... члан, 

19. Милош Стакић, директор ,,Ферум'' 
д.о.о................................................................ 
члан, 

20. Марина Ступар, директор „Мира“ а.д. 
чланица Краш групе Приједор............... члан, 

21. Младен Јелача, директор „АрцелорМиттал 
Приједор“ д.о.о. Приједор............. члан, 

22. Раденко Црногорац, директор 
„Приједорпутеви“ а.д. 
Приједор......................... члан,   

23. Новица Симић, директор ,,Бобана 
транспорти'' д.о.о........................................... 
члан, 

24. Рајко Дринић, директор ,,Дом за старија 
лица - Дринић'' д.о.о. Приједор......... члан, 

25. Јасна Тркуља, дјелатнсот пружаоца услуга – 
фризери и козметичари................ члан. 

 
II 

Функције и задаци Привредног савјета су да: 
 

1. Прати сва питања која су од интереса за 
привреду и локални економски развој и 
предлаже локалној самоуправи активности 
на унапређењу услова за пословање; 

 

2. Указује на потребе и препреке које привреда 
има у пословању у непосредном локалном 
окружењу; 

3. Пружа савјетодавну подршку 
градоначелнику Града Приједора приликом 
одлучивања у вези економског развоја и 
развојних програма;  

4. Сарађује са локалним институцијама по 
питањима  еконономског развоја; 

5. Учествује у изради локалних развојних 
докумената.  

 
 

III 
Ступањем на снагу овог Рјешења о именовању 
чланова Привредног савјета Града Приједора, 
престаје да важи Рјешење, број: 02-111-264/18 од 
06.11.2018. године. 
 

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

Број: 02-111-129/21 

Приједор,  

Датум: 15.4.2021. године   

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Далибор Павловић, с.р. 
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69. 

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

РЈЕШЕЊЕ 

 о измјени  Рјешења о именовању Радне групе за 

провођење и праћење „Акционог плана превенције 

инцидената и кривичних дјела почињених из 

мржње и предрасуда на подручју Града Приједор 

за период 2017 – 2021.“ 

 

Члан 1. 

У Рјешењу о именовању Радне групе за провођење 

и праћење „Акционог плана превенције инцидената 

и кривичних дјела почињених из мржње и 

предрасуда на подручју Града Приједор за период 

2017 – 2021.“, врши се измјена члана 1. како слиједи: 

 

Сања Ман Шобот – члан Радне групе испред Градске 

управе Приједор (Одјељење за саобраћај, 

комуналне послове и заштиту животне средине и 

имовинско-стамбене послове), престаје бити 

чланом Радне групе, те се на наведено мјесто 

именује службеник поменутог одјељења, Драган 

Шврака. 

Члан 2. 

Ово рјешење ступа на снагу даном објављивања у 

„Службеном гласнику Града Приједор“. 

 

Број: 02-111-67-1/21 

Приједор,  

Датум: 15.4.2021. године   

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Далибор Павловић, с.р. 

 

70. 

 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. Правилника о додјели 

новчане помоћи из буџета Града Приједор 

социјално угроженим породицама са троје и више 

дјеце ("Службени гласник Града Приједор", број: 

6/21), Градоначелник  Приједора, доноси 

 

РЈЕШЕЊЕ 

о именовању Комисије за додјелу новчане помоћи 

из буџета Града Приједор социјално угроженим 

породицама са троје и више дјеце 

 

Члан 1. 

 Именује се Комисија за додјелу новчане 

помоћи из буџета Града Приједор социјално 

угроженим породицама са троје и више дјеце (у 

даљем тексту Комисија), у сљедећем саставу: 

1. Моња Касаловић, предсједник Комисије, 

2. Драган Вученовић, члан, 

3. Зорица Билбија, члан. 

Члан 2. 

 Задатак Комисије из члана 1. овог рјешења је 

да захтјеве за додјелу новчане помоћи социјално 

угроженим породицама са троје и више дјеце 

размотре, те Градоначелнику предложе начин 

рјешавања. 

Члан 3. 

            Комисија се именује на период од 4 (четири) 

године, са могућношћу замјене и прије истека 

мандата. 

 

Члан 4. 

 Административно - техничке послове по 

захтјевима за додјелу новчане помоћи социјално 

угроженим породицама са троје и више дјеце, 

обављаће Одјељење за друштвене дјелатности. 

 

Члан 5. 

             Рјешење ступа на снагу даном доношења а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града 

Приједор“. 

 

 

Број: 02-111-128/21 

Приједор,  

Датум: 15.4.2021. године   

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Далибор Павловић, с.р. 
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71. 
              На основу члана 82. став. 3 Закона о локалној 
самоуправи  („Служени гласник Републике Српске“, 
број: 97/16 и 36/19), члана 89. Статута Града 
Приједор („Службени гласник Града Приједор“, 
број: 12/17) и Одлуке о усвајању буџета Града 
Приједор за 2021. годину ( „Службени гласник Града 
Приједор“, број: 6/21), Градоначелник Града 
Приједор, доноси 
 

ОДЛУКУ 
о учешћу у суфинансирању Рударског факултета 

 
 

I 
Одобравају се средства из буџета Града Приједор за 
период од 1.4.2021. године до 31.12.2021. године, 
Рударском факултету Приједор у износу од 19.500,00 
КМ. 
 

II 
Одобрена средства биће исплаћена мјесечно, на 
основу рјешења које доноси Одјељење за 
друштвене дјелатности, на жиро рачун Рударског 
факултета Приједор.  
 

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

 
 

IV 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављена у „Службеном гласнику Града Приједор“. 
 
           

Број: 02-40-1458/21 

Приједор,  

Датум: 14.4.2021. године   

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Далибор Павловић, с.р. 

 
 
72.  
              На основу члана 82. став. 3 Закона о локалној 
самоуправи  („Служени гласник Републике Српске“, 
број: 97/16 и 36/19), члана 89. Статута Града 
Приједор („Службени гласник Града Приједор“, 
број: 12/17), и Одлуком о усвајању буџета Града 
Приједор за 2021. годину („Службени гласник Града 
Приједор“ број: 6/21 од 30.3.2021. године)  
Градоначелник Приједора, доноси 
 

ОДЛУКУ 
о надокнади трошкова играња утакмица у ЈУ 

Спортска дворана „Младост“ Приједор 
 
 

Члан 1. 
Одобравају се средства из Буџета Града Приједор  ЈУ 
Спортској дворани „Младост“ Приједор за 
одигравање утакмица клубова који се финансирају 
из Буџета Града Приједор. 

 
Члан 2. 

Одобрена средства биће исплаћена у складу са 
пуњењем Буџета, на жиро рачун ЈУ Спортска 
дворана „Младост“ Приједор, а на основу мјесечних 
извјештаја које достави ЈУ Спортска дворана 
„Младост“. 

 
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: 02-40-2148/21 

Приједор,  

Датум: 19.4.2021. године   

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Далибор Павловић, с.р. 

 
 
73. 
              На основу члана 82. став. 3 Закона о локалној 
самоуправи  („Служени гласник Републике Српске“, 
број: 97/16 и 36/19), члана 89. Статута Града 
Приједор („Службени гласник Града Приједор“, 
број: 12/17) и Одлуке о усвајању буџета Града 
Приједор за 2021. годину („Службени гласник Града 
Приједор“, број: 6/21), Градоначелник Града 
Приједор, доноси 
 

ОДЛУКУ 
о учешћу у суфинансирању   
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I 
Одобравају се средства из буџета Града Приједор 
Удружењу пензионера Града  Приједор  за период 
од 01. априла 2021.године до 31. децембра.2021. 
године, у износу од  210.000,00 КМ. 

 
II 

Одобрена средства биће исплаћена мјесечно, на 
основу рјешења које доноси Одјељење за 
Друштвене дјелатности, на жиро рачун Удружења 
пензионера Града Приједор.  

 
III  

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

IV 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављена у „Службеном гласнику Града Приједор“. 
 
 

Број: 02-40-1450/21 

Приједор,  

Датум: 6.4.2021. године   

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Далибор Павловић, с.р. 

 
 
74. 
              На основу члана 82. став 3. Закона о локалној 
самоуправи  („Служени гласник Републике Српске“, 
број: 97/16 и 36/19), члана 89. Статута Града 
Приједор („Службени гласник Града Приједор“, 
број: 12/17) и Одлуке о усвајању буџета Града 
Приједор за 2021. годину („Службени гласник Града 
Приједор“, број: 6/21) Градоначелник Приједора, 
доноси 
 

ОДЛУКУ 
о суфинансирању рада јавних кухиња на подручју 

Града Приједор за мјесец  април и мај 2021. године 
 
 
I 

 До доношења одлуке о услузи  јавне кухиње од 
стране Скупштине Града Приједор, за суфинансирање  
рада јавних кухиња на подручју Града, издвајају се 
новчана средства из буџета  Града у износу од  
20.000,00 КМ за  мјесец април и мај 2021. године. 

  
II 

Средства из тачке I ове одлуке  издвајају се за 
суфинансирање рада: 

- УГ „Хлеб живота“ Приједор у износу од 10.000,00 
КМ и  
- УГ „Оптимисти“ Приједор у износу од 10.000,00 КМ. 

III 
Одобрена средства  исплаћиваће се мјесечно на 
основу рјешења које доноси Одјељење за 
друштвене дјелатности. 
 

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

 
V 

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

Број: 02-40-1435 /21 

Приједор,  

Датум: 5.4.2021. године   

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Далибор Павловић, с.р. 

 

75. 

              На основу члана 82. став. 3 Закона о локалној 
самоуправи  („Служени гласник Републике Српске“, 
број: 97/16 и 36/19), члана 89. Статута Града 
Приједор („Службени гласник Града Приједор“, 
број: 12/17) и Одлуке о усвајању буџета Града 
Приједор за 2021. годину ( „Службени гласник Града 
Приједор“, број: 6/21), Градоначелник Града 
Приједор, доноси 
 

ОДЛУКУ 
о учешћу у суфинансирању Градске организације 

Црвеног крста Приједор 
 
 
I 

Градској организацији Црвеног крста 
Приједор одобравају се средства из буџета Града 
Приједор за период од 01. априла до 31. децембра 
2021. године у износу од 69.075,00 КМ. 

 
II 

Одобрена средства  исплаћиваће се 
мјесечно, на основу рјешења које доноси Одјељење 
за друштвене дјелатности Градске управе Приједор, 
на жиро рачун Градске организације Црвеног крста 
Приједор. 
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III 
За реализацију ове одлуке задужује се 

Одјељење за друштвене дјелатности и Одјељење за 
финансије. 

IV 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, 

а биће објављена у „Службеном гласнику Града 
Приједор“. 
 
 

Број: 02-40- 1448/21 

Приједор,  

Датум: 6.4.2021. године   

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Далибор Павловић, с.р. 

 
 

ОГЛАСНИ ДИО 

156. 

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

О Г Л А С 
 

Код Одјељења за саобраћај, комуналне послове и 
заштиту животне средине и имовинско- стамбене 
послове Градске управе Приједор извршен је упис 
Заједница етажних власника стамбених зграда у:  
 
 
*Одјељење за саобраћај, комуналне послове и 
заштиту животне средине и имовинско- стамбене 
послове Градске управе Приједор, на основу 
рјешења број: 08-372-21/21 од 11.02.2021.године, 
извршило је у регистру заједница етажних власника 
стамбених зграда у регистарском листу број: 301/21, 
УПИС оснивања ЗАЈЕДНИЦА ЗА УПРАВЉАЊЕ 
ПОСЛОВНОМ ЗГРАДОМ ГРАДСКА ТРЖНИЦА, 
Приједор, Ул. Милоша Обреновића бб, и то како 
слиједи:  
НАЗИВ И СЈЕДИШТЕ: ЗАЈЕДНИЦА ЗА УПРАВЉАЊЕ 
ПОСЛОВНОМ ЗГРАДОМ ГРАДСКА ТРЖНИЦА, 
Приједор, Ул. Милоша Обреновића бб. 
ОСНИВАЧИ: 21 етажни власник зграде.  
ДЈЕЛАТНОСТ: 81.10- Помоћне дјелатности 
управљања зградом.  
Иступа у правном промету самостално у оквиру 
дјелатности, за обавезе одговара цјелокупном 

имовином. Чланови одговарају супсидијарно до 
висине удјела у плаћању трошкова одржавања 
зграде.  
ЗАСТУПА: Бујић Дарко, предсједник скупштине 
заједнице, самостално и без ограничења.  
_______________________________________ 
*Одјељење за саобраћај, комуналне послове и 
заштиту животне средине и имовинско- стамбене 
послове Градске управе Приједор, на основу 
рјешења број: 08-372-27/21 од 16.02.2021.године, 
извршило је у регистру заједница етажних власника 
стамбених зграда у регистарском листу број: 302/21, 
УПИС оснивања ЗАЈЕДНИЦА ЗА УПРАВЉАЊЕ 
ЗГРАДОМ, Приједор, Ул. Илије Бурсаћа бр. 80, и то 
како слиједи:  
НАЗИВ И СЈЕДИШТЕ: ЗАЈЕДНИЦА ЗА УПРАВЉАЊЕ 
ЗГРАДОМ, Приједор, Ул. Илије Бурсаћа бр. 80. 
ОСНИВАЧИ: 9 етажних власника зграде.  
ДЈЕЛАТНОСТ: 81.10- Помоћне дјелатности 
управљања зградом.  
Иступа у правном промету самостално у оквиру 
дјелатности, за обавезе одговара цјелокупном 
имовином. Чланови одговарају супсидијарно до 
висине удјела у плаћању трошкова одржавања 
зграде.  
ЗАСТУПА: Томић Борис, предсједник скупштине 
заједнице, самостално и без ограничења.  
_______________________________________ 
*Одјељење за саобраћај, комуналне послове и 
заштиту животне средине и имовинско- стамбене 
послове Градске управе Приједор, на основу 
рјешења број: 08-372-26/21 од 16.2.2021.године, а 
по пријави Војина Бабића, као лица овлашћеног за  
заступање ЗАЈЕДНИЦЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ УЛАЗОМ 
ЗГРАДЕ, Приједор, Пећани Б-1, Л-1, ул. 2, извршило 
је у регистру заједница зграда, у регистарском листу 
бр. 2/04, упис престанка функције именованог, који 
се брише из регистра са даном доношења рјешења. 
 

*Одјељење за саобраћај, комуналне послове и 
заштиту животне средине и имовинско- стамбене 
послове Градске управе Приједор, на основу 
рјешења број: 08-372-30/21 од 25.02.2021.године, 
извршило је у регистру заједница етажних власника 
стамбених зграда у регистарском листу број: 303/21, 
УПИС оснивања ЗАЈЕДНИЦА ЗА УПРАВЉАЊЕ 
ЗГРАДОМ, Приједор, Ул. Светосавска 20, и то како 
слиједи:  
НАЗИВ И СЈЕДИШТЕ: ЗАЈЕДНИЦА ЗА УПРАВЉАЊЕ 
ЗГРАДОМ, Приједор, Ул. Светосавска 20. 
ОСНИВАЧИ: 11 етажних власника зграде.  
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ДЈЕЛАТНОСТ: 81.10- Помоћне дјелатности 
управљања зградом.  
Иступа у правном промету самостално у оквиру 
дјелатности, за обавезе одговара цјелокупном 
имовином. Чланови одговарају супсидијарно до 
висине удјела у плаћању трошкова одржавања 
зграде.  
ЗАСТУПА: Благојевић Александра, предсједник 
скупштине заједнице, самостално и без ограничења.  
_____________________________________________ 
*Одјељење за саобраћај, комуналне послове и 
заштиту животне средине и имовинско- стамбене 
послове Градске управе Приједор, на основу 
рјешења број: 08-372-38/21 од 4.3.2021.године, 
извршило је у регистру заједница зграда у 
регистарском листу број: 288/20, УПИС промјене 
лица овлашћеног за заступање ЗАЈЕДНИЦЕ ЗА 
УПРАВЉАЊЕ ЗГРАДОМ, Приједор, Ул. Браће Крнета 
бб, Свале II и то како слиједи:  
Ново лице овлашћено за заступање заједнице са 
даном овог уписа је Милана Котур Симић умјесто 
ранијег Славице Мрђа, које се брише из регистра 
заједница зграда.  
____________________________________________ 
*Одјељење за саобраћај, комуналне послове и 
заштиту животне средине и имовинско- стамбене 
послове Градске управе Приједор, на основу 
рјешења број: 08-372-42/21 од 10.3.2021.године, 
извршило је у регистру заједница зграда у 
регистарском листу број: 2/04, УПИС промјене лица 
овлашћеног за заступање ЗАЈЕДНИЦЕ ЗА 
УПРАВЉАЊЕ УЛАЗОМ ЗГРАДЕ, Приједор, Ул. Пећани 
Б-1, Л-1, ул. 2, и то како слиједи:  
Ново лице овлашћено за заступање заједнице са 
даном овог уписа је Бојан Јелић. 
_____________________________________________ 
*Одјељење за саобраћај, комуналне послове и 
заштиту животне средине и имовинско- стамбене 
послове Градске управе Приједор, на основу 
рјешења број: 08-372-44/21 од 12.3.2021.године, 
извршило је у регистру заједница зграда у 
регистарском листу број: 252/15, УПИС промјене 
лица овлашћеног за заступање  ЗАЈЕДНИЦЕ 
ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА ЗГРАДЕ ГС-УЛАЗ БР. 17, 
Приједор, Вожда Карађорђа бр.17, и то како 
слиједи:  
Ново лице овлашћено за заступање заједнице са 
даном овог уписа је Ћопић Стево умјесто ранијег 
Радић Ратка, које се брише из регистра заједница 
зграда.  
_____________________________________________ 

*Одјељење за саобраћај, комуналне послове и 
заштиту животне средине и имовинско- стамбене 
послове Градске управе Приједор, на основу 
рјешења број: 08-372-47/21 од 16.3.2021.године, 
извршило је у регистру заједница зграда у 
регистарском листу број: 142/05, УПИС промјене 
лица овлашћеног за заступање ЗАЈЕДНИЦЕ 
ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА  ДИЈЕЛА ЗГРАДЕ УЛАЗ БР. 1, 
Приједор, Ул. Козарска бр. 21- а, и то како слиједи:  
Ново лице овлашћено за заступање заједнице са 
даном овог уписа је Матијаш Љиљана умјесто 
ранијег Влачина Зоре, које се брише из регистра.  
_____________________________________________ 
*Одјељење за саобраћај, комуналне послове и 
заштиту животне средине и имовинско- стамбене 
послове Градске управе Приједор, на основу 
рјешења број: 08-372-51/21 од 23.3.2021.године, 
извршило је у регистру заједница зграда у 
регистарском листу број: 80/05, УПИС промјене лица 
овлашћеног за заступање ЗАЈЕДНИЦЕ ЕТАЖНИХ 
ВЛАСНИКА  ДИЈЕЛА ЛАМЕЛА 3 И 4, ЗГРАДЕ Г-3, УЛАЗ 
4, Приједор, Ул. Митрополита Петра Зимоњића бр. 
3, и то како слиједи:  
Ново лице овлашћено за заступање заједнице са 
даном овог уписа је Кременовић Дражана умјесто 
ранијег Вуковић Драгане, које се брише из регистра.  
 

*Одјељење за саобраћај, комуналне послове и 
заштиту животне средине и имовинско- стамбене 
послове Градске управе Приједор, на основу 
рјешења број: 08-372-63/21 од 31.03.2021.године, 
извршило је у регистру заједница етажних власника 
стамбених зграда у регистарском листу број: 304/21, 
УПИС оснивања ЗАЈЕДНИЦА ЗА УПРАВЉАЊЕ 
ЗГРАДОМ, Приједор, Ул. Вука Караџића бр. 39, и то 
како слиједи:  
НАЗИВ И СЈЕДИШТЕ: ЗАЈЕДНИЦА ЗА УПРАВЉАЊЕ 
ЗГРАДОМ, Приједор, Ул. Вука Караџића бр. 39. 
ОСНИВАЧИ: 7 етажних власника зграде.  
ДЈЕЛАТНОСТ: 81.10- Помоћне дјелатности 
управљања зградом.  
Иступа у правном промету самостално у оквиру 
дјелатности, за обавезе одговара цјелокупном 
имовином. Чланови одговарају супсидијарно до 
висине удјела у плаћању трошкова одржавања 
зграде.  
ЗАСТУПА: Јелача Милан, предсједник скупштине 
заједнице, самостално и без ограничења.  
 

*Одјељење за саобраћај, комуналне послове и 
заштиту животне средине и имовинско- стамбене 
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послове Градске управе Приједор, на основу 
рјешења број: 08-372-69/21 од 13.4.2021.године, а 
по пријави Драгана Ступара као лица овлашћеног за  
заступање ЗАЈЕДНИЦЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ  ДИЈЕЛОМ 
ЗГРАДЕ „МЕТРО“ УЛАЗ БР. 6, Приједор, Ул. 43. 
приједорске бригаде бр. 6 (ранији назив Ул. Саве 
Ковачевића), извршило је у регистру заједница 
зграда, у регистарском листу бр. 225/11, упис 
престанка функције именованог, који се брише из 
регистра са даном доношења рјешења. 
_____________________________________________ 
*Одјељење за саобраћај, комуналне послове и 
заштиту животне средине и имовинско- стамбене 
послове Градске управе Приједор, на основу 
рјешења број: 08-372-76/21 од 22.4.2021.године, 
извршило је у регистру заједница зграда у 
регистарском листу број: 227/11, УПИС промјене 
лица овлашћеног за заступање ЗАЈЕДНИЦЕ  ЗА 
УПРАВЉАЊЕ ДИЈЕЛОМ ЗГРАДЕ М-1, ЛАМЕЛА Ц, 
Приједор, Ул. Мајора Милана Тепића бр. 6, и то како 
слиједи:  
Ново лице овлашћено за заступање заједнице са 
даном овог уписа је Стакић Дејан умјесто ранијег 
Татић Драгише, које се брише из регистра.  
_____________________________________________ 
*Одјељење за саобраћај, комуналне послове и 
заштиту животне средине и имовинско- стамбене 
послове Градске управе Приједор, на основу 
рјешења број: 08-372-78/21 од 23.4.2021.године, 
извршило је у регистру заједница зграда у 
регистарском листу број: 62/04, УПИС промјене лица 
овлашћеног за заступање ЗАЈЕДНИЦЕ  ЗА 
УПРАВЉАЊЕ ДИЈЕЛОМ ЗГРАДЕ УЛАЗ А, Приједор, 
Ул. Митрополита Петра Зимоњића бр. 12 (ранији 
назив и број: Ул. Војводе Путника бр. 9, „Пећани“ Х-
2, улаз А), и то како слиједи:  

Ново лице овлашћено за заступање заједнице са 
даном овог уписа је Стипић Драган умјесто ранијег 
Батоз Стојанке, које се брише из регистра.  
 

*Одјељење за саобраћај, комуналне послове и 
заштиту животне средине и имовинско- стамбене 
послове Градске управе Приједор, на основу 
рјешења број: 08-372-79/21 од 26.04.2021.године, 
извршило је у регистру заједница етажних власника 
стамбених зграда у регистарском листу број: 305/21, 
УПИС оснивања ЗАЈЕДНИЦА ЗА УПРАВЉАЊЕ 
ЗГРАДОМ, Приједор, Ул. Николе Пашића бр. 19, и то 
како слиједи:  
НАЗИВ И СЈЕДИШТЕ: ЗАЈЕДНИЦА ЗА УПРАВЉАЊЕ 
ЗГРАДОМ, Приједор, Ул. Николе Пашића бр. 19. 
ОСНИВАЧИ: 11 етажних власника зграде.  
ДЈЕЛАТНОСТ: 81.10- Помоћне дјелатности 
управљања зградом.  
Иступа у правном промету самостално у оквиру 
дјелатности, за обавезе одговара цјелокупном 
имовином. Чланови одговарају супсидијарно до 
висине удјела у плаћању трошкова одржавања 
зграде.  
ЗАСТУПА: Бојан Мамлић, предсједник скупштине 
заједнице, самостално и без ограничења.  
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