
 

196. 
На основу члана 16. Закона о систему јавних 

служби („Службени гласник Републике Српске“, 

број: 68/07, 109/12, 44/16), члана 39. 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 неприхватања 

именовања члана УО ЈУ Галерија Сретен Стојановић 

Приједор, Скупштина Града Приједора је на 23. 

редовној сједници одржаној дана 

02.11.2022.године, донијела 

 
РЈЕШЕЊЕ 

о разрјешењу члана Управног одбора у ЈУ Галерија 
Сретен Стојановић Приједор 

 
1. Катарина Панић, разрјешава се дужности члана 

Управног одбора ЈУ Галерија Сретен Стојановић 
Приједор, ради неприхватања мандата. 

 
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном објављивања 

у "Службеном гласнику Града Приједора". 
 

Број: 01-111-166/22 ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 02.11.2022. године Мирсад Дуратовић,с.р. 

 

197. 

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 и 

2/20), Скупштина Града Приједора је на 23. редовној 

сједници одржаној дана 02.11.2022.године, 

донијела 

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: 01-111-167/22 ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 02.11.2022. године Мирсад Дуратовић,с.р. 

 

198. 

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 

ГОДИНА XXXI 

ЧЕТВРТАК 03.11.2022. 

БРОЈ 

20. 

Web adresa 

www.prijedorgrad.org 



1015                                                            „СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК“                                         Број: 20/22 

 

 

Републике Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), 

члана. 4. став 2. Закона о министарским, владиним и 

другим именовањима Републике Српске  

(„Службени гласник  Републике Српске“, број: 

41/03), 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 и 2/20), Скупштина Града 

Приједора је на 23. редовној сједници одржаној 

дана 02.11.2022.године, донијела 

 

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. 

 
2. Послове из тачке 1. овог рјешења именовани ће 

обављати до окончања конкурсне процедуре за 

избор и именовање директора. 

 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном објављивања 

у „Службеном гласнику Града Приједор“. 

 

Број: 01-111-168/22 ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 02.11.2022. године Мирсад Дуратовић,с.р. 

 

199. 

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 и 

2/20), Скупштина Града Приједора је на 23. редовној 

сједници одржаној дана 02.11.2022.године, 

донијела 

РЈЕШЕЊЕ 

о разрјешењу вршиоца дужности директора ЈЗУ 

„Градска апотека“ Приједор 

1. Жељко Шормаз, магистар економије из 

Приједора, разрјешава се дужности вршиоца 

дужности директора ЈЗУ „Градска апотека“  

Приједор. 

 
2. Ово рјешење ступа на снагу даном објављивања 

у „Службеном гласнику Града Приједор“. 

 

Број: 01-111-169/22 ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 02.11.2022. године Мирсад Дуратовић,с.р. 
 

200. 

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. 4. став 2. Закона о министарским, владиним и 

другим именовањима Републике Српске  

(„Службени гласник  Републике Српске“, број: 

41/03), 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 и 2/20), Скупштина Града 

Приједора је на 23. редовној сједници одржаној 

дана 02.11.2022.године, донијела 

 

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. 

 
2. Послове из тачке 1. овог рјешења именовани ће 

обављати до окончања конкурсне процедуре за 

избор и именовање директора. 

 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном објављивања 

у „Службеном гласнику Града Приједор“. 

 

Број: 01-111-170/22 ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 02.11.2022. године Мирсад Дуратовић,с.р. 
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201. 

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 и 

2/20), Скупштина Града Приједора је на 23. редовној 

сједници одржаној дана 02.11.2022.године, 

донијела 

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: 01-111-171/22 ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 02.11.2022. године Мирсад Дуратовић,с.р. 

 

202. 

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. 4. став 2. Закона о министарским, владиним и 

другим именовањима Републике Српске  

(„Службени гласник  Републике Српске“, број: 

41/03), 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 и 2/20), Скупштина Града 

Приједора је на 23. редовној сједници одржаној 

дана 02.11.2022.године, донијела 

 

 

 

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. 

 
2. Послове из тачке 1. овог рјешења именована ће 

обављати до окончања конкурсне процедуре за 

избор и именовање директора. 

 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном објављивања 

у „Службеном гласнику Града Приједор“. 

 
Број: 01-111-172/22 ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 02.11.2022. године Мирсад Дуратовић,с.р. 
 

203. 

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 и 

2/20), Скупштина Града Приједора је на 23. редовној 

сједници одржаној дана 02.11.2022.године, 

донијела 

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: 01-111-173/22 ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 02.11.2022. године Мирсад Дуратовић,с.р. 
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204. 

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. 4. став 2. Закона о министарским, владиним и 

другим именовањима Републике Српске  

(„Службени гласник  Републике Српске“, број: 

41/03), 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 и 2/20), Скупштина Града 

Приједора је на 23. редовној сједници одржаној 

дана 02.11.2022.године, донијела 

 

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 именованa ће 

обављати до окончања конкурсне процедуре за 

избор и именовање директора. 

 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном објављивања 

у „Службеном гласнику Града Приједор“.  

 
Број: 01-111-200/22 ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 02.11.2022. године Мирсад Дуратовић,с.р. 
 

205. 

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 и 

2/20), Скупштина Града Приједора је на 23. редовној 

сједници одржаној дана 02.11.2022.године, 

донијела 

РЈЕШЕЊЕ 

о разрјешењу вршиоца дужности директора ЈУ 

Позориште „Приједор“ у Приједору 

 

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: 01-111-201/22 ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 02.11.2022. године Мирсад Дуратовић,с.р. 
 

206. 

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. 4. став 2. Закона о министарским, владиним и 

другим именовањима Републике Српске  

(„Службени гласник  Републике Српске“, број: 

41/03), 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 и 2/20), Скупштина Града 

Приједора је на 23. редовној сједници одржаној 

дана 02.11.2022.године, донијела 

 

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. 

 
2. Послове из тачке 1. овог рјешења именовани ће 

обављати до окончања конкурсне процедуре за 

избор и именовање директора. 
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3. Ово рјешење ступа на снагу даном објављивања 

у „Службеном гласнику Града Приједор“. 

 

Број: 01-111-202/22 ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 02.11.2022. године Мирсад Дуратовић,с.р. 
 

207. 

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 и 

2/20), Скупштина Града Приједора је на 23. редовној 

сједници одржаној дана 02.11.2022.године, 

донијела 

РЈЕШЕЊЕ 

о разрјешењу вршиоца дужности директора ЈУ 

Галерија „Сретен Стојановић“ Приједор 

 

1. Александар Дринић, магистар музичко-

инструменталне 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: 01-111-203/22 ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 02.11.2022. године Мирсад Дуратовић,с.р. 
 

208. 

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. 4. став 2. Закона о министарским, владиним и 

другим именовањима Републике Српске  

(„Службени гласник  Републике Српске“, број: 

41/03), 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 и 2/20), Скупштина Града 

Приједора је на 23. редовној сједници одржаној 

дана 02.11.2022.године, донијела 

 

РЈЕШЕЊЕ 

о именовању вршиоца дужности директора ЈУ 

Галерија „Сретен Стојановић“ Приједор 

 

1. Александар Дринић, магистар музичко-

инструменталне умјетности из Приједора, 

именује се за вршиоца дужности директора ЈУ 

Галерија „Сретен Стојановић“ Приједор. 

 
2. Послове из тачке 1. овог рјешења именовани ће 

обављати до окончања конкурсне процедуре за 

избор и именовање директора. 

 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном објављивања 

у „Службеном гласнику Града Приједор“. 

 

Број: 01-111-204/22 ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 02.11.2022. године Мирсад Дуратовић,с.р. 

 

209. 

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 Приједора је на 23. редовној 

сједници одржаној дана 02.11.2022.године, 

донијела 

РЈЕШЕЊЕ 

о разрјешењу вршиоца дужности начелника 

Одјељења за борачко-инвалидску заштиту 

 

1. Ранко Колар разрјешава се дужности вршиоца 

дужности начелника Одјељења за борачко-

инвалидску заштиту, због истека периода на који 

је именован. 
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2. Ово рјешење ступа на снагу даном објављивања 

у „Службеном гласнику Града Приједор“. 

 
Број: 01-111-205/22 ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 02.11.2022. године Мирсад Дуратовић,с.р. 
 
210. 

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 Приједора је на 23. редовној 
сједници одржаној дана 02.11.2022.године, 
донијела 

РЈЕШЕЊЕ 
о именовању в.д. начелника Одјељења за борачко-

инвалидску 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. 

 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном објављивања 

у „Службеном гласнику Града Приједор“. 
 

Број: 01-111-206/22 ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 02.11.2022. године Мирсад Дуратовић,с.р. 
 

211. 

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 и 2/20), Скупштина Града 

Приједора је на 23. редовној сједници одржаној 

дана 02.11.2022.године, донијела 

 

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: 01-111-207/22 ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 02.11.2022. године Мирсад Дуратовић,с.р. 

 

212. 

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. 4. став 2. Закона о министарским, владиним и 

другим именовањима Републике Српске  

(„Службени гласник  Републике Српске“, број: 

41/03), 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 и 2/20), Скупштина Града 

Приједора је на 23. редовној сједници одржаној 

дана 02.11.2022.године, донијела 

 

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. 
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2. Послове из тачке 1. овог рјешења именовани ће 
обављати до окончања конкурсне процедуре за 
избор и именовање директора. 

 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном објављивања 

у „Службеном гласнику Града Приједор“. 

 

Број: 01-111-208/22 ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 02.11.2022. године Мирсад Дуратовић,с.р. 
 

213. 

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 и 

2/20), Скупштина Града Приједора је на 23. редовној 

сједници одржаној дана 02.11.2022.године, 

донијела 

РЈЕШЕЊЕ 

о разрјешењу вршиоца дужности директора 

Туристичке организације Града 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: 01-111-209/22 ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 02.11.2022. године Мирсад Дуратовић,с.р. 
 

214. 

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. 4. став 2. Закона о министарским, владиним и 

другим именовањима Републике Српске  

(„Службени гласник  Републике Српске“, број: 

41/03), 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 и 2/20), Скупштина Града 

Приједора је на 23. редовној сједници одржаној 

дана 02.11.2022.године, донијела 

 

РЈЕШЕЊЕ 

о именовању вршиоца дужности директора 

Туристичке организације Града Приједор 

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 именованa ће 

обављати до окончања конкурсне процедуре за 

избор и именовање директора. 

 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном објављивања 

у „Службеном гласнику Града Приједор“.  

 

Број: 01-111-210/22 ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 02.11.2022. године Мирсад Дуратовић,с.р. 
 
215. 

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 

Приједора је на 23. редовној сједници одржаној 

дана 02.11.2022.године, донијела 

ОДЛУКУ 
о приступању изради Измјене дијела 

Регулационог плана насеља „Пећани“ - Секција 1 и 
Секција 2  

  
Члан 1. 

Приступа се изради измјене дијела 
Регулационог плана „Пећани“ - Секција 1 и Секција 2 
(у даљем тексту: План).  



1021                                                            „СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК“                                         Број: 20/22 

 

 

 Планом ће бити обухваћен простор у мањем 
подручју  Секције 1 на дијелу  између постојећег 
стамбено-пословног објекта „Ц1“, улице 
Митрополита Пета Зимоњића и корита Пухарске,  у 
укупној површини од око 0,4 ха 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 
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 („Службени 
гласник Републике Српске“ бр. 40/13, 106/15, 3/16 и 
84/19), Правилника о начину израде, садржају и 
формирању документа просторног уређења („Сл. 
гласник Републике Српске“ бр. 69/13), Правилника о 
општим правилима урбанистичке регулације и 
парцелације („Сл. гласник Републике Српске“ 
бр.115/13, 52/20), 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, успостављање јединственог 
информационог система и др.) и карактером 
подручја које се обрађује. 

- 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 и преосталим дијелом  Регулационог плана 
„Пећани“ - Секција 1 и Секција 2 који није обухваћен 
измјеном као и програмским елементима који му 
буду достављени од стране заинтересованих лица и 
носиоца припреме.  

-  Код израде планског рјешења извршити 
усаглашавања са новонасталим потребама подручја 
обухваћеног измјеном уз усаглашавање 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, 
комуналних, енергетских, економских, критеријума 
заштите животне средине и других критеријума у 
планирању.  

- Коначне смјернице биће одређене и након 
прикупљања приједлога за планска рјешења путем 
јавног оглашавања и прибављања мишљења на 
исте. 

Члан 4. 
План ће се израдити у року од 12 мјесеци од 

доставе потребних података из чл. 24. Закона о 
уређењу простора и грађењу носиоцу израде, 
избора носиоца израде Плана и 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 и 
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 порцедуре из чл.46. Закона утврдити 
нацрт Плана и мјесто, вријеме и начин излагања 
Плана на јавни увид.  
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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 
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 
заинтересовани инвеститор, предузеће 
„NEKRETNINE MNL“ d.o.o. Prijedor. 

  
Члан 8. 

Носилац припреме Плана је Градска управа - 
Одјељење за просторно уређење. 

 
Носилац израде Плана биће одређен на 

приједлог заинтересованог инвеститора који је 
обавезан да носиоцу припреме из става 1. достави 
доказ о избору носиоца израде Плана. 
 

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 саобраћај, комуналне послове и 

заштиту животне средине и имовинско-стамбене 
послове 

- Одсјека за мјесне заједнице 
-  „Водовод“ а.д. Приједор, 
- ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука – ТЈ Приједор 
-  „Комуналне услуге“ а.д. Приједор   
- „Мтел“ а.д Бањалука ИЈ Приједор 
- „Топлана“ а.д. Приједор  
- Органи и правна лица у чијем дјелокругу су: 

противпожарна заштита, заштита животне 
околине, сеизмолошка  и заштита културно-
историјског и природног наслијеђа    

 
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 10. 

Носиоц израде ће доставити Носиоцу 
припреме елаборат Плана у дигиталном облику, а 
заинтерсовани инвестирор и у аналогном облику. 
 

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 просторно-
информационог система и методологији 
прикупљања и обраде података  („Сл. гласник 
Републике Српске“ бр. 93/13). 

 
Стручна организација  је дужна 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. 
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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.  

 
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.   
 

Члан 13. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у Службеном гласнику Града 
Приједора. 

 
Број: 01-022-153/22 ПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Датум: 02.11.2022. године Мирсад Дуратовић,с.р. 

 
216. 

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

простора и грађењу („Службени гласник Републике 

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

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“ бр.97/16), члана 39. Статута 

Града Приједора („Службени гласник Града 

Приједора“ бр.12/17) и Пословника Скупштине 

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

2/18 и 2/20), Скупштина Града Приједора је на 23. 

редовној сједници одржаној дана 

02.11.2022.године, донијела 

МИШЉЕЊЕ  
о  Иницијативи за Измјену дијела Измјене и 

допуне Регулационог плана централне зоне 

Приједора са споменичким комплексом – I Фаза 

I 
               Прихвата се Иницијатива правног лица 

„Green Building“ д.о.о. Приједор за израду измјене 

дијела Измјене и допуне Регулационог плана 

централне зоне Приједора са споменичким 

комплексом, за земљиште означено као к.п.бр. 

3136, к.п.бр. 3137, к.п.бр. 3138 све КО Приједор 1 

(нови премјер), на основу Стручног мишљења о 

могућности изградње стамбено-пословног објекта 

спратности Пр+4+Пе бр. СМ 112/2022 АТКГ од 

августа 2022.године, урађено од стране стручне 

организације „Атриј“ д.о.о. Добој. 

II 

                Задужује се Одјељење за просторно 

уређење да утврди приједлог акта о приступању 

изради измјене дијела Измјене и допуне 

Регулационог плана централне зоне Приједора са 

споменичким комплексом („Сл. гласник Града 

Приједор“ бр.7/07), на основу покренуте 

Иницијативе.  

III 

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

Број: 01-022-154/22 ПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Датум: 02.11.2022. године Мирсад Дуратовић,с.р. 

 

217. 

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 
Приједора је на 23. редовној сједници одржаној 
дана 02.11.2022.године, донијела 

 
ОДЛУКУ 

о приступању изради Измјене дијела 
Измјене и допуне Регулационог плана централне 
зоне Приједора са споменичким комплексом – I 

Фаза, Радни назив Регулациони план „Центар – Југ“ 
Блок 2 

  
Члан 1. 

Приступа се изради измјене дијела Измјене 
и допуне Регулационог плана централне зоне 
Приједора са споменичким комплексом – I Фаза, 
Радни назив Регулациони план „Центар – Југ“ Блок 2 
(у даљем тексту: План). 
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 Планом ће бити обухваћен простор у мањем 
подручју Плана на дијелу поред постојећег 
спортског објекта – тениских терена, уз Радничку 
улицу,  у укупној површини од око 0,08 ха 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 
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 („Службени 
гласник Републике Српске“ бр. 40/13, 106/15, 3/16 и 
84/19), Правилника о начину израде, садржају и 
формирању документа просторног уређења („Сл. 
гласник Републике Српске“ бр. 69/13), Правилника о 
општим правилима урбанистичке регулације и 
парцелације („Сл. гласник Републике Српске“ 
бр.115/13, 52/20), 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, успостављање јединственог 
информационог система и др.) и карактером 
подручја које се обрађује. 

- 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 и преосталим дијелом Измјена и допуна 
Регулационог плана централне зоне Приједора са 
споменичким комплексом – I Фаза, који није 
обухваћен измјеном као и програмским 
елементима који му буду достављени од стране 
заинтересованих лица и носиоца припреме.  

-  Код израде планског рјешења извршити 
усаглашавања са новонасталим потребама подручја 
обухваћеног измјеном уз усаглашавање 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, 
комуналних, енергетских, економских, критеријума 
заштите животне средине и других критеријума у 
планирању.  

- Коначне смјернице биће одређене и након 
прикупљања приједлога за планска рјешења путем 
јавног оглашавања и прибављања мишљења на 
исте. 

Члан 4. 
План ће се израдити у року од 12 мјесеци од 

доставе потребних података из чл. 24. Закона о 
уређењу простора и грађењу носиоцу израде, 
избора носиоца израде Плана и 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 и 
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 порцедуре из чл.46. Закона утврдити 
нацрт Плана и мјесто, вријеме и начин излагања 
Плана на јавни увид.  
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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 
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 
заинтересовани инвеститор, предузеће „Green 
Building“ d.o.o. Prijedor. 

  
Члан 8. 

Носилац припреме Плана је Градска управа - 
Одјељење за просторно уређење. 

 
Носилац израде Плана биће одређен на 

приједлог заинтересованог инвеститора који је 
обавезан да носиоцу припреме из става 1. достави 
доказ о избору носиоца израде Плана. 
 

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 саобраћај, комуналне послове и 

заштиту животне средине и имовинско-стамбене 
послове 

- Одсјека за мјесне заједнице 
-  „Водовод“ а.д. Приједор, 
- ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука – ТЈ Приједор 
- „Комуналне услуге“ а.д. Приједор   
- „Мтел“ а.д Бањалука ИЈ Приједор 
- „Топлана“ а.д. Приједор  
- Органи и правна лица у чијем дјелокругу су: 

противпожарна заштита, заштита животне 
околине, сеизмолошка  и заштита културно-
историјског и природног наслијеђа    

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 10. 

Носиоц израде ће доставити Носиоцу 
припреме елаборат Плана у дигиталном облику, а 
заинтерсовани инвестирор и у аналогном облику. 
 

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 просторно-
информационог система и методологији 
прикупљања и обраде података  („Сл. гласник 
Републике Српске“ бр. 93/13). 

Стручна организација  је дужна 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 
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Плана, ради укупног праћења његове израде, 
вођења јавне расправе и усаглашавања ставова и 
интереса, зависно од потребе и обима документа.  

 
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.   
 

Члан 13. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у Службеном гласнику Града 
Приједора. 
 

Број: 01-022-155/22 ПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Датум: 02.11.2022. године Мирсад Дуратовић,с.р. 

 
218. 

На основу члана 39. Статута Града Приједор 

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

члана 135. Пословника Скупштине Града Приједора 

(„Службени гласник Града Приједор“ број: 2/18 и 

2/20), Скупштина Града Приједора је на 23. редовној 

сједници одржаној дана 02.11.2022.године, 

донијела 

ОДЛУКУ 

о усвајању Платофрме за мир ПРО – Будућност 

 

1. Скупштина Града Приједор усваја Платофрму за 

мир (ПРО – Будућност). 

 

2. Саставни дио ове Одлуке је Платофрма за мир. 

 

3. Одлука стпа на снагу даном објављивања у 

„Службени гласник Града Приједор“. 

 

Број: 01-022-156/22 ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 02.11.2022. године Мирсад Дуратовић,с.р. 
 

 

Платформа за мир 

 
Ми, доле потписани,  
Поштујући политичко-правни поредак у Босни и 
Херцеговини (БиХ); 
Дубоко привржени изградњи и унапређењу мирног 
и праведног друштва; 
Свјесни важности успостављања и промоције мира у 
постконфликтним мултиетничким друштвима; 
Забринути због надмоћи супротстављених 
културних наратива и искоришћавања разлика и 
историјске патње, што је допринијело 
нетолеранцији и насиљу у БиХ; 
Са забринутошћу посматрајући недостатак 
алтернативних или неутралних интерпретација 
историје и недостатак снажне демократске и 
партиципативне политичке културе;  
Жалећи због изостанка едукације о миру у 
подијељеном образовном систему БиХ, те 
маргинализацији оних који покушавају да сруше 
баријере неповјерења и страха; 
Афирмишући потребу да власти и појединци са свих 
нивоа и сегмената друштва - јавне институције, 
невладине организације, образовне и културне 
институције, спортска удружења, медији, вјерске 
заједнице, интелектуалци, млади, те рањиве и 
маргинализоване групе - учествују у изградњи 
интеркултуралног разумијевања, међуетничког 
повјерења, мира и ненасиља; 
Препознајући преданост појединаца и институција 
широм БиХ, који су храбро иницирали процес 
превазилажења посљедица протеклог рата и 
поновне изградње међусобног разумијевања, 
поштовања и повјерења; 
Охрабрени резултатима напора на изградњи мира и 
заједничким пројектима наведених појединаца и 
институција;  
Настојећи да постигнемо: 
 
• Свеобухватно заговарање процеса изградње мира 
и помирења, те њихово прихватање међу свим 
конститутивним и осталим народима, грађанима и 
вјерским заједницама у БиХ; 
 
• Међусобно повјерење, разумијевање и 
одговорност у свим друштвеним сферама;  
 
• Укључивање у процесе изградње мира свих оних 
који могу допринијети успостављању бољих 
друштвених услова и капацитета који ће побољшати 
стабилност, безбједност и мир;  
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• Подизање свијести грађана и стварање 
културе дијалога у којој ће грађани моћи сазнати за 
постојање другачијих интерпретација друштвених 
односа и одговорности, без утицаја штетних или 
идеологија подјеле;  
 

• Елиминисање комуникационих препрека 
међу доносиоцима одлука и активистима цивилног 
друштва, како би могли заједнички радити на 
изградњи дугорочних и одрживих мировних 
процеса;  
 

• Динамичније и брже укључивање власти у 
мировне активности цивилног друштва и 
невладиног сектора и обрнуто;  
 

• Идентификовање представника свих нивоа и 
сфера друштва - политичара, вјерских вођа, 
грађанских активиста, представника мањина, 
интелектуалаца, активиста у образовању, новинара, 
младих, жртава рата, маргинализованих група и 
других - који су спремни да преиначе своју склоност 
мировним настојањима у конкретне активности које 
афирмишу људска права и побољшавају међусобно 
повјерење, разумијевање и одговорност; 
 

• Препознавање појединачних и 
институционалних актера који теже да умање 
дистанцу међу народима и елиминишу предрасуде 
према "другима", на тај начин култивишући 
друштвене ставове о међусобном разумијевању, 
међуетничком повјерењу и интеркултуралном 
развоју;  
 

• Прихватање ове платформе на државном, 
ентитетском, кантоналном и локалном нивоу;  
 

• Адаптацију ове платформе за регионалну и 
међународну јавност, ради увјеравања сусједних 
држава и регионалних и међународних 
организација у неопходност наставка подршке 
изградњи мира у БиХ;  
 
Афирмишући нашу увјереност да је мир, као људско 
право, највећа вриједност нашег друштва;  
 
Исказујући нашу увјереност у неопходност широке 
промоције и прихватања мира и мировних 
активности као јединог пута за превенцију поновног 
буђења конфликта и насиља;  
 

Наглашавајући да је наш заједнички циљ мир који ће 
бити инклузиван, те да нећемо бити задовољни 
само одсуством рата и насиља, него миром који ће 
градити слободу, правду, разумијевање и 
одговорност заштитом људских, националних и 
мањинских права;  
 
Прихватајући сопствену одговорност за стварање 
друштва у којем ће мир бити приоритет изнад свих 
осталих; 
 
Ријешени да наставимо да подржавамо већ 
постојеће напоре мировних активиста у БиХ, те 
препознајемо допринос мировних активиста нашем 
друштву;  
 
Заједно посвећени јавном заговарању мира и 
континуираног рада и образовања других о миру;  
 
Посвећени развијању демократске слободе, 
грађанског ангажмана и демократске политичке 
културе која охрабрује дебату, одбацује насиље и 
истиче ненасилне облике супротстављања;  
 
Позивајући на ширење дебата о миру у медијима и 
на социјалним платформама, како би оне постале 
дио свакодневног живота; 
 
Осуђујући све актере и заговараче насиља и 
насилних политика;  
 
Позивајући све доносиоце одлука и вође цивилног 
друштва широм земље и на различитим нивоима 
политичке структуре да истичу вриједности мира и 
активно учествују у изградњи стабилног и одрживог 
мира у БиХ;  
 
Подржавајући успостављање комитета чији ће 
чланови бити проминентне и јавне особе из 
различитих сфера (образовање, економија, вјера, 
доносиоци одлука, политика, култура, спорт итд.) 
које ће заговарати да сви грађани БиХ ову 
платформу прихвате као своју;  
 
Промовишући укључивање формалне и 
неформалне едукације за мир у јавним образовним 
установама;  
 
Исказујући преданост у раду с медијима, како би се 
проналазиле и промовисале најбоље мировне 
праксе, поруке, симболи и гестови;  
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Позивајући на јавно представљање закључака и 
научених лекција релевантних научних 
истраживања усредсређених на пројекте изградње 
мира; 
 
Позивајући на израду стратегије за одржив 
дуготрајни мир у Босни и Херцеговини, 
свеобухватни мировни оквир који ће трасирати пут 
за институционализацију процеса изградње 
повјерења и помирења у БиХ;  
 
Залажући се за идентификовање појединаца из 
судске и извршне власти који охрабрују мир, 
међуетничку сарадњу и разумијевање, а које 
поштују различите заједнице, како би могли 
допринијети изради и парламентарној 
ратификацији стратегије за одржив дуготрајни мир у 
БиХ; 
 
Позивајући начелнике општина и градова да отворе 
своја врата свим људима, те да промовишу 
политичку отвореност, толеранцију, дијалог, 
прихватање постојања другачијих наратива, те 
заговарање дуготрајаног мира и помирења у свим 
локалним заједницама;  
 
Охрабрујући све људе у БиХ да учествују у 
формалној и неформалној едукацији о миру, 
изградњи вјештина за очување мира, те рјешавању 
конфликата на миран и ненасилан начин;  
 
Позивајући владин и невладин сектор у БиХ, те све 
грађане да доставе квалитетне приједлоге који ће 
побољшати ову почетну платформу, како би она 
могла прерасти у релевантан документ и стандард 
за мировни активизам у БиХ;  
 
У потпуности подржавамо садржај ове платформе и 
посвећујемо се остваривању наведених циљева.  
 
План активности за имплементацију Платформе за 

мир 2022-2024. година 
Скупштина Града 

Платформа за мир (у наставку: Платформа) је 
оквирни и декларативни документ, који истиче мир 
као једну од темељних и највећих вриједности Босне 
и Херцеговине (БиХ), њених народа и грађана.  
Предсједник Скупштине Града је сагласан и 
опредијељен да Платформа и одредбе проистекле 
из ње послуже као темељ, не само у смислу 
изградње повјерења и оснаживања процеса 

помирења међу народима у нашој земљи, него и као 
оквир за подузимање конкретних активности, за 
које ће се потписник овог документа опредијелити.  
Предсједник Скупштине Града ће настојати 
осигурати предлагање, доношење и 
имплементацију формалних одлука, које ће 
омогућити и осигурати провођење релевантних 
одредби из Платформе на нивоу града. Такве одлуке 
ће, посљедично, осигурати политичку и ресурсну 
подршку за општинске начелнике и градоначелнике 
и чланове скупштине који, темељем тих одлука, могу 
и желе преузети водећу улогу у процесима 
изградње мира и помирења у њиховим локалним 
заједницама.  
У складу са предложеним основним циљем у 
периоду 2022-2024. година предсједник Скупштине 
Града планира сљедеће активности: 

 Потписивање Платформе за мир у име Скупштине 
Града, 

 Усвајање Платформе за мир од стране Скупштине 
Града,  

 Учешће представника скупштине града на мулти-
етничким догађајима који за циљ имају да 
промовишу изградњу мира и помирење у другим 
градовима/општинама, 

 Организовање Јавног говорења жртава рата у 
склопу сједнице Скупштине Града, 

 Јавно учешће представника скупштине града на 
другим догађајима који за циљ имају изградњу 
мира и помирења и 

 Друге активности.  

Активности помирења су активности и јавне иступи 
на активностима у којима учествују припадници 
двије или више етничких или вјерских група, а које 
имају за циљ изградњу мира и помирење. 
Активности помирења се обично фокусирају на: 
промоцију толеранције и међусобног разумијевања, 
суочавање с прошлошћу, афирмацији и подршци 
недовољно заступљених етничких и вјерских 
заједница, подршци удуружењима жртава рата, и 
међурелигијски дијалог.  

Учешће на догађајима у другим 
градовима/општинама може обухватити и учешће 
на: округлом столу „Наши Разговори“, додјели 
новинарске награде Срђан Алексић, форуму 
„Мировни разговори“, Представи „7“. 

Јавно говорење жртава рата је активност која на 
јасан, упечатљив и емотиван начин показује да 
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припадници свих зараћених страна доживљавају 
исте ратне трауме, те да, упркос томе, чврсти и 
искрени међусобни односи могу бити поново 
успостављени, уколико постоји позитивно 
окружење које подржава изградњу повјерења и 
искрено помирење. Јавно говорење жртава рата 
доприноси стварању темеља за боље разумијевање 
и прихватање постојања различитих историјских 
наратива, те шаље поруку да је, уз уважавање свих 
разлика, ипак могуће живјети и радити заједно. 

Јавно учешће на другим догађајима који за циљ 
имају изградњу мира и помирења може 
подразумјевати јавно учешће у културним 
активностима, догађајима које и се организују у 
оквиру малих грантова и локалних иницијатива, 
„Дани отворених врата“, догађајима који 
промовишу међурелигијску сарадњу, као и другим 
јавним догађајима. 

Потписивање и усвајање Платформе за мир ће бити 
подршка и подстрек свим градским/општинским 
органима, упосленицима, организацијама цивилног 
друштва, медијима и грађанима да проводе 
активности засноване на принципима садржаним у 
Платформи.  
Основни циљеви и исходи Платформе за мир су: 

 Свеобухватно заговарање за процесе изградње 
мира и помирења, те њихово прихватање међу 
свим конститутивним и осталим народима, 
грађанима и вјерским заједницама у БиХ; 

 Међусобно повјерење, разумијевање и 
одговорност у свим друштвеним сферама;  

 Укључивање у процесе изградње мира свих оних 
који могу допринијети успостави бољих 
друштвених услова и капацитета који ће 
побољшати стабилност, сигурност и мир;  

 Подизање свијести грађана и стварање културе 
дијалога у којој ће грађани моћи сазнати за 
постојање другачијих интерпретација 
друштвених односа и одговорности, без утицаја 
штетних или идеологија подјеле;  

 Елиминисање комуникацијских препрека међу 
доносиоцима одлука и активистима цивилног 
друштва, како би могли заједнички радити на 
изградњи дугорочних и одрживих мировних 
процеса;  

 Динамичније и брже укључивање власти у 
мировне активности цивилног друштва и 
невладиног сектора и обрнуто;  

 Идентификовање представника свих нивоа и 
сфера друштва - политичара, вјерских вођа, 
грађанских активиста, представника мањина, 

интелектуалаца, активиста у образовању, 
новинара, младих, жртава рата, 
маргинализираних група и других - који су 
спремни трансформирати своју склоност 
мировним настојањима у конкретне активности 
које афирмирају људска права и побољшавају 
међусобно повјерење, разумијевање и 
одговорност;  

 Препознавање појединачних и 
институционалних актера који теже да умање 
дистанцу међу народима и елиминирају 
предрасуде према "другима", на тај начин 
култивирајући друштвене ставове о међусобном 
разумијевању, међуетничком повјерењу и 
интеркултуралном развоју;  

 Прихватање Платформе на државном, 
ентитетском и локалном нивоу;  

 Адаптација Платформе регионалној и 
међународној јавности, ради увјеравања 
сусједних држава и регионалних и међународних 
организација у неопходност наставка подршке 
изградњи мира у БиХ; 
 

Број: 01-022-156/22 ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 02.11.2022. године Мирсад Дуратовић,с.р. 

    
219. 

На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број 97/16, 36/19 и 61/21), члана 39. Статута Града 

Приједора („Службени гласник Града Приједора“, 

број 12/17) и члана 142. Пословника Скупштине 

града Приједора („Службени гласник Града 

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

Извјештај о раду ЈУ Дјечији вртића ''Радост'' 

Приједор за школску 2021/22. годину, Скупштина 

Града Приједора је на 23. редовној сједници 

одржаној дана 02.11.2022.године, донијела 

 

ЗАКЉУЧАК 

о усвајању Извјештаја о раду 

ЈУ Дјечији вртић  ''Радост'' за школску 2021/22. 

годину 

 

1. Усваја се Извјештај о раду ЈУ Дјечији вртића 
''Радост'' Приједор за школску 2021/22.  годину. 
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2. Овај Закључак ступа на снагу даном објављивања 

у „Службеном гласнику Града Приједора“. 

 
Број: 01-022-157/22 ПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Датум: 02.11.2022. године Мирсад Дуратовић,с.р. 

 

220. 

                 На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број 97/16, 36/19 и 61/21), 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 Уговора о пружању јавних 

водних услуга на подручју града Приједора за 

период 01.01.2020. – 31.12.2021. године, Скупштина 

града Приједора на 21. сједници, одржаној дана 

2.11.2022. године, донијела је   

 

ЗАКЉУЧАК 

о усвајању Извјештаја о реализацији Уговора о 

пружању јавних водних услуга на подручју града 

Приједора за период 01.01.2020. – 31.12.2021. 

године 

 

1. Усваја се Извјештај о реализацији Уговора о 

пружању јавних водних услуга на подручју града 

Приједора за период 01.01.2020. – 31.12.2021. 

године.  

 
2. Овај Закључак ступа на снагу даном објављивања 

у „Службеном гласнику Града Приједора“. 

 
Број: 01-022-158/22 ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 2.11.2022. године Мирсад Дуратовић,с.р. 
 

221. 

На основу члана 59. Закона о пољопривредном 
земљишту („Службени гласник Републике Српске“, 
бр. 93/06, 86/07, 14/10, 05/12, 58/19 и 119/21), члана 
21. Правилника о поступку давања у закуп 
пољопривредног земљишта у својини Републике 
Српске и Измјена и допуна Правилника о поступку 
давања у закуп пољопривредног земљишта у 
својини Републике („Службени гласник Републике 

Српске“, бр. 47/12,  65/15, 45/16 и 115/18) ), члана 
39. став 2. алинеја 2. Закона о локалној самоупави 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16, 
36/19 и 61/21), и Сагласности Министарства 
пољопривреде, шумарства и водопривреде РС, број: 
12.03.5-330-2365-2/22 од 06. 09. 2022. године, 
Скупштина Града Приједора је на 23. редовној 
сједници одржаној дана 02.11.2022.године, 
донијела 

ОДЛУКУ О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ 
о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп 

пољопривредног земљишта у својини Републике 
Српске, на подручју града Приједора 

 
Члан 1. 

Овoм одлуком врши се измјена Одлуке о 
избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп 
пољопривредног земљишта у својини Републике 
Српске, на подручју града Приједора број: 01-022-
96-5/18, од 18.04.2018. године. 

  
Члан 2. 

Члан 2. мјења се и гласи: 
 

На име Фарма „М-Г“ с.п. Балтић Љубан из 
Трнопоља, Приједор (у даљем тексту: закупац) 
додјељује се у закуп пољопривредно земљиште у 
својини Републике Српске означено као: 
- к.ч. бр. 873/1, њива 5 класе, површине 87.144 м², 

КО Орловци, ПЛ бр. 57, 
- к.ч. бр. 873/133, њива 5 класе, површине 27.722 

м², КО Орловци, ПЛ бр. 57, 
- к.ч. бр. 873/128, њива 5 класе, површине 1.180 м², 

КО Орловци, ПЛ бр. 57, 
- к.ч. бр. 873/130, њива 5 класе, површине 6.042 м², 

КО Орловци, ПЛ бр. 57, 
- к.ч. бр. 873/136, њива 5 класе, површине 532 м², 

КО Доњи Гаревци, ПЛ бр. 57. 
 
Укупна површина земљишта, додјељеног у 

закуп, износи 122.620 м², односно 12,262 хектара. 
Наведено пољопривредно земљиште 

додјељује се у закуп ради обављања сточарске 
производње на период од 12 година, рачунајући од 
дана закључивања уговора о закупу. 

 
Члан 3. 

 Члан 3. мјења се и гласи: 
 

За коришћење пољопривредног земљишта 
из тачке 2. ове одлуке, закупац се обавезује на 
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уредно плаћање годишње закупнине, у износу од 
980,96 КМ.  

Годишња закупнина се уплаћује 30 дана 
унапријед, за наредну годину. 
 

Члан 4. 
Члан 4. мјења се и гласи: 

 
На основу ове одлуке и на њу добијене 

сагласности Министарства пољопривреде, 
шумарства и водопривреде Републике Српске, 
градоначелник града Приједора и закупац ће 
закључити Анекс 1. Уговора о закупу 
пољопривредног земљишта у својини Републике 
Српске, којим ће се ближе утврдити права и обавезе 
између уговорних страна. Уговор о закупу 
пољопривредног земљишта престаје испуњавањем 
било које од претпоставки из чл. 63. и 64. Закона о 
пољопривредном земљишту.  

 
Члан 5. 

Остале одредбе Одлуке о избору 
најповољнијег понуђача и додјели у закуп 
пољопривредног земљишта у својини Републике 
Српске, на подручју града Приједора број: 01-022-
96-6/18, од 18.04.2018. године остају неизмјењене. 
 

Члан 6. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у “Службеном гласнику града 
Приједора”.  
 

Број: 01-022-159/22 ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 02.11.2022. године Мирсад Дуратовић,с.р. 
 
222. 

На основу члана 59. Закона о 
пољопривредном земљишту („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 93/06, 86/07, 14/10, 05/12, 
58/19 и 119/21), члана 21. Правилника о поступку 
давања у закуп пољопривредног земљишта у 
својини Републике Српске и Измјена и допуна 
Правилника о поступку давања у закуп 
пољопривредног земљишта у својини Републике 
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 47/12,  
65/15, 45/16 и 115/18) ), члана 39. став 2. алинеја 2. 
Закона о локалној самоупави („Службени гласник 
Републике Српске“, број 97/16, 36/19 и 61/21), и 
Сагласности Министарства пољопривреде, 
шумарства и водопривреде РС, број: 12.03.5-330-
2365-3/22 од 06. 09. 2022. године, Скупштина Града 

Приједора је на 23. редовној сједници одржаној 
дана 02.11.2022.године, донијела 
 

ОДЛУКУ О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ 
о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп 

пољопривредног земљишта у својини Републике 
Српске, на подручју града Приједора 

 
Члан 1. 

Овoм одлуком врши се измјена Одлуке о 
избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп 
пољопривредног земљишта у својини Републике 
Српске, на подручју града Приједора број: 01-022-
96-6/18, од 18.04.2018. године. 

  
Члан 2. 

Члан 2. мјења се и гласи: 
 

На име Фарма „Балтић“ с.п. Балтић Драган из 
Трнопоља, Приједор (у даљем тексту: закупац) 
додјељује се у закуп пољопривредно земљиште у 
својини Републике Српске означено као: 
- к.ч. бр. 1156, њива 5 класе, површине 8.337 м², КО 

Орловци, ПЛ бр. 57, 
- к.ч. бр. 1158/1, њива 5 класе, површине 219.234 

м², КО Орловци, ПЛ бр. 57, 
- к.ч. бр. 1158/15, њива 5 класе, површине 27.875 

м², КО Орловци, ПЛ бр. 57, 
- к.ч. бр. 1158/17, њива 5 класе, површине 25.537 

м², КО Орловци, ПЛ бр. 57, 
- к.ч. бр. 36/1, њива 5 класе, површине 117.439 м², 

КО Доњи Гаревци, ПЛ бр. 53. 
 
Укупна површина земљишта, додјељеног у 

закуп, износи 398.422 м², односно 39,8422 хектара. 
Наведено пољопривредно земљиште 

додјељује се у закуп ради обављања сточарске 
производње на период од 12 година, рачунајући од 
дана закључивања уговора о закупу. 

 
Члан 3. 

 Члан 3. мјења се и гласи: 
 

За коришћење пољопривредног земљишта 
из тачке 2. ове одлуке, закупац се обавезује на 
уредно плаћање годишње закупнине, у износу од 
3.180,736 КМ.  

Годишња закупнина се уплаћује 30 дана 
унапријед, за наредну годину. 
 

Члан 4. 
Члан 4. мјења се и гласи: 
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На основу ове одлуке и на њу добијене 
сагласности Министарства пољопривреде, 
шумарства и водопривреде Републике Српске, 
градоначелник града Приједора и закупац ће 
закључити Анекс 1. Уговора о закупу 
пољопривредног земљишта у својини Републике 
Српске, којим ће се ближе утврдити права и обавезе 
између уговорних страна. Уговор о закупу 
пољопривредног земљишта престаје испуњавањем 
било које од претпоставки из чл. 63. и 64. Закона о 
пољопривредном земљишту.  

 
Члан 5. 

Остале одредбе Одлуке о избору 
најповољнијег понуђача и додјели у закуп 
пољопривредног земљишта у својини Републике 
Српске, на подручју града Приједора број: 01-022-
96-6/18, од 18.04.2018. године остају неизмјењене. 
 

Члан 6. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у “Службеном гласнику града 
Приједора”.  
 

Број: 01-022-160/22 ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 02.11.2022. године Мирсад Дуратовић,с.р. 

 

223. 

На основу члана 39. став 2, тачка 25. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 50. Закона 

о буџетском систему Републике Српске („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 121/12, 52/14, 

103/15 и 15/16), чланова 59. став 1, 62, 63. тачка б, 

65. и 66. став 2, тачка а) и б) Закона о задуживању, 

дугу и гаранцијама Републике Српске („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 71/12, 52/14, 

114/17, 131/20 и 28/21), члана 39. Статута Града 

Приједора („Службени гласник Града Приједора“, 

број: 12/17) и члана 137. Пословника о раду 

Скупштине Града Приједора („Службени гласник 

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

Града Приједора је на 23. редовној сједници 

одржаној дана 02.11.2022.године, донијела 

 

ОДЛУКУ 

О стављању ван снаге Одлуке  

о дугорочном задужењу Града Приједора путем 

прве емисије обвезница 

I 

 Ставља се ван снаге Одлука о дугорочном задужењу 

Града Приједора путем прве емисије обвезница број 

01-022-96/22 од 29.06.2022. године. 

 

II 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће 

објављена у "Службеном гласнику Града 

Приједора". 

Број: 01-022-161/22 ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 02.11.2022. године Мирсад Дуратовић 
 

224. 

На основу чланова 39. став 2. тачка 25. Закона 

о локалној самоуправи (“Службени гласник 

Републике  Српске”, број: 97/16, 36/19 и 61/21), 

чланова 6. и 25. став 2  Закона о тржишту хартија од 

вриједности Републике Српске (“Службени гласник 

Републике Српске”, број: 92/06, 34/09, 30/12, 59/13, 

108/13, 04/17, 63/21 и 11/22) , члана 39. Статута 

Града Приједора(„Службени гласник Града 

Приједора“, број: 12/17) и члана 137. Пословника о 

раду Скупштине Града Приједора („Службени 

гласник Града Приједора“, број: 2/18 и 2/20), 

Скупштина Града Приједора је на 23. редовној 

сједници одржаној дана 02.11.2022.године, 

донијела 

ОДЛУКУ 

о стављању ван снаге Одлуке  

о првој емисији обвезница јавном понудом 

I 

Ставља се ван снаге Одлука о првој емисији 

обвезница јавном понудом  број 01-022-97/22 од 

29.06.2022. године. 

II 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће 

објављена у "Службеном гласнику Града 

Приједора". 

Број: 01-022-162/22 ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 02.11.2022. године Мирсад Дуратовић,с.р. 

 

225. 

На основу члана 39. став 2, тачка 25. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 50. Закона 
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о буџетском систему Републике Српске („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 121/12, 52/14, 

103/15 и 15/16), чланова 59. став 1, 62, 63. тачка б, 

65. и 66. став 2, тачка а) и б) Закона о задуживању, 

дугу и гаранцијама Републике Српске („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 71/12, 52/14, 

114/17, 131/20 и 28/21), члана 39. Статута Града 

Приједора („Службени гласник Града Приједора“, 

број: 12/17) и члана 137. Пословника о раду 

Скупштине Града Приједора („Сл. гласник Града 

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

Приједора је на 23. редовној сједници одржаној 

дана 02.11.2022. године, донијела 

 

ОДЛУКУ 

о дугорочном задужењу Града Приједора путем 

прве емисије обвезница 

 

I 

 Скупштина Града Приједора сагласна је да се Град 

Приједор задужи емисијом обвезница на домаћем 

тржишту капитала у износу од 5.500.000 КМ, на рок 

доспијећа од 10(десет) година. 

 

II 

 Средства прибављена путем емисије обвезница 

користиће се за финансирање капиталних 

инвестиција и то: 

 

 Опис 
Износ (КМ) 

 

  
 
 

1. Изградња вртића 3.200.000,00 
   

  
 

 

2. 

Набавка специјалног возила 
за потребе Територијално 
ватрогасно -специјалистичке 
јединице Приједор 
 

2.300.000,00 

 УКУПНО 5.500.000,00 
         

III 

Град Приједор се задужује емисијом обвезница под 

следећим условима: 

- Износ задужења.........................5.500.000 КМ 

- каматна стопа..........................................до 5% 

- рок отплате..... 10 година без грејс периода. 

- Отплата: Главница и камата ће се исплаћивати у 

једнаким мјесечним ануитетима. 

- Обезбјеђење: У циљу обезбјеђења уредног 

плаћања обавеза по основу емитованих 

обвезница из прве емисије, Емитент ће издати 

120 бланко мјеница и мјенично овлашћење и 

положити их код платног агента. Платни агент 

прве емисије обвезница Емитента је Централни 

регистар хартија од вриједности а.д. Бања Лука, 

Симе Шолаје број 1, 78.000 Бања Лука. 

 

IV 

Отплата главнице и камата по основу емисије 

обвезница ће се вршити из редовних прихода 

Буџета Града Приједора. 

 

V 

Сходно члану 59. Закона о задуживању, дугу и 

гаранцијама Републике Српске, Града Приједор 

овим задужењем не прелази износ од 18% од 

остварених редовних прихода из претходне године. 

- Остварени редовни приходи у 2021. години 

износе 38.982.639 КМ. 

- Укупна задуженост града Приједора, на дан 

30.09.2022. године, по цјелокупном 

неизмиреном дугу износи 39.907.871 КМ, а по 

дугорочном дугу који подлијеже законском 

ограничењу 46.908.195 КМ. 

- Годишњи ануитет по дугорочним кредитима из 

подтачке 2. ове тачке, који подлијеже законском 

ограничењу у 2022. години, износи 1.024.416КМ 

или 2,62% остварених редовних прихода у 

2021.години. 

- Годишњи ануитет по дугорочним кредитима са 

емисијом обвезница из подтачке 2. ове тачке, 

који подлијеже законском ограничењу у 2022, 

години износи 1.024.416 КМ или 2,62% 

остварених редовних прихода у 2021. години. 

 

VI 

Посебном Одлуком Скупштине Града Приједора, 

утврдиће се елементи емисије хартија од 

вриједности – обвезница, у складу са Законом о 

тржишту хартија од вриједности Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 92/06, 

34/09, 30/12, 59/13, 108/13, 4/17, 63/21 и 11/22) и 
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другим прописима Комисије за хартије од 

вриједности Републике Српске. 

 

VII 

На дан доношења ове одлуке, Град Приједор нема 

доспјелих, а неизмирених обавеза по основу пореза 

и доприноса. 

VIII 

 Овлашћује се Градоначелник Града Приједора, да 

Министарству финансија Републике Српске поднесе 

захтјев за добијање сагласности за задужење Града 

Приједора емисијом обвезница. 

 

IX 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће 

објављена у "Службеном гласнику Града 

Приједора". 

Број: 01-022-163/22 ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 02.11.2022. године Мирсад Дуратовић,с.р. 

 

226. 

На основу чланова 39. став 2. тачка 25. Закона о 

локалној самоуправи (“Службени гласник Републике  

Српске”, број: 97/16, 36/19 и 61/21), чланова 6. и 25. 

став 2  Закона о тржишту хартија од вриједности 

Републике Српске (“Службени гласник Републике 

Српске”, број: 92/06, 34/09, 30/12, 59/13, 108/13, 

04/17, 63/21 и 11/22) и члана 39. Статута Града 

Приједора, Скупштина Града Приједора је на 23. 

редовној сједници одржаној дана 

02.11.2022.године, донијела 

ОДЛУКУ 

о првој емисији обвезница јавном понудом 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком регулише се поступак прве емисије 

обвезница јавном понудом на Бањалучкој берзи 

хартија од вриједности а.д. Бања Лука, емитента 

Град Приједор (у даљем тексту: Емитент). 

 

Члан 2. 

Основни елементи емисије обвезница су: 

1. Пуни назив и адреса емитента:  

   Град Приједор, Трг Ослобођења 1,  79 101 

Приједор; 

2. Ознака и регистарски број у регистру емитената 

код Комисије за хартије од вриједности:  02-2-

55/22;      

3. Циљеви инвестирања, начин коришћења 

средстава, очекивани ефекти: 

Средства прибављена путем емисије обвезница 

користиће се за финансирање капиталних 

инвестиција и то: 

 Опис Износ (КМ) 
1. Изградња вртића 3.200.000,00 

2. 

Набавка специјалног 
возила за потребе 
Територијално ватрогасно 
-специјалистичке 
јединице Приједор 
 

2.300.000,00 

 УКУПНО 5.500.000,00 
 

Циљеви инвестирања и очекивани ефекти огледају 

се у побољшању услова живота грађана кроз  услугe 

које се пружају грађанимa. 

 

4. Врста емисије:  

 Емисија дугорочних муниципалних обвезница 

јавном понудом. 

5. Редни број емисије, ознака врсте и класа хартија 

од вриједности и појединачна права из хартија од 

вриједности – ЦФИ код: 

Прва емисија дугорочних муниципалних 

обвезница. ЦФИ код:  ДБФСБР. 

6. Број, номинална вриједност хартија од 

вриједности и укупна вриједност емисије:  

   Првом емисијом емитује се 55.000 обвезница, 

номиналне вриједности 100,00 КМ, укупне 

номиналне вриједности емисије 5.500.000,00 КМ. 

7. Доспијеће, висина камате, начин и рокови 

исплате главнице и начин одређивања дана 

плаћања:  

Доспијеће емисије је 10 (десет) година од дана 

регистрације обвезница у Централном регистру 

хартија од вриједности а.д. Бања Лука. Каматна 

стопа износи 5,00% на годишњем нивоу. Главница и 

припадајући дио камате исплаћиваће се у једнаким 
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мјесечним ануитетима (120 ануитета). Дан 

доспијећа главнице и камате по обвезници ће се 

рачунати од дана уписа емисије обвезница у 

Централном регистру. Уколико је посљедњи 

предвиђени дан исплате ануитета из обвезница 

нерадни дан, исплата ће се вршити првог наредног 

радног дана. Радни дан је дан који је утврђен као 

радни дан Централног регистра хартија од 

вриједности а.д. Бања Лука, те комерцијалних 

банака које обављају послове платног промета у 

Републици Српској и БиХ. Емитент ће своје 

финансијске обавезе према власницима обвезница 

измиривати посредством платног агента – 

Централни регистар хартија од вриједности а.д. 

Бања Лука, са сједиштем у Улици Симе Шолаје 1, 

78000 Бања Лука (у даљем тексту „Централни 

регистар“), уплатом на рачун за посебну намјену 

Централног регистра. Рок плаћања доспјелог 

ануитета од стране Емитента на рачун за посебну 

намјену Централног регистра износи 10 (десет) дана. 

Уплаћена средства, Централни Регистар ће 

исплатити на рачуне власника обвезница у року од 3 

(три) радна дана од дана пријема средстава. 

Исплате власницима обвезница ће се вршити на 

њихове рачуне евидентиране у бази података 

Централног регистра. Даном уплате вриједности 

ануитета на рачун за посебну намјену Централног 

регистра Емитент је извршио своју обавезу исплате 

ануитета према власницима обвезница. 

8. Обезбјеђење:  

   У циљу обезбјеђења уредног плаћања обавеза по 

основу емитованих обвезница из прве емисије, 

Емитент ће издати 120 бланко мјеница и мјенично 

овлашћење, које ће предати Централном регистру, у 

складу са Процедурама у поступку обезбјеђења 

плаћања обавеза јединица локалне самоуправе као 

емитента по основу доспјелих ануитета из 

дужничких хартија од вриједности коришћењем 

мјенице („Процедуре“), усвојеним од стране 

Управног одбора Централног регистра, бр. УО-

9387/17 од 26.07.2017. године, као и Процедурама о 

измјени и допуни Процедура у поступку 

обезбјеђења плаћања обавеза јединица локалне 

самоуправе као емитента по основу доспјелих 

ануитета из дужничких хартија од вриједности 

коришћењем мјенице, усвојеним од стране 

Управног одбора Централног регистра бр. УО-

14557/17, од дана 13.11.2017. године. 

У случају кашњења Емитента са исплатом ануитета, 

Централни регистар је овлашћен да, у име и за рачун 

власника обвезница, неопозиво, безусловно, без 

протеста и без трошкова попуни и комплетира 

садржину мјенице и све друге неопходне елементе 

на свакој мјеници, те да изврши наплату са свих 

рачуна Емитента код пословних банака на посебан 

рачун са којег ће се наплаћена средства ануитета у 

уговореном року дозначити власницима обвезница. 

  Централни регистар није овлашћен за наплату, 

обрачун и исплату законске затезне камате у 

мјеничном поступку пред банком, нити је овлашћен 

за предузимање других мјеничних радњи у 

поступцима пред надлежним судовима. 

  У сврху остваривања права власника обвезница на 

наплату потраживања по основу доспјелог ануитета 

у судским поступцима, Емитент се обавезује да на 

захтјев власника обвезнице изда додатне мјенице 

власнику обвезница. 

9. Укупан број и вриједност до сада емитованих 

обвезница:  

Емитент до сада није емитовао обвезнице. 

10. Износ регистрованог основног капитала:  

 Емитент, као јединица локалне самоуправе, нема 

основни капитал. 

11. Права и ограничења права из обвезница:  

 Право на поврат главнице и право на наплату 

припадајуће  камате. 

12. Право прече куповине:  

Емисија се врши без кориштења права прече 

куповине. 

13. Продајна цијена и начин њеног утврђивања:  

Цијена по којој купци уписују и уплаћују обвезнице 

формираће се на берзи, по методи континуиране 

јавне понуде, у складу са Правилима Бањалучке 

берзе, с тим да ће продајни налог бити унесен по 

цијени од 100,00 КМ. Стандард повећања цијене је 

0,01 КМ. 
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14. Критеријум успјешности емисије:  

Емисија се сматра успјешном ако, у року од 30 дана,  

предвиђеном за упис и уплату, буде уписана и 

уплаћена минимално 60% понуђених обвезница. 

15. Вријеме почетка и завршетка уписа и уплате:  

Дан почетка уписа и уплате обвезница биће утврђен 

у јавном позиву за упис и уплату емисије обвезница, 

који ће бити објављен на Интернет страници 

Бањалучке берзе: www.блберза.цом и у дневним 

новинама које се дистрибуирају на цијелој 

територији Републике Српске, у којем ће бити 

назначена мјеста на којима се Јединствени проспект 

може бесплатно добити, те адреса на којој се може 

бесплатно наручити поштом и Интернет адреса са 

које се може преузети. Упис и уплата ће трајати 30 

дана. 

16. Мјесто уписа и уплате:  

Упис обвезница ће се вршити на Бањалучкој берзи, 

посредством овлаштених берзанских посредника на 

тржишту хартија од вриједности Републике Српске, 

у складу са радним временом овлаштених 

берзанских посредника. 

Уплате за куповину обвезница купци врше на рачун 

овлаштеног берзанског посредника на тржишту 

хартија од вриједности Републике Српске, 

посредством којег издају налог за упис обвезница. 

По реализацији куповног налога овлаштени 

берзански посредник трансферише износ новчаних 

средстава који одговара броју уписаних обвезница 

помножених са цијеном назначеном на налогу за 

упис на привремени намјенски рачун за 

депоновање уплата по основу куповине обвезница, 

отворен код једне од комерцијалних банака у Босни 

и Херцеговини. Подаци о банци и броју рачуна на 

који берзански посредници трансферишу уплате, 

биће објављени у Јавном позиву за упис и уплату 

емисије обвезница, а биће такође и доступни у 

просторијама Емитента/агента емисије. Средство 

плаћања је новац, конвертибилна марка (КМ). 

17. Назнака о задржаном праву емитента на 

одустајање од јавне понуде прије истека рока 

утврђеног за њихов упис и уплату:  

Емитент задржава право на завршетак поступка 

уписа и уплате обвезница уколико емисија буде у 

цјелости уписана и уплаћена прије истека рока 

утврђеног за њихов упис и уплату. Емитент задржава 

право на одустајање од јавне понуде обвезница и 

прекид емисије прије истека рока за њихов упис и 

уплату. 

18. Начин и рокови поврата уплаћених средстава 

код одустајања од уписа и уплате или неуспјеле 

емисије:  

Свако лице које је уписало и уплатило обвезнице на 

основу података из Јединственог проспекта прије 

његове измјене има право да у року од петнаест 

дана од дана пријема измјена Јединственог 

проспекта откаже упис обвезница и затражи поврат 

уплаћеног износа. Уплаћени износ биће враћен 

купцу у року од три дана од дана пријема захтјева за 

поврат средстава. 

Уколико упис и уплата обвезница из прве емисије не 

буду извршени у складу са чланом 2, тачка 14. ове 

Одлуке, упис обвезница се поништава, а све 

извршене уплате биће враћене купцу у року од три 

дана од дана пријема рјешења Комисије за хартије 

од вриједности Републике Српске. 

19. Пријевремени откуп обвезница:  

Емитент може, у било које време, откупити 

обвезнице по било којој цијени на тржишту или на 

други начин, под условом да, у случају куповине 

јавном понудом, таква понуда буде једнако 

доступна свим власницима обвезница и да таква 

понуда буде у складу са законским одредбама. 

Ниједан власник обвезница није дужан прихватити 

понуду Емитента нити је дужан продати било који 

број обвезница којима располаже. За износ 

обвезница које је Емитент откупио прије датума 

исплате ануитета може се умањити износ 

неотплаћених обвезница на сљедећем датуму 

исплате ануитета по обвезници. 

Члан 3. 

Агент прве емисије обвезница Града Приједора је 
БДД "Монет Брокер" а.д. Бања Лука. 
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Члан 4. 

За спровођење ове Одлуке, као и за потписивање 

свих потребних уговора (банка, платни агент, итд.) 

надлежан је Градоначелник Града Приједора. 

 

Члан 5. 

Овлашћује се Градоначелник Града Приједора да 

може извршити измјене и допуне ове Одлуке у 

складу са евентуалним примједбама Министарства 

финансија Републике Српске, Комисије за хартије од 

вриједности Републике Српске и Централног 

регистра хартија од вриједности а.д. Бања Лука.  

 

Члан 6. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у Службеном гласнику Града 

Приједора, а примјењиваће се од дана пријема 

Сагласности Министарства финансија Републике 

Српске на задужење путем емисије муниципалних 

обвезница Града Приједора.  

 

Број: 01-022-164/22 ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 02.11.2022. године Мирсад Дуратовић,с.р. 
 

РЕФЕРАТИ ИЗ ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ОБЛАСТИ 

 

227. 

На основу одредаба члана 39. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“ број 97/16, 36/19 и 61/21), члана 39. Статута 

Града Приједор („Службени гласник Града 

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

Скупштине Града Приједор („Службени гласник 

Града Приједор“, број 2/18 и 2/20), члана 348. 

Закона о стварним правима („Службени гласник 

Републике Српске“, број 124/08, 58/09, 95/11, 60/15 

и 107/19) и члана 6а. Одлуке о располагању 

непокретностима у својини Града Приједора под 

посебним условима, ради реализације 

инвестиционих пројеката на територији Града 

Приједор („Службени гласник Града Приједор“ бр. 

9/21 и 14/22), Скупштина Града Приједора је на 23. 

редовној сједници одржаној дана 

02.11.2022.године, донијела 

 

ОДЛУКУ 

о отуђењу непокретности без накнаде 

I 

ОДОБРАВА СЕ отуђење непокретности без 
накнаде, у сврху реализације инвестиционог 
пројекта од посебног значаја за економски развој 
Града, предложен од стране привредног друштва 
„Твек“ Љубија д.о.о., на земљишту означеном као:    

Према подацима земљишне књиге, 
земљиште је означено са: 
 
- к.ч. бр. 271/1, у површини од 4300 m2,  

- к.ч. бр. 385/1400, у површини од 8700 m2,  

- к.ч. бр. 275/2, у површини од 700 m2,  

- к.ч. бр. 385/1398, у површини од 200 m2,  

- к.ч. бр. 385/1397, градилиште, у површини од 

6500 m2,  

- к.ч. бр. 385/1401, градилиште, у површини од 

23673 m2,  

- к.ч. бр. 385/1402, градилиште, у површини од 300 

m2,  

- к.ч. бр. 385/264, градилиште, у површини од 

11342 m2,  

- к.ч. бр. 385/1395, у површини од 5000 m2,  

- к.ч. бр. 282/9, градилиште, у површини од 3000 

m2,  

- к.ч. бр. 283/1, у површини од 14383 m2,  

- к.ч. бр. 281/4, градилиште, у површини од 1500 

m2,  

- к.ч. бр. 282/7, градилиште, у површини од 380 m2,  

све парцеле уписане у земљишно-књижни уложак 

бр. 751 К.О. СП Горња Љубија као својина Града 

Приједор са дијелом 1/1,  

Предметно земљиште је према подацима 

катастарског операта земљишта означено са: 

- к.ч. бр. 3304/1, Рудиште, површински коп, у 

површини од 95170 m2,  

- к.ч. бр. 3304/4, Рудиште, површински коп, у 

површини од 8260 m2,  

- к.ч. бр. 3219/2, Рудиште, површински коп, у 

површини од 39199 m2,  

све парцеле уписане у посједовни лист бр. 251 К.О. 

Љубија као посјед Града Приједор са дијелом 

1/1. 

II 

Уговор о отуђењу непокретности без накнаде ће 

садржавати услове за коришћење непокретности, на 

начин како је то прописано одредбама члана 12. 

Одлуке о располагању непокретностима у својини 

Града Приједора под посебним условима, ради 
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реализације инвестиционих пројеката на територији 

Града Приједор 

III 
ДАЈЕ СЕ сагласност Градоначелнику Града Приједор 

да, у циљу регулисања међусобних права и обавеза 

уговорних страна, закључи уговор са привредним 

друштвом „Твек“ Љубија д.о.о. о отуђењу 

непокретности  из тачке I ове Одлуке, без накнаде. 

IV 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику Града 
Приједор“. 

 
Број: 01-022-165/22 ПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Датум: 02.11.2022. године Мирсад Дуратовић,с.р. 

 
 
АКТИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
 
108. 

На основу члана 37. Статута Јавне 

здравствене установе „ДОМ ЗДРАВЉА“ Приједор, 

број: 02-672/2 од 21.6.2011. године, број: УО-6-6/18 

од 25.12.2018. године и број: УО-20-2/20 од 

16.10.2020. године, члана 17. став 1. Закона о 

систему јавних служби („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 62/07, 109/12, 44/16) и  

члана 119. став 1. Закона о здравственој заштити 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 

57/2022), Управни одбор ЈУ ДОМ ЗДРАВЉА 

Приједор, на својој првој конститутивној сједници, 

одржаној дана 27.10.2022. године, доноси: 

СТАТУТ 

о измјени Статута   

Јавне здравствене установе ДОМ ЗДРАВЉА 

Приједор 

 

Члан 1.  

У Статуту Јавне здравствене установе ДОМ 

ЗДРАВЉА Приједор (број: 02-672/2 од 21.6.2011. 

године, број: УО-6-6/18 од 25.12.2018. године и број: 

УО-20-2/20 од 16.10.2020. године) , члан 21. мијења 

се и гласи: 

         „(1) За директора Дома здравља може бити 

именовано лице које испуњава опште и посебне 

услове. 

           (2)  Општи услови за именовање директора 

Дома здравља су:  

a) да је држављанин РС или БиХ 
б)   да је старији од 18 година 

в)  да није отпуштен из државне службе на било 

којем нивоу у Босни и Херцеговини (било на 

нивоу државе или ентитета) као резултат 

дисциплинске мјере на било којем нивоу власти 

у Републици Српској у периоду од три године 

прије дана објављивања упражњење позиције.  

г) да није осуђиван за кривично дјело на безусловну 

казну затвора од најмање шест мјесеци или за 

кривично дјело које га чини неподобним за 

обављање дужности директора Дома здравља 

д)   да се на њих не односи члан IX 1. Устава БиХ 

       ђ)  да има општу здравствену способност. 

(3) Посебни услови за именовање директора 

Дома здравља су: 

а) завршене интегрисане студије из поља 

образовања здравље, доктор стоматологије - 360 

ЕCTS бодова, 

б) завршене интегрисане студије из поља 

образовања здравље, доктор медицине - 360 

ЕCTS бодова, 

     завршене интегрисане студије из поља 

образовање из области фармације -300 ЕCTS 

бодова, 

в) завршен први циклус студија из поља образовања 

право, дипломирани правник - 240 ЕCTS бодова 

или 

г) завршен први циклус студија из поља образовања 

друштвене науке, дипломирани економиста - 240 

ЕCTS бодова,  

д) да има најмање пет година радног искуства на 

руководном радном мјесту,  

       ђ) да је у претходном раду испољио стручно и 

професионално знање као и способност     

организовања и руковођења.  

          (4) доказ о знању из здравственог  менаџмента 

ће се тражити након истека рока прописаног чланом 

223. Закона о здравственој заштити („Службени 

Гласник Републике Српске“ број: 57/22).“ 
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Члан 2. 

Члан 22. мјења се и гласи: 

(1) Директорa Дома здравља именује и 

разрјешава Скупштина Града Приједор након 

спроведеног поступка јавне конкуренције, на 

мандатни период од 4 године у складу са прописом 

којим је уређен систем јавних служби. 

(2) Након престанка мандата директора, а до 

окончања поступка именовања у складу са ставом 1. 

овог члана, Скупштина Града Приједор, на приједлог 

Градоначелника именује вршиоца дужности  

најдуже за период до 90 дана. 

(3) Вршилац дужности директора Дома 

здравља  мора да испуњава опште и посебне услове  

за избор и именовање директора прописане овим 

статутом и Законом о здравственој заштити.“  

Члан 3. 

Члан 23. мијења се и гласи: 

         (1)Дужност директора Дома здравља престаје 
разрјешењем, и то: 
1) истеком мандата на који је именован или 
2) прије истека мандата. 
         (2) Скупштина Града Приједор  разрјешава 
директора Дома здравља прије истека мандата: 
1) на лични захтјев, подношењем оставке, у писаној 
форми, 
2) ако је приликом именовања прећутао или дао 
нетачне податке који су били значајни за 
именовање, 
3) ако у току трајања мандата буде правноснажно 
осуђен за кривично дјело злоупотреба службеног 
положаја или за било које кривично дјело на 
безусловну казну затвора у трајању дужем од три 
мјесеца, или ако му буде изречена забранa 
обављања позива, дјелатности или дужности, 
4) ако управни одбор утврди да је пропуштањем 
радње, на коју је био обавезан законом, другим 
прописом или актом Оснивача, проузроковао 
материјалну штету или веће сметње у раду 
здравствене установе, 
5) ако управни одбор или Оснивач не усвоји 
извјештај о пословању и годишњи обрачун, уз 
образложење разлога због којих нису усвојени, 
6) ако у финансијском пословању јавне здравствене 
установе, у току мандата директора, настане 
неоправдан нето губитак у годишњем обрачунском 
периоду, 

7) ако свјесно крши или не примјењује опште или 
појединачне акте оснивача из дјелокруга рада 
здравствене установе, 
8) ако настане сукоб интереса, у складу са 
прописима којима се уређује спречавање сукоба 
интереса, 
9) у случају потпуног губитка радне способности, 
10) испуњењем законом прописаних услова за 
пензионисање, 
11) из других разлога утврђених законом или 
статутом здравствене установе. 
         (3) Директор  који је прије избора на јавном 
конкурсу био запослен у Дому здравља, има право 
да након истека мандата или разрјешења на лични 
захтјев буде премјештен на радно мјесто на којем је 
био распоређен прије избора за директора или на 
друго упражњено радно мјесто за које испуњава 
услове. 

Члан 4. 

Члан 24. се брише. 

 

Члан 5. 

Члан 72. мијења се и гласи: 

„Статут Дома здравља, као и његове измјене 

и допуне доноси Управни одбор, а на исти 

сагласност даје Оснивач.“  

Члан 6. 

Овај Статут ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном Гласнику Града 

Приједор.“   

  
Број: УО-1-422 

Приједор,  

Датум: 27.10.2022. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

УПРАВНОГ ОДБОРА 

  Александар Декић, с.р. 

 

109. 

На основу чланова 59. и 82. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21) и члана 89. 

Статута града Приједор („Службени гласник града 

Приједор“, број: 12/17), Градоначелник града 

Приједор доноси 

РЈЕШЕЊЕ 

о именовању Тима за провођење истраживања о 

приуштивости водних услуга код корисника водних 

услуга у граду Приједор 
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1) Овим рјешењем именују се чланови Тима за 
провођење истражвања о приуштивости водних 
услуга код корисника водних услуга у граду 
Приједор у оквиру пројекта „Општинског 
околишног управљања – МЕГ 2“, (у даљем тексту: 
„МЕГ 2“), у сљедећем саставу: 

 
1. Марјана Пејић, АД „Водовод“ Приједор- вођа 

тима; 

2. Зинајда Хошић, Град Приједор- координатор МЕГ 

2 пројекта-члан тима; 

3. Александра Пашалић,  АД „Водовод“ Приједор-

члан тима. 

4. Марина Балтић, Град Приједор- анкетар 1; 

5. Недељка Вуковић, АД „Водовод“ Приједор- 

анкетар 2. 

 

2) Именовани ће на истраживању приуштивости 
водних услуга радити до 31.11.2022. године. 
 

3) Именовани из тачке 1) овог рјешења су дужни да 
додјељене послове обављају стручно, савјесно и 
квалитетно, те да о обављеном послу 
извјештавају Градоначелника. 

 
4) Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 

биће објављено у „Службеном гласнику града 
Приједор“. 

 
Број: 02-111-193/22 

Приједор,  

Датум: 21.10.2022. године 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

СЛОБОДАН ЈАВОР,с.р. 

   

 

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

О Г Л А С 
 

Код Одјељења за саобраћај, комуналне послове и 
заштиту животне средине и имовинско- стамбене 
послове Градске управе Приједор извршен је упис 
Заједница етажних власника стамбених зграда у:  
 

*Одјељење за саобраћај, комуналне послове и 
заштиту животне средине и имовинско- стамбене 
послове Градске управе Приједор, на основу 
рјешења број: 08-372-110/22 од 20.5.2022.године, 
извршило је у регистру заједница зграда у 
регистарском листу број: 237/13, УПИС промјене 
лица овлашћеног за заступање ЗАЈЕДНИЦЕ ЗА 
УПРАВЉАЊЕ ДИЈЕЛОМ ЗГРАДЕ – УЛАЗ Б, Приједор, 
Ул. Краља Александра бр. 41 - а,  и то како слиједи:  
Ново лице овлашћено за заступање заједнице са 
даном овог уписа је Топола Далиборка умјесто 
ранијег Стијепић Бориса, које се брише из регистра.  
_____________________________________________ 
*Одјељење за саобраћај, комуналне послове и 
заштиту животне средине и имовинско- стамбене 
послове Градске управе Приједор, на основу 
рјешења број: 08-372-124/22 од 31.5.2022.године, 
извршило је у регистру заједница зграда у 
регистарском листу број: 210/10, УПИС промјене 
лица овлашћеног за заступање ЗАЈЕДНИЦЕ ЗА 
УПРАВЉАЊЕ ЗГРАДОМ, Приједор, Ул. Петра 
петровића Његоша бр. 4 - а,  и то како слиједи:  
Ново лице овлашћено за заступање заједнице са 
даном овог уписа је Катић Немања умјесто ранијег 
Деспот Младена, које се брише из регистра.  
_____________________________________________ 
*Одјељење за саобраћај, комуналне послове и 
заштиту животне средине и имовинско- стамбене 
послове Градске управе Приједор, на основу 
рјешења број: 08-372-130/22 од 13.6.2022.године, 
извршило је у регистру заједница зграда у 
регистарском листу број: 121/05, УПИС промјене 
лица овлашћеног за заступање ЗАЈЕДНИЦЕ ЗА 
УПРАВЉАЊЕ ЗГРАДОМ „ЈАХОРИНА“, Приједор, Ул. 
Вожда Карађорђа бб (сада: Ул. Вожда Карађорђа бр. 
3),  и то како слиједи:  
Ново лице овлашћено за заступање заједнице са 
даном овог уписа је Боромиса Ранко умјесто ранијег 
Карановић Винке, које се брише из регистра.  
_____________________________________________ 
*Одјељење за саобраћај, комуналне послове и 
заштиту животне средине и имовинско- стамбене 
послове Градске управе Приједор, на основу 
рјешења број: 08-372-142/22 од 14.7.2022.године, 
извршило је у регистру заједница зграда у 
регистарском листу број: 53/04, УПИС промјене лица 
овлашћеног за заступање ЗАЈЕДНИЦЕ ЕТАЖНИХ 
ВЛАСНИКА ЗГРАДЕ Ц - 2, Л – 1 Приједор, Ул. Меше 
Селимовића Ц - 2, Л – 1 (сада: Ул. Митрополита 
Петра Зимоњића бр. 35),  и то како слиједи:  
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Ново лице овлашћено за заступање заједнице са 
даном овог уписа је Дошен Биљана умјесто ранијег 
Антонић Радована, које се брише из регистра.  
_____________________________________________ 
*Одјељење за саобраћај, комуналне послове и 
заштиту животне средине и имовинско- стамбене 
послове Градске управе Приједор, на основу 
рјешења број: 08-372-141/22 од 14.7.2022.године, 
извршило је у регистру заједница зграда у 
регистарском листу број: 105/05, УПИС промјене 
лица овлашћеног за заступање ЗАЈЕДНИЦЕ ЗА 
УПРАВЉАЊЕ ЗГРАДОМ, Приједор, Ул. Мухарема 
Суљановића бр. 18,  и то како слиједи:  
Ново лице овлашћено за заступање заједнице са 
даном овог уписа је Јаћимовић Драшко умјесто 
ранијег Миливојевић Марије, које се брише из 
регистра.  
_____________________________________________  
*Одјељење за саобраћај, комуналне послове и 
заштиту животне средине и имовинско- стамбене 
послове Градске управе Приједор, на основу 
рјешења број: 08-372-167/22 од 12.8.2022.године, 
извршило је у регистру заједница зграда у 
регистарском листу број: 181/07, УПИС промјене 
лица овлашћеног за заступање ЗАЈЕДНИЦЕ ЗА 
УПРАВЉАЊЕ ДИО ЗГРАДЕ УЛАЗ БР.13, Приједор, Ул. 
Николе Пашића 13 и то како слиједи:  
Ново лице овлашћено за заступање заједнице са 
даном овог уписа је Егић Радован умјесто ранијег 
Миливојша Драгана, које се брише из регистра.  
_____________________________________________ 
*Одјељење за саобраћај, комуналне послове и 
заштиту животне средине и имовинско- стамбене 
послове Градске управе Приједор, на основу 
рјешења број: 08-372-174/22 од 30.8.2022.године, 
извршило је у регистру заједница зграда у 
регистарском листу број: 174/07, УПИС промјене 
лица овлашћеног за заступање ЗАЈЕДНИЦЕ ЗА 
УПРАВЉАЊЕ УЛАЗОМ БР.6, ЗГРАДЕ Ц- 2 ПЕЋАНИ, 
Приједор, Пећани Ц – 2, (сада: Ул. Митрополита 
Петра Зимоњића бр. 25),  и то како слиједи:  
Ново лице овлашћено за заступање заједнице са 
даном овог уписа је Радић Милорад умјесто ранијег 
Бајић Далибора, које се брише из регистра.  
_____________________________________________ 
*Одјељење за саобраћај, комуналне послове и 
заштиту животне средине и имовинско- стамбене 
послове Градске управе Приједор, на основу 
рјешења број: 08-372-192/22 од 6.9.2022.године, 
извршило је у регистру заједница зграда у 
регистарском листу број: 127/05, УПИС промјене 
лица овлашћеног за заступање ЗАЈЕДНИЦЕ ЗА 

ЗАСТУПАЊЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА, 
Приједор, Ул. Милоша Обреновића бр. 18 - б,  и то 
како слиједи:  
Ново лице овлашћено за заступање заједнице са 
даном овог уписа је Каран Александар умјесто 
ранијег Гороња Горана, које се брише из регистра.  

*Одјељење за саобраћај, комуналне послове и 
заштиту животне средине и имовинско- стамбене 
послове Градске управе Приједор, на основу 
рјешења број: 08-372-159/22 од 8.9.2022.године, 
извршило је у регистру заједница етажних власника 
стамбених зграда у регистарском листу број: 324/22, 
УПИС оснивања ЗАЈЕДНИЦА ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА 
ЗГРАДЕ ПЕТРА ПЕТРОВИЋА ЊЕГОША 1 ПРИЈЕДОР, Ул. 
Петра Петровића Његоша 1, и то како слиједи:  
НАЗИВ И СЈЕДИШТЕ: ЗАЈЕДНИЦА ЕТАЖНИХ 
ВЛАСНИКА ЗГРАДЕ ПЕТРА ПЕТРОВИЋА ЊЕГОША 1 
ПРИЈЕДОР, Ул. Петра Петровића Његоша 1 
ОСНИВАЧИ: 8 етажних власника - сувласника зграде.  
ДЈЕЛАТНОСТ: 81.10- Помоћне дјелатности 
управљања зградом.  
Иступа у правном промету самостално у оквиру 
дјелатности, за обавезе одговара цјелокупном 
имовином. Чланови одговарају супсидијарно до 
висине удјела у плаћању трошкова одржавања 
зграде.  
ЗАСТУПА: Торбица Драгана, предсједник скупштине 
заједнице, самостално и без ограничења. 
_____________________________________________ 
*Одјељење за саобраћај, комуналне послове и 
заштиту животне средине и имовинско- стамбене 
послове Градске управе Приједор, на основу 
рјешења број: 08-372-194/22 од 14.9.2022.године, 
извршило је у регистру заједница зграда у 
регистарском листу број: 315/21, УПИС промјене 
лица овлашћеног за заступање ЗАЈЕДНИЦЕ ЗА 
УПРАВЉАЊЕ ЗГРАДОМ, Приједор, Ул. Краља 
Александра бр. 3,  и то како слиједи:  
Ново лице овлашћено за заступање заједнице са 
даном овог уписа је Кобас Славиша умјесто ранијег 
Топић Младена, које се брише из регистра.  
_____________________________________________ 
*Одјељење за саобраћај, комуналне послове и 
заштиту животне средине и имовинско- стамбене 
послове Градске управе Приједор, на основу 
рјешења број: 08-372-195/22 од 14.9.2022.године, 
извршило је у регистру заједница зграда у 
регистарском листу број: 32/04, УПИС промјене лица 
овлашћеног за заступање ЗАЈЕДНИЦЕ ЗА 
УПРАВЉАЊЕ ЗГРАДОМ, Приједор, Ул. Војводе 
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Путника Г – 2/II, (сада: Војводе Путника бр. 5 – а)  и 
то како слиједи:  
Ново лице овлашћено за заступање заједнице са 
даном овог уписа је Срдић Борис умјесто ранијег 
Радишић Славенка, које се брише из регистра.  
_____________________________________________ 
*Одјељење за саобраћај, комуналне послове и 
заштиту животне средине и имовинско- стамбене 
послове Градске управе Приједор, на основу 
рјешења број: 08-372-185/22 од 19.9.2022.године, 
извршило је у регистру заједница зграда у 
регистарском листу број: 47/04, УПИС промјене лица 
овлашћеног за заступање ЗАЈЕДНИЦЕ ЗА 
УПРАВЉАЊЕ ДИЈЕЛОМ ЗГРАДЕ – УЛАЗ Ц, Приједор, 
Ул. Краља Александра бр. 41 – ц и то како слиједи:  
Ново лице овлашћено за заступање заједнице са 
даном овог уписа је Нинковић Срђан умјесто ранијег 
Гламочанин Марије, које се брише из регистра.  
_____________________________________________ 
*Одјељење за саобраћај, комуналне послове и 
заштиту животне средине и имовинско- стамбене 
послове Градске управе Приједор, на основу 
рјешења број: 08-372-196/22 од 20.9.2022.године, 
извршило је у регистру заједница зграда у 
регистарском листу број: 11/04, УПИС промјене лица 
овлашћеног за заступање ЗАЈЕДНИЦЕ ЗА 
УПРАВЉАЊЕ ЛАМЕЛОМ 1 ЗГРАДЕ Г - 2, Приједор, Ул. 
Војводе Путника бр. 5 и то како слиједи:  
Ново лице овлашћено за заступање заједнице са 
даном овог уписа је Вујиновић Невена умјесто 
ранијег Миодраг Ане, које се брише из регистра.  
_____________________________________________ 
*Одјељење за саобраћај, комуналне послове и 
заштиту животне средине и имовинско- стамбене 
послове Градске управе Приједор, на основу 
рјешења број: 08-372-204/22 од 23.9.2022.године, 
извршило је у регистру заједница зграда у 
регистарском листу број: 217/10, УПИС промјене 
лица овлашћеног за заступање ЗАЈЕДНИЦЕ ЗА 
УПРАВЉАЊЕ ЗГРАДОМ ЉУБИЈА, Ул. Драге Лукића 
бр. 10 - а и то како слиједи:  
Ново лице овлашћено за заступање заједнице са 
даном овог уписа је Медић Дарјан умјесто ранијег 
Ченгија Дејана, које се брише из регистра.  
_____________________________________________ 

*Одјељење за саобраћај, комуналне послове и 
заштиту животне средине и имовинско- стамбене 
послове Градске управе Приједор, на основу 
рјешења број: 08-372-205/22 од 26.9.2022.године, 
извршило је у регистру заједница зграда у 
регистарском листу број: 93/05, УПИС промјене лица 
овлашћеног за заступање ЗАЈЕДНИЦЕ ЗА 
УПРАВЉАЊЕ ЗГРАДОМ, Приједор, Ул. Краља 
Александра бр. 1 - б и то како слиједи:  
Ново лице овлашћено за заступање заједнице са 
даном овог уписа је Петковић Љубомир умјесто 
ранијег пок. Ступар Раде, које се брише из регистра.  
_____________________________________________ 
*Одјељење за саобраћај, комуналне послове и 
заштиту животне средине и имовинско- стамбене 
послове Градске управе Приједор, на основу 
рјешења број: 08-372-229/22 од 19.10.2022.године, 
извршило је у регистру заједница зграда у 
регистарском листу број: 90/05, УПИС промјене лица 
овлашћеног за заступање ЗАЈЕДНИЦЕ ЗА 
УПРАВЉАЊЕ ЗГРАДОМ, Приједор, Ул. Мајора 
Милана Тепића бр. 16 и то како слиједи:  
Ново лице овлашћено за заступање заједнице са 
даном овог уписа је Комосар Миланко умјесто 
ранијег Балић Мирсада, које се брише из регистра.  
_____________________________________________ 
*Одјељење за саобраћај, комуналне послове и 
заштиту животне средине и имовинско- стамбене 
послове Градске управе Приједор, на основу 
рјешења број: 08-372-242/22 од 26.10.2022.године, 
извршило је у регистру заједница зграда у 
регистарском листу број: 130/05, УПИС промјене 
лица овлашћеног за заступање ЗАЈЕДНИЦЕ 
ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА ЗГРАДЕ, Приједор, Ул. Проте 
Матеје Ненадовића бр. 9 и 11 и то како слиједи:  
Ново лице овлашћено за заступање заједнице са 
даном овог уписа је Савовић Оливера умјесто 
ранијег Кнежевић Наде, које се брише из регистра.  
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С А Д Р Ж А Ј 
 
Број акта                                                                                                                                                                           Страна 

196.  Рјешењe о разрјешењу члана Управног одбора у ЈУ Галерија Сретен Стојановић Приједор 1014. 
197.  Рјешењe о разрјешењу вршиоца дужности директора ЈУ Центар за социјални рад Приједор 1014. 
198.  Рјешењe о именовању вршиоца дужности директора ЈУ Центар за социјални рад Приједор 1014. 
199.  Рјешењe о разрјешењу вршиоца дужности директора ЈЗУ „Градска апотека“ Приједор 1015. 
200.  Рјешење о именовању вршиоца дужности директора ЈЗУ „Градска апотека“ Приједор 1015. 
201.  Рјешењe о разрјешењу вршиоца дужности директора ЈУ Дјечији вртић „Радост“ Приједор 1016. 
202.  Рјешењe о именовању вршиоца дужности директора ЈУ Дјечији вртић „Радост“ Приједор 1016. 
203.  Рјешењe о разрјешењу вршиоца дужности директора ЈУ Спортска дворана „Младост“ 

Приједор 
 
1016. 

204.  Рјешењe о именовању вршиоца дужности директора ЈУ Спортска дворана „Младост“  
Приједор 

 
1017. 

205.  Рјешењe о разрјешењу вршиоца дужности директора ЈУ Позориште „Приједор“ у Приједору 1017. 
206.  Рјешењe о именовању вршиоца дужности директора ЈУ Позориште „Приједор“ у Приједору 1017. 
207.  Рјешењe о разрјешењу вршиоца дужности директора ЈУ Галерија „Сретен Стојановић“ 

Приједор 
 
1018. 

208.  Рјешењe о именовању вршиоца дужности директора ЈУ Галерија „Сретен Стојановић“ 
Приједор 

 
1018. 

209.  Рјешењe о разрјешењу вршиоца дужности начелника Одјељења за борачко инвалидску 
заштиту 

 
1018. 

210.  Рјешењe о именовању вршиоца дужности начелника Одјељења за борачко инвалидску 
заштиту 

 
1019. 

211.  Рјешењe о разрјешењу вршиоца дужности директора Развојне агенције Града Приједор 
„ПРЕДА“ Приједор 

 
1019. 

212.  Рјешењe о именовању вршиоца дужности директора Развојне агенције  Града Приједор 
„ПРЕДА“ Приједор 

 
1019. 

213.  Рјешењe о разрјешењу вршиоца дужности директора Туристичке организације Града 
Приједор 

 
1020. 

214.  Рјешењe о именовању вршиоца дужности директора Туристичке организације Града 
Приједор 

 
1020. 

215.  Одлука о приступању изради Измјене дијела Регулационог плана насеља“Пећани“ – Секција 
1 и Секција 2 

 
1020. 

216.  Мишљење о иницјативи за Измјене дијела Измјене и допуне Регулационог плана централне 
зоне Приједора са споменичким комплексом – I Фаза 

 
1023. 

217.  Одлука о приступању изради Измјене дијела Измјене и допуне Регулационог плана централне 
зоне Приједора са споменичким комплексом – I Фаза – Радни назив „Центар – Југ“ Блок 2 

 
 
1023. 

218.  Одлука о прихватању документа „Платформа за мир“ 
- Платформа за мир 

1026. 
1026. 

219.  Закључак о усвајању Извјештаја о раду ЈУ Дјечији вртић „Радост“ Приједор за школску 
2021/2022.годину 

 
1029. 

220.  Закључак о усвајању Извјештаја о реализацији Уговора о пружању јавних водних услуга на 
подручју града Приједора за период 01.01.2020. – 31.12.2021. године 

 
1030. 

221.  Одлука о измјени Одлука о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп 
пољопривредног земљишта у својини Републике Српске, на подручју града Приједора на име 
Фарма „М-Г“ с.п. Балтић Љубан 

 
1030. 

222.  Одлука о измјени Одлука о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп 
пољопривредног земљишта у својини Републике Српске, на подручју града Приједора на име 
Фарма „Балтић“ с.п. Балтић Драган 

 
 
1031. 
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223.  Одлука о стављању ван снаге Одлука о дугорочном задужењу Града Приједор путем прве 
емисије обвезница  број 01-022-96/22 од 29.06.2022. године 

 
1032. 

224.  Одлука о стављању ван снаге Одлука о првој емисији обвезница јавном понудом број 01-022-
97/22 од 29.06.2022. године 

 
1032. 

225.  Одлука о дугорочном задужењу Града Приједор путем прве емисије обвезница 1032. 
226.  Одлука о првој емисији обвезница јавном понудом 1034. 

 РЕФЕРАТИ ИЗ ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ОБЛАСТИ 1037. 
227.  Одлука о отуђењу непокретности без накнаде 1037. 

 АКТИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА 1038. 
108.  Статут о измјени статута ЈЗУ Дом здравља Приједор 1038. 
109.  Рјешење о именовању Тима за провођење истраживања о приуштивости водних услуга код 

корисника водних услуга у граду Приједор 
 
1039. 

228.  ОГЛАСИ 1040. 
 

-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.prijedorgrad.org 
 
 

 

 

http://www.prijedorgrad.org/

