ГОДИНА XXXI
СРИЈЕДА 30.03.2022.

БРОЈ
4.

Web adresa
www.prijedorgrad.org

27.
На основу члана 40. Статута града Приједор
(„Службени гласник Града Приједор“, број: 12/17) и
члана 14. Пословника Скупштине Града Приједор
(„Службени гласник Града Приједор“, број: 2/18 и
2/20), Скупштина Града Приједор на 17. сједници,
одржаној 29.3.2022. године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о верификацији мандата одборнику у
Скупштини града Приједора
I
Верификује се мандат одборнику Скупштине града
Приједор, Милораду Радићу УС – Уједињена Срспка
умјесто одборника Предрага Пуђе који је поднио
оставку.
II
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном гласнику Града
Приједора".
Број: 01-111-35/22
Приједор,
Датум: 29.3.2022. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мирсад Дуратовић,с.р.

28.
На основу члана 39. Закона о локолној
самоуправи Републике Српске („Службени гласник

Републике Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21),
члана 39. Статута Града ( „Службени гласник Града
Приједор“ број: 12/17) разматрајући приједлог
Градоначелника у вези са реализацијом Одлуке о
кредитном задужењу број 01-022-167/21 ,
Скупштина Града Приједора на 17. сједници
одржаној 29.3.2022.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
1. Прихвата се извјештај о утрошку намјенских
кредитних средстава по Одлуци о кредитном
задужењу бр. 01-022-167/21 од 02.07.2021.
године ( Службени гласник Града Приједор
број 13/21, 14/21, 17/21 и 19/21) у износу од
1.327. 842,44 КМ.
2. Обавезује се Одјељење за финансије да
изврши пренос средстава из става 1. овог
закључка са намјенског рачуна отвореног у
Новој банци
ад Бања Лука број:
5551000055356607 на ЈРТ Града Приједор
отворен у НЛБ банци ад Бања Лука број:
5620070000266805.
3. Овлашћује се Градоначелник да у складу са
чланом VIII Одлуке из става 1 , у току даље
реализације инвестицијских улагања врши
пренос средстава са једног пројекта на други
и да након извршења Одлуке информише
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Скупштину о крајњем утрошку намјенских
средстава.
4. Овај закључак ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном гласнику Града
Приједор“.
Број: 01-022-33/22
Приједор,
Датум: 29.3.2022. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мирсад Дуратовић,с.р.

29.
На основу члана 39. Закона о локолној
самоуправи Републике Српске (Службени гласник
Републике Српске“, број: 97/16 , 36/19 и 61/21),
члана 39. Статута Града ( „Службени гласник Града
Приједор“ број: 12/17), Скупштина Града Приједора
на 17. сједници одржаној 29.3.2022.године,
донијела је
ОДЛУКУ

30.
На основу члана 39. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број 97/16 и 36/19), члана 39. Статута Града
Приједора („Службени гласник Града Приједора“,
број 12/17) и члана 142. Пословника Скупштине
града Приједора („Службени гласник Града
Приједора“, број 2/18 и 2/20) разматрајући
Информацију о броју уписа у матичне књиге
рођених, вјенчаних и умрлих на подручју града
Приједор у 2021. години, Скупштина града
Приједора на 17. сједници, одржаној 29.3.2022.
године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Информација о броју уписа у матичне
књиге рођених, вјенчаних и умрлих на подручју
града Приједор у 2021. години
1. Усваја се Информација о броју уписа у
матичне књиге рођених, вјенчаних и умрлих
на подручју града Приједор у 2021.години.

1. Повлачи се пријава потраживања према
стечајном дужнику ИМПРО АД Приједор у
цјелокупном
износу
пријављеног
потраживања.
2. Потраживања из тачке 1. овог закључка се
повлаче,јер је промјењена власничка
структура над предметним земљиштем и
објектом, те су спорне трошкове измирили
„Robot general trading co“ доо Сарајево и „
Никић ј“ д.о.о. Приједор.
3. Обавезује се Одјељење за финансије да
изврши искњижавање из пословних књига
потраживања од „Импро“ АД приједор по
основу наведених потраживања.
4. Ова одлука ступа на снагу даном
објављивања у Службеном гласнику Града
Приједор.
Број: 01-022-34/22
Приједор,
Датум: 29.3.2022. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мирсад Дуратовић,с.р.

Број: 4/22

2. Овај Закључак ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном гласнику Града
Приједора“.
Број: 01-022-35/22
Приједор
Датум: 29.3.2022. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мирсад Дуратовић,с.р.

31.
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 Приједор (2014-2024) за период 2022-2023.
година, Скупштина града Приједора на 17. сједници,
одржаној 29.3.2022. године, донијела је
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ЗАКЉУЧАК
о усвајању Плана имплементације Интегралне
стратегије развоја града Приједор (2014-2024) за
период 2022-2023.година

1. Усваја се План имплементације Интегралне
стратегије развоја града Приједор (20142024) за период 2022-2023.година.

2. Овај Закључак ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном гласнику Града
Приједора“.
Број: 01-022-36/22
Приједор
Датум: 29.3.2022. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мирсад Дуратовић,с.р.

32.
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 реализацији Одлуке о увођењу
субвенције за кориснике водних услуга на подручју
Града Приједор за 2021. годину, Скупштина града
Приједора на 17. сједници, одржаној 29.3.2022.
године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извјештај о реализацији Одлуке о
увођењу субвенције за кориснике водних услуга на
подручју Града Приједор за 2021. годину

1. Усваја се Извјештај о реализацији Одлуке о
увођењу субвенције за кориснике водних
услуга на подручју Града Приједор за 2021.
годину.

Број: 4/22

2. Овај Закључак ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном гласнику Града
Приједора“.
Број: 01-022-37/22
Приједор
Датум: 29.3.2022. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мирсад Дуратовић,с.р.

33.
На основу члана 39. Статута града Приједора
(„Службени гласник града Приједора“ бр.12/17) и
члана 137. Пословника Скупштине града Приједора пречишћени текст („Службени гласник града
Приједора“, бр.2/18 и 2/20), а у вези са чланом 21.
став 2. Закона о комуналним дјелатностима
(„Службени гласник Републике Српске“ бр.124/11),
Скупштина града Приједора
на 17. сједници
одржаној 29.3.2022.године, донијела је
ОДЛУКУ
о усвајању Програма заједничке комуналне
потрошње за 2022.годину
Члан 1.
Усваја се Програм заједничке комуналне
потрошње за 2022.годину.
Члан 2.
Саставни дио ове Одлуке је Програм
заједничке комуналне потрошње за 2022. годину.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужује се
Градска управа - Одјељење за саобраћај, комуналне
послове и заштиту животне средине и имовинско
стамбене послове.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења
и објавиће се
у Службеном гласнику града
Приједора.
Број: 01-022-38/22
Приједор,
Датум: 29.3.2022. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мирсад Дуратовић,с.р.

123

„СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК“

Број: 4/22

ПРОГРАМ
ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ ЗА
2022. ГОДИНУ
А) ЧИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА И ПРИГРАДСКИМ НАСЕЉИМА ЉУБИЈА, КОЗАРАЦ И
ОМАРСКА
 Чишћење јавних површина на подручју града и приградских насеља обухвата: ручно и машинско
чишћење јавних површина, прање јавних површина, стругање корова и наслага уз ивичњаке, одвоз
прикупљеног и кабастог отпада, усисавање листа, скупљање смећа и истресање корпи, чишћење сливника,
ванредно прање и чишћење. Из наведеног слиједи низ свакодневних активности на одржавању града и
насеља.
ЧИШЋЕЊЕ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА
1. РУЧНО ЧИШЋЕЊЕ
а) Ручно чишћење сваки дан –

Р/Б

ФАЗА РАДА - ОПЕРАЦИЈА -

ЈЕДИНИЦА
МЈЕРЕ

КОЛИЧИНА

ЦИЈЕНА
по ј.мј.

УКУПНО

1.

Краља Петра I Ослободиоца

м2

13.000

0,018

234,00

2.

Академика Јована Рашковића

м2

2.220

0,018

39,96

3.

Николе Пашића

м2

1.638

0,018

29,48

4.

Трг испред зграде град. Управе

м2

1.100

0,018

19,8

5.

Милоша Обеновића

м2

1.638

0,018

29,48

6.

Вожда Карађорђа

м2

1.197

0,018

21,55

7.

Бранислава Нушића

м2

1.510

0,018

27,18

8.

Велики повожњак

м2

1.260

0,018

22,68

9.

Вука Караџића

м2

4.500

0,018

81,00

28.063

0,018

505,13

У К У П Н О:
Мјесечни износ

505,13x25

12.628,25

Годишњи износ

12.628,25x 10

126.282,50 КМ

124

„СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК“

Број: 4/22

б) Ручно чишћење сваки други дан – (3 пута седмично)

Р/Б

ФАЗА РАДА - ОПЕРАЦИЈА -

ЈЕДИНИЦА
МЈЕРЕ

КОЛИЧИНА

ЦИЈЕНА
по ј.мј.

УКУПНО

1.

Краља Александра

м2

2.680

0,018

48,24

2.

Петра Петровића Његоша

м2

1.760

0,018

31,68

3.

Козарска до „АТП“

м2

3.200

0,018

57,60

У К У П Н О:

7.640

137,52

Седмични износ

137,52 x

3

412,56

Мјесечни износ

412,56 x

4

1.650,24

Годишњи износ

1.650,24 x 10

16.502,40 КМ

в) Ручно чишћење два пута седмично

Р/Б

ФАЗА РАДА - ОПЕРАЦИЈА -

ЈЕДИНИЦА
МЈЕРЕ

КОЛИЧИНА

ЦИЈЕНА
по ј.мј.

УКУПНО

1.

Ослободиоца Приједора

м2

425

0,018

7,65

2.

Солунска + Такси

м2

920

0,018

16,56

3.

Саве Ковачеића

м2

1.302

0,018

23,44

4.

Мајора Милана Тепића

м2

1.035

0,018

18,63

5.

Пећани

м2

3.820

0,018

68,76

6.

Жарка Згоњанина

м2

1.800

0,018

32,40

7.

Проте Матеје Ненадовића

м2

1.560

0,018

28,08

8.

Рaдничка

м2

880

0,018

15,84

9.

Светосавска

м2

2.310

0,018

41,58

10.

Мухарема Суљановића

м2

775

0,018

13,95

11.

Занатска

м2

600

0,018

10,80

У К У П Н О:

15.427

277,69

Седмични износ

277,69 x 2

555,38

Мјесечни износ

555,38 x 4

2.221,52

Годишњи износ

2.221,52 x 10

22.215,20 КМ

125

„СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК“

Број: 4/22

г) Ручно чишћење једном седмично

Р/Б

ФАЗА РАДА - ОПЕРАЦИЈА -

ЈЕДИНИЦА
МЈЕРЕ

КОЛИЧИНА

ЦИЈЕНА
по ј.мј.

УКУПНО

1.

В.Степе Степановића

м2

4.000

0,018

72,00

2.

Мост на Сани

м2

400

0,018

7,20

3.

Ускочка

м2

170

0,018

3,06

4.

Алеја Козарског Одреда

м2

2.400

0,018

43,20

5.

Ибрахима Кахрића

м2

700

0,018

12,60

6.

Српских Великана

м2

3.080

0,018

55,44

7.

Илије Бурсаћа

м2

720

0,018

12,96

8.

Илије Стојановића

м2

510

0,018

9,18

9.

Рудничка (до пруге)

м2

1.975

0,018

35,55

10.

29. Новембра

м2

400

0,018

7,20

11.

Ратка Марушића

м2

200

0,018

3,60

12.

Зграде иза Н.П.

м2

200

0,018

3,60

13.

Зграде М-ови

м2

500

0,018

9,00

14.

Мали подвожњак

м2

180

0,018

3,24

15.

Славка Родића

м2

1.200

0,018

21,60

16.

Нова ул.између школе
д.максимовић и ватрогасног

м2

1.000

0,018

18,00

17.

Бошка Бухе

м2

800

0,018

14,40

18

Младена Стојановића

м2

800

0,018

14,40

19.

Нови надвожњак - Пећани

м2

1.000

0,018

18,00

20.

Нова саоб. Ц-105 – (Целпак)

м2

4.000

0,018

72,00

21.

Ахмета Бабића

м2

500

0,018

9,00

У К У П Н О:

24.735

445,23

Мјесечни износ

445,3 x 4

1.780,92

Годишњи износ

1.780,92 x 10

17.809,20 КМ
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Број: 4/22

2.МАШИНСКО ЧИШЋЕЊЕ - 8 мјесеци годишње
а) Машинско чишћење 2 пута седмично

Р/Б

ФАЗА РАДА - ОПЕРАЦИЈА -

ЈЕДИНИЦА
МЈЕРЕ

КОЛИЧИНА

ЦИЈЕНА
по ј.мј.

УКУПНО

1.

К.П.Првог Ослободиоца

м2

7.240

0,021

152,04

2.

Јована Рашковића

м2

1.540

0,021

32,34

3.

Николе Пашића

м2

1.640

0,021

34,44

4.

Милоша Обреновића

м2

1.480

0,021

31,08

5.

Велики Подвожњак

м2

1.200

0,021

25,2

6.

П.П.Његоша

м2

1.760

0,021

36,96

7.

Краља Александра

м2

2.680

0,021

56,28

8.

В.Стефановића Караџића

м2

2.560

0,021

53,76

9.

Трг испред зграде Град.управе

м2

1.100

0,021

23,21

У К У П Н О:

21.200

445,31

Седмични износ

445,31 x 2

890,62

Мјесечни износ

890,62 x 4

3.562,48

Годишњи износ

3.562,48 x 8

28.499,84 КМ

б) Машинско чишћење једном седмично

Р/Б

ФАЗА РАДА - ОПЕРАЦИЈА -

ЈЕДИНИЦА
МЈЕРЕ

КОЛИЧИНА

ЦИЈЕНА
по ј.мј.

УКУПНО

1.

Радничка

м2

880

0,021

18.48

2.

Српских Великана

м2

3.200

0,021

67,2

3.

Светосавска

м2

1.480

0,021

31,08

4.

Козарска

м2

3.200

0,021

67,2

5.

Вожда Карађорђа

м2

1.120

0,021

23,52

6.

Ослободиоца Приједора

м2

800

0,021

16,8

7.

М.Милана Тепића

м2

1.760

0,021

36,96

8.

Пећани са заобилазницом

м2

7.480

0,021

157,08

9.

Мухарема Суљановића

м2

1.800

0,021

37,80
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10.

Жарка Згоњанина

м2

1.800

0,021

37,8

11.

Бранислава Нушића

м2

1.200

0,021

25,2

12.

Солунска + ТАКСИ

м2

1.200

0,021

25,2

13.

Рудничка

м2

2.200

0,021

46,2

14.

29. Новембра

м2

800

0,021

16,8

15.

П.Матеје Ненадовића

м2

1.560

0,021

32,76

16.

Саве Ковачевића

м2

1.200

0,021

25,20

17.

Ускочка

м2

680

0,021

14,28

18.

В.Степе Степановића

м2

4.000

0,021

84,00

19.

Мост на Сани

м2

800

0,021

16,80

20.

Милана Врховца

м2

4.000

0,021

84,00

21.

Алеја Козарског Одреда

м2

3.200

0,021

67,20

У К У П Н О:

44.360

931,56

931,56 x 4

3.726,24

3.726,24 x 8

29.809,92 КМ

в) Чишћење један пут мјесечно и ванредно чишћење
после повећаног обима кориштења јавних површина
и елементарних непогода
ЈЕДИНИЦА
МЈЕРЕ

Годишњи износ

Р/Б

1.

ФАЗА РАДА - ОПЕРАЦИЈА -

Стругање наслага уз ивичњак у
току године

КОЛИЧИНА

ЦИЈЕНА
по ј.мј.

паушал

УКУПНО

1.083,68 КМ

ЈЕДИНИЦА
МЈЕРЕ

КОЛИЧИНА

ЦИЈЕНА
по ј.мј.

УКУПНО

м

10.000

0,231

2.310,00
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м

8.000

0,532

5.320,00

тура

80

85,091

6.807,28

сати

140

85,091

11.912,74

сати

700

6,7

4,690,00

2 туре седмично
8 тура мјесечно

4.

5.

Јесење усисавање листа са
јавних површина и
саобраћајница
Окупљање смећа и истресање
корпи у граду
2 мјесеца ( јануар, децембар)
дневно 14 сати

6.

Oдвоз кабастог отпада

тура

50

85,091

4.254,55

7.

Рад радника у поподневним
сатима

сати

1.800

6,7

12.060,00

ЈЕДИНИЦА
МЈЕРЕ

КОЛИЧИНА

ЦИЈЕНА
по ј.мј.

УКУПНО

м2

2.700

0,019

51,30

ЧИШЋЕЊЕ У ПРИГРАДСКИМ НАСЕЉИМА:
ЉУБИЈА,КОЗАРАЦ,ОМАРСКА И Д.ЉУБИЈА
1. Ручно чишћење сваки дан - 10 мјесеци годишње

Р/Б

ФАЗА РАДА - ОПЕРАЦИЈА -

а) Љубија
1.

м2
б) Омарска

51,30 x 25

1.285,50

1.285,50 x 10

12.825,00

2.500

0,019

47,50

47,50 x 25

1.187,50

1.187,50 x 10

11.875,00
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2.900
55,10 x

0,019
25

1.377,50

1.377,50 x 10
м2
д) Д. Љубија

2.000

55,10

13.775,00
0,019

38,00

38,00 x 8

304,00

304,00 x 10

3.040,00

2. Машинско чишћење – насеља – 2 пута мјесечно – 8 мјесеци

Р/Б

ФАЗА РАДА - ОПЕРАЦИЈА -

ЈЕДИНИЦА
МЈЕРЕ

КОЛИЧИНА

ЦИЈЕНА
по ј.мј.

УКУПНО

м2

8.000

0,021

168,00

а) Љубија

м2
б) Омарска
2.

м2
ц) Козарац

м2
д) Д. Љубија

Р/Б

168,00 x 2

336,00

336,00 x 8

2.688,00

7.000

0,021

147,00

147,00 x 2

294,00

294,00 x 8

2.352,00

10.000

0,021

210,00

210,00 x 2

420,00

420,00 x 8

3.360,00

6.000

0,021

126,00

126,00 х 2

252,00

252,00 х 8

2.016,00

ЈЕДИНИЦА
МЈЕРЕ

КОЛИЧИНА

ЦИЈЕНА
по ј.мј.

УКУПНО

- ОМАРСКА

сати

250

6,70

1.675,00

- ЉУБИЈА

сати

250

6,70

1.675,00

- КОЗАРАЦ

сати

250

6,70

1.675,00

ФАЗА РАДА - ОПЕРАЦИЈА -

Окупљање смећа и истресање
корпи (јануар и децембар)
3.
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У К У П Н О:

5.025,00

Усисавање листа
4.

тура

50

85,091

4.254,55

тура

33

85,091

2.808,00

Козарац, Љубија,Омарска
Одвоз прикупљеног отпада
5.
(Омарска,Козарац,Љубија)

Б) ПРАЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА, ЧИШЋЕЊЕ СЛИВНИКА
НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА И ПРИГРАДСКИХ НАСЕЉА
1. ПРАЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА - ГРАДа) Прање јавних површина једном седмично - 7 мјесеци

Р/Б

ФАЗА РАДА - ОПЕРАЦИЈА -

ЈЕДИНИЦА
МЈЕРЕ

КОЛИЧИНА

ЦИЈЕНА
по ј.мј.

УКУПНО

1.

Краља Петра П. Ослободиоца

м2

9.765

0,017

166,00

2.

Академика Ј. Рашковића

м2

5.005

0,017

85,09

3.

Николе Пашића

м2

3.705

0,017

62,98

4.

Вожда Карадјордја

м2

3.420

0,017

58,14

5.

Милоша Обреновића

м2

4.290

0,017

72,93

6.

Трг испред зграде Град.управе

м2

1.100

0,017

18,70

7.

Краља Александра

м2

7.200

0,017

122,40

8.

Бранислава Нушића (иза РК.П.)

м2

3.960

0,017

67,32

9.

Петра П. Његоша (без аутоб.
станице до Ул.К.Александра)

м2

3.640

0,017

61,88

10.

Вука Караџића

м2

5.760

0,017

97,92

11.

Велики подвожњак

м2

3.000

0,017

51,00

12.

Радничка

м2

2.000

0,017

34,00

13.

Српских Великана

м2

3.000

0,017

51,00

14.

Светосавска

м2

3.890

0,017

66,13

У К У П Н О:

59.735

1.015,49

1.015,49

x

4

4.061,96

4.061,96

x

7

28.433,72
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б) Прање јавних површина 2 пута мјесечно - 7 мјесеци

Р/Б

ФАЗА РАДА - ОПЕРАЦИЈА -

ЈЕДИНИЦА
МЈЕРЕ

КОЛИЧИНА

ЦИЈЕНА
по ј.мј.

УКУПНО

1.

Саве Ковачевића

м2

3.000

0,017

51,00

2.

Ратка Марушића

м2

700

0,017

11,9

3.

Ослободиоца Приједора

м2

2.900

0,017

49,3

4.

М.М.Тепића

м2

3.200

0,017

54,4

5.

Солунска + Такси

м2

4.000

0,017

68

6.

Козарска

м2

8.400

0,017

142,8

7.

Ускочка

м2

700

0,017

11,9

8.

Пећани са заобилазницом

м2

9.000

0,017

153

9.

Мухарема Суљановића

м2

3.000

0,017

51

10.

Жарка Згоњанина

м2

4.000

0,017

68,00

11.

29. Новембра

м2

1.600

0,017

27,20

12.

Славка Родића

м2

7.200

0,017

122,40

13.

Мост на Сани

м2

1.200

0,017

20,40

У К У П Н О:

48.900

831,3

831,30 x

2

1.662,60

1.662,60 x

7

11.638,20

м2

58.824

в) Ванредно прање јавних површина
Прање ће се вршити у улицама
за које се да налог од стране
инвеститора, а у износу укупном
на годишњем нивоу од:

0,017

1.000,00
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2. ПРАЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА У НАСЕЉИМАједном мјесечно – 7 мјесеци

Р/Б

1.

ФАЗА РАДА - ОПЕРАЦИЈА -

ЈЕДИНИЦА
МЈЕРЕ

КОЛИЧИНА

ЦИЈЕНА
по ј.мј.

УКУПНО

м2

10.000

0,032

320,00

Љубија
320,00 x 7
м2

2.

9.000

2.240,00
0,032

288,00

Омарска
288,00 x 7
м2

3.

12.000

2.016,00
0,032

384,00

Козарац
384,00 x 7
м2

4.

8.000

2.688,00
0,032

256,00

Д. Љубија
256,00 х 7

1.790,00

3. ОДРЖАВАЊЕ СЛИВНИКА
а)Чишћење сливника у граду
(прољеће - јесен)ручно са
утоваром и одвозом наноса

ком

500

26,00

13.000,00

б) Чишћење сливника у насељима 2 пута годишње

Р/Б

ФАЗА РАДА - ОПЕРАЦИЈА -

ЈЕДИНИЦА
МЈЕРЕ

КОЛИЧИНА

ЦИЈЕНА
по ј.мј.

УКУПНО

1.

Љубија

ком

30

26,00

780,00

2.

Омарска

ком

30

26,00

780,00

3.

Козарац

ком

30

26,00

780,00
2.340,00

ЧИШЋЕЊЕ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА

418.721,78 KM
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ОДРЖАВАЊE ГРАДСКОГ ЗЕЛЕНИЛА
 Одржавање, уређивање и опремање јавних зелених и рекреационих површина обухвата: ручно
и машинско кошење паркова, дрвореда и других јавних зелених површина, уређење травњака, дрвећа, грмља,
живих ограда, сезонског цвијећа и ружичњака, набавка нових и поправка старих клупа и корпи и слично.
I ТРАВЊАЦИ
1.КОШЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА

Р/Б

ФАЗА РАДА - ОПЕРАЦИЈА -

Машинско кошење травњака у граду и
приградским насељима са свим
припадајућим радовима
1.
Ручно кошење травњака и косина са свим
припадајућим радовима у граду и
приградским насељима (Омарска,Љубија)

ЈЕДИНИЦА
МЈЕРЕ

КОЛИЧИНА

ЦИЈЕНА
по ј.мј.

УКУПНО

м2

650.000

0,106

68.900

м2

130.000

0,170

22.100,00
91.000,00 КМ

2. УРЕЂЕЊЕ ТРАВЊАКА

Р/Б

ФАЗА РАДА - ОПЕРАЦИЈА -

1. Обнова уништених травњака
2. Стругање корова са стаза утоваром и
одвозом (парк Пећани, Руднички парк)
3. Прво прољетно грабљење свих зелених
површина са утоваром и одвозом
4. Купљење папира и истресање корпи са свих
зелених површина
- 6
сати дневно 10 мјес. годишње
5. Употреба трактора у току цијеле године за
одвоз ситног и крупног отпада са свих
зелених површина
6. Довоз хумуса за попуну депресија на
зеленим површинама
7. Сасијецање дивљег растиња Берек,
Рашковац, Пухарска
8. Третирање корова тоталним Хербицидом

ЈЕДИНИЦА
МЈЕРЕ
м2

300,00

ЦИЈЕНА
по ј.мј.
4,786

1.435,80

м2

500

3,191

1.595,50

м2

80.000

0,074

5.920,00

сати

1.500

6,7

10.050,00

сати

60

38,291

2.297,46

м3

100

4,50

450,00

м2

10.000

0,19

1900,00

м2

1.000

1,2

1.200,00
24.848,76 КМ

КОЛИЧИНА

УКУПНО
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3. Д Р В Е Ћ Е
Р/Б

ФАЗА РАДА - ОПЕРАЦИЈА -

ЈЕДИНИЦА
МЈЕРЕ

КОЛИЧИНА

ЦИЈЕНА
по ј.мј.

УКУПНО

1.

Детаљно орезивање дрвећа у дрворедима
са утовароми одвозом

ком

120

95,73

11.487,60

2.

Садња парковског дрвећа са свим припадајућим радњама (паркови и дрвореди)

ком

70

53,18

3.722,70

3.

Рушење дотрајалих стабала са одвозом

ком

30

159,55

4.786,50

4.

Уклањање изданака избоја око стабала

ком

400

2,659

1.063,60

5.

Јесење грабљење, сакупљање на хрпе,
утовар и одвоз отпалог листа

м2

150.000

0,074

11.100,00

6.

Употреба корпе за орезивање дрвећа

сати

80

100,00

8.000,00

7.

Дјелимично орезивање стабала
(уклањање појединих грана, подизање
крошње)

ком

100

25,00

2.500,00
42.660,40 КМ

4. Г Р М Љ Е И Ж И В Е О Г Р А Д Е
Р/Б

ФАЗА РАДА - ОПЕРАЦИЈА -

ЈЕДИНИЦА
МЈЕРЕ

КОЛИЧИНА

ЦИЈЕНА
по ј.мј.

УКУПНО

1.

Окопавање парковског грмља са
плијевљeњем

м2

1.500

0,85

1.275,00

2.

Орезивање паркоског грмља

м2

1.500

2,06

3.096,00

ком

50

15,955

797,70

ком
ком

50
50

15,955
15,955

797,70
797,70

м2

1.500

0,085

127,50

Садња добро формираних садница
грмља са свим припадајућим радњама
3.
Бјелогорично
Зимзелено
Црногорично
4.

Изграбљаваје папира и других отпадака
из грмља са утоваром и одвозом
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5.

Орезивање живе ограде

м2

700

1,276

893,20

6.

Окопавање живе ограде

м2

700

0,805

563,50

8.348,30 КМ
5. СЕЗОНСКО ЦВИЈЕЋЕ

Р/Б

ФАЗА РАДА - ОПЕРАЦИЈА -

ЈЕДИНИЦА
МЈЕРЕ

КОЛИЧИНА

ЦИЈЕНА
по ј.мј.

УКУПНО

м2

250

42,545

10.636,25

1.

Садња сезонског љетног
цвијећа са свим потребним
радовима 25 - 30 ком/м2 са
насељима (Омарска, Љубија)

2.

Залијевање, заштита и
прихрањивање сезонског
цвијећа

тура

20

85,09

1.701,80

3.

Вађење сезонског цвијећа,
припрема гедица за садњу

м2

500

0,85

425,00

м2

250

42,545

10.636,25

м2

3000

0,85

2.550,00

литар

1.000

0,638

638,00

4.

Садња сезонског цвијећа
зимскопрољетно са свим припадајућим
радовима

5.

Окопавање и плијевљење
сезонског цвијећа

6.

Земља за жардињере

26.587,30 КМ
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6. К Л У П Е И К О Р П Е

Р/Б

ФАЗА РАДА - ОПЕРАЦИЈА -

ЈЕДИНИЦА
МЈЕРЕ

КОЛИЧИНА

ЦИЈЕНА
по ј.мј.

УКУПНО

1.

Оправка парковских клупа
(замјена штафли и фарбање)

ком

50

31,909

1.595,45

2.

Прављење и набавка нових
клупа

ком

20

85,090

1.701,80

3.

Набавка парковских корпи

ком

50

74,454

3.722,70
7.019,90 КМ

7.

Остали непредвиђени радови
(вјетар, суша, сњеголоми и
др.временске неприлике, разне
манифестације)

паушал

2.000,00 КМ

ОДРЖАВАЊE ГРАДСКОГ ЗЕЛЕНИЛА

202.464,66 КМ

ОДРЖАВЊЕ ГРОБАЉА У ПРИЈЕДОРУ
 Одржавање гробаља обухвата: ручно и машинско кошење, скупљање папира и других отпадака,
одвоз отпада, чишћење и прање комеморативног трга, уништавање корова са стаза, чишћење одводних
ригола, изграбљавање и купљење листа, сасијецање дивљег растиња, довоз питке воде цистерном, сјеча
старих и дотрајалих стабала.

ГРОБЉЕ

Р/Б

ЈЕДИНИЦА
МЈЕРЕ

КОЛИЧИНА

1.

ГРОБЉЕ "ПАШИНАЦ"

м2

89.410

2.

ПРАВОСЛАВНО ГРОБЉЕ У "РУДНИЧКОЈ"

м2

30.141

3.

КАТОЛИЧКО ГРОБЉЕ НА "УРИЈАМА"

м2

19.143

4.

ПАРТИЗАНСКО ГРОБЉЕ "УРИЈЕ"

м2

13.991

5.

ЈЕВРЕЈСКО

м2

4.100

м2

156.785

У К У П Н О:
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ЈЕДИНИЦА
МЈЕРЕ

КОЛИЧИНА

ЦИЈЕНА
по ј.мј.

УКУПНО

м2

100.000

0,202

20.200,00

м2

35.000

0,106

3.710,00

3.

Скупљање папира и других
отпадака са укупних површина
гробаља током цијеле године

сати

800

6,70

5.360,00

4.

Кориштење ТАМ-а 2 т на
пословима одржавања гробаља

сати

220

42,546

9.360,12

5.

Чишћење и прање
комеморативног трга источне и
западне алеје 2 x мј. осим
(децембра, јануара,фебруара и
марта

м2

14.800

0,106

1.568,80

м2

800

3,935

3.148,07

Р/Б

1.

2.

6.

ФАЗА РАДА - ОПЕРАЦИЈА Ручно кошење (март-септембар)
на свим гробљима

Машинско кошење (мартсептембар)

Уништавање корова са
парковских стаза (утовар и
одвоз)

7.

Чишћење одводних ригола 1 x
мјесечно током цијеле године

м2

600 x 8

0,404

1.932,20

8.

Стругање наслага уз ивичњак на
паркиралишту

м2

500,00

0,479

239,50

9.

Одвоз смећа контејнерима

тура

80,00

129,760

10.380,80

10.

Грабљење и купљење листа

м2

40.000

0,074

2.960,00

11.

Сасјецање дивљих растиња 2 x
годишње у марту и новембру
мјесецу

сати

1.000

6,700

6.700,00
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12.

Довоз воде цистерном 7 мјесеци
4 x мјесечно

тура

28,00

80,091

2.382,55

13.

Оправка и фарбање клупа

ком

10,00

21.273,000

212,73

14.

Довоз ризле з насипање стаза и
растурање

м3

35,00

37.227,000

1.302,95

15.

Рушење старих поломљених
стабала са и без употребом
корпе

паушал

15.000,00

ОДРЖАВАЊЕ ГРОБАЉА

84.457,72KM

ХИГИЈЕНИЧАРСКА СЛУЖБА
 Хигијеничарска служба обухвата: хватање и збрињавање паса и штенади, превожење и смјештај
у азилу, набавка хране за псе, еутаназија, уклањање лешева, рад ветеринара, техничара и хигијеничара,
набавка горива и осталих потрошних средстава.
Град Приједор је једна од ријетких локалних заједница која има организовану хигијеничарску службу
за збрињавање напуштених паса. Иста је смјештена у оквиру регионалне депоније на Куреву у
доста скученом простору, а за проширење исте су потребна значајнија средства која је потребно обезбиједити
у наредном периоду кроз разне програме.
Мјесечна издвајања за хигијеничарску службу нису фиксна јер зависе од броја ухваћених паса и
штенади, као и интервенција на терену, тако да утрошена средства у претходним годинама подијељена на 12
мјесеци износе цца 8.500,00 КМ по мјесецу.

Р/Б

ФАЗА РАДА - ОПЕРАЦИЈА -

ЈЕДИНИЦА
МЈЕРЕ

УКУПНО
КМ

1.

Хватање паса

ком

9,36

2.

Хватање паса стрелицом

ком

32,74

3.

Хватање штенади

ком

3,51

4.

Храна за псе

кг

1,30

5.

Храна за штенад

кг

1,75

6.

Еутаназија

ком

17,55

7.

Уклањање лешева

ком

5,00

8.

Рад ветеринара

сат

10,53

139

„СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК“

Број: 4/22

9.

Рад техничара

сат

7,00

10.

Рад хигијеничара

сат

7,00

11.

Гориво

паушал

400,00

12.

Уклањање животињских лешева са јавних пов.

Паушал

100,00

1 мјесец

8.500,00

8.500,00 х 12 мјесеци

ОДРЖАВАЊЕ ХОРИЗОНТАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ

102.000,00 КМ

60.000,00 КМ

 Означавање хоризонталне сигнализације на подручју града обухвата: обиљежавање пјешачких
прелаза, уздужних линија, паркинг мјеста, једносмјерних и двосмјерних стрелица, исписивање слова исл.
Означавање хоризонталне сигнализације се врши два пута годишње и то:
- у мјесецу априлу (по истеку периода зимског одржавања улица и путева),
- у мјесецу августу (прије почетка нове школске године).

ВАНРЕДНИ ПОСЛОВИ

32.355,84 КМ

 Ванредни послови који нису предвиђени Програмом заједничке комуналне потрошње
(реконструкција сливника, чишћенје мањих депонија смећа са јавних површина, уређење дјечјих игралишта,
радови који се у току године могу јавити због непредвиђених околности, елементарних непогода и др. Овим
средствима финансира се и акција прољетног уређења града која се организује сваке године у мјесецу априлу.
ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЧИСТОЋА, ЗЕЛЕНИЛО, ГРОБЉА,
ХИГИЈЕНИЧАРСКА СЛУЖБА, ХОРИЗОНТАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЈА
И ВАНРЕДНИ ПОСЛОВИ

Р/Б

ФАЗА РАДА - ОПЕРАЦИЈА -

УКУПНО

1.

Одржавање чистоће у граду и приградским насељима ( ручно и
машинско чишћење улица, прање улица, чишћење сливника, одвоз
кабастог отпада, идр.)

418.721,78 КМ

2.

Одржавање градског зеленила

202.464,66 КМ
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3.

Одржавање градских гробаља

4.

Хигијеничарска служба

5.
6.

Број: 4/22
84.457,72 КМ
102.000,00 КМ

Одржавање хоризонталне сигнализације

60.000,00 КМ

Ванредни послови

32.355,84 KM
УКУПНО:

Број: 01-022-38/22
Приједор,
Датум: 29.3.2022. године
34.
На основу члана 39. Статута Града Приједора
(„Службени гласник Града Приједора“, бр.12/17) и
члана 142. Пословника Скупштине Града Приједора
– пречишћени текст („Службени гласник Града
Приједора“. Бр.2/18 и 2/20), разматрајући
Информацију о реализацији Програма заједничке
комуналне потрошње у 2021. години, Скупштина
града Приједора на 17. сједници, одржаној
29.3.2022. године, донијела је

900.000,00 KM

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мирсад Дуратовић, с.р.
2/20), Скупштина града Приједора на 17. сједници
одржаној 29.3.2022.године, донијела је
ОДЛУКУ
о усвајању Политике отворених података Града
Приједора
Тачка 1.
Скупштина Града Приједор усваја
Политику
отворених података Града Приједора.
Саставни дио ове Одлуке је документ „Политика
отворених података Града Приједора“.

ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Информација о реализацији
Програма заједничке комуналне потрошње у
2021.години.
2. Овај закључак ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном гласнику Града
Приједора“.
Број: 01-022-39/22
Приједор
Датум: 29.3.2022. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мирсад Дуратовић,с.р.

35.
На основу члана 39. и члана 82. став 2. Закона
о локалној самоуправи ("Службени гласник
Републике Српске, број 97/16, 36/19 и 61/21") и
члана 39. Статута града Приједора ("Службени
гласник Града Приједора", број: 12/17) и члана 137.
Пословника
Скупштине
Града
Приједора
("Службени гласник Града Приједора", број 2/18 и

Тачка 2.
Задужује се градоначелник да у складу са
документом „Политика отворених података Града
Приједора“ формира Радну групу за успоставу и
вођење Портала отворених података.
Тачка 3.
Задатак Радне групе је да у року од 6 мјесеци, од
дана ступања овог закључка на снагу, успостави
Портал отворених података.
Тачка 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана објављивања
у "Службеном гласнику Града Приједор".
Број: 01-022-40/22
Приједор,
Датум: 29.3.2022. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мирсад Дуратовић,с.р.
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ПОЛИТИКА ОТВОРЕНИХ ПОДАТАКА
ГРАДА ПРИЈЕДОРА
Наслов:
Политика отворених података Града Приједора
Опис:
Документ има за циљ утврдити политику
отворених података за Град Приједор, односно,
принципе, приоритетна подручја и скупове
података, формате и услове поновног кориштења
података, организацију у провођењу активности
отварања података, комуникацију с корисницима
отворених података те активности израде и праћења
планова за објаву отворених података, узимајући у
обзир високовриједне скупове података.
ПОЛИТИКА ОТВОРЕНИХ ПОДАТАКА ГРАДА
ПРИЈЕДОРА
Сврха и циљеви политике отворених података
Сврха Политике отворених података јест изградити и
трајно развијати окружење погодно за стварање
нове друштвене и економске вриједности
кориштењем података јавног сектора на подручју
Града Приједора.
Усвајањем Политике отворених података Град
Приједор показује преданост отвореној, ефикасној,
одговорној и приступачној власти. Правовремено
објављивање јавних података је кључна компонента
такве власти. Такође, побољшаће се пружање услуга
грађанима и привредним субјектима, побољшати
координација и ефикасност између одјељења
унутар органа Града Приједора и осталих
партнерских организација те повећати прилике за
грађански ангажман и економски развој.
Омогућавање доступности јавних података у
отвореним форматима намијењених поновној
употреби ствара нову вриједност за грађане,
привредне
субјекте,
руководство
органа,
истраживаче и медије и олакшава проактивно
пружање информација према Закону о слободи
приступа информацијама Републике Српске и
пратећим прописима. Информацијске технологије
су кључна средства за отворену власт и за добро
управљање. Уз повећање транспарентности и

Број: 4/22

проактивне одговорности органа, приликом објаве
отворених података посебан приоритет ће бити и
заштита приватности и сигурност података, што
значи да прије објаве података лични подаци морају
бити уклоњени.
Подаци јавног сектора на подручју Града Приједора
обухватају, осим података органа Града Приједора,
а узимајући у обзир да је њихова дјелатност од
општег и друштвеног интереса за грађане, и податке
јавних предузећа у већинском власништву Града
Приједора.
У остварењу те сврхе, темељни су циљеви политике:
●

Проактивна објава јавних података уз
осигуравање максималне отворености свих
јавних података у складу са највишим
стандардима квалитета и отворености,
● Кориштење отворених података ради
стварања нове друштвене и економске
вриједности,
● Постизање високог нивоа знања и свијести о
значају отворених података и могућностима
за њихову поновну употребу у сврху
развијања нових вриједности,
● Пружање оквира за подршку и обуку свих
пружаоца података и изградњу капацитета у
управљању и кориштењу,
● Повезивање јавних тијела на локалном
нивоу и организација цивилног друштва у
провођењу активности.
За остваривање сврхе и циљева политике отворених
податка, ова Политика утврђује принципе, формате
и услове поновног кориштења података,
организацију у провођењу активности отварања
података, комуникацију с корисницима отворених
података те активности израде и праћења планова
за објаву отворених података, узимајући у обзир
високовриједне скупове података. Ова политика
отворених података односи се на све службенике
Града Приједора.
Принципи политике отворених података
Отварање јавних података у сврху друштвеног и
економског развоја препознато је у Еуропској унији.
Осим тога, отворени подаци једно су од кључних
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подручја Партнерства за отворену власт, глобалне
иницијативе усмјерене на јачање транспарентности,
отворености и корисничке оријентације управе и
власти.Ово су принципи Политике отворених
података Града Приједора који су идентични и у
Међународној повељи о отвореним подацима:
Задана отвореност
Принцип задане отворености каже да би подаци
требали бити објављени и прије него што се захтјев
за приступ информацијама пошаље. Органи власти
морају образложити уколико се неки од података не
могу објавити, на примјер уколико је ријеч о тајним
подацима или уколико се на њих односе одредбе
правних прописа о заштити личних података.
Грађани морају бити увјерени да отварање података
неће компромитовати њихово право на приватност.
Правовременост и потпуност
Отворени подаци су вриједни само уколико су
релевантни - односно ажурни и потпуни. Колико
год је то могуће, подржава се објава података у
облику у којем су настали.
Приступачност и корисност
Објављени подаци би требали бити и у машинско
читљивом облику те би их требало лако пронаћи
(путем портала отворених података). Битно је и
водити се чињеницом да би податке требали
пронаћи и сви корисници, без обзира на визуалне,
слушне, моторичке или когнитивне потешкоће
(привремене или трајне). Колико год је то могуће,
објављени подаци би требали бити бесплатни, уз
дефинисање услова кориштења по моделу Цреативе
Цоммонс лиценци. У изузетним случајевима
требало би узети у обзир потребу да се не омета
нормалан рад органа власти од којих се захтијева да
остваре приход како би покрила знатан дио својих
трошкова у вези с обављањем својих јавних
задатака.
Успоредност и интероперабилност
Подаци имају мултипликацијски ефект. Што је више
квалитетних скупова података, лакше их је
комбиновати те потенцијална вриједност постаје
већа. За овај принцип кључна је употреба
уобичајених стандарда за податке.
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За боље владање и грађански ангажман
Отворени подаци имају капацитет да грађани (и
разна одјељења унутар органа власти) имају бољи
увид у оно што раде органи власти. Оваква
транспарентност може побољшати јавне услуге.
За укључиви развој и иновације
Отворени подаци могу дјеловати на економски
развој. На примјер, бољи приступ подацима може
дјеловати на ефикасније резултате у пољопривреди
или дјеловати на спречавање климатских промјена.
Уједно, многи предузетници могу зарадити
кориштењем отворених података, а тиме посредно
и јавни приходи потребни за финанцирање органа
власти.
Портал отворених података Града Приједора
У сврху лакшег претраживања доступних скупова
података који се без ограничења могу слободно
користити, Град Приједор успоставља Портал
отворених података. Ријеч је о чвору података за
прикупљање, категоризацију и дистрибуцију
отворених података јавног сектора, на приступачан
начин, у машинско читљивом облику и у складу с
отвореним стандардом.
Портал ће се успоставити најкасније 6 мјесеци од
датума усвајања ове политике.
Путем напредне претраге олакшава се проналазак
тражених скупова података које су сврстане и у
дефинесаним категоријама. Поред опција за
преузимање скупова података, могућа је и
визуализација података (графикони, преглед
података на мапи, итд.).
Метаподаци на порталу ће бити доступни на начин
да их портал отворених података више
административне јединице (нпр. на националном
нивоу) аутоматски преузме. Такође, за кориснике
портала ће бити омогућен и директан и
аутоматизован приступ објављеним скуповима
података (путем апликацијског програмског
интерфејса - АПИ).
Грађани и пословни субјекти, осим претраживања
података, могу унијети информације о случајевима
кориштења отворених података/апликацијама које
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користе отворене податке и предложити објаву
новог скупа података.
Формати скупова података и услови поновног
кориштења
Град Приједор ће скупове података намијењене
поновној употреби објављивати у форматима који су
отворени, односно онима које је могуће отворити на
било којем рачунару без потребе за инсталацијом
лиценцираних програма. Формати за структуриране
скупове података који су намијењени поновној
употреби укључују ове формате података:
● ЦСВ
● ТСВ
● XМЛ
● ЈСОН
● ОДФ
● РДФ
За геоподатке ће се користити ови формати
података:
● Схапефиле
● ГеоЈСОН
● ГМЛ
● КМЛ
● WКТ
Објављени скупови података неће садржавати
личне податке или било какве друге повјерљиве
податке.
Услови кориштења сваког скупа података ће бити
дефинисани стандардним отвореним Цреативе
Цоммонс лиценцама, при чему ће се, гдје год је то
могуће, користити лиценца ЦЦ - БY (Цреативе
Цоммонс
Именовање)
која
омогућава
неограничену употребу, обраду и дистрибуцију
скупа података уз обавезно навођење извора
података. Ова лиценца направљена је како би се
повећала отвореност и минимизирале рестрикције у
кориштењу података.

информација јавног сектора. Високовриједни
скупови података су они који имају велики
потенцијал за:
●

●
●
●

стварање важних друштвено-економских
користи или користи за заштиту животне
средине те иновативних услуга,
стварање користи за велики број корисника,
пружање помоћи у остваривању прихода,
комбиновање с другим скуповима података.

Ријеч је о овим тематским категоријама:
1.
2.
3.
4.
5.

Геопросторни подаци
Посматрање Земље и животне средине
Метеоролошки подаци
Статистички подаци
Привредни субјекти и власништво над
привредним субјектима
6. Мобилност
Осим наведених приоритетних подручја, биће
осигурана редовна комуникација с дионицима који
користе податке како би се утврдила потражња за
појединим
скуповима
података.
Свака
организациона јединица Града Приједора дужна је
узети у обзир при утврђивању потражње и јавне
захтјеве за слободан приступ информацијама и,
када год је то могуће, објављивање скупова
података усклађује са поднесеним захтјевима.
Приоритет у објави скупова података могу имати и
подаци који се већ налазе у појединим системима те
нису потребне значајне активности за њихову објаву
као отворени подаци.
Радна група за Портал отворених података
Градоначелник именује Радну групу за Портал
отворених података.
Радна група ће обављати активности везане уз:
●

Приоритети за објаву отворених података
Приоритетна подручја за скупове података
представљају високовриједне скупове података,
што је препознато и у Директиви (ЕУ) 2019/1024
Еуропског парламента и Вијећа од 20. јуна 2019. о
отвореним подацима и поновној употреби

Број: 4/22

●

израду и ажурирање годишњег плана објаве
скупова података за поновну употребу,
узимајући у обзир приоритете за објаву
отворених података и поднесене захтјеве за
слободан приступ информацијама,
објаву скупова података за поновну
употребу и осигуравање објаве ажурних
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верзија скупова података, узимајући у обзир
информације на које се примјењују одредбе
релевантних законских и подзаконских
прописа о заштити личних и повјерљивих
података,
редовну комуникацију са службеником за
односе са јавношћу и слободан приступ
информацијама,
комуникацију с надлежним органима за
заштиту података,
комуникацију с дионицима који користе
податке,
сарадњу с међународним организацијама у
области јачања капацитета за примјену
концепта отворених података,
извјештавање
Градоначелника
о
активностима радне групе,
уређивање Портала отворених података
Града Приједора,
остале активности везане уз проактивну
објаву информација за поновну употребу (на
примјер, промоција отворених података,
организација хацкатхона...).
група ће имати минимално 10 чланова, од

барем један члан специјализован за заштиту
података и за приступ информацијама,
● барем један члан специјализован за
информационо-комуникационе технологије,
● остали чланови из организационих јединица
које су надлежне за високовриједне и остале
скупове података предвиђених планом за
објаву отворених података.
У рад радне групе могу се по потреби укључити и
представници предузећа чија је основна дјелатност
од општег и друштвеног интереса за грађане
Приједора, као и представници приватног сектора и
цивилног друштва.

ажурирања, разматрања поднесених захтјева за
слободан приступ информацијама у сврху отварања
тражених података путем Портала отворених
података Града Приједора, као и осталих активности
везаних уз рад Радне групе.
При извршавању редовних активности које укључују
објаву појединих скупова података, радна група се
може састати и у ужем саставу који укључује члана
специјализованог за заштиту и за приступ
информацијама, члана специјализованог за
информационо-комуникационе технологије и члана
из организационе јединице надлежне за скуп
података чији је процес објаве у току.
План објаве скупова података за поновну употребу
израђује се и доноси на годишњем нивоу, при чему
свака организациона јединица треба допринијети
постизању циљева наведених у том документу који
припрема Радна група за Портал отворених
података. План садржи сљедеће елементе:
●

●

Радна група ће се у пуном саставу састајати
минимално 2 пута годишње с примарним циљем
доношења плана објаве скупова података за
поновну употребу, утврђивања статуса плана објаве
скупова података и његовог евентуалног
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●
●

попис скупова података који се намјеравају
отворити у наредних годину дана, заједно са
кратким описима скупова података,
оквирним временским роком за објаву
скупова података на Порталу отворених
података Града Приједора, фреквенцију
ажурирања скупа података (уз најдаљи
период једном годишње) и надлежном
организационом јединицом за сваки скуп
података,
сажета информација о активностима Радне
групе за Портал отворених података,
сажета информација о скуповима података
које је до тренутка објаве Плана објавила
свака организациона јединица.

Број: 01-022-40/22
Приједор,
Датум: 29.3.2022. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мирсад Дуратовић,с.р.

36.
На основу одредаба члана 39. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број 97/16, 36/19 и 61/21) и члана 39.
Статута Града Приједор („Службени гласник Града
Приједор“, број 12/17), Скупштина Града Приједора
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29.3.2022.године,

Скупштина града на 17. сједници одржаној дана
29.3.2022. године, донијела је

ОДЛУКУ
о давању сагласности Градоначелнику за
управљање и располагање имовином у својини
Града Приједор
I
Даје се сагласност Градоначелнику Града
Приједор за управљање и располагање имовином
у својини Града Приједор, у складу са правилима
добре праксе којима се осигурава законито,
оптимално и одрживо коришћење и управљање
имовином, осим имовине велике вриједности,
отуђење имовине односно продаја, давања у
дугорочни закуп и давања права служности за
грађење.
II
Овлашћује се Градоначелник да закључи
правне послове из члана I ове одлуке и потпише сву
пратећу докуменатцију неопходну за реализацију
истих, односно да овласти треће лице да то учини у
име и за рачун Града Приједор.
III
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику Града
Приједор“.
Број: 01-022-41/22
Приједор,
Датум: 29.3.2022. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мирсад Дуратовић,с.р.

37.
На основу члана 2.12. Изборног закона Босне
и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број: 23/01,
7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05,
65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/07,
33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16 и 41/20), члна
39. Закона о локалној самоуправи ("Службени
гласник Републике Српске", бр. 97/16 и 36/19), члана
10. Упутства о утврђивању квалификација, броју,
обуци и разрјешењу чланова изборне комисије
основне изборне јединице у БиХ („Службени
Гласник Босне и Херцеговине“ број 67/21, 73/21 и
13/22 ) и члана 39. Статута Града Приједора
(„Службени гласник града Приједора", број: 12/17),

Број: 4/22

РЈЕШЕЊЕ
о именовању 3 (три) члана Градске изборне
комисије Приједор
Члан 1.
Именују се 3 (три) члана Градске изборне
комисије Приједор на мандатни период од седам
година (7) у саставу:
1. Адмира Кличић
2. Саша Бајрић
3. Желимир Кос
Члан 2.
Ово Рјешење ступа на снагу даном давања
сагласности од стране Централне изборне комисије
Босне и Херцеговине, а објавиће се у „Службеном
гласнику града Приједора“.
Број: 01-111-36/22
Приједор,
Датум: 29.3.2022. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мирсад Дуратовић,с.р.

38.
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 Приједор („Службени гласник
Града Приједор“, број: 12/17) и члана 48.
Пословника Скупштине Града Приједор („Службени
гласник Града Приједор“, број: 2/18 и 2/20),
Скупштина Града Приједор
на 17. сједници,
одржаној 29.3.2022. године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о измјени Рјешења о именовању Комисије за буџет
и финансије, број: 01-111-45/21
Члан 1.
У члану 1. Рјешења о именовању Комисије за
буџет и финансије умјесто Предрага Пуђе именује се
одборник Милорад Радић.
У осталом дијелу Рјешење остаје
непромјењено.

146

„СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК“

Број: 4/22

Члан 2.
Ово Рјешење ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном гласнику Града
Приједор“.

Члан 2.
Усвојени текст Програма саставни је дио ове
Одлуке.

Број: 01-111-37/22
Приједор,
Датум: 29.3.2022. године

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 имовинскостамбене послове.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мирсад Дуратовић,с.р.

39.
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 17. сједници одржаној дана
29.3.2022. године, донијела је

ОДЛУКУ
О ПРОГРАМУ УРЕЂЕЊА ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА ЗА 2022. ГОДИНУ

Члан 1.
Доноси се Програм уређења
градског
грађевинског земљишта за подручје града
Приједора за 2022. годину ( у даљем тексту: Програм
) у износу од 775.000,00 КМ.

Члан 4.
Даном ступања на снагу ове Одлуке
престаје да важи Одлука о Програму уређења
градског грађевинског земљишта за 2021.
годину, објављена у „Службеном гласнику Града
Приједор“, бр.8/21 под бројем: 01-022-91/21 од
23.04.2021.године.

Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог ( 8 ) дана по
објављивању у „Службеном гласнику Града
Приједор“.

Број: 01-022-42/22
Приједор,
Датум: 29.3.2022. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мирсад Дуратовић,с.р.
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ПРОГРАМ
УРЕЂЕЊА ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА 2022. ГОДИНУ
Увод
Програм уређења градског грађевинског земљишта доноси се у складу са Закона о уређењу простора и
грађењу („Службени гласник Републике Српске“, бр. 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“, бр. 34/14 ).
Годишњи Програм уређења градског грађевинског земљишта доноси се за цјелокупно грађевинско
земљиште, које на дан доношења Програма има статус градског грађевинског земљишта, као и за остало
грађевинско земљиште на подручју града Приједор, а у складу са Интегралном стратегијом развоја Града
Приједора ( 2014-2024.), дугорочним и средњорочним програмима изградње и уређења простора и на основу
донесених докумената просторног уређења.
Уређење грађевинског земљишта обухвата радове припремања и опремања.
1. Припремање земљишта обухвата :
 истражне радове на терену,
 израда геодетскиг , геолошких, инжењерско-сеизмолошких и других подлога,
 израду анализе својинских права на земљишту потребном за изградњу јавне комуналне и друге
инфраструктуре,
 израду докумената просторног уређења и техничке документације
 израду програма за уређење земљишта
 израду анализе расељавања лица и рушења постојећих објеката,
 санирање терена и друге радове
2. Опремање земљишта обухвата:
 изградњу објеката комуналне инфраструктуре која је у надлежности јединице локалне
самоуправе
 изградњу друге јавне инфраструктуре која је у надлежности јавних предузећа, а чију изградњу
финансира јединица локалне самоуправе из накнаде наплаћене према одредбама закона и
правилника
 изградњу и уређедње површина јавне намјене планираних спроведбеним документом
просторног уређења
Правилником о обрачуну накнаде трошкова уређења градског грађевинског земљишта – Пречишћени
текст ( „Службени гласник Републике Српске“, бр. 34/14 ) и Законом о уређењу простора и грађењу („Службени
гласник Републике Српске“, бр. 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
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ђ) других извора у складу са посебним прописима.
Буџетом Града Приједора за 2022. год. („Службени гласник Града Приједор“ бр.22/21 од 29.12.2021.
године), планирана су средства за Програм урећења градског грађевинског земљишта за 2022. годину у износу
од 775.000,- КМ
Прикупљена средства у Буџету Града Приједора у 2022. години, у складу са Законом и Правилником, користиће
се за трошкове уређења грађевинског земљишта и трошкове израде докумената просторног уређења у складу
са табеларним дијелом овог Програма.
Програмом уређења градског грађевинског земљишта за 2022. годину, обухваћени су :
1. Радови уређења који ће се финансирати из Буџета Града Приједора и то:
1.1. Израда докумената просторног уређе и урбанистичке документације у 2020. години ,
1.2. Припремање земљишта за изградњу инфраструктурних објеката, уређаја и инсталација
(рјешавање имовинско-правних односа, прибављање тех. документац. и потребних дозвола за
изградњу) ,
1.3. Изградња и реконструкција саобраћајница и саобраћајних објеката.
2. Радови уређења који ће се финансирати из Буџета Града Приједора уз суфинансирање са другим
субјектима ( средства из Буџета Републике Српске и средстава из других извора финансирања ):
2.1. Изградња и реконструкција саобраћајница,
2.2. Изградња и реконструкција комунајлне инфраструктуре,
2.3. Изградња и реконструкција осталих инфраструктурних објеката.
Динамика реализације, распоређивања и усмјеравања средстава, прикупљених по основу поменутих
накнада, вршиће се у складу са усвојеним Програмом уређење градског грађевинског земљишта за 2022.
годину, те у складу са приливом средстава у Буџет Града Приједора у 202. години.
Р.бр.

ОПИС

1.1.

Израда докумената просторног уређења и урбанистичке документације у 2021.
години
1.1.1

Дио планираних средстава за израду Плана реализован у
2021.години према Програму уређења градског грађевинског
земљишта у 2021.год. и Уговору у износу од 134.550,- КМ

2022.

51.383,-

Стратешкa процјенa утицаја Просторног плана града Приједора 20202040.год.
Ради се на основу нацрта Просторног плана града Приједора 20202040.год.

1.1.2.

План

Просторни план Града Приједора 2020-2040 – НАСТАВАК ИЗРАДЕ
-

1.1.1.1.

Износ КМ

7.020,-

Урбанистички план Козарац и контакт подручје 2019-2039.година –
НАСТАВАК ИЗРАДЕ (Приједлог и елаборат Плана)
-

Уговорена средстава 27.612,00 КМ
Дио планираних средстава реализован у 2021.години према
Програму уређења градског грађевинског земљишта у
2021.год.

8.400,-
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Стратешкa процјенa утицаја Урбанистичког плана Козарац и контакт
подручје 2019-2039.година

7.020,-

Ради се на основу нацрта Урбанистичког плана Козарац и контакт
подручје 2019-2039.година
1.1.3.

Зонинг план подручја посебне намјене изворишта „Тукови -Матарушко
поље“
дио средстава за геодетске радове и почетне прописане
активности на изради Плана

1.1.4.

*Регулациони план спортског аеродрома „Урије“ (2019-2021.) –
НАСТАВАК ИЗРАДЕ (Нацрт, Приједлог и елаборат Плана)
Планирана укупна средстава по Стратегији 60.000,00 КМ
Дио средстава реализован у 2021.години према Програму
уређења градског грађевинског земљишта у 2021.год.
Регулациони план „Центар – Сјевер“ Блок 1
-

1.1.5.

(Геодетски радови и израда Плана)
1.1.6.

32.000,-

15.577,-

Регулациони план „Центар – Југ“ Блок 1
(Геодетски радови и израда Плана)

1.1.7.

228.500,-

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

УКУПНО 1.1. (КМ):

8.500,-

/

350.000,-

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

1.2.

ОПИС

износ КМ

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

2022.

1.2.1.

Пројекат реконструкције улице Митрополита Петра
Зимоњића у насељу Пећани
- прибављање техничке документације
- координације и стручне услуге

45.000,00
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1.2.2.

Пројекат реконструкције дијела улице Мухарема
Суљановића
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35.000,00

- прибављање техничке документације
- координације и стручне услуге
Изградња кружног тока ( укрштање улица Козарска,
М.Врховца и I Крајишке бригаде)
1.2.3.

-

прибављање техничке документације

-

рјешавање имовинских односа

70.000,00

Пројекат инфраструктуре у индустријској зони Аеродром 4
-

прибављање техничке документације

-

рјешавање имовинских односа

-

координације и стручне услуге

1.2.4.

1.2.5.

80.000,00

Израда изведбено пројектне документације за
инфраструктуру у оквиру Пројекта Регионални стамбени
програм

30.000,00

– дио инвестиције

УКУПНО 1.2. (КМ):
Р.бр.
1.3.

260.000,00

ОПИС
Изградања и реконструкција саобраћајница и саобраћајних објеката

2022.

1.3.1.

Изградња саобраћајнице у индустријској зони Целпак ( Ц -104)
- дио радова

55.000,00

1.3.2.

Реконструкције дијела улице Мухарема Суљановића
- дио радова

60.000,00

УКУПНО 1.3. (КМ):
Р.бр.
1

Износ КМ

115.000,00
ОПИС

износ КМ

Изградња и реконструкција остале комуналне инфраструктуре
Укупно 1.4. (КМ):

-

2022.
0,00
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2022.
РЕКАПИТУЛАЦИЈА
1.1.

Израда докумената просторног уређења и урбанистичке документације

350.000,00

1.2.

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

260.000,00

1.3.

Изградања и реконструкција саобраћајница и саобраћајних
115.000,00
објеката

1.4.

Изградња и реконструкција остале комуналне инфраструктуре

УКУПНО 1. (КМ):

0,00

725.000,00

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

Р.бр.
2.1.

ОПИС

Износ КМ

Изградања и реконструкција градских саобраћајница
2022.
/

/

УКУПНО 2.1. (КМ):

0,00

Р.бр.
2.2.

ОПИС
Изградња и реконструкција комуналне инфраструктуре
2.2.1.

0,00

-

Доградња дијела канализационе мреже у насељу
Јањића пумпа

Укупно 2.2. (КМ):

износ КМ
2022.
50.000,00
50.000,00

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

2022.

2.1.

Изградња и реконструкција градских саобраћајница

0,00

2.2.

Изградња и реконструкција комуналне инфраструктуре

50.000,00
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50.000,00

2022.
ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА
1.

Радови уређења који ће бити финансирани из буџета града Приједора

725.000,00

2.

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

50.000,00

СВЕ УКУПНО 1. + 2. (КМ):

Број: 01-022-42/22
Приједор,
Датум: 29.3.2022. године
40.
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 17. сједници одржаној дана 29.3.2022.
године, донијела је
ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ОСНОВИЦЕ ЗА ИЗРАЧУНАВАЊЕ
ВИСИНЕ РЕНТЕ У 2022. ГОДИНИ
Члан 1.
Овом Одлуком утврђује се просјечна,
коначна, грађевинска цијена једног квадратног
метра корисне површине стамбеног и пословног
простора у 2021. 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 2022. години.

775.000,00

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мирсад Дуратовић,с.р.
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 764,76 КМ и
служи као основица за обрачун ренте у 2022. 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%)
45,89 KM/m2
б) у другој зони (5%) 38,24 KM/m2
в) у трећој зони (4%) 30,59 KM/m2
г) у четвртој зони (3%) 22,94 KM/m2
д) у петој зони
(2%) 15,30 KM/m2
ђ) у шестој зони (1%)
7,65 KM/m2
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Члан 4.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје
да важи Одлука о утврђивању основице за
израчунавање висине ренте у 2021. години,
објављена у „Службеном гласнику Града
Приједор“, број: 8/21, под бројем 01-022-92/21.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику
Града Приједор“.
Број: 01-022-43/22
Приједор,
Датум: 29.3.2022. године

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:

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мирсад Дуратовић,с.р.

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

41.
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 17. сједници одржаној дана 29.3.2022.
године, донијела је
ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЈЕЧНЕ ЦИЈЕНЕ ТРОШКОВА
ПРИПРЕМАЊА ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА ЗА 2022. ГОДИНУ
Члан 1.
Овом Одлуком утврђује се просјечна цијена
трошкова припремања градског грађевинског
земљишта и износи 8.030,00 КМ/ha документа
просторног уређења, а служиће за обрачун
трошкова припремања градског грађевинског
земљишта по једном метру квадратном корисне
површине планираних објеката.
Члан 2.
Просјечна цијена утврђена у члану 1. ове
Одлуке утврђује се на почетку сваке године за
подручја за која је донесен спроведбени документ
просторног уређења,
који не садржи тачну

Број: 4/22

(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 2021. годину, објављена у
(„Службеном гласнику Града Приједор“, број: 8/21),
под бројем 01-022-93/21.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику
Града Приједор“.
Број: 01-022-44/22
Приједор,
Датум: 29.3.2022. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мирсад Дуратовић,с.р.

42.
На основу члана 14. став 3. Правилника о
обрачуну накнаде трошкова уређења градског
грађевинског
земљишта-Пречишћени
текст

154

„СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК“

(„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
17. сједници одржаној дана 29.3.2022. године,
донијела је
ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЈЕЧНИХ ЈЕДИНИЧНИХ ЦИЈЕНА
РАДОВА КОМУНАЛНЕ И ДРУГЕ ЈАВНЕ
ИНФРАСТРУКТУРЕ И УРЕЂЕЊА ЈАВНИХ ПОВРШИНА

Број: 4/22

Овом Одлуком утврђују се просјечно
остварене јединичне цијене радова комуналне и
друге јавне инфраструктуре и уређења јавних
површина (Јц) у 2021. години на подручју Града
Приједор, које служи за обрачун трошкова
опремања градског грађевинског земљишта у 2022.
години .
Члан 2.
Просјечно остварене јединичне цијене
радова комуналне и друге јавне инфраструктуре и
уређења јавних површина износе:

Члан 1.
Група

Ред.
бр.

А/

Врста инфраструктуре

Јед. мј.

Јц

САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА И ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ
1.

Саобраћајнице за моторни саобраћај

m2

60,00 KM

2.

Пјешачки тротоари и стазе

m2

60,00 KM

3.

Бициклистичке стазе

m2

50,00 KM

4.

Зелене површине

m2

20,00 KM

5.

Паркинг простори

m2

60,00 KM

6.

Улична расвјета

m

45,00 KM

Б/

ВОДОВОДНА МРЕЖА
1.

- У зеленој површини
d/dn = 20/16.2 mm (1/2“)

m

32,00 KM

2.

d/dn = 25/21.2 mm (3/4“)

m

34,00 KM

3.

d/dn = 32/28.0 mm (1“)

m

34,50 KM

4.

d/dn = 40/35.2 mm (5/4“)

m

35,00 KM

5.

d/dn = 50/44 mm (6/4“)

m

36,25 KM

6.

d/dn = 63/55.4 mm (2“)

m

37,50 KM

7.

d/dn = 75/66 mm (2 1/2“)

m

33,00 KM

8.

d/dn = 90/79.2 mm (3“)

m

41,00 KM

9.

d/dn = 110/96.8 mm

m

46,50 KM
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10.

d/dn = 160/141 mm
-

Број: 4/22
m

76,00 KM

У саобраћајници (асфалтираној површини)

1.

d/dn = 20/16.2 mm (1/2“)

m

92,50 KM

2.

d/dn = 25/21.2 mm (3/4“)

m

96,00 KM

3.

d/dn = 32/28.0 mm (1“)

m

99,00 KM

4.

d/dn = 40/35.2 mm (5/4“)

m

100,00 KM

5.

d/dn = 50/44 mm (6/4“)

m

104,00 KM

6.

d/dn = 63/55.4 mm (2“)

m

107,50 KM

7.

d/dn = 75/66 mm (2 1/2“)

m

115,00 KM

8.

d/dn = 90/79.2 mm (3“)

m

131,00 KM

9.

d/dn = 110/96.8 mm

m

150,00 KM

10.

d/dn = 160/141 mm

m

212,50 KM

1.

- Просјечна дубина 1,0 m
Ø 110 mm

m

81,00 KM

2.

Ø 160 mm

m

99,00 KM

3.

Ø 200 mm

m

130,00 KM

4.

Ø 250 mm

m

150,00 KM

5.

Ø 300 mm

m

173,00 KM

В/

КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА
У зеленој површини- макадам

-

Просјечна дубина ископа 1,5 m

6.

Ø 400 mm

m

235,00 KM

7.

Ø 500 mm

m

320,00 KM

Асфалтна површина
-

Просјечна дубина ископа 1,0 m

1.

Ø 110 mm

m

230,00 KM

2.

Ø 160 mm

m

246,00 KM

3.

Ø 200 mm

m

300,00 KM

4.

Ø 250 mm

m

315,00 KM
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5.

Ø 300 mm
-

Број: 4/22
m

340,00 KM

Просјечна дубина ископа 1,5 m

6.

Ø 400 mm

m

395,00 KM

7.

Ø 500 mm

m

470,00 KM

Г/

ТОПЛИФИКАЦИОНА МРЕЖА
1.

Топлотна станица

50 kW

комплет

7.908,00 KM

2.

Топлотна станица 100 kW

комплет

11.261,00 KM

3.

Топлотна станица 150 kW

комплет

15.504,00 KM

4.

Топлотна станица 200 kW

комплет

18.653,00 KM

5.

Топлотна станица 300 kW

комплет

21.940,00 KM

6.

Топлотна станица 400 kW

комплет

22.973,00 KM

7.

Топлотна станица 500 kW

комплет

26.244,00 KM

8.

Вреловод DN 65

m

246,00 KM

9.

Вреловод DN 80

m

283,00 KM

10.

Вреловод DN 100

m

329,00 KM

11.

Вреловод DN 125

m

435,00 KM

12.

Вреловод DN 150

m

534,00 KM

13.

Вреловод DN 200

m

776,00 KM

14.

Вреловод DN 250

m

1.211,00 KM

15.

Вреловод DN 300

m

1.425,00 KM

16.

Вреловод DN 500

m

1.888,00 KM

Цијене су са ПДВ-ом
Члан 3.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да
важи Одлука о утврђивању просјечних јединичних
цијена радова опремања градског грађевинског
земљишта за 2021. годину, објављена у „Службеном
гласнику Града Приједор“, број: 8/21, под бројем 01022-94/21.

Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику Града
Приједор“.
Број: 01-022-45/22
Приједор,
Датум: 29.3.2022. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мирсад Дуратовић,с.р.
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43.
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
17. сједници одржаној дана 29.3.2022. године,
донијела је
ОДЛУКУ
О ВИСИНИ ТРОШКОВА УРЕЂЕЊА ГРАДСКОГ
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА 2022. ГОДИНУ
Члан 1.
Овом Одлуком се утврђује висина трошкова
уређења градског грађевинског земљишта за 2022.
годину по 1 m2 (један метар квадратни) корисне
површине објекта за спроведбене документе
просторног уређење.

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.
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:

2022

РБ

1.

ДОКУМЕНТ ПРОСТОРНОГ
УРЕЂЕЊА

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

ПРОСЈЕЧНИ
ТРОШКОВИ

Број: 4/22

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

33

8.

ИЗМЈЕНА И ДОПУНА
РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА
НАСЕЉА „КОЗАРАЦ-ЦЕНТАР“

61

9.

РЕВИЗИЈА РЕГУЛАЦИОНОГ
ПЛАНА НАСЕЉА ПЕЋАНИ
СЕКЦИЈА 1 И 2

52

ИЗМЈЕНА И ДОПУНА ДИЈЕЛА
РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА
СЕРВИСНО-УСЛУЖНЕ И
РАДНЕ ЗОНЕ УЗ
МАГИСТРАЛНИ ПУТ
10.
ПРИЈЕДОР – БАЊАЛУКА И
РАДНЕ И СТАМБЕНЕ ЗОНЕ
„СВАЛЕ“

55

по КП
(КМ/m2)
66

ИЗМЈЕНА РЕГУЛАЦИОНОГ
ПЛАНА ПОДРУЧЈА НАСЕЉА
11.
УРИЈЕ И ЧИРКИН ПОЉЕ – I
ФАЗА – ИЗМЈЕНА

85
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РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА
РАСАДНИК И АЕРОДРОМ III

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

ДУБИЦА И ДИЈЕЛА НАСЕЛЈА
УРИЈЕ

64
19.

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

26
20.

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

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

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

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

РЕГУЛАЦИОНИ ПЛАН ЗОНЕ УЗ
18. МАГИСТРАЛНИ ПУТ М15,
ПРИЈЕДОР-КОЗАРСКА

Број: 4/22

94

65

58

41

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

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

ОДЛУКА О РЕГУЛАЦИОНОМ
ПЛАНУ ПРОСТОРА УЗ КОРИТА
РИЈЕКА САНА И ГОМЈЕНИЦА
НА УРБАНОМ ПОДРУЧЈУ
21.
ПРИЈЕДОРА - СЕКЦИЈА 1 И
СЕКЦИЈА 2

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

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

ОДЛУКА О РЕГУЛАЦИОНОМ
24. ПЛАНУ АЕРОДРОМ 4

87

30

163

111

95

96

99
ОДЛУКА О ДОНОШЕЊУ
25. РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА
БЕНКОВАЦ

177

159

ОДЛУКА О ЗОНИНГ ПЛАНУ
ЈУЖНОГ ДИЈЕЛА УРБАНОГ
26. ПОДРУЧЈА ПРИЈЕДОРА

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

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

ОДЛУКА О ДОНОШЕЊУ
ЗОНИНГ ПЛАНА РАДНЕ ЗОНЕ
НА ПОТЕЗУ ЖЕЉЕЗНИЧКА
29. СТАНИЦА, ТОПЛАНА И ТС
ПРИЈЕДОР 1

ОДЛУКА О ДОНОШЕЊУ
ЗОНИНГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА
ПОСЕБНЕ НАМЈЕНЕ
30. СЈЕВЕРОЗАПАДНОГ ДИЈЕЛА
УРБАНОГ ПОДРУЧЈА
ПРИЈЕДОР
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Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику Града
Приједор“.
Број: 01-022-46/22
Приједор,
Датум: 29.3.2022. године

23

139

41

157

* ) Спроведбени документи просторног
уређења за које се висина трошкова
уређења грађевинског земљишта за 2022.
годину израчунава по m2 површине која се
уређује
Члан 3.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да
важи Одлука о висини трошкова уређења градског
грађевинског земљишта за 2021. годину, објављена
у „Службеном гласнику Града Приједор“, број: 8/21,
под бројем 01-022-95/21.

Број: 4/22

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мирсад Дуратовић,с.р.

44.
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 17. сједници одржаној дана 29.3.2022. године,
донијела је
ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЈЕЧНО ОСТВАРЕНЕ НАКНАДЕ
ТРОШКОВА УРЕЂЕЊА ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА ЗА 2022. ГОДИНУ
Члан 1.
Овом Одлуком утврђује се просјечно
остварена накнада трошкова уређења градског
грађевинског земљишта у 2021. години и износи
48,00 КМ по једном метру квадратном корисне
површине планираних објеката и служиће за
обрачун трошкова уређења градског грађевинског
земљишта у 2022. 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.

160

„СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК“

Члан 3.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да
важи Одлука о утврђивању просјечно остварене
накнаде трошкова уређења градског грађевинског
земљишта за 2021. годину, објављена у „Службеном
гласнику Града Приједор“, бр. 8/21, под бројем 01022-96/21.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику Града
Приједор“.
Број: 01-022-47/22
Приједор,
Датум: 29.3.2022. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мирсад Дуратовић,с.р.

45.
На основу члана 40. Закона о уређењу
простора и грађењу („Службени гласник Републике
Српске“ бр. 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), члана 39.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“ бр. 97/16 и 36/19 ) и члана 39.
Статута града Приједора („Службени гласник града
Приједора“ број: 12/17), Скупштина Града Приједор,
на 17. сједници одржаној дана 29.3.2022. године,
донијела је
ОДЛУКУ
о приступању изради
Регулационог плана „Центар – Југ“ Блок 1
Члан 1.
Приступа се изради Регулационог плана
„Центар – Југ“ Блок 1 (у даљем тексту: План).
Планом ће бити обухваћен простор у
укупној површини од око 7,1 ha који оквирно захвата
дио централног подручја Приједора уз десну обалу
ријеке Сане и десну обалу Берака до градског парка
дијелом улицa Краља Петра I Ослободиоца и
Српских великана те обострано уз Радничку улицу
до почека улице Краља Александра, укључујући и
дио Горанове улице, а који је приказан на карти у
прилогу ове Одлуке.
Обухват из претходног става није
дефинитиван и може претрпјети мање корекције, а
коначне границе биће одређене током израде
Плана и након што носилац припреме и носилац
израде Плана изврше усаглашавање начина израде
документа у дигиталном облику са Министарством

Број: 4/22

за просторно уређење, грађевинарство и екологију у
складу са чл. 179. став (3) Правилника о начину
израде, садражају и фомирању докумената
просторног уређења („Сл. гласник Републике
Српске“ бр. 69/13).
Члан 2.
Плански период у смислу члана 40. став (3)
тачка в) Закона о уређењу простора и грађењу
(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 40/13,
106/15, 3/16 и 84/19) је 10 година.
Члан 3.
За израду Плана дефинишу се слиједеће
смјернице:
- План ће се израдити у складу са одредбама
Закона о уређењу простора и грађењу, Правилника
о начину израде, садржају и формирању документа
просторног уређења, Правилника о општим
правилима урбанистичке регулације и парцелације,
те другим прописима из посебних области
релевантних за планирање и уређење простора
(саобраћај, снабдјевање водом и енергијом,
телекомуникације, заштита од природних непогода
и техничких инцидената, заштита ваздуха, вода и
тла, природних вриједности, културних добара и
других елемената животне средине и др.
- Приликом израде Плана потребно је
водити рачуна о јавном интересу и општим и
посебним циљевима просторног развоја.
- Носилац израде Плана обавезан је да
обезбједи усаглашеност Плана у току његове израде
са документом просторног уређења ширег подручја,
односно да је у сагласности са важећим планским
документом најближег претходног нивоа –
Урбанистичким планом Приједора 2012-2032.
година, као и програмским елементима који му буду
достављени од стране заинтересованог инвеститора
и носиоца припреме.
- Код израде планског рјешења извршити
усаглашавања новонасталих потреба за обухват
Плана у смислу усаглашавања са важећим планским
рјешењем за контакт подручја, уз сагледавање
динамике потреба и промјена у простору и уз
рјешавање сукоба интереса у простору –
усаглашавањем
функционалних,
естетских,
енергетских, економских, критеријума заштите
животне средине и других критеријума у
планирању.
- Коначне смјернице биће одређене и након
прикупљања приједлога за планска рјешења путем
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јавног оглашавања и прибављања мишљења на
исте.
Члан 4.
Преднацрт Плана израдиће се у року од 60
дана од закључења уговора о изради Плана.
Приједлог
Плана
утврдиће
носилац
припреме Плана и Градоначелник након одржавања
јавне расправе на нацрт Плана која се мора одржати
у року од 30 дана од дана затварања јавног увида из
чл. 48. став (5) Закона о уређењу простора и грађењу
(Сл. гласник Републике Српске бр. 40/13, 106/15,
3/16 и 84/19).
Члан 5.
Садржај Плана начелно је одређен чланом
35. Закона о уређењу простора и грађењу („Сл.
гласник Републике Српске“ бр. 40/13, 106/15, 3/16 i
84/19), а детаљније одредбама Правилника о
начину израде, садржају и формирању документа
просторног уређења од члана 144. до члана 154.
(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 69/13).
Члан 6.
Носилац припреме Плана ће након
спроведене пoрцедуре из чл.46. Закона утврдити
нацрт Плана и мјесто, вријеме и начин излагања
Плана на јавни увид.
Нацрт Плана ставиће се на јавни увид у
трајању од 30 дана, у просторијама носиоца
припреме и носиоца израде Плана и просторијама
мјесне заједнице, којој припада подручје у обухвату
Плана.
О мјесту, времену и начину излагања Нацрта
Плана на јавни увид, јавност ће бити обавјештена
огласом објављеним у најмање два средства јавног
информисања најмање два пута, с тим да се прва
обавијест објављује осам (8) дана прије почетка
јавног увида а друга петнаест (15) дана од почетка
излагања нацрта Плана на јавни увид.
Носилац израде Плана обавезан је да
размотри све примједбе, приједлоге и мишљења
који су достављени током јавног увида и да прије
утврђивања приједлога Плана, о њима заузме свој
став који у писаној форми доставља носиоцу
припреме Плана и лицима која су доставила своје
приједлоге, примједбе и мишљења.
Став носиоца израде Плана о примједбама,
приједлозима и мишљењима разматра се на јавној
расправи која ће се заказати и одржати у року и
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саставу утврђеним у одредбама чл. 48. став (5) и (6)
Закона о уређењу простора и грађењу. У складу са
закључцима утврђеним на јавној расправи, носилац
припреме Плана и Градоначелник утврдиће
приједлог Плана и доставити га Скупштини Града на
усвајање.
Члан 7.
Средства за израду Плана и трошкове у
поступку његовог доношења обезбједиће Град
Приједор.
Члан 8.
Носилац припреме Плана је Градска управа Одјељење за просторно уређење, а носилац израде
Плана биће одређен у складу са Законом о јавним
набавкама Босне и Херцеговине.
Члан 9.
Носилац припреме Плана дужан је да у току
израде Плана обезбиједи сарадњу и усаглашавање
ставова, а носилац израде Плана - стручна
организација која ће израђивати План, дужна је да
сарађује са надлежним органима и организацијама
за послове планирања и програмирања развоја, те
предузећима у чијој је надлежности саобраћајна,
комунална и енергетска инфраструктура а да
обавезно прибави мишљења на приједлоге
планских рјешења од:
-

-

-

Одјељења за привреду и пољопривреду
Одјељења за саобраћај, комуналне
послове и заштиту животне средине и
имовинско-стамбене послове
Одјељења за друштвене дјелатности
Одсјека за мјесне заједнице
„Водовод“ а.д. Приједор,
Т.Ј. „Електродистрибуција“ Приједор,
„Комуналне услуге“ а.д. Приједор
„Мтел“ а.д Бањалука ИЈ Приједор
„Топлана“ а.д. Приједор
ЈП „Путеви Републике Српске“
ЈУ „Воде Српске“ Сектор за управљање
водама ОРС Саве, ПЈ за подслив ријеке
Уне Приједор
Републички завод за заштиту културноисторијског и природног наслијеђа
Органи и правна лица у чијем дјелокругу
су: противпожарна заштита, заштита
животне околине, сеизмолошка
и
заштита
културно-историјског
и
природног наслијеђа
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Број: 4/22

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

Члан 13.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у Службеном гласнику Града
Приједора.

Члан 10.
Носиоц израде ће доставити Носиоцу
припреме елаборат Плана у дигиталном облику и
аналогном облику у уговореном броју примјерака.

Број: 01-022-48/22
Приједор,
Датум: 29.3.2022. године

План се обрађује у складу са Законом о
уређењу простора и грађењу („Сл. гласник
Републике Српске“ бр. 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19),
Правилником о начину израде, садржају и
формирању документа просторног уређења
(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 69/13) и
Правилником о садржају, носиоцима просторноинформационог
система
и
методологији
прикупљања и обраде података („Сл. гласник
Републике Српске“ бр. 93/13).
Носилац изртаде је дужан да изврши допуну
или исправку елабората Плана у складу са писменим
примједбама Носиоца припреме у року од 30 (
тридесет ) дана од његовог достављања.
Члан 11.
Све стручне, административне и друге
послове у вези са припремом и доношењем Плана,
обавиће Одјељење за просторно уређење Градске
управе Града Приједора.
Члан 12.
На приједлог Носиоца припреме Плана
Скупштина Града Приједора ће именовати савјет
Плана, ради укупног праћења његове израде,
вођења јавне расправе и усаглашавања ставова и
интереса, зависно од потребе и обима документа.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мирсад Дуратовић,с.р.

46.
На основу члана 39. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“
брoj 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), Скупштина Града
Приједор, на 17. сједници одржаној дана 29.3.2022.
године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о измјенама и допунама Закључка Скупштине Града
Приједор број: 01-022-194/21 од 25.08.2021. године
Члан 1.
У Закључку Скупштине Града Приједор број:
01-022-194/21 од 25.08.2021. године, додаје се нови
члан 1. и гласи:
,,Не прихвата се Приједлог Одлуке о
доношењу Регулационог плана дијела централног
подручја Приједора између десне обале Сане и
дијелова улица Краља Петра I Ослободиоца,
Радничке и Српских Великана – Радни назив ,,Сана
Б-1“, односно израђени спроведбени документ.“
Досадашњи члан 1. постаје члан 2.
Члан 2.
Послије члана 2. додаје се нови члан 3. који
гласи:

У току поступка припреме и израде Плана,
савјет Плана прати израду Плана и заузима стручне
ставове према питањима општег, привредног и
просторног развоја подручја за које се План доноси,
заузима стручне ставове у погледу рационалности и
квалитета предложених планских рјешења,
усаглашености
документа
са
документима
просторног уређења који представљају основу за
његову израду и усаглашености Плана са одредбама
Закона о уређењу простора и грађењу и другим
прописима заснованим на Закону.

,,Трошкове израде новог документа
обезбјеђују се из буџета Града Приједора.“
Досадашњи члан 2. постаје члан 4.
Члан 3.
Овај Закључак ступа на снагу осмог дана, од
дана објављивања у ,,Службеном гласнику Града
Приједор“.
Број: 01-022-49/22
Приједор,
Датум: 29.3.2022. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мирсад Дуратовић,с.р.
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47.
На основу члана 43. став 1. Закона о уређењу
простора и грађењу (Сл. гласник Републике Српске
бр.40/13, 106/15, 3/16 и 84/19) и члана 39. Статута
Града Приједора (Сл.гласник Града Приједора,
бр.12/17), Скупштина Града Приједор, на 17.
сједници одржаној дана 29.3.2022. године, донијела
је
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Савјета за израду е
Регулационог плана централне зоне Приједора са
споменичким комплексом - II Фаза, Радни назив –
Регулациони план „Центар – Исток“ Блок 2
I
Образује се Савјет за израду Измјене дијела
Допуне Регулационог плана централне зоне
Приједора са споменичким комплексом - II Фаза,
Радни назив – Регулациони план „Центар – Исток“
Блок 2
II
У Савјет се именују:
1. Младен Чорокало дипл.инж.арх.
2. Лајић Славен, дипл.инж.грађ.
3. Шврака Бранко, Одјељење за саобраћај,
комуналне послове и заштиту животне средине
и имовинско-стамбене послове
4. Бјељац Драгана, Одсјек за мјесне заједнице
5. Саша Бурсаћ, одборник
6. Драган Ромчевић, одборник
7. Азра Пашалић, одборник
III
Задатак Савјета дефинисан је чланом 43. став
2. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени
гласник“ РС бр. 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19).
IV
Ово Рјешење ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном гласнику Града
Приједора“.
Број: 01-111-38/22
Приједор,
Датум: 29.3.2022. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мирсад Дуратовић,с.р.

48.
На основу члана 39. став 2. тачка 33. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике

Број: 4/22

Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 6. став 4.
Закона о министарским, владиним и другим
именовањима Републике Српске („Службени
гласник Републике Српске“, број: 41/03), члана 16.
Закона о систему јавних служби („Службени гласник
Републике Српске“, број: 68/07, 109/12 и 44/16 ),
члана 79. став 3. тачка 1. Закона о предшколском
васпитању и образовању („Службени гласник
Републике Српске“, број: 79/15 и 63/20) и члана 39.
став 2. тачка 35. Статута Града Приједора („Службени
гласник Града Приједора“, број: 12/17), Скупштина
Града Приједор, на 17. сједници одржаној дана
29.3.2022. године, донијела је
ОДЛУКУ
о расписивању Jавног конкурса за избор и
именовање чланова управних одбора у јавним
установама, чији је оснивач Град Приједор
I
Овом одлуком ближе се утврђују услови и
критеријуми за избор и именовање чланова
управних одбора у јавним установама, чији је
оснивач Град Приједор, и то:
1. ЈУ
„Позориште
Приједор“
Приједор.................................. 3 члана,
2. ЈУ
Галерија
„Сретен
Стојановић“
Приједор.................................. 3 члана,
3. ЈУ Центар за приказивање филмова
Приједор................................. 3 члана,
4. ЈУ
Центар
за
социјални
рад
Приједор.................................. 3 члана,
5. ЈЗУ
„Дом
здравља“
Приј.......................................... 3 члана,
6. ЈЗУ
„Градска
апотека“
Приједор.................................. 3 члана,
7. ЈУ
Дјечији
вртић
„Радост“
Приједор.................................. 1 члан,
8. ЈУ
Спортска
дворана
„Младост“
Приједор...................................3 члана и
9. Туристичка
организација
Града
Приједора..................................3 члана.
Под критеријумима за избор и именовање
органа из става 1. ове тачке, сматрају се општи и
посебни услови утврђени Законом о министарским,
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владиним и другим именовањима Републике
Српске.
II
Кандидати за избор и именовање чланова
управних одбора из тачке I ове одлуке морају
испуњавати сљедеће услове:
УСЛОВИ И КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ
А - ОПШТИ УСЛОВИ
Општи услови за кандидате су:
1. да су држављани Републике Српске или БиХ,
2. да су старији од 18 година,
3. да нису отпуштени из државне службе на основу
дисциплинске мјере на било којем нивоу
власти у БиХ и Републици Српској, у периоду од 3
године прије дана објављивања Јавног
конкурса,
4. да нису правоснажном пресудом осуђивани за
кривично дјело на безусловну казну затвора у
трајању од најмање шест мјесеци у периоду од три
године до дана објављивања овог конкурса,
5. да се против њих не води кривични поступак ,
6. да не постоји сукоб интереса у складу са тачком
VI Конкурса и
7. да се на кандидате не односи члан 9. тачка 1.
Устава БиХ.
Б - ПОСЕБНИ УСЛОВИ
1. за ЈУ „Позориште Приједор“ Приједор
- завршен први циклус студија у трајању од четири
године и остварених 240 ЕЦТС бодова или
еквивалент, друштвеног смјера,
- најмање 3 године радног искуства у струци и
- стручно знање из културне дјелатности;
2. за ЈУ Галерија „Сретен Стојановић“ Приједор
- завршен први циклус студија у трајању од четири
године и остварених 240 ЕЦТС бодова или
еквивалент, друштвеног смјера,
- најмање 3 године радног искуства у траженом
степену и врсти образовања и
- стручно знање из културне дјелатности;
3. за ЈУ Центар за приказивање филмова Приједор
- ВСС или ВШС (VII или VI степен), односно 240
ЕЦТС бодова или 180 ЕЦТС бодова друштвеног

Број: 4/22

или техничког смјера,
- познавање садржаја и начина рада органа
управљања,
- познавање проблематике у дјелатности којом се
установа бави и
- најмање 3 године радног искуства у траженом
степену стручне спреме;
4.за ЈУ Центар за социјални рад Приједор
- ВСС друштвеног смјера, са остварених 240 ЕЦТС
бодова или еквивалент,
- посједовање стручног знања из дјелатности за коју
се врши избор и
именовање и
- најмање 3 године радног искуства у траженом
степену стручне спреме;
5. за ЈЗУ „Дом здравља“ Приједор
- ВСС - медицинског, стоматолошког,
фармацеутског, правног или економског
смјера,односно
смјера друштвених наука,
- искуство у познавању рада, пословања и
функционисања здравствених организација и
установа и
- најмање 3 године радног искуства у траженом
степену стручне спреме;
6. за ЈЗУ „Градска апотека“ Приједор
-ВСС ( VII степен стручне спреме медицинског,
фармацеутског и стоматолошког смјера, као и
правног и економског смјера са 240 ЕЦТС
бодова),
- посједовање стручних и професионалних знања
из области здравствене заштите,
- познавање садржаја и начина рада Управног
одбора Апотеке и
- успјешност у обављању на ранијим пословима;
7. за ЈУ Дјечији вртић „Радост“ Приједор
- висока (VII степен) или виша ( VI степен) стручна
спрема,
- познавање проблематике у дјелатности којом се
бави правни субјект,
- познавање садржаја и начина рада органа
управљања и
- доказани резултати рада на ранијим пословима;
8. за ЈУ Спортска дворана „Младост“ Приједор
- висока (VII степен) или виша ( VI степен) стручне
спреме,
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- познавање проблематике у дјелатности којом се
бави правни субјект,
- познавање садржаја и начина рада органа
управљања и
- доказани резултати рада на ранијим пословима;
9. за Туристичку организацију Града Приједора
- завршен први циклус високог образовања са
остварених најмање 180 ЕЦТС бодова или
еквивалент, економског, правног или туристичког
смјера,
- најмање 2 године радног искуства у струци.
III
Кандидати не могу обављати дужност,
активност или бити на положају који доводи до
сукоба интереса, у складу са Законом о
министарским, владиним и другим именовањима
РС („Службени гласник Републике Српске“ број:
41/03) и Законом о спречавању сукоба интереса у
органима власти у Републици Српској ( „Службени
гласник Републике Српске“ , број: 73/08 ).
IV
Број чланова управног одбора утврђен је
општим актом јавне установе, а за поглавље I тачка
7. утврђен је чланом 79. Закона о предшколском
образовању и васпитању („Службени гласник
Републике Српске“, број: 79/15 и 63/20).
V
На основу ове одлуке, Скупштина Града
Приједор расписује Јавни конкурс за избор и
именовање чланова управних одбора, чији је
оснивач Град Приједор, који ће бити објављен у
„Службеном гласнику Републике Српске“, у листу
„Глас Српске“ и на званичној страници Града
Приједор.
VI
Скупштина Града ће именовати Комисију за
спровођење поступка за избор и именовање
чланова управних одбора у јавним установама, чији
је оснивач Град Приједор ( у даљем тексту:
Комисија).
VII
Саставни дио ове одлуке је Јавни конкурс за
избор и именовање чланова управних одбора у
јавним установама, чији је оснивач Град Пиједор.

Број: 4/22

VIII
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града
Приједора“.
Број: 01-022-50/22
Приједор,
Датум: 29.3.2022. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мирсад Дуратовић,с.р.

На основу члана 39. став 2. тачка 33. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 8. Закона
о министарским, владиним и другим именовањима
Републике Српске („Службени гласник Републике
Српске“, број: 41/03), члана 16. Закона о систему
јавних служби („Службени гласник Републике
Српске“, број: 68/07, 109/12 и 44/16), члана 79. став
3. тачка 1. Закона о предшколском васпитању и
образовању („Службени гласник Републике Српске“,
број: 79/15 и 63/20), члана 39. став 2. тачка 35.
Статута Града Приједора („Службени гласник Града
Приједора“, број: 12/17) и Одлуке о расписивању
Јавног конкурса за избор и именовање чланова
управних одбора у јавним установама, чији је
оснивач Град Приједор, број: 01-022-50/22 од
29.3.2022. године, Скупштина Града Приједор
расписује
ЈАВНИ КОНКУРС
за избор и именовање чланова управних одбора у
јавним установама, чији је оснивач Град Приједор
I - Расписује се Јавни конкурс за избор и именовање
чланова управних одбора у јавним установама, чији
је оснивач Град Приједор, и то:
1. ЈУ
„Позориште
Приједор“
Приједор.................................. 3 члана,
2. ЈУ
Галерија
„Сретен
Стојановић“
Приједор.............................. 3 члана,
3. ЈУ Центар за приказивање филмова
Приједор............................. 3 члана,
4. ЈУ
Центар
за
социјални
рад
Приједор................................. 3 члана,
5. ЈЗУ
„Дом
здравља“
Приједор.................................. 3 члана,
6. ЈЗУ
„Градска
апотека“
Приједор.................................. 3 члана,
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7. ЈУ
Дјечији
вртић
„Радост“
Приједор.......................................
1 члан,
8. ЈУ
Спортска
дворана
„Младост“
Приједор............................................3 члана и
9. Туристичка
организација
Града
Приједора...........................................3 члана.
II - Опис послова управног одбора:
- доноси статут установе, уз сагласност оснивача,
- одлучује о пословању установе,
- разматра и доноси извјештај о пословању и
годишњи обрачун,
- доноси годишњи програм рада и финансијски
план,
- одлучује о кориштењу средстава у складу са
законом и статутом,
- доноси пословник о раду и
- врши и друге послове утврђене актом о оснивању
и статутом.
Управни одбор за свој рад одговара Скупштини
Града Приједор.
III - Мандат
Чланови управног одбора именују се на период од 4
године.
IV - Статус
Актом о именовању, чланови управних одбора не
заснивају радни однос.
V – услови и критеријуми за избор и именовање
А - ОПШТИ УСЛОВИ
Општи услови за кандидате су:
1. да су држављани Републике Српске или БиХ,
2. да су старији од 18 година,
3. да нису отпуштени из државне службе на основу
дисциплинске мјере на било којем нивоу
власти у БиХ и Републици Српској, у периоду од
три године до дана објављивања Јавног
конкурса,
4. да нису правоснажном пресудом осуђивани за
кривично дјело на безусловну казну затвора у
трајању од најмање шест мјесеци у периоду од три
године до дана објављивања овог конкурса,
5. да се против њих не води кривични поступак ,
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6. да не постоји сукоб интереса у складу са тачком
VI Конкурса и
7. да се на кандидате не односи члан 9. тачка 1.
Устава БиХ.
Б - ПОСЕБНИ УСЛОВИ
1. за ЈУ „Позориште Приједор“ Приједор
- завршен први циклус студија у трајању од четири
године и остварених 240 ЕЦТС бодова или
еквивалент, друштвеног смјера,
- најмање 3 године радног искуства у струци и
- стручно знање из културне дјелатности;
2. за ЈУ Галерија „Сретен Стојановић“ Приједор
- завршен први циклус студија у трајању од четири
године и остварених 240 ЕЦТС бодова или
еквивалент, друштвеног смјера,
- најмање 3 године радног искуства у траженом
степену и врсти образовања и
- стручно знање из културне дјелатности;
3. за ЈУ Центар за приказивање филмова Приједор
- ВСС или ВШС (VII или VI степен), односно 240
ЕЦТС бодова или 180 ЕЦТС бодова друштвеног
или техничког смјера,
- познавање садржаја и начина рада органа
управљања,
- познавање проблематике у дјелатности којом се
установа бави и
- најмање 3 године радног искуства у траженом
степену стручне спреме;
4.за ЈУ Центар за социјални рад Приједор
- ВСС друштвеног смјера, са остварених 240 ЕЦТС
бодова или еквивалент,
- посједовање стручног знања из дјелатности за коју
се врши избор и
именовање и
- најмање 3 године радног искуства у траженом
степену стручне спреме;
5. за ЈЗУ „Дом здравља“ Приједор
- ВСС - медицинског, стоматолошког,
фармацеутског, правног или економског
смјера,односно
смјера друштвених наука,
- искуство у познавању рада, пословања и
функционисања здравствених организација и
установа и
- најмање 3 године радног искуства у траженом
степену стручне спреме;
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6. за ЈЗУ „Градска апотека“ Приједор
-ВСС ( VII степен стручне спреме медицинског,
фармацеутског и стоматолошког смјера, као и
правног и економског смјера са 240 ЕЦТС
бодова),
- посједовање стручних и професионалних знања
из области здравствене заштите,
- познавање садржаја и начина рада Управног
одбора Апотеке и
- успјешност у обављању на ранијим пословима;
7. за ЈУ Дјечији вртић „Радост“ Приједор
- висока (VII степен) или виша ( VI степен) стручна
спрема,
- познавање проблематике у дјелатности којом се
бави правни субјект,
- познавање садржаја и начина рада органа
управљања и
- доказани резултати рада на ранијим пословима;
8. за ЈУ Спортска дворана „Младост“ Приједор
- висока (VII степен) или виша ( VI степен) стручне
спреме,
- познавање проблематике у дјелатности којом се
бави правни субјект,
- познавање садржаја и начина рада органа
управљања и
- доказани резултати рада на ранијим пословима;
9. за Туристичку организацију Града Приједора
- завршен први циклус високог образовања са
остварених најмање 180 ЕЦТС бодова или
еквивалент, економског, правног или туристичког
смјера,
- најмање 2 године радног искуства у струци.
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образовању и васпитању („Службени гласник
Републике Српске“, број: 79/15 и 63/20).
VIII- Потребна документација
Уз пријаву на Конкурс, кандидати су дужни да
доставе доказе о испуњавању општих и посебних
услова, и то:
- увјерење о држављанству,
- извод из матичне књиге рођених,
- писмену изјаву да нису отпуштени из државне
службе на основу дисциплинске мјере на било
којем нивоу власти у БиХ и Републици Српској, у
периоду од 3 (три) године прије дана објављивања
овог конкурса, овјерену од стране надлежног
органа,
- увјерење да нису правоснажном пресудом
осуђивани за кривично дјело на безусловну казну
затвора од најмање шест мјесеци у периоду од три
године до дана објављивања овог конкурса
- увјерење да се против кандидата не води
кривични поступак,
- писмену изјаву у вези са чланом IX тачка 1. Устава
БиХ, овјерену од стране надлежног органа,
- писмену изјаву о непостојању сукоба интереса,
овјерену од надлежног органа.
- овјерену копију дипломе,
- биографију,
- потврду о радном искуству у траженом степену
стручне спреме.
Докази о испуњавању општих и посебних услова
достављају се у оригиналу или овјереној копији и не
могу бити старији од 6 (шест) мјесеци.
IX -Комисија

VI- Сукоб интереса
Кандидати не могу обављати дужност, активност
или бити на положају који доводи до сукоба
интереса, у складу са Законом о министарским,
владиним и другим именовањима РС („Службени
гласник Републике Српске“ број: 41/03) и Законом о
спречавању сукоба интереса у органима власти у
Републици Српској ( „Службени гласник Републике
Српске“ , број: 73/08 ).
VII- Број чланова управног одбора
Број чланова управног одбора утврђен је општим
актом јавне установе, а за поглавље I тачка 7.
утврђен је чланом 79. Закона о предшколском

Скупштина Града ће именовати Комисију за
спровођење поступка за избор и именовање
чланова управних одбора у јавним установама, чији
је оснивач Град Приједор ( у даљем тексту:
Комисија).
По затварању Јавног конкурса
Комисија ће
извршити класификацију кандидата на оне који
испуњавају услове тражене Јавним конкурсом и на
оне који не испуњавају услове Конкурса. Комисија
ће обавити интервју са кандидатима који испуњавају
услове Конкурса, након чега ће сачинити ранг листу
са редослиједом кандидата према успјеху
постигнутом на интервјуу.
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О проведеном поступку квалификације кандидата и
приједлог ранг листе Комисија подноси писани
извјештај Градоначелнику.

јавних установа чији је оснивач Град Приједор, у
саставу:
1.
2.
3.
4.
5.

X - Рок за подношење пријава
Рок за подношење пријава на Јавни конкурс је 15
дана од дана објављивања.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети
у разматрање.
Пријаве се могу доставити лично у Пријемну
канцеларију Градске управе Града Приједор или
путем поште на адресу: Град Приједор, Трг
Ослобођења број 1, 79101 Приједор, са назнаком Комисија за спровођење поступка за избор и
именовање чланова управних одбора у јавним
установама, чији је оснивач Град Приједор.
XI - Објављивање Јавног конкурса
Јавни конкурс биће објављен у „Службеном
гласнику Републике Српске“, дневном листу „Глас
Српске“ и на веб страници града Приједора
www.prijedorgrad.org.
Уколико Јавни конкурс не буде објављен
истовремено, рок ће се рачунати од дана последњег
објављивања.
Број: 01-022-50/22
Приједор,
Датум: 29.3.2022. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мирсад Дуратовић,с.р.

49.
На основу члана 39. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број: 97/16 и 36/19),члана 39. Статута Града
Приједор („Службени гласник града Приједора“,
број: 12/17) и члана 43. Пословника Скупштине
града Приједора („Службени
гласник Града
Приједора“ број: 2/18 и 2/20), Скупштина Града
Приједор на 17. сједници, одржаној 29.3.2022.
године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за спровођење поступка за
избор и именовање чланова управних одбора
јавних установа чији је оснивач Град Приједор
I – Именује се Комисија за спровођење поступка за
избор и именовање чланова управних одбора
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Мирсад Дуратовић, предсједник
Жарко Татић, члан
Душко Милетић, члан
Бојана Деркућа Бевандић,члан
Драган Маленчић,члан

II – Задатак Комисије из тачке I овог рјешења је да, у
складу са расписаним Јавним огласом изврши
класификацију кандидата. Са кандидатима који
испуњавању услове Јавног огласа, Комисија ће
обавити интервју, након чега ће сачинити ранг листу
са редосљедом кандидата, према успјеху
постигнутом на интервјуу и доставити је
Градоначелнику.
III - Комисија има право на накнаду за свој рад у
висини коју утврди Градоначелник својим
Рјешењем.
IV – Ово рјешење ступа на снагу даном објављивања
у „Службеном гласнику Града Приједор“.
Број: 01-111-39/22
Приједор,
Датум: 29.3.2022. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мирсад Дуратовић,с.р.

50.
На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), а у
вези са одредбама члана 134. став 2. тачка 4. Закона
о основном васпитању и образовању („Службени
гласник Републике Српске“, број: 44/17, 31/18, 84/19
и 63/20), члана 127. Закона о средњем образовању
и васпитању („Службени гласник Републике Српске“,
број: 41/18, 35/20 и 92/20), члана 5. Правилника о
раду и поступку избора и разрјешења чланова
школског одбора („Службени гласник Републике
Српске“ број: 37/19) и члана 22. став 1. тачка 3.
Статута Града Приједор („Службени гласник града
Приједора“,број:12/17), Скупштина Града Приједор,
на 17. сједници одржаној дана 29.3.2022. године,
донијела је
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ОДЛУКУ
о поновном расписивању Јавног конкурса за избор
и именовање чланова школских одбора за дио
основних и средњих школа на подручју града
Приједора, испред јединице локалне самоуправе
I
Поново се расписује Јавни конкурс за избор и
именовање чланова школских одбора за дио
основних и средњих школа на подручју града
Приједора, испред јединице локалне самоуправе, и
то:
А) ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
1. ЈУ Основна школа „Петар Кочић“ Приједор,
2. ЈУ Основна школа „Десанка Максимовић“
Приједор,
3. ЈУ Основна школа „Бранко Ћопић“
Приједор,
4. ЈУ Основна школа „Јован Дучић“
Ламовита,
5. ЈУ Основна школа „Вук Караџић“ Омарска,
6. ЈУ Основна школа „Козарац“ Козарац,
7. ЈУ Основна школа „Ћирило и Методије“
Трнопоље,
8. ЈУ Основна школа „Петар Петровић
Његош“ Буснови,
9. ЈУ Основна школа „Бранко Радичевић“
Петрово,
10. ЈУ Основна школа „Јован Цвијић“
Брезичани и
11. ЈУ Основна школа „Младен
Стојановић“Љубија;
Б) ОСНОВНЕ И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ
1. ЈУ Музичка школа „Саво Балабан“Приједор;
В) СРЕДЊЕ ШКОЛЕ
1. ЈУ Гимназија „Свети Сава“ Приједор,
2. ЈУ Угоститељско-економска школа Приједор,
3. ЈУ Машинска школа Приједор и
4. ЈУ Пољопривредно-прехрамбена школа
Приједор.
II
Школски одбор обавља послове утврђене
актом о оснивању и статутом школе у складу са
Законом о основном васпитању и образовању,
односно Законом о средњем образовању и
васпитању.
Школски одбор:
1) доноси статут и друге опште акте школе,
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2) на приједлог директора доноси правилник о
организацији и систематизацији радних мјеста
у школи,
3) доноси годишњи програм рада школе и
финансијски план и прати његово извршење,
4) одлучује о кориштењу финансијских средстава
школе у складу са законским,
5) усваја извјештај о пословању школе и годишњи
обрачун,
6) одлучује о кориштењу средстава за инвестиције
и инвестиционо одржавање,
7) покреће иницијативу за смјену директора,
8) доноси одлуку и расписује конкурс за избор
директора, подсредством Завода за
запошљавање Републике Српске,
9) разматра пријаве кандидата који испуњавају
услове конкурса за именовање директора,
10) министру доставља документацију и списак
кандидата који испуњавају услове конкурса за
именовање директора, у року од осам дана од
дана разматрања пријава,
11) доноси приједлог плана уписа ученика,
12) одлучује о жалбама ученика о искључивању из
школе,
13) одлучује о приговорима на одлуке директора,
14) одлучује о приговорима радника на рјешење
директора и одлуке комисија школе,
15)
извршава рјешења, одлуке и захтјеве
Министарства и инспектора,
16) прати и контролише све друге активности
прописане Законом о основном васпитању
и
образовању и и Законом о средњем
образовању и васпитању, статутом и оснивачким
актом школе,
17) покреће поступак код надлежних здравствених
институција за комисијску оцјену радне и
здравствене способности радника, директора,
помоћника директора и лица овлаштеног за
замјену директора школе,
18) прати успјех ученика и предузима мјере за
унапређивање рада школе,
19) даје директору мишљења и приједлоге о
питањима од интереса за рад школе и
16) разматра и друга питања утврђена закoном.
III
Мандат чланова школског одбора траје
четири године од дана конституисања школског
одбора.
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IV
За члана школског одбора, испред јединице
локалне самоуправе, може бити изабрано лице које
испуњава сљедеће опште и посебне услове:
ОПШТИ УСЛОВИ
1. да је држављанин Републике Српске или
Босне и Херцеговине,
2. да је старије од 18 година,
3. да није правоснажном пресудом
осуђивано за кривичнао дјело на безусловну казну
затвора од најмање шест мјесеци у
периоду од три године до дана објављивања овог
конкурса и
4. да није осуђиван за кажњива дјела
учињена против уставног поретка, достојанства
личности, морала, службене дужности,
полног интегритета, злоствљања дјетета,
полног и другог насиља над дјететом или
малољетним лицем.
ПОСЕБНИ УСЛОВИ
1. да има најмање средњу стручну спрему,
2. да има пребивалиште на територији
града Приједор, гдје школа има сједиште у
којој се кандидат пријављује за члана
шклског одбора и
3. да је упознат са дјелатношћу којом се
бави школа.
V
СУКОБ ИНТЕРЕСА
Члан школског одбора из реда јединице
локалне самоуправе не може бити:
1. лице које у истој школи обавља послове
директора,
2. лице које у истој школи обавља послове
помоћника директора,
3. лице које у истој школи обавља послове
секретара,
4. лице које у истој школи обавља послове
рачуновође и
7. лице чији би избор био у супротности са
Законом о спречавању сукоба интереса у
органима власти Републике Српске
(„Службени гласник РС“ број: 73/08 и 52/14).
VI
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА

Број: 4/22

Уз пријаву на конкурс, кандидати су дужни
доставити доказе о испуњавању општих и посебних
услова, и то:
- увјерење о држављансту,
- увјерење о пребивалишту,
- извод из матичне књиге рођених,
- увјерење о некажњавању,
- овјерену изјава да није осуђиван за
кривична дјела из тачке IV подтачка 4. поглављeОпшти услови,
овјерену изјаву да је упознат са
дјелатношћу којом се бави школа,
- овјерену копију дипломе о завршеном
образовању,
- овјерену изјаву да не постоји сукоб
интереса и
- кратку биографију са назначеним бројем
контакт телефона.
VII
Рад чланова школског одбора је добровољан и не
плаћа се.
VIII
Јавни конкурс ће бити објављен у листу
„Козарски вијесник“ и остаје отворен 15 дана од
дана објављивања, а биће објављен и на интернет
страници Града Приједор.
IX
Пријаве на Јавни конкурс могу се доставити
лично у Пријемну канцеларију Градске управе Града
Приједор или путем поште, на адресу: Градска
управа Града Приједор, Трг ослобођења бр. 1, 79101
Приједор, са назнаком: „ Комисија за избор чланова
школских одбора основних и средњих школа у граду
Приједору“.
Пријава на конкурс се може поднијети и
путем Е-управе Градске управе Приједор
(https://euprava.prijedorgrad.org), с тим да су
кандидати, који на овај начин конкуришу, у обавези
да, до краја конкурсног рока,
Одјељењу за
друштвене дјелатности доставе у оригиналу или
овјереној копији доказе о испуњавању прописаних
услова Конкурса.
X
Са свим кандидатима који испуњавају
опште и посебне услове, Комисија ће обавити
интервју, о чему ће кандидати бити благовремено
обавијештени.
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XI
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узимати у разматрање.
XII
Саставни дио ове одлуке је и текст Поновног
јавног конкурса за избор чланова школских одбора
за дио основних и средњих школа на подручју
града Приједора.
XIII
Ова одлука ступа на снагу даном доношења,
а иста ће бити објављена у „Службеном гласнику
Града Приједор“.
Број: 01-022-51/22
Приједор,
Датум: 29.3.2022. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мирсад Дуратовић,с.р.

На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Рeпублике
Српске“ број: 97/16 и 36/19 и 61/21), а у вези са
одредбама члана 134. став 2. тачка 4. Закона о
основном васпитању и бразовању („Службени
гласник Републике Српске“, број: 44/17, 31/18,
84/19,63/20 и 35/20), члана 127. став 2. тачка 4.
Закона о средњем образовању и васпитању
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 41/18,
35/20 и 92/20), члана 5. Правилника о раду и
поступку избора и разрјешења чланова школског
одбора („Службени гласник Републике Српске“ број:
37/19), члана 22. став 1. тачка 3. Статута Града
Приједора („Службени гласник Града Приједора“,
број: 12/17) и Одлуке Скупштине Града Приједор о
расписивању Поновног јавног конкурса за избор и
именовање чланова школских одбора за дио
основних и средњих школа на подручју града
Приједора, испред јединице локалне самоуправе,
број: 01-022-51/22 од 29.3.2022. године , Скупштина
Града Приједор расписује
ПОНОВНИ ЈАВНИ КОНКУРС
за избор и именовање чланова школских одбора
за дио основних и средњих школа на подручју
града Приједора, испред јединице локалне
самоуправе
I- Скупштина града Пријeдор расписује
Поновни јавни конкурс за избор и именовање
чланова школских одбора за дио основних и

Број: 4/22

средњих школа на подручју града Приједора,
испред јединице локалне самоуправе, и то:
А) ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
1. ЈУ Основна школа „Петар Кочић“Приједор,
2. ЈУ Основна школа „Десанка Максимовић“
Приједор,
3. ЈУ Основна школа „Бранко Ћопић“
Приједор,
4. ЈУ Основна школа „Јован Дучић“Ламовита,
5. ЈУ Основна школа „Вук Караџић“ Омарска,
6. ЈУ Основна школа „Козарац“Козарац,
7. ЈУ Основна школа „Ћирило и
Методије“Трнопоље,
8. ЈУ Основна школа „Петар Петровић Његош“
Буснови,
9. ЈУ Основна школа „Бранко Радичевић“
Петрово,
10. ЈУ Основна школа „Јован Цвијић“
Брезичани и
11. ЈУ Основна школа „Младен
Стојановић“Љубија;
Б) ОСНОВНЕ И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ
1. ЈУ Музичка школа „Саво Балабан“ Приједор
и
В) СРЕДЊЕ ШКОЛЕ
1. ЈУ Гимназија „Свети Сава“Приједор,
2. ЈУ Угоститељско-економска школа Приједор,
3. ЈУ Машинска школа Приједор и
4. ЈУ Пољопривредно-прехрамбена школа
Приједор.
II- НАДЛЕЖНОСТ И-ДЈЕЛОКРУГ РАДА
Школски одбор обавља послове утврђене
актом о оснивању и статутом школе у складу са
Законом о основном васпитању и образовању,
односно Законом о средњем образовању и
васпитању.
Школски одбор:
1) доноси статут и друге опште акте школе,
2) на приједлог директора доноси правилник о
организацији и систематизацији радних мјеста
у школи,
3) доноси годишњи програм рада школе и
финансијски план и прати његово извршење,
4) одлучује о кориштењу финансијских средстава
школе у складу са законским,
5) усваја извјештај о пословању школе и годишњи
обрачун,
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6) одлучује о кориштењу средстава за инвестиције
и инвестиционо одржавање,
7) покреће иницијативу за смјену директора,
8) доноси одлуку и расписује конкурс за избор
директора, подсредством Завода за
запошљавање Републике Српске,
9) разматра пријаве кандидата који испуњавају
услове конкурса за именовање директора,
10) министру доставља документацију и списак
кандидата који испуњавају услове конкурса за
именовање директора, у року од осам дана од
дана разматрања пријава,
11) доноси приједлог плана уписа ученика,
12) одлучује о жалбама ученика о искључивању из
школе,
13) одлучује о приговорима на одлуке директора,
14) одлучује о приговорима радника на рјешење
директора и одлуке комисија школе,
15)
извршава рјешења, одлуке и захтјеве
Министарства и инспектора,
16) прати и контролише све друге активности
прописане Законом о основном васпитању
и
образовању и и Законом о средњем
образовању и васпитању, статутом и оснивачким
актом школе,
17) покреће поступак код надлежних здравствених
институција за комисијску оцјену радне и
здравствене способности радника, директора,
помоћника директора и лица овлаштеног
за замјену директора школе,
18) прати успјех ученика и предузима мјере за
унапређивање рада школе,
19) даје директору мишљења и приједлоге о
питањима од интереса за рад школе и
20) разматра и друга питања утврђена закoном.
III- МАНДАТ
Чланови школског одбора бирају се на
период од четири (4) године.
Мандат чланова школског одбора траје
четири године од дана конституисања шолског
одбора.
Члан школског одбора у мандату школског
одбора у једној школи не може бити биран за члана
школског одбора у другој школи.
По истеку мандата, члан школског одбора
може бити поново биран за члана школског одбора.

Број: 4/22

V- ОПШТИ УСЛОВИ ЗА КАНДИДАТЕ
За члана школског одбора испред јединице
локалне самоураве може бити именовано лице које
испуњава сљедеће опште услове:
1. да је држављанин Републике Српске или
Босне и Херцеговине,
2. да је старије од 18 година
3. да није правоснажном пресудом
осуђивано за кривично дјело на безусловну казну
затвора од најмање шест мјесеци у периоду од три
године до дана објављивања овог конкурса и
4. да није осуђиван за кажњива дјела
учињена против уставног поретка, достојанства
личности, морала, службене дужности, полног
интегритета, злоствљања дјетета, полног и другог
насиља над дјететом или малољетним лицем.
VI- ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА КАНДИДАТЕ
Поред наведених општих услова, кандидат треба да
испуњавају и сљедеће посебне услове:
1. да има најмање средњу стручну спрему,
2. да има пребивалиште на територији Града
Приједор, гдје школа има сједиште у
којој се кандидат пријављује за члана
школског одбора и
3. да је упознат са дјелатношћу којом се бави
школа.
VII- СУКОБ ИНТЕРЕСА
Члан школског одбора из реда јединице
локалне самоуправе не може бити:
1. лице које у истој школи обавља послове
директора,
2. лице које у истој школи обавља послове
помоћника директора,
3. лице које у истој школи обавља послове
секретара,
4. лице које у истој школи обавља послове
рачуновође и
5. лице чији би избор био у супротности са
Законом о спречавању сукоба интереса у
органима власти Републике Српске
(„Службени гласник РС“ број: 73/08 и 52/14).
VIII - ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА

IV- СТАТУС
Рад чланова школског одбора је
добровољан и не плаћа се.

Уз пријаву на Јавни конкурс, кандидат је
дужан доставити доказе о испуњавању општих и
посебних услова, и то:
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- увјерење о држављанству,
- извод из матичне књиге рођених,
- увјерење о некажњавању,
- овјерену изјава да није осуђиван за
кривична дјела из тачке V подтачка 4. овог
Јавног конкурса,
- овјерену копију дипломе о завршеном
образовању,
- увјерење о пребивалишту,
- овјерену изјаву да не постоји сукоб
интереса прописан тачком VII овој јавног
конкурса и
- кратку биографију са назначеним бројем
контакт телефона.
Са подносиоцима пријаве са којима се не
ступи у контакт у одређеном року, а након рока за
подношење пријаве, исте неће бити узете у
разматрање у даљем процесу именовања.
Са свим кандидатима који уђу у ужи избор,
Комисија за избор ће обавити интервју, о чему ће
кандидати бити благовремено обавјештени.
Документа приложена уз пријаву неће се
враћати кандидатима.
IX- ОБЈАВЉИВАЊЕ ЈАВНОГ КОНКУРСА И РОК ЗА
ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА
Јавни конкурс биће објављен у листу
„Козарски вјесник“ и на интернет страници Града
Приједор. Aко конкурс не буде објављен
истовремено, рок ће се рачунати од дана посљедњег
објављивања.
Рок за подношење пријава је 15 (петнаест)
дана од дана објављивња.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узимати у разматрање
Пријаве на Јавни конкурс могу се доставити
лично у Пријемну канцеларију Градске управе Града
Приједор или путем поште, на адресу: Градска
управа Града Приједор, Трг ослобођења бр. 1, 79101
Приједор, са назнаком: „ Комисија за избор чланова
школских одбора основних и средњих школа у граду
Приједору“.
Комисију
из претходног става именује
Градоначелник и иста броји пет ( 5) чланова.
Комисија утврђује коначну листу чланова
школских одбора и исту доставља Градоначелнику,
који је предлаже Скупштини Града на усвајање.

Број: 4/22

Пријава на конкурс се може поднијети и
путем Е-управе Градске управе Приједор
(https://euprava.prijedorgrad.org), с тим да су
кандидати, који на овај начин конкуришу, у обавези
да, до краја конкурсног рока,
Одјељењу за
друштвене дјелатности доставе у оригиналу или
овјереној копији доказе о испуњавању прописаних
услова Конкурса.
Број: 01-022-51/22
Приједор,
Датум: 29.3.2022. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мирсад Дуратовић,с.р.

51.
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 спровођењу Акционог плана превенције
кривичних дјела почињених из мржње и предрасуда
на подручју града Приједора за период 2017-2021.
година за 2021. годину, Скупштина града Приједора
на 17. сједници, одржаној 29.3.2022. године,
донијела је
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извјештаја о спровођењу Акционог
плана превенције кривичних дјела почињених из
мржње и предрасуда на подручју града Приједора
за период 2017-2021. година за 2021. годину
1. Усваја се Извјештај о спровођењу Акционог
плана
превенције
кривичних
дјела
почињених из мржње и предрасуда на
подручју града Приједора за период 20172021.година за 2021. годину.
2. Овај Закључак ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном гласнику Града
Приједора“.
Број: 01-022-52/22
Приједор
Датум: 29.3.2022. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мирсад Дуратовић,с.р.
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52.
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 реализацији буџетских средстава за
пољопривредну производњу за 2021. годину,
Скупштина града Приједора на 17. сједници,
одржаној 29.3.2022. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Информацију о реализацији буџетских
средстава за пољопривредну производњу за 2021.
годину
1. Усваја се Информација о реализацији
буџетских средстава за пољопривредну
производњу за 2021. годину.
2. Овај Закључак ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном гласнику Града
Приједора“.
Број: 01-022-53/22
Приједор
Датум: 29.3.2022. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мирсад Дуратовић,с.р.

53.
На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 55. став 3.
тачка 1. Закона о службеницима и намјештеницима
у органима јединице локалне самуправе
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16),
члана 39. став 2. тачка 23. Статута Града Приједор
(„Службени гласник Града Приједор“, број: 12/17),
Скупштина Града Приједор на 17. сједници,
одржаној 29.3.2022. године, донијела је

Број: 4/22

инвалидску заштиту, због истека периода на који
је именован.
2. Ово рјешење ступа на снагу даном објављивања
у „Службеном гласнику Града Приједор“.
Број: 01-111-40/22
Приједор,
Датум: 29.3.2022. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мирсад Дуратовић,с.р.

54.
На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 55. став 4.
и став 5. Закона о службеницима и намјештеницима
у органима јединице локалне самуправе
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16),
члана 39. став 2. тачка 23. Статута Града Приједор
(„Службени гласник Града Приједор“, број: 12/17),
Скупштина Града Приједор је на 17. сједници,
одржаној 29.3.2022. године, донијела
РЈЕШЕЊЕ
о именовању в.д. начелника Одјељења за борачкоинвалидску заштиту
1. Ранко Колар, дипломирани економиста из
Приједора именује се за вршиоца дужности
начелника Одјељења за борачко-инвалидску
заштиту.
2. Послове из тачке 1. овог рјешења именовани ће
обављати до избора начелника Одјељења за
борачко-инвалидску заштиту, а најдуже у
периоду до 90 дана.
3. Ово рјешење ступа на снагу даном објављивања
у „Службеном гласнику Града Приједор“.
Број: 01-111-41/22
Приједор,
Датум: 29.3.2022. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мирсад Дуратовић,с.р.

55.
РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу вршиоца дужности начелника
Одјељења за борачко-инвалидску заштиту
1. Ранко Колар разрјешава се дужности вршиоца
дужности начелника Одјељења за борачко-

На основу члана 18. Закона о систему јавних
служби (“Службени гласник Републике Српске” број:
68/07, 109/12 и 44/16), члана 39. став 2. тачка 33.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21),
члана 39. став 2. тачка 35. Статута Града Приједор
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(„Службени гласник Града Приједор“, број: 12/17) и
члана 143. Пословника Скупштине Града Приједор
(„Службени гласник Града Приједор“, број: 2/18),
Скупштина Града Приједор на 17. сједници,
одржаној 29.3.2022. године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу вршиоца дужности директора Јавне
установе „Центар за социјални рад“ Приједор
1. Милорад Радић, дипломирани економиста
из Приједора, разрјешава се дужности
вршиоца дужности директора Јавне
установе „Центар за социјални рад“
Приједор.
2. Ово рјешење ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном гласнику Града
Приједор“.
Број: 01-111-42/22
Приједор,
Датум: 29.3.2022. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мирсад Дуратовић,с.р.

Број: 4/22

2. Послове из тачке 1. овог рјешења именовани
ће обављати до избора директора, а најдуже
у периоду до 90 дана.
3. Ово рјешење ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном гласнику Града
Приједор“.
Број: 01-111-43/22
Приједор,
Датум: 29.3.2022. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мирсад Дуратовић,с.р.

57.
На основу члана 18. Закона о систему јавних
служби (“Службени гласник Републике Српске” број:
68/07, 109/12 и 44/16), члана 39. став 2. тачка 33.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21),
члана 39. став 2. тачка 35. Статута Града Приједор
(„Службени гласник Града Приједор“, број: 12/17) и
члана 143. Пословника Скупштине Града Приједор
(„Службени гласник Града Приједор“, број: 2/18),
Скупштина Града Приједор на 17. сједници,
одржаној 29.3.2022. године, донијела је

56.
РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу вршиоца дужности директора
Туристичке организације Града Приједор

На основу члана 18. Закона о систему јавних
служби (“Службени гласник Републике Српске” број:
68/07, 109/12 и 44/16), члана 39. став 2. тачка 33.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21),
члана 39. став 2. тачка 35. Статута Града Приједор
(„Службени гласник Града Приједор“, број: 12/17) и
члана 143. Пословника Скупштине Града Приједор
(„Службени гласник Града Приједор“, број: 2/18),
Скупштина Града Приједор на 17. сједници,
одржаној 29.3.2022. године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о именовању вршиоца дужности директора ЈУ
„Центар за социјални рад“ Приједор
1. Милорад Радић, дипломирани економиста
из Приједора, именује се за вршиоца
дужности директора ЈУ „Центар за социјални
рад“ Приједор.

1. Лејла Муслимовић, магистар економије у
туризму и хотелијерству из Приједора,
разрјешава се дужности вршиоца дужности
директора Туристичке организације Града
Приједор.
2. Ово рјешење ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном гласнику Града
Приједор“.
Број: 01-111-44/22
Приједор,
Датум: 29.3.2022. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мирсад Дуратовић,с.р.

58.
На основу члана 18. Закона о систему јавних
служби (“Службени гласник Републике Српске” број:
68/07, 109/12 и 44/16), члана 39. став 2. тачка 33.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
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Републике Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21),
члана 39. став 2. тачка 35. Статута Града Приједор
(„Службени гласник Града Приједор“, број: 12/17) и
члана 143. Пословника Скупштине Града Приједор
(„Службени гласник Града Приједор“, број: 2/18),
Скупштина Града Приједор на 17. сједници,
одржаној 29.3.2022. године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о именовању вршиоца дужности директора
Туристичке организације Града Приједор

Број: 4/22

вршиоца дужности директора ЈЗУ „Градска
апотека“ Приједор.
2. Ово рјешење ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном гласнику Града
Приједор“.
Број: 01-111-46/22
Приједор,
Датум: 29.3.2022. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мирсад Дуратовић,с.р.

60.
1. Лејла Муслимовић, магистар економије у
туризму и хотелијерству из Приједора,
именује се за вршиоца дужности директора
Туристичке организације Града Приједор
2. Послове из тачке 1. овог рјешења именована
ће обављати до избора директора, а најдуже
у периоду до 90 дана.
3. Ово рјешење ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном гласнику Града
Приједор“.
Број: 01-111-45/22
Приједор,
Датум: 29.3.2022. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мирсад Дуратовић,с.р.

На основу члана 18. Закона о систему јавних
служби (“Службени гласник Републике Српске” број:
68/07, 109/12 и 44/16), члана 39. став 2. тачка 33.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21),
члана 39. став 2. тачка 35. Статута Града Приједор
(„Службени гласник Града Приједор“, број: 12/17) и
члана 143. Пословника Скупштине Града Приједор
(„Службени гласник Града Приједор“, број: 2/18),
Скупштина Града Приједор на 17. сједници,
одржаној 29.3.2022. године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о именовању вршиоца дужности директора ЈЗУ
„Градска апотека“ Приједор
1. Жељко Шормаз, магистар економије из
Приједора, именује се за вршиоца дужности
директора ЈЗУ „Градска апотека“ Приједор.

59.
На основу члана 18. Закона о систему јавних
служби (“Службени гласник Републике Српске” број:
68/07, 109/12 и 44/16), члана 39. став 2. тачка 33.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21),
члана 39. став 2. тачка 35. Статута Града Приједор
(„Службени гласник Града Приједор“, број: 12/17) и
члана 143. Пословника Скупштине Града Приједор
(„Службени гласник Града Приједор“, број: 2/18),
Скупштина Града Приједор на 17. сједници,
одржаној 29.3.2022. године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу вршиоца дужности директора ЈЗУ
„Градска апотека“ Приједор
1. Жељко Шормаз, магистар економије из
Приједора, разрјешава се дужности

2. Послове из тачке 1. овог рјешења именовани
ће обављати до избора директора, а најдуже
у периоду до 90 дана.
3. Ово рјешење ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном гласнику Града
Приједор“.
Број: 01-111-47/22
Приједор,
Датум: 29.3.2022. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мирсад Дуратовић,с.р.

61.
На основу члана 18. Закона о систему јавних
служби (“Службени гласник Републике Српске” број:
68/07, 109/12 и 44/16), члана 39. став 2. тачка 33.
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Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21),
члана 39. став 2. тачка 35. Статута Града Приједор
(„Службени гласник Града Приједор“, број: 12/17) и
члана 143. Пословника Скупштине Града Приједор
(„Службени гласник Града Приједор“, број: 2/18),
Скупштина Града Приједор на 17. сједници,
одржаној 29.3.2022. године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу вршиоца дужности директора ЈУ
Дјечији вртић „Радост“ Приједор
1. Татјана Брдар, дипломирани правник из
Приједора, разрјешава се дужности
вршиоца дужности директора ЈУ Дјечији
вртић „Радост“ Приједор.
2. Ово рјешење ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном гласнику Града
Приједор“.
Број: 01-111-48/22
Приједор,
Датум: 29.3.2022. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мирсад Дуратовић,с.р.

62.
На основу члана 18. Закона о систему јавних
служби (“Службени гласник Републике Српске” број:
68/07, 109/12 и 44/16), члана 39. став 2. тачка 33.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21),
члана 39. став 2. тачка 35. Статута Града Приједор
(„Службени гласник Града Приједор“, број: 12/17) и
члана 143. Пословника Скупштине Града Приједор
(„Службени гласник Града Приједор“, број: 2/18),
Скупштина Града Приједор на 17. сједници,
одржаној 29.3.2022. године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о именовању вршиоца дужности директора ЈУ
Дјечији вртић „Радост“ Приједор
1. Татјана Брдар, дипломирани правник из
Приједора, именује се за вршиоца дужности
директора ЈУ Дјечији вртић „Радост“
Приједор.

Број: 4/22

2. Послове из тачке 1. овог рјешења именована
ће обављати до избора директора, а најдуже
у периоду до 90 дана.
3. Ово рјешење ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном гласнику Града
Приједор“.
Број: 01-111-49/22
Приједор,
Датум: 29.3.2022. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мирсад Дуратовић,с.р.

63.
На основу члана 18. Закона о систему јавних
служби (“Службени гласник Републике Српске” број:
68/07, 109/12 и 44/16), члана 39. став 2. тачка 33.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21),
члана 39. став 2. тачка 35. Статута Града Приједор
(„Службени гласник Града Приједор“, број: 12/17) и
члана 143. Пословника Скупштине Града Приједор
(„Службени гласник Града Приједор“, број: 2/18),
Скупштина Града Приједор на 17. сједници,
одржаној 29.3.2022. године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу вршиоца дужности директора ЈУ
Спортска дворана „Младост“ Приједор
1. Тијана Берета Јацишин, дипломирани
економиста
пословне
економије
из
Приједора, разрјешава се дужности
вршиоца дужности директора ЈУ Спортска
дворана „Младост“ Приједор.
2. Ово рјешење ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном гласнику Града
Приједор“.
Број: 01-111-50/22
Приједор,
Датум: 29.3.2022. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мирсад Дуратовић,с.р.

64.
На основу члана 18. Закона о систему јавних
служби (“Службени гласник Републике Српске” број:
68/07, 109/12 и 44/16), члана 39. став 2. тачка 33.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
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Републике Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21),
члана 39. став 2. тачка 35. Статута Града Приједор
(„Службени гласник Града Приједор“, број: 12/17) и
члана 143. Пословника Скупштине Града Приједор
(„Службени гласник Града Приједор“, број: 2/18),
Скупштина Града Приједор на 17. сједници,
одржаној 29.3.2022. године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о именовању вршиоца дужности директора ЈУ
Спортска дворана „Младост“ Приједор
1. Тијана Берета Јацишин, дипломирани
економиста
пословне
економије
из
Приједора, именује се за вршиоца дужности
директора ЈУ Спортска дворана „Младост“
Приједор.
2. Послове из тачке 1. овог рјешења именована
ће обављати до избора директора, а најдуже
у периоду до 90 дана.
3. Ово рјешење ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном гласнику Града
Приједор“.
Број: 01-111-51/22
Приједор,
Датум: 29.3.2022. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мирсад Дуратовић,с.р.

1. Срђан Књегињић из Приједора, разрјешава
се дужности вршиоца дужности директора
ЈУ Позориште „Приједор“ у Приједору.
2. Ово рјешење ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном гласнику Града
Приједор“.
Број: 01-111-52/22
Приједор,
Датум: 29.3.2022. године

РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу вршиоца дужности директора ЈУ
Позориште „Приједор“ у Приједору

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мирсад Дуратовић,с.р.

66.
На основу члана 18. Закона о систему јавних
служби (“Службени гласник Републике Српске” број:
68/07, 109/12 и 44/16), члана 39. став 2. тачка 33.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21),
члана 39. став 2. тачка 35. Статута Града Приједор
(„Службени гласник Града Приједор“, број: 12/17) и
члана 143. Пословника Скупштине Града Приједор
(„Службени гласник Града Приједор“, број: 2/18),
Скупштина Града Приједор на 17. сједници,
одржаној 29.3.2022. године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о именовању вршиоца дужности директора ЈУ
Позориште „Приједор“ у Приједору
1. Срђан Књегињић из Приједора, именује се
за вршиоца дужности директора ЈУ
Позориште „Приједор“ у Приједору.

65.
На основу члана 18. Закона о систему јавних
служби (“Службени гласник Републике Српске” број:
68/07, 109/12 и 44/16), члана 39. став 2. тачка 33.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21),
члана 39. став 2. тачка 35. Статута Града Приједор
(„Службени гласник Града Приједор“, број: 12/17) и
члана 143. Пословника Скупштине Града Приједор
(„Службени гласник Града Приједор“, број: 2/18),
Скупштина Града Приједор на 17. сједници,
одржаној 29.3.2022. године, донијела је

Број: 4/22

2. Послове из тачке 1. овог рјешења именовани
ће обављати до избора директора, а најдуже
у периоду до 90 дана.
3. Ово рјешење ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном гласнику Града
Приједор“.
Број: 01-111-53/22
Приједор,
Датум: 29.3.2022. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мирсад Дуратовић,с.р.

67.
На основу члана 18. Закона о систему јавних
служби (“Службени гласник Републике Српске” број:
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68/07, 109/12 и 44/16), члана 39. став 2. тачка 33.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21),
члана 39. став 2. тачка 35. Статута Града Приједор
(„Службени гласник Града Приједор“, број: 12/17) и
члана 143. Пословника Скупштине Града Приједор
(„Службени гласник Града Приједор“, број: 2/18),
Скупштина Града Приједор на 17. сједници,
одржаној 29.3.2022. године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу вршиоца дужности директора ЈУ
Галерија „Сретен Стојановић“ Приједор
1. Александар Дринић, магистар музичкоинструменталне умјетности из Приједора,
разрјешава се дужности вршиоца дужности
директора ЈУ Галерија „Сретен Стојановић“
Приједор.
2. Ово рјешење ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном гласнику Града
Приједор“.
Број: 01-111-54/22
Приједор,
Датум: 29.3.2022. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мирсад Дуратовић,с.р.

68.
На основу члана 18. Закона о систему јавних
служби (“Службени гласник Републике Српске” број:
68/07, 109/12 и 44/16), члана 39. став 2. тачка 33.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21),
члана 39. став 2. тачка 35. Статута Града Приједор
(„Службени гласник Града Приједор“, број: 12/17) и
члана 143. Пословника Скупштине Града Приједор
(„Службени гласник Града Приједор“, број: 2/18),
Скупштина Града Приједор на 17. сједници,
одржаној 29.3. 2022. године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о именовању вршиоца дужности директора ЈУ
Галерија „Сретен Стојановић“ Приједор
1. Александар Дринић, магистар музичкоинструменталне умјетности из Приједора,

Број: 4/22

именује се за вршиоца дужности директора
ЈУ Галерија „Сретен Стојановић“ Приједор.
2. Послове из тачке 1. овог рјешења именовани
ће обављати до избора директора, а најдуже
у периоду до 90 дана.
3. Ово рјешење ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном гласнику Града
Приједор“.
Број: 01-111-57/22
Приједор,
Датум: 29.3.2022. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мирсад Дуратовић,с.р.

69.
На основу члана 18. Закона о систему јавних
служби (“Службени гласник Републике Српске”,
број: 68/07, 109/12 и 44/16), члана 39. став 2. тачка
33. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, број: 97/16, 36/19 и
61/21), члана 39. став 2. тачка 35. Статута Града
Приједор („Службени гласник Града Приједор“,
број: 12/17) и члана 143. Пословника Скупштине
Града Приједор („Службени гласник Града
Приједор“, број: 2/18), Скупштина Града Приједор
на 17. сједници, одржаној 29.3.2022. године,
донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу вршиоца дужности директора
Развојне агенције града Приједора „ПРЕДА“,
Приједор
1. Александар
Дрљача,
дипломирани
економиста из Приједора, разрјешава се
дужности вршиоца дужности директора
Развојне агенције града Приједора „ПРЕДА“,
Приједор.
2. Ово рјешење ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном гласнику Града
Приједор“.
Број: 01-111-55/22
Приједор,
Датум: 29.3.2022. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мирсад Дуратовић,с.р.
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70.
На основу члана 18. Закона о систему јавних
служби (“Службени гласник Републике Српске” број:
68/07, 109/12 и 44/16), члана 39. став 2. тачка 33.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21),
члана 39. став 2. тачка 35. Статута Града Приједор
(„Службени гласник Града Приједор“, број: 12/17) и
члана 143. Пословника Скупштине Града Приједор
(„Службени гласник Града Приједор“, број: 2/18),
Скупштина Града Приједор на 17. сједници,
одржаној 29.3.2022. године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о именовању вршиоца дужности директора
Развојне агенције града Приједора „ПРЕДА“,
Приједор
1. Александар
Дрљача,
дипломирани
економиста из Приједора, именује се за
вршиоца дужности директора Развојне
агенције
града
Приједора
„ПРЕДА“,
Приједор.
2. Послове из тачке 1. овог рјешења именовани
ће обављати до избора директора, а најдуже
у периоду до 90 дана.
3. Ово рјешење ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном гласнику Града
Приједор“.
Број: 01-111-56/22
Приједор,
Датум: 29.3.2022. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мирсад Дуратовић,с.р.

71.
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 Агенције за економски развој града
Приједора „ПРЕДА-ПД“ Приједор за 2021. годину,
Скупштина града Приједора на 17. сједници,
одржаној 29.3.2022. године, донијела је

Број: 4/22

ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извјештаја о раду Агенције за економски
развој града Приједора „ПРЕДА-ПД“ Приједор за
2021. Годину
1. Усваја се Извјештај о раду Агенције за
економски развој града Приједора „ПРЕДАПД“ Приједор за 2021. годину.
2. Овај Закључак ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном гласнику Града
Приједора“.
Број: 01-022-54/22
Приједор
Датум: 29.3.2022. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мирсад Дуратовић,с.р.

72.
На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и
36/19), члана 39. Статута Града Приједора
(„Службени гласник Града Приједора“, број 12/17) и
члана 142. Пословника Скупштине града Приједора
(„Службени гласник Града Приједора“, број 2/18 и
2/20)
разматрајући
Извјештај
о
раду
Правобранилаштва Републике Српске-Сједиште
замјеника правобраниоца у Приједору за 2021.
годину, Скупштина града Приједора на 17. сједници,
одржаној 29.3.2022. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извјештаја о раду Правобранилаштва
Републике Српске-Сједиште замјеника
правобраниоца у Приједору за 2021. годину
1. Усваја се Извјештај о раду Правобранилаштва
Републике
Српске-Сједиште
замјеника
правобраниоца у Приједору за 2021. годину.
2. Овај Закључак ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном гласнику Града
Приједора“.
Број: 01-022-55/22
Приједор
Датум: 29.3.2022. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мирсад Дуратовић,с.р.
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73.

период трајања мандата Скупштине Града
Приједор.

На основу члана. 39 Закона о локалној
самоуправи, 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 захтјев Управног одбора ЈЗУ
Болнице „Др Младен Стојановић“ Приједор
Скупштина града Приједора на 1. посебној сједници
одржаној 29.3.2022.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
О ПРИХВАТАЊУ ИНИЦЈАТИВЕ ЗА
ИЗГРАДЊУ НОВЕ ЗГРАДЕ БОЛНИЦЕ У ПРИЈЕДОРУ
I
Скупштина града Приједор Приједор прихвата
Иницијативу Управног одбора ЈЗУ Болнице „Др
Младен Стојановић“ Приједор за изградњу нове
зграде болнице у Приједору, и упућује га
Министарству здравља Републике Српске на даље
поступање.
II
Закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном Гласнику града
Приједора“.
Број: 01-022-32/22
Приједор,
Датум: 29.3.2022. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мирсад Дуратовић,с.р.

74.
На основу члана 6. Закона о статусу
функционера јединице локалне самоуправе
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 96/05
и 98/13),те Увјерења Централне изборне комисије
Босне и Херцеговине број: 06-1-07-1-1546-2/21 од
07.01.2022.године, Комисија за избор и именовања
на 1. сједници одржаној дана 12.01.2022.године
донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о радном односу Градоначелника града Приједор
1.

Слободан
Јавор
изабран
је
за
Градоначелника
Града
Приједор,
Увјерењем Централне изборне комисије
Босне и Херцеговине број: 06-1-07-1-15462/21 од 07.01.2022. године, на временски

Број: 4/22

2.

Именовани заснива радни однос у Градској
управи града Приједора на временски
период трајања мандата Скупштине града
Приједор, са даном 12.01.2022.године.

3. Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном
гласнику Града Приједор“.
Број: 01-111-5/22
Приједор,
Датум: 12.1.2022. године

ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ
Душко Милетић,с.р.

АКТИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА
31.
На основу члана 82. став 3. Закона о локалној
самоуправи („Служени гласник Републике Српске“,
број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 168. став 5. Закона
о основном васпитању и образовању Републике
Српске („Службени гласник Републике Српске“, број:
44/17, 31/18, 84/19 и 63/20), члана 158. став 3. тачка
15. Закона о средњем образовању и васпитању
Републике Српске („Службени гласник Републике
Српске“, број: 41/18, 35/20 и 92/20), члана 89.
Статута Града Приједор („Службени гласник Града
Приједор“, број: 12/17) и Одлуке о усвајању буџета
Града Приједор за 2022. годину („Службени гласник
Града Приједор“, број: 22/21), Градоначелник Града
Приједор доноси
ОДЛУКУ
о учешћу у финансирању школских такмичења
I
Одобравају се средства у износу од 13.000
КМ за такмичења ученика основних и средњих
школа са подручја града Приједора за школску
2021/2022. годину.
II
Средства из тачке I ове одлуке биће
распоређена школама према приједлогу расподјеле
средстава за општинска и регионална такмичења
ученика основних и средњих школа са подручја
града Приједора за школску 2021/2022. годину,
достављеном од стране предсједника Актива
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директора основних и средњих школа а у складу са
Календаром такмичења ученика основних и
средњих школа Републике Српске за школску
2021/2022. годину Републичког педагошког завода
Републике Српске.
III
Средства из тачке I и II биће исплаћена из
буџета Града Приједор, економски код 416100 –
Средства за такмичење ученика основних и средњих
школа, број позиције 235.

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

Број: 4/22

V
За реализацију ове одлуке задужује се
Одјељење за друштвене дјелатности и Одјељење за
финансије.
VI
Ова одлука ступа на снагу даном доношења,
а биће објављена у „Службеном гласнику Града
Приједор“.

Број: 02-40-647/22
Приједор,
Датум: 24.02.2022. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Слободан Јавор, с.р.
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Број: 4/22

САДРЖАЈ
Број акта

Страна

27.

Рјешење о верификацији мандата одборнику Милораду Радићу

120.

28.

Закључак о утрошку намјенских кредитних средстава по Одлуци о кредитном
задужењу број 01-022-167/21
Одлука о повлачењу пријаве потраживања према стечајном дужнику ИМПРО АД
Приједор
Закључак о усвајању Информације о броју уписа у матичне књиге рођених, вјенчаних и
умрлих на подручју града Приједор у 2021.години
Закључак о усвајању Плана имплементације Интегралне стратегије развоја града
Приједор (2014-2024) за период 2022-2023.година
Закључак о усвајању Извјештаја о реализацији Одлуке о увођењу субвенције за
кориснике водних услуга на подручју Града Приједор за 2021.годину
Одлука о усвајању Програма заједничке комуналне потрошње за 2022. годину

120.

29.
30.
31.
32.
33.

35.

37.
38.
39.

121.
122.
122.
123.

Закључак о усвајању Информације о реализацији Програма заједничке комуналне
потрошње за 2021. годину
Одлука о усвајању политике отворених података града Приједор

140.

36.

121.

Програм заједничке комуналне потрошње за 2022. годину

34.

121.

Политика отворених података града Приједор

140.
141.

Одлука о давању сагласности Градоначелнику за управљање и располагање имовином
у својини Града Приједор
Рјешење о именовању три (3) члана Градске изборне комисије Приједор

144.

Рјешење о измјени Рјешења о именовању Комисије за буџет и финансије, број: 01-11145/21
Одлука о усвајању Програма уређења градског грађевинског земљишта за 2022. годину

145.

-

Програм уређења градског грађевинског земљишта за 2022. годину

145.

146.
147.

40.

Одлука о утврђивању основице за израчунавање висине ренте у 2022. години

152.

41.

Одлука о утврђивању просјечне цијене трошкова припремања градског грађевинског
земљишта за 2022. годину

153.

42.

Одлукa о утврђивању просјечних јединичних цијена радова комуналне и друге јавне
инфраструктуре и уређења јавних површина

153.

43.

Одлукa о висини трошкова уређења градског грађевинског земљишта за 2022. годину

157.

44.

Одлукa о утврђивању просјечно остварене накнаде трошкова уређења градског
грађевинског земљишта за 2022. годину

159.

45.

Одлукa о приступању изради Регулационог плана „Центар-Југ“ Блок 1

160.

46.

Закључaк о измјенама и допунама Закључка Скупштине Града Приједора, број: 01-022194/21 од 25.08.2021. године

162.
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Број: 4/22

47.

Рјешење о именовању Савјета за израду Регулационог плана централне зоне
Приједора са споменичким комплексом – II Фаза, Радни назив – Регулациони план
„Центар-Исток“ Блок 2

163.

48.

Одлука о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање чланова управних
одбора јавних установа чији је оснивач Град Приједор

163.

Јавни конкурс за избор и именовање чланова управних одбора јавних
установа чији је оснивач Град Приједор
Рјешење о именовању Комисије за спровођење поступка за избор и именовање
чланова управних одбора јавних установа чији је оснивач Град Приједор

165.

Одлука о поновном расписивању Јавног конкурса за избор чланова школских одбора
за дио основних и средњих школа, испред јединице локалне самоуправе

168.

Јавни конкурс за избор чланова школских одбора за дио основних и
средњих школа, испред јединице локалне самоуправе
Закључак о усвајању Извјештаја о спровођењу Акционог плана превенције кривичних
дјела почињених из мржње и предрасуда на подручју града Приједора за период 20172021.година за 2021. годину

171.

52.

Закључак о усвајању Информација о реализацији буџетских средстава за
пољопривредну производњу за 2021. годину

174.

53.

Рјешење о разрјешењу в.д. начелника Одјељења за борачко инвалидску заштиту

174.

54.

Рјешење о именовању в.д. начелника Одјељења за борачко инвалидску заштиту

174.

55.

Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности директора ЈУ Центар за социјални рад
Приједор

174.

56.

Рјешење о именовању в.д. директора ЈУ Центар за социјални рад Приједор

175.

57.

Рјешење о разрјешењу в.д. директора Туристичке организације града Приједор

175.

58.

Рјешење о именовању вршиоца дужности директора Туристичке организације града
Приједор

175.

59.

Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности директора ЈЗУ „Градска апотека“ Приједор

176.

60.

Рјешење о именовању вршиоца дужности директора ЈЗУ „Градска апотека“ Приједор

176.

61.

Рјешење о разрјешењу в.д. директора ЈУ Дјечији вртић „Радост“ Приједор

176.

62.

Рјешење о именовању в.д. директора ЈУ Дјечији вртић „Радост“ Приједор

177.

63.

Рјешење о разрјешењу в.д. директора ЈУ Спортска дворана „Младост“ Приједор

177.

64.

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

177.

65.

Рјешење о разрјешењу в.д. директора ЈУ Позориште „Приједор“ у Приједору

178.

66.

Рјешење о именовању в.д. директора ЈУ Позориште „Приједор“ у Приједору

178.

67.

Рјешење о разрјешењу в.д. директора ЈУ Галерија „Сретен Стојановић“ Приједор

178.

68.

Рјешење о именовању в.д. директора ЈУ Галерија „Сретен Стојановић“ Приједор

179.

-

49.
50.

-

51.

168.

173.
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Број: 4/22

Рјешење о разрјешењу в.д. директора Агенције за економски развој Града Приједора
„Преда-ПД“ Приједор
Рјешење о именовању в.д. директора Агенције за економски развој Града Приједора
„Преда-ПД“ Приједор

179.

71.

Закључак о усвајању Извјештаја о раду Агенције за економски развој града Приједора
„ПРЕДА-ПД“ Приједор за 2021. годину

180.

72.

Закључак о усвајању Извјештаја о раду Правобранилаштва Републике Српске-Сједиште
замјеника правобраниоца у Приједору за 2021. годину

180.

73.

Закључак о прихватању Иницјативе за изградњу нове зграде Болнице у Приједору

181.

74.

Рјешење о радном односу Градоначелника града Приједор

181.

АКТИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА

181.

Одлукa о учешћу у финансирању школских такмичења

181.

70.

31.

180.

-О"Службени гласник" издаје Скупштина града Приједора, а уређује га и штампа Одсјек за стручне и
административне послове Скупштине града. На основу члана 173. Пословника Скупштине града Приједора
("Службени гласник града Приједора",број: 2/18).
Главни и одговорни уредник, секретар Скупштине града ЖЕЉКО ШКОНДРИЋ, дипломирани правник,
канцеларија број 65.
Скупштина града Приједора телефон број: 052/245-125. Wеб адреса: www.приједорград.орг

