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39.
На основу члана 107. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник Републике
Српске“ брoj: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), те
члана 18. и 67. Статута града Приједора –
пречишћен текст ("Службени гласник града
Приједора" број: 2/13 и 6/13), Скупштина града
Приједора је на XXVI сједници одржаној
22.04.2015.године године донијела
ОДЛУКУ
О МЈЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА
I – ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком регулише се образовање и
организовање мјесних заједница на подручју града
Приједора (у даљем тексту: град), њихов назив,
подручје, послови које врши мјесна заједница,
јавност рада и друга питања која су од значаја за
рад мјесне заједнице.
Члан 2.
(1) Мјесна заједница је облик непосредног
учешћа грађана у локалној самоуправи.
(2) Мјесна заједница нема својство правног
лица.
Члан 3.
Подручје града се територијално организује
на мјесне заједнице ако је то засновано на
просторним, историјским, привредним или
културним разлозима и ако је то у интересу
становника града.
Члан 4.
За поједину мјесну заједницу подручје града
се одређује на основу интереса становништва да

заједнички одлучује о својим потребама на
простору гдје живе, водећи при томе рачуна да
такво одређено подручје чини територијалну и
функционалну цјелину.
1.Територијална организација мјесних заједница
Члан 5.
Мјесне заједнице су организоване
територијалном принципу на простору града.

на

Члан 6.
(1) У граду Приједору организују се сљедеће
мјесне заједнице:
Бистрица, Бишћани, Божићи, Брезичани, Буснови,
Цикоте, Чараково, Чејреци, Чиркин Поље, Доња
Пухарска, Доња Драготиња, Доња Љубија, Доњи
Орловци, Доњи Волар, „Др. Младен Стојановић“
Паланчиште, Гомјеница, Горња Драготиња, Горња
Равска, Горњи Јеловац, Горњи Орловци, Горњи
Петров Гај, Градина, Хамбарине, Јутрогошта,
Камичани, Кевљани, Кокин Град, Козарац,
Козаруша, Ламовита, Љескаре и Калајево, Љубија,
Марићка, Миска Глава, Омарска, Орловача, Петров
Гај, Петрово, Приједор Центар, Приједор II,
Ракелићи,
Раковчани,
Расавци,
Рашковац,
Ризвановићи, Шурковац, Трнопоље, Тукови и
Зецови.
(2) Подручја
која
припадају
мјесним
заједницама
дата
су
у
Прегледу
територијалног разграничења мјесних
заједница који је саставни дио ове одлуке.
2. Послови које врши мјесна заједница
Члан 7.
Послови мјесне заједнице су:
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(1) остваривање организоване комуникације
између становника подручја за које је
образована и органа града,
(2) покретање
иницијатива
и
давање
савјетодавних препорука органима града о
питањима која се тичу унапређења квалитета
живљења становника, а нарочито у области
просторног и инфраструктурног уређења
насеља, заштите животне околине, социјалног
и здравственог збрињавања, образовања и
васпитања,
(3) организовање и спровођење активности
становника на рјешавању пројеката за
унапређење услова живота на подручју мјесне
заједнице у складу са законом, Статутом града
и овом одлуком.
Члан 8.
(1) У мјесној заједници своје потребе и интересе
грађани задовољавају и остварују:
1) покретањем иницијатива и учешћем у
јавној расправи приликом припреме и
доношења просторних и урбанистичких
планова јединице локалне самоуправе за
подручје мјесне заједнице,
2) покретањем
иницијатива,
давањем
мишљења и учешћем у изградњи
комуналних објеката и објеката у општој
употреби,
3) покретањем иницијативе и учешћем у
јавним расправама о активностима које су у
вези са развојем привреде и друштвених
дјелатности,
4) прикупљањем и достављањем органима
јединице локалне самоуправе, јавним
предузећима и установама представке и
притужбе на њихов рад, као и иницијативе
и приједлоге грађана за рјешавање питања
од њиховог заједничког интереса,
5) учешћем у обезбјеђивању просторних,
финансијских и организационих услова за
спорт и рекреацију,
6) организовањем
разних
облика
хуманитарне помоћи на свом подручју,
7) заштитом од елементарних непогода и
организовањем,
отклањањем
или
ублажавањем посљедица од елементарних
непогода,
8) сарадњом са удружењима грађана о
питањима која су од интереса за грађане
мјесне заједнице и
9) обављањем послова које им повјере
органи јединице локалне самоуправе.
(2) Грађани
могу
у
мјесној
заједници
задовољавати заједничке потребе и интересе
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у областима уређења насеља, становања,
комуналне дјелатности, здравствене и
социјалне заштите, заштите животне средине,
образовања и васпитања, културе и физичке
културе као и у другим областима.
Члан 9.
Активности мјесне заједнице не могу
укључивати
ангажовање
у
предизборним
активностима и финансирању странака, листа
грађана и самосталних кандидата.
II – ОСНИВАЊЕ И ПРОМЈЕНА ПОДРУЧЈА МЈЕСНИХ
ЗАЈЕДНИЦА
1.Оснивање мјесних заједница
Члан 10.
(1) Мјесна заједница формира се за дио
насељеног мјеста, односно за подручје
једног или више међусобно повезаних
насељених мјеста, која чине територијалну
економску цјелину за задовољавање
потреба становништва у мјесној заједници.
(2) Иницијативу за оснивање мјесне заједнице
могу поднијети:
1) најмање 10% грађана који имају
пребивалиште на подручју насељеног
мјеста, односно насељених мјеста за
која се предлаже оснивање нове
мјесне заједнице
2) најмање 1/3 одборника Скупштине
града
3) Градоначелник града.
Члан 11.
Иницијатива за оснивање мјесне заједнице
обавезно садржи:
1) одређивање подручја за које се тражи
оснивање мјесне заједнице: насељено
мјесто, насеља, дио већег насеља, више
мањих повезаних насеља,
2) број становника на подручју мјесне
заједнице,
3) назив и сједиште мјесне заједнице,
4) друштвене и економске разлоге за
оснивање мјесне заједнице.
Члан 12.
(1) Иницијатива за оснивање мјесне заједнице из
претходног члана доставља се предсједнику
Скупштине града који је упућује на
разматрање Комисији за мјесне заједнице (у
даљем тексту: Комисија) која цијени разлоге и
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економску
и
друштвену
оправданост
оснивања мјесне заједнице за дато подручје,
уз уважавање специфичности територијалне и
комуникацијске
повезаности
мјесних
заједница.
(2) Комисија након обављених консултација са
Градоначелником
и
органима
мјесне
заједнице на чијем подручју је покренута
иницијатива за оснивање нове мјесне
заједнице, утврђује приједлог одлуке о
оснивању
мјесне
заједнице,
односно
приједлог
одлуке
о
не
прихватању
иницијативе за оснивање мјесне заједнице.
(3) Скупштина града је дужна у року од три
мјесеца од покретања иницијативе за
оснивање мјесне заједнице донијети одлуку
из претходног става.
(4) Комисију за мјесне заједнице именује
Скупштина града као стално радно тијело.

Члан 17.
Спајати се могу само сусједне мјесне
заједнице као и издвајати њихови дијелови и
припајати сусједној мјесној заједници.
Члан 18.
Ако иницијативу за спајање мјесних
заједница или издвајање њених дијелова и
припајање сусједној мјесној заједници подносе
грађани, исту може поднијети 10% грађана који
имају пребивалиште на подручју мјесне заједнице
или њених дијелова који се припајају другој.

Члан 13.
Одлуком о оснивању и организацији мјесне
заједнице утврђује се :
1) службени назив мјесне заједнице,
2) насељена мјеста, или дио насељеног мјеста
које обухвата мјесна заједница,
3) мјесна подручја у саставу мјесне заједнице
и њихова покривеност по улицама и
кућним бројевима,
4) укупан број чланова савјета мјесне
заједнице сходно броју регистрованих
бирача уписаних у Централни бирачки
списак који имају пребивалиште на
подручју мјесне заједнице,
5) друга питања од значаја за организацију и
дјеловање мјесне заједнице.

1. Послови, права и дужности Савјета мјесне
заједнице

Члан 14.
Мјесна заједница се образује одлуком
Скупштине града.
Члан 15.
Мјесна заједница се уписује у регистар
мјесних заједница који води Одсјек за мјесне
заједнице Градске управе.

Члан 19 .
Код промјене подручја мјесне заједнице
проводе се поступци као и код формирања мјесне
заједнице примјењујући одредбе чланова 11-15
ове одлуке.
III – САВЈЕТ МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Члан 20.
У циљу организованог обављања послова
из члана 7. ове Одлуке за подручје мјесне
заједнице се бира Савјет мјесне заједнице, (у
даљем тексту: Савјет).

1)

2)

3)
4)

2.Промјена подручја мјесних заједница

5)

Члан 16.
Иницијативу за промјену подручја мјесне
заједнице, тј. за издвајање насељеног мјеста или
дијела насељеног мјеста из једне мјесне заједнице
и припајање другој као и спајање мјесних
заједница подносе субјекти из члана 10. став (2)
ове одлуке.

6)
7)

8)

Члан 21.
У оквиру својих права и дужности Савјет:
доноси одлуке о пословима од непосредног
интереса грађана за које је Статутом и овом
одлуком утврђено да се остварују кроз Савјет
мјесне заједнице,
одлучује о извршењу послова који су одлуком
Скупштине града пренесени на мјесне
заједнице,
управља имовином коју користи мјесна
заједница,
одлучује у пословима који се финансирају из
средстава која се непосредно прикупљају од
грађана или се прибављају на други начин од
стране мјесне заједнице (вршењем услуга и
другим активностима које организује мјесна
заједница),
одлучује о приједлогу за расписивање
референдума у мјесној заједници,
покреће поступак за доношење одлуке о
завођењу самодоприноса у мјесној заједници,
проводи активности за одржавање Збора
грађана јединствено за мјесну заједницу или
по мјесним подручјима,
доноси оквирни Програм и План рада мјесне
заједнице, даје мишљење и заузима ставове
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на
тражење
Скупштине
града
и
Градоначелника, те Одсјека за мјесне
заједнице,
израђује годишњи извјештај о раду и
финансијски извјештај,
развија односе и сарадњу са удружењима,
групама добровољаца и носиоцима осталих
активности
културног,
рекреативног
и
спортског карактера у мјесној заједници, као и
активности са хуманитарним и друштвеним
циљем,
доноси пословник о раду,
иницира сазивање сусрета и савјетовања
грађана и других корисника услуга градских
служби да би се дошло до сазнања о
потребама и проблемима, или да би се
грађани консултовали везано за пројекте и
планове градских органа, или да би се
формулисали приједлози органа мјесне
заједнице који ће се предочити Скупштини
града и Градоначелнику,
врши и друге послове који се сходно
одредбама закона, Статута и других аката
Скупштине града остварују у мјесним
заједницама.

Члан 22.
(1) На сједницама Савјет одлучује натполовичном
већином гласова од укупног броја чланова
Савјета.
(2) Савјет може за одређене послове именовати
стална и повремена радна тијела.
Члан 23.
(1) Сједнице Савјета сазива предсједник Савјета.
(2) Предсједник Савјета је обавезан сазвати
сједницу Савјета у року од 15 дана ако то
затражи:
1) Градоначелник,
2) Предсједник Скупштине града,
3) Одборник са подручја мјесне заједнице,
4) 30 становника мјесне заједнице са правом
гласа.
(3) Ако предсједник Савјета не сазове сједницу у
складу са претходним чланом сједницу Савјета
сазива руководилац Одсјека за мјесне
заједнице Градске управе.
Члан 24.
Надзор над радом Савјета врши Комисија
за мјесне заједнице Скупштине Града путем
Одсјека за мјесне заједнице.
2.Избор и конституисање Савјета мјесне заједнице
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Члан 25.
(1) Скупштина града расписује изборе за избор
чланова Савјета.
(2) Мандат Савјета траје четири године.
(3) Орган за спровођење избора Савјета је
Градска изборна комисија и бирачки одбори.
Члан 26.
Број чланова Савјета мјесне заједнице се
утврђује према броју грађана уписаних у
Централни бирачки списак за ту мјесну заједницу и
то на сљедећи начин:
1) 5 чланова, у мјесној заједници која има до
1.000 регистрованих бирача,
2) 7 чланова, у мјесној заједници која има од
1.000 до 5.000 регистрованих бирача,
3) 9 чланова, у мјесној заједници која има од
5.000 до 10.000 бирача и
4) 11 чланова, у мјесној заједници која има преко
10.000 бирача.
Члан 27.
Чланови Савјета бирају се непосредним
тајним гласањем на основу општег и једнаког
изборног права на збору грађана.
Члан 28.
Чланове Савјета бирају бирачи уписани у
Централни бирачки списак који на дан
расписивања избора имају пребивалиште на
подручју мјесне заједнице.
Члан 29.
Потребан кворум – број грађана за избор
Савјета мјесне заједнице је:
1) у мјесној заједници до 500 регистрованих
бирача- најмање 10% бирача, а не мање од
25 бирача,
2) у мјесној заједници од 500 до 1.000
регистрованих бирача- најмање 10%
бирача,
3) у мјесној заједници од 1.000 до 5.000
регистрованих бирача- најмање 100
бирача,
4) у мјесној заједници од 5.000 до 10.000
регистрованих бирача- најмање 150
бирача,
5) у мјесној заједници која има преко 10.000
регистрованих бирача- најмање 200
бирача.
Члан 30.
(1) Кандидате за Савјет може предложити:
1) најмање 30 грађана који имају пребивалиште на
подручју мјесне заједнице за коју се спроводе
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избори за Савјет, а мјесна заједница има до
1000 регистрованих бирача,
најмање 50 грађана који имају пребивалиште на
подручју мјесне заједнице за коју се спроводе
избори за Савјет, а мјесна заједница има од
1000 до 5000 регистрованих бирача,
најмање 70 грађана који имају пребивалиште на
подручју мјесне заједнице за коју се спроводе
избори за Савјет, а мјесна заједница има од
5000 до 10000 регистрованих бирача,
најмање 100 грађана који имају пребивалиште
на подручју мјесне заједнице за коју се
спроводе избори за Савјет, а мјесна заједница
има више од 10000 регистрованих бирача,
удружења грађана која дјелују на подручју
јединице локалне самоуправе у којој се
спроводе избори за Савјет и
политичке странке које на подручју јединице
локалне самоуправе, у којој се спроводе избори
за Савјете, имају градски одбор или други вид
организације.
Предлагачи из става (1) овог члана могу
предложити највише онолико кандидата колико
се бира чланова Савјета за ту мјесну заједницу.
Овјеру кандидатских листа врши Градска
изборна комисија.

Члан 34.
Предсједника
Савјета
и
замјеника
предсједника Савјета бирају чланови Савјета
натполовичном већином гласова укупног броја
чланова Савјета.

Члан 31.
(1) Предложени кандидат мора да испуњава
сљедеће услове:
1) да на дан расписивања избора има
пребивалиште
на
подручју
мјесне
заједнице за чији се Савјет кандидује,
2) да је уписан у Централни бирачки списак.

Члан 37.
Упражњени мандат из члана 36. ове одлуке
ће добити, по потврђивању Градске изборне
комисије, сљедећи кандидат по броју гласова
бирача који су гласали на збору грађана за избор
чланова Савјета.

2)

3)

4)

5)

6)

(2)

(3)

Члан 32.
(1) За чланове Савјета изабрани су кандидати који
су добили највећи број гласова бирача који су
гласали на збору грађана за избор чланова
Савјета.
(2) У случају да два или више кандидата добију
исти број гласова, изабран је кандидат
женског пола или млађи кандидат.
(3) Ако кандидати женског пола добију исти број
гласова, изабран је млађи кандидат.
Члан 33.
По потврђивању резултата спроведених
избора за Савјете мјесних заједница од стране
Градске изборне комисије, у року од седам дана,
одржаће се конститутивне сједнице Савјета на
којима ће чланови Савјета изабрати предсједника
и замјеника предсједника Савјета мјесне
заједнице.

Члан 35.
За сва питања око избора и конституисања
Савјета мјесних заједница која нису регулисана
овом одлуком примјењују се одредбе Изборног
закона Републике Српске и Упутства Републичке
изборне комисије о организовању и спровођењу
избора за чланове Савјета мјесне заједнице.

3.Престанак мандата члановима Савјета
Члан 36.
Мандат члану Савјета може престати прије
истека рока за који је изабран:
1)
2)
3)
4)

оставком,
пресељењем са подручја мјесне заједнице,
у случају смрти,
опозивом и у другим случајевима
прописаним Законом.

IV
–
АДМИНИСТРАТИВНИ
ФИНАНСИРАЊЕ

ПОСЛОВИ

И

Члан 38.
(1) Административне и стручне послове за мјесне
заједнице обавља Одсјек за мјесне заједнице
Градске управе.
(2) Буџетом Града се обезбјеђују средства за
реализацију програма које доноси Скупштина
и односе се на изградњу и одржавање путева
и инфраструктурне мреже, доношење планова
просторног уређења као и за друге области из
надлежности Града. Приликом израде буџета
и приједлога наведених програма обезбјеђује
се учешће Савјета мјесне заједнице кроз
давање примједби на приједлоге и покретање
иницијатива у складу са Статутом Града.
(3) Буџетом Града се могу утврдити средства чија
реализација зависи од прихваћених програма
мјесне заједнице.
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Члан 39.
Средства за потребе мјесних заједница
могу се обезбјеђивати и из средстава
самодоприноса, донација, поклона и личног
учешћа грађана мјесне заједнице.
V – ЈАВНОСТ РАДА
Члан 40.
(1) Рад органа мјесне заједнице је јаван.
(2) Јавност рада органа мјесне заједнице
обезбјеђује се :
1) јавним одржавањем сједница Савјета
мјесне заједнице и његових радних тијела,
2) изношењем на јавну расправу на Збору
грађана програма и планова рада мјесне
заједнице и значајних одлука и других
аката Савјета мјесне заједнице,
3) информисањем грађана путем средстава
јавног информисања,
4) информисањем
грађана
путем
информационог система Града,
5) објављивањем донесених одлука и других
аката истицањем на огласној плочи и
другим видним местима у мјесној
заједници или на други грађанима
доступан начин,
6) давањем јавног одговора Савјета мјесне
заједнице на питања која постављају
грађани на Збору грађана, другим
облицима сусрета и савјетовања грађана
или на састанцима удружења грађана у
мјесној заједници.

Члан 41.
(1) Информисање у мјесној заједници се
организује и реализује у циљу стварања
предуслова за:
1) учешће грађана у одлучивању у мјесној
заједници,
2) утицај грађана на усмјеравање друштвеноекономског и просторног развоја мјесне
заједнице,
3) јавност рада и одговорност свих органа
мјесне заједнице, носилаца јавних и других
функција у мјесној заједници,
4) редовно праћење извршења донесених
одлука и закључака органа мјесне
заједнице.
(2) За информисање грађана, у складу са овом
Одлуком одговоран је Савјет мјесне
заједнице.
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Члан 42.
Грађани у мјесној заједници се обавезно
информишу о условима остваривања и кориштења
финансијских
средстава,
материјалном
и
финансијском стању и пословању мјесне
заједнице, остваривању планова и програма
развоја и о другим питањима значајним за живот и
рад у мјесној заједници и за остваривање
заједничких интереса грађана.
Члан 43.
Град ће се старати да путем свог
информационог система учини доступним и
благовременим информације о раду органа мјесне
заједнице и омогући остваривање права грађана
на информисање утврђена Статутом и овом
Одлуком.
VI – ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 44.
Одсјек за мјесне заједнице Градске управе
врши овјеравање одлука Савјета мјесних
заједница.
Члан 45.
Даном ступања на снагу ове одлуке
престаје да важи Одлука о мјесним заједницама
(„Службени гласник Општине Приједор“ бр. 1/06,
3/07 и 10/11).
Члан 46.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику града
Приједора“.

Број: 01-022-32/15
Приједор,
Датум: 22.04.2015. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић,с.р.

ПРЕГЛЕД ТЕРИТОРИЈАЛНОГ РАЗГРАНИЧЕЊА
МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА
1. Мјесна заједница “БИСТРИЦА”, формира
се за насељено мјесто Бистрица коју чине засеоци:
Кукићи, Цвијићи, Паспаљи, Вучковци, Петровићи,
Мамићи, Ивићи, Павићи, Радуљи, Крецељи,
Пртићи,
Јокићи,
Грабовица,
Пендићи,
Мајсторовићи,
Вујасини,
Лазићи,
Којићи,
Миладиновићи, Миљевићи и Томецићи.
Сједиште МЗ Бистрица је у друштвеном
дому у Доњој Бистрици.
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2. Мјесна заједница “БИШЋАНИ” формира
се за насељено мјесто Бишћани коју чине засеоци:
Гредице, Крчевине, Центар, Равине, Кадићи,
Мркаљи и Хегићи.
Сједиште МЗ Бишћани је у друштвеном
дому у Бишћанима.
3. Мјесна заједница “БОЖИЋИ” – формира
се за насељена мјеста Божићи и Мало Паланчиште.
Засеоци МЗ су: Божићи – Радаковићи, Коврлије,
Стонице, Марјановићи и Ковачевићи; Мало
Паланчиште – Рајлићи, Стегићи, Бановићи и
Радишићи.
Сједиште МЗ Божићи је у Основној школи у
Малом Паланчишту.
4. Мјесна заједница “БРЕЗИЧАНИ” –
формира се за насељено мјесто Брезичани коју
чине засеоци: Центар МЗ, Цапраг, Жилавица,
Танкосићи, Савановићи, Капела, Ђаковићи,
Мутићи, Шорге, Луг, Светиња и Букале.
Сједиште МЗ Брезичани је у друштвеном
дому у Брезичанима.
5. Мјесна заједница “БУСНОВИ” – формира
се за насељена мјеста Буснови и Томашица.
Засеоци у овој МЗ су: Буснови - Зеленике,
Брезичани, Савићи, Милутиновићи, Ружичићи,
Вучковићи, Кондићи, Косићи, Чиче, Разбој, Радићи,
Стојићи, Радановићи, Микановићи, Лужије,
Росићи, Пађани, Савићи, Божичићи, Преради,
Самарџићи, Топићи, Стијепићи, Биљег, Плавшићи,
Стојанчићи; Томашица – Суртови, Здјелари,
Савићи, Преради, Каурини, Бојићи, Петровићи,
Ивковићи, Савићи, Роквићи, Гајићи, Мишковићи,
Југовићи, Ђуричићи, Станковићи, Крнете, Дабићи,
Јовићи и Поповићи.
Сједиште МЗ Буснови је у друштвеном дому
у Бусновима.
6. Мјесна заједница “ЦИКОТЕ” – формира
се за насељена мјеста Цикоте и Доњи Југовци, коју
чине следећи засеоци: Цикоте - Жилавица, Сокак,
Мачков редак, Градина и Личани; Доњи Југовци –
Зекановићи,
Ђукићи,
Јањићи,
Шиљци
и
Пилиповићи.
Сједиште МЗ Цикоте је у Основној школи у
Цикотама.
7. Мјесна заједница “ЧАРАКОВО” –
формира се за насељено мјесто Чараково, коју
чине следећи засеоци: Жегер, Мусићи, Горња
Махала, Доња Махала, Пољски пут, Брђани и Доње
Поље.
Сједиште МЗ Чараково је у друштвеном
дому у Чаракову.
8. Мјесна заједница “ЧЕЈРЕЦИ” – формира
се за насељено мјесто Чејреци и дио Брезичана,
коју чине следећи засеоци: Чејреци - Беширевићи,
Гредељи, Насићи, Пљохаре, Тринаеста, Ајдарићи,
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Џелатићи, Чиркићи и Лужани; Брезичани – Тубини,
Башкоти, Дошени, Ђукићи и Крпељево.
Сједиште МЗ Чејреци је у друштвеном дому
у Чејрецима.
9. Мјесна заједница “ЧИРКИН ПОЉЕ” –
формира се за насељено мјесто Чиркин поље, коју
чине следеће улице: Милана Врховца (од броја 5
са лијеве стране и броја 36 са десне стране па до
краја улице), Раде Гњатовића, Драгољуба
Алексића, Митра Стојановића, Ивана Мажуранића,
Василија Острошког, Милутина Миланковића,
Јосифа Маринковића, Славка Бановића, Браће
Турудија, Косовска, Петровачка, Ратка Симатовића,
Браће Крнета, Ужичка, Змаја Јовина, Николе
Лукетића, 25. маја (од броја 22 са десне стране и
броја 33 са лијеве стране па до краја улице),
Козарска (од броја 104 са десне стране и броја 115
са лијеве стране па до краја улице), Омладински
пут, Скендера Куленовића, Кумровачка, Мухарема
Софтића, Браће Вујчић, Срнетичка, Витловска,
Браће Радаковић, Васе Бановића, Аеродромска и
Пашиначки пут и насеља Главице III и IV са улицама
– Дунавска и Цетињска.
Сједиште МЗ Чиркин Поље је у друштвеном
дому у улици Милана Врховца бр. 111.
10. Мјесна заједница “ДОЊА ПУХАРСКА” –
формира се за насељено мјесто Доња Пухарска за
следеће улице: XI козарске бригаде, Косте Рацина,
Франца Прешерна, Анђе Кнежевић, Стојана
Милашиновића, Исака Зукановића, Драгутина
Јазбеца Мише, Сретена Стојановића, Владимира
Браце Немета, ХХ крајишке бригаде, Новска,
Народног Фронта, Санска, Омладинске саничке
бригаде, Ивана Цанкара, Дубичка, Сисачка, II
крајишког одреда (од броја 35 са лијеве стране и
броја 34 са десне стране па до краја улице),
Требевићка, Алексе Шантића, Хасана Хушидића,
Османа Џафића (до броја 108 са десне стране и
броја 135 са лијеве стране улице), V крајишке
дивизије, Душка Брковића, Гојка Башкота, Јове
Ђукића, Каранска, Петра Петровића Пеције,
Пухарска и Вишњичка.
Сједиште МЗ Доња Пухарска је у
друштвеном дому у улици Османа Џафића бр. 56.
11. Мјесна заједница “ДОЊА ДРАГОТИЊА”
– формира се за насељено мјесто Доња Драготиња
коју чине засеоци: Бешири, Радуловићи, Дењаци,
Шоботи, Мартин и Цапраг.
Сједиште МЗ Доња Драготиња је у Основној
школи у Доњој Драготињи.
12. Мјесна заједница “ ДОЊА ЉУБИЈА” –
формира се за насељено мјесто Доња Љубија, за
следеће улице: Ивице Антуновића, Абдулаха
Курузовића, Смаје Церића, Драгице Шкорић,
Славка Јатића, Јасима Ћордића, Радничка,
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Скендера Куленовића и Миланчића Миљевића и
засеоци – Хасановци, Ћапићи, Градина, Голајац,
Воларић и Кевића Брдо.
Сједиште МЗ Доња Љубија је у друштвеном
дому у улици Славка Јатића бб.
13. Мјесна заједница “ДОЊИ ОРЛОВЦИ” –
формира се за насељена мјеста Доњи Орловци,
Доњи Гаревци и Средњи Орловци („Јањића
пумпа“), коју чине засеоци и улице: Доњи Орловци
– Цуњаци, Мацуре, Гњатовићи, Врањеши,
Гороњићи, Радивојци, Миодрази, Радуловићи,
Дринићи и Марићи и Улица Васе Алексића; Доњи
Гаревци – засеоци: Новаковићи, Јефтенићи,
Жежељи, Ђујићи, Мурановићи, Дурачци, Пецаљи,
Карајице, Шумари, Савићи, Мандићи, Башићи и
Гагићи, улице: Душана Џамоње, Ђоке Мазалића,
Зеленгорска, Јована Бијелића, Павла Житецког,
Бранка Врањешевића, Бачка, Доситеја Обрадовића
и Слађане Кобас; Средњи Орловци са улицама: XVII
кључке бригаде, Балканска, Браће Радиновић,
Дејтонска, Ђуре Пуцара, Каналска, Соколска,
Крупска, Јасеничка, Мајска, Милорада Гончина,
Орловачка, Панчевачка, Саничка, Семберска,
Бенковачка и Српских добровољаца.
Сједиште МЗ Доњи Орловци је у
друштвеном дому у Доњим Орловцима.
14. Мјесна заједница “ДОЊИ ВОЛАР”,
формира се за насељена мјеста Доњи Волар и
Југовци, коју чине засеоци: Доњи Волар - Речица,
Тубини, Павићи, Милојице, Адамовићи, Средићи,
Тодоровићи,
Метла,
Савићи,
Санадери,
Радановићи, Вукмири и Матановићи; Југовци –
Марчете, Кунићи, Глушци, Анићи, Батози, Пајићи,
Хаџићи и Алагићи.
Сједиште МЗ Доњи Волар је у Основној
школи у Доњем Волару.
15. Мјесна заједница “ДР. МЛАДЕН
СТОЈАНОВИЋ” ПАЛАНЧИШТЕ – формира се за
насељена мјеста Велико Паланчиште, Црна Долина
и Горња Пухарска. Засеоци у овој МЗ су: Велико
Паланчиште – Вокићи, Симатовићи, Крагуљи,
Бановићи, Личани, Пухарине и Бабићи, Црна
долина – Греда, Букова Коса, Тубини, Срдићи,
Шоботи, Муњизе и Ромићи; Горња Пухарска –
улице Славка Родића (од броја 101 са лијеве стране
и броај 84 са десне стране па до краја улице),
Личка, Дурмиторска, Османа Џафића (од броја 110
са десне стране и броја 137 са лијеве стране па до
краја улице); насеља Главица I са улицама – Бошка
Шиљеговића, Кнежичка, Костајничка и Млађе
Станића и насеља Главица II са улицама – Авалска,
Динарска, Јована Цвијића и Купрешка.
Сједиште МЗ “Др. Младен Стојановић”
Паланчиште је у друштвеном дому у улици Славка
Родића у Горњој Пухарској.

_ Број: 3/15__

16. Мјесна заједница “ГОМЈЕНИЦА” –
формира се за насељено мјесто Гомјеница за
следеће улице: Српских Великана (од броја 70 са
десне стране и броја 95 са лијеве стране па до
краја улице), Иве Андрића, Петра Војиновића, VIII
крајишке Бригаде, Љубијска, VI крајишке бригаде,
Гојка Кусоњића, Кључка, Миљаковачка чете, Остоје
Жежеља, Станка Стојнића, Мирка Марјановића,
Гомјеничка, Марићке чете, Милоша Шиљеговића,
Савска, Љубана Црнобрње, Пионирска, Махмута
Бушатлије, Душана Пантелића, 21. маја, 22.
децембра, Пере Поповића, Романијска, Зеничка,
Травничка, Бихаћка, Бовешка, Мокрањчева,
Клисинска, Милешевска и Тврдошка.
Сједиште МЗ Гомјеница је у друштвеном
дому у улици Српских Великана бр. 171.
17. Мјесна заједница “ГОРЊА ДРАГОТИЊА”
формира се за насељена мјеста Горња Драготиња и
Марини. Засеоци у овој МЗ су: Горња Драготиња –
Згоњани, Стојаковићи, Томићи, Радаковићи,
Кнежевићи, Савановићи, Стакићи, Игумани,
Ђаковићи, Лујићи, Кантари, Турудије, Дрче,
Предојевићи, Гороње, Мандићи, Виле, Богуни,
Зецови, Родићи, Милановићи, Брдари, Гаћеше,
Срдићи и Радуловићи; Марини – Зорићи, Букве,
Карлице, Турудије, Грбићи, Шипке, Крнете,
Марини, Бабићи, Кесари, Марјановићи, Бајићи и
Мандићи.
Сједиште МЗ Горња Драготиња је у
друштвеном дому у Горњој Драготињи.
18. Мјесна заједница “ГОРЊА РАВСКА” –
формира се за насељена мјеста Горња Равска и
Тисова, коју чине засеоци: Горња Равска – Шабићи,
Бутковићи, Кутањци, Кларићи, Јурићи, Гачићи,
Згодићи,
Чавловићи,
Бегићи,
Посавци,
Ждраловићи, Делићи и Шолаје; Тисова –
Милојице, Павловићи, Ждраловићи, Топаловићи,
Карани,
Илишини,
Петровићи,
Комљени,
Блажевићи и Шабићи.
Сједиште МЗ Горња Равска је у друштвеном
дому у Горњој Равској.
19. Мјесна заједница “ГОРЊИ ЈЕЛОВАЦ” –
формира се за насељено мјесто Горњи Јеловац коју
чине засеоци: Букова Коса, Ћиверице, Пољане, Д. и
Г. Ријека, Лазићи, Алексићи, Д. и Г. Продани, Виле,
Пилиповићи,
Вулетићи,
Цвијићи,
Лукићи,
Шормази, Д.и Г. Мацуре, Бокани и Стрике.
Сједиште МЗ Горњи Јеловац је у Основној
школи у Горњем Јеловцу.
20. Мјесна заједница “ГОРЊИ ОРЛОВЦИ” –
формира се за насељено мјесто Горњи Орловци
који чине засеоци и улице: Ранч, Јапунџе,
Микановићи,
Китоњићи,
Савићи,
Гускићи,
Кафаниште, Бановићи, Јовићи, Шоботи, Кецмани и
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Калате са улицама: Калатска, Митровданска и
Медњачка.
Сједиште МЗ Горњи Орловци је у Подручној
школи „Петар Кочић“ у Горњим Орловцима.
21. Мјесна заједница „ГОРЊИ ПЕТРОВ ГАЈ“
– формира се за насељено мјесто Горњи Петров
Гај, коју чине засеоци: Јањићи, Велауле, Савићи,
Радивојци I, Радивојци II, Лукићи, Мркићи, Тадићи,
Здјелари, Павловићи, Кобаси и Косови. Кућни
бројеви у овој мјесној заједници почињу са бројем
1 и завршавају са бројем 119.
Сједиште МЗ Горњи Петров Гај је у
друштвеном дому у Горњем Петровом Гају.
22. Мјесна заједница “ГРАДИНА” – формира се за
насељена мјеста Градина и Јелићка, коју чине
засеоци: Градина – Варош, Ратковићи, Лукићи,
Језеро и Центар; Јелићка – Швраке, Ђурићи,
Бакали, Шарићи, Поповићи, Дакићи, Зецови,
Векићи, Богдановићи, Бабићи, Куваље, Гранатићи,
Пуришићи и Дотлићи.
Сједиште МЗ Градина је у друштвеном дому у
Градини.
23. Мјесна заједница “ХАМБАРИНЕ” – формира се
за насељено мјесто Хамбарине, коју чине следећи
засеоци: Хамбарине Центар, Мухићи, Брђани,
Лушчани, Поље и Сарајевска улица (од од броја 50
са десне стране и броја 55 са лијеве стране улице,
односно од табле са ознаком насељеног мјеста
„Хамбарине“, па до краја улице).
Сједиште МЗ Хамбарине је у друштвеном дому у
Хамбаринама.
24. Мјесна заједница “ЈУТРОГОШТА” – формира се
за насељено мјесто Горња Јутрогошта коју чине
засеоци: Ријека (Зорићи, Виле, Бановићи, Јаворићи
и Дошени), Дошенско брдо (Дошени, Ђаковићи,
Танкосићи и Бановићи), Враголово (Кесари,
Ђаковићи, Мајсторовићи, Кунићи, Балабани и
Дошени), Збјег (Крнете, Пилиповићи, Лукићи,
Медићи и Мајсторовићи), Бојанићи, Ђукићи,
Милашиновићи, Вујиновићи, Тркуље, Лајићи,
Пекије, Шипке и Бурсаћи.
Сједиште МЗ Јутрогошта је у основној школи у
Горњој Јутрогошти.
25. Мјесна заједница “КАМИЧАНИ” – формира се
за насељена мјеста Доњи и Горњи Бабићи, Балте и
Камичани коју чине засеоци: Доњи Бабићи –
Тимарци, Нишићи, Драганићи; Горњи Бабићи Павловићи, Јакуповићи, Грујићи, Панићи, Чопрке,
Косови
и
Алексићи;
Балте
–
Жигићи,
Миладиновићи и Балабани; Камичани - Софтићи,
Хрустићи, Митровићи, Зецови, Билали, Терзићи,
Алићи, Форићи и Ђонлагићи.
Сједиште МЗ Камичани је у друштвеном дому у
Камичанима.

_ Број: 3/15__

26. Мјесна заједница “КЕВЉАНИ” – формира се за
насељено мјесто Кевљани, коју чине засеоци:
Кевци, Хаџићи, Гарибовићи, Јакуповићи, Стари јаз,
Пидићи, Чехајићи, Јакуповићи – Пољаци, Мурићи и
Чолићи.
Сједиште МЗ Кевљани је у друштвеном дому
Кевљани.
27. Мјесна заједница “КОКИН ГРАД” – формира се
за дио територије града за следеће улице: Краља
Александра, Вука Караџића (парни кућни бројеви
од броја 2 до броја 48), Проте Матије Ненадовића
(кућни бројеви: 7, 8, 13, 15, 17, 19, 24, 24а, 26, 28 и
30), Саве Ковачевића, Српских Великана (од броја
11 па до броја 93 са лијеве стране и од броја 18 па
до броја 52 са десне стране улице), Алеја Козарског
одреда, Рудничка, Радничка, Здравка Челара, 16.
маја, Бориса Кидрича, Радмила Стефановића,
Веселина Маслеше, Илије Бурсаћа, Илије
Стојановића, Гортанова, Лепе Радић, Др. Бранка
Бујића, Савана Стјепића, Николе Пашића (од броја
8 са десне стране и броја 17 са лијеве стране па до
краја улице), Милоша Обреновића (од броја 18 са
десне стране и броја 33 са лијеве стране па до
краја улице), Петра Петровића Његоша (од броја 14
са десне стране и броја 19 са лијеве стране па до
краја улице), Загребачка, Здравка Стефановића,
Владимира Роловића и Бошка Бухе.
Сједиште МЗ Кокин Град је у згради МЗ у улици
Краља Александра бр. 21.
28. Мјесна заједница “КОЗАРАЦ” – формира се за
насељена мјеста Козарац, Брђани, Дера и Хрнићи,
коју чине улице и засеоци: Козарац – Маршала
Тита, Раде Кондића, Планинарска, Кемала
Кључанина, Милана Врховца, Хасана Хушидића,
Првомајска, Иве Лоле Рибара, Омладинска,
Пионирска, Младена Стојановића, Партизанска,
Емина Заимовића, 27. јула, 4. јула, 8. марта,
Бараковачка, Бенковачка, Бањалучка, Београдска,
Бранка Ћопића, Грмечка, Извиђачка, Сарајевска,
Сисачка, Скендера Куленовића, Сухи брод, Стари
град, Доњи Мутник, Горњи Мутник, Калате и
Ахмета Мелкића; Брђани - Мехмедагићи, Хоџићи,
Карабашићи, Паратушићи, Хукићи, Таџићи, Мујићи,
Филовићи,
Хуремовићи,
Алићи,
Килићи,
Мујановићи и Јавори; Дера – Бешићи, Бешлагићи,
Рајковићи, Видовићи, Блажевићи, Кахримановићи,
Хиркићи и Хегићи; Балте – Жигићи, Јаскићи,
Граховци, Карабашићи и Кешићи; Хрнићи –
Дергићи, Мујкановићи, Балићи и Хуремовићи.
Сједиште МЗ Козарац је у друштвеном дому у
улици Маршала Тита бб у Козарцу.
29. Мјесна заједница “КОЗАРУША” – формира се за
насељена мјеста Козаруша, Јаруге, Горњи Гаревци
и Подграђе, коју чине засеоци: Јаруге – Кончари,
Борићи, Кондићи, Пупавци, Буцале, Влачине,
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Костићи, Узелци, Кајтези и Крупљани; Горњи
Гаревци
–
Кончари,
Борићи,
Сарајлићи,
Радошљевићи, Ритани, Влачине, Црногорци,
Анђелићи, Стевићи, Јаузи и Стари воћњак;
Подграђе – Лукићи, Балтићи, Ћорићи и Гајићи;
Козаруша – Бешићи, Махмуљини, Талићи,
Чиркини,
Жерићи,
Деумићи,
Туркановићи,
Хаскићи, Мушићи, Сушићи, Мелкићи, Бешлагићи,
Мујкановићи, Грозданићи, Даутовићи, Блажевићи,
Сивци и Дурачци.
Сједиште МЗ Козаруша је у друштвеном дому у
Козаруши.
30. Мјесна заједница “ЛАМОВИТА” – формира се
за насељена мјеста Горња Ламовита и Горња
Омарска коју чине засеоци: Горња Ламовита –
Ардови, Ђурђевићи, Берићи, Лајићи, Грубани,
Панићи, Дакићи, Радићи, Тејићи, Маленчићи,
Прпоши, Граховци и Савићи. Кућни бројеви у овом
насељеном мјесту почињу са бројем 1 и завршавају
са бројем 253; Горња Омарска – Граховци,
Стојаковићи, Горњи Секулићи, Марићи, Рубини,
Дукићи,
Станојевићи,
Мамићи,
Стеванићи,
Секулићи, Косови и Иликићи. Кућни бројеви у овом
насељеном мјесту почињу са бројем 407 и
завршавају са бројем 586.
Сједиште МЗ Ламовита је у згради Амбуланте
породичне медицине у Горњој Ламовитој.
31. Мјесна заједница “ЉЕСКАРЕ И КАЛАЈЕВО” –
формира се за насељена мјеста Љескаре, Калајево
и Видрењак, коју чине засеоци: Љескаре – Грбићи,
Адамовићи, Дубочај, Билбије и Шарићи; Калајево Жунићи, Комљеновићи, Бришевци; Видрењак –
Даљевићи и Грбићи.
Сједиште МЗ Љескаре и Калајево је у друштвеном
дому у Љескарама.
32. Мјесна заједница “ЉУБИЈА” – формира се за
насељена мјеста Љубија, Раљаш, Жуне и Бришево,
коју чине улице и засеоци: Љубија – Драге Лукића,
Тоне Перића, Рударска, VI Крајишке бригаде,
Хасана Кикића и Трг Првог маја; Раљаш Дејановићи и Дринчићи; Жуне- Висока главица и
Језеро; Бришево – Атлије, Варцарево – Редак.
Сједиште МЗ је у згради бившег дјечјег вртића у
Улици Тоне Перића у Љубији.
33. Мјесна заједница “МАРИЋКА” – формира се за
насељена мјеста Доња Марићка, Горња Марићка,
Средња Марићка и Криваја коју чине засеоци:
Доња Марићка – Кочићи, Пртењаци, Узелци,
Старчевићи,
Вучичевићи,
Грачанини,
Миодраговићи,
Абазе,
Рендићи,
Рељићи,
Добраши, Деспотовићи, Голубовићи, Шунићи,
Ципери, Растоке, Вученовићи и Нишевићи; Средња
Марићка – Вулете, Живанићи, Микановићи,
Ћирићи, Грабежи, Марковићи, Мајсторовићи,
Милутиновићи, Тенићи, Дринићи, Крејићи,
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Хрваћанини и Радићи; Горња Марићка –
Самарџићи,
Вујковићи,
Ловрићи,
Стакићи,
Чанковићи, Дојчиновићи, Стојнићи, Грабовци,
Марјановићи, Кричке, Мајсторовићи, Врабичићи и
Ђаковићи; Криваја – Квочке, Стевићи, Вукајловићи,
Максимовићи, Лончари, Макивићи, Цвијићи,
Криваја, Билбије, Берићи, Тевановићи, Костићи,
Звинеци, Радановићи, Пиљићи, Ивановићи,
Божичићи,
Цуњаци,
Мијатовићи,
Станари,
Даниловићи, Крешко, Бакали, Чиче, Петоши,
Кечани и Бојићи.
Сједиште МЗ Марићка је у друштвеном дому у
Средњој Марићкој.
34. Мјесна заједница “МИСКА ГЛАВА” – формира
се за насељена мјеста Миска Глава и Доња Равска,
коју чине засеоци: Миска Глава – Врела (Комосари,
Бабићи и Латиновићи), Панићи, Вукићи, Средићи,
Малинићи, Радуловићи, Добрићи, Кнежевићи,
Јањоши, Вукићи, Праштале, Васиљевићи и Томаши;
Доња Равска – Блажевићи, Јурекићи, Матијевићи,
Гороње, Павловићи, Милојице, Јапунџе.
Сједиште МЗ Миска Глава је у друштвеном дому у
Миској Глави.
35. Мјесна заједница “ОМАРСКА” формира се за
насељена мјеста Омарска, Доња Омарска, Средња
Омарска, Средња Ламовита, Доња Ламовита и
Нишевићи, коју чине улице и засеоци: Омарска –
улице Светога Саве, Милоша Обилића, Цара
Лазара, Краља Петра I Ослободиоца, Рудничка,
Јована Рашковића, Николе Тесле, Доситеја
Обрадовића, Петра Кочића, Николе Пашића,
Његошева, Вука Караџића, Војводе Синђелића,
Козарска, Карађорђева и Проте Витомира
Малешевића; Доња Омарска (засеоци) – Пушци,
Прцаћи,
Музгоње,
Рељићи,
Гаврановићи,
Коњевићи, Раковићи; Средња Омарска (засеоци) –
Анђићи, Јокићи, Тимарци, Ћатићи, Мамићи, Ћупи,
Делићи, Вучете, Старчевићи, Грабовци, Гајићи,
Секулићи, Лајићи и Обрадовићи; Средња
Ламовића (засеоци) - Малићи, Нишевићи,
Гаврановићи, Берићи, Лајићи, Маленчићи, Панићи,
Протићи и Врховци. Кућни бројеви у овом
насељеном мјесту почињу са бројем 165 и
завршавају са бројем 296, те кућни бројеви од
броја 384 па до броја 388; Доња Ламовита
(засеоци): Косови, Росићи, Кешини, Јаковљевићи,
Милетићи, Брдари, Вучковићи, Дроњићи, Здјелари,
Врховци, Давидовићи и Стевковићи. Кућни бројеви
у овом насељеном мјесту почињу са бројем 297 и
завршавају са бројем 383; Нишевићи – Преради,
Врачари,
Романићи,
Мијатовићи,
Радићи,
Кременовићи, Зрнићи, Млинаревићи, Средићи,
Савићи, Дабићи, Вучковци и Келе.
Сједиште МЗ Омарска је у згради МЗ Омарска у
улици Вука Караџића бб.
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36. Мјесна заједница “ОРЛОВАЧА” – формира се за
насељена мјеста Орловача, Врбице и Тополик које
чине улице: Орловача - Луке Стојановића, Бране
Прокопића, 27. јуна, Кордунска, Игманска, 25. маја
(до броја 20 са десне стране и броја 31 са лијеве
стране улице), Гертруде Штерн, Душана Пантелића,
Твртка Сељана, Славка Зеленике, Браће Дукић и
Које Медића; Тополик и Врбице – 6. санске
бригаде, Банатска, Ђурђевданска, Дреновачка,
Бравска,
Влашићка,
Војвођанска,
Врбаска,
Буковичка, Гламочка, Градинска, Граховска,
Грачаничка, Златиборска, Студеничка, Дрварска,
Жељезничка,
Жичка,
Опленачка,
Зетска,
Змијањска, Јасеновачких жртава, Јахоринска,
Клековачка,
Косовских
јунака,
Планинска,
Крајишка, Крфска, Петроварадинска, Љубињска,
Маглићка, Мачванска, Метохијска, Милошевичка,
Мљечаничка, Мотајичка, Невесињска, Озренска,
Оштрељска, Панонска, Подгрмечка, Посавска,
Поткозарска, Поуњска, Колубарска, Просарска,
Рашка,
Савска,
Семберска,
Сремска,
Сремскокарловачка, 13 крајишких општина,
Фрушкогорска, Целулоска и Шумадијска.
Сједиште МЗ Орловача је у згради МЗ у Улици
Бране Прокопића бр. 9.
37. Мјесна заједница “ПЕТРОВ ГАЈ” - формира се за
насељено мјесто Доњи Петров Гај, коју чине
следећи засеоци: Вујковићи, Мејакићи, Топићи,
Стојнићи, Пађани, Илићи, Јовеши, Зрнићи,
Малетићи, Хрваћани и Богдановићи.
Сједиште МЗ Петров Гај је у друштвеном дому у
Доњем Петровом Гају.
38. Мјесна заједница “ПЕТРОВО” – формира се за
насељена мјеста Петрово и Миљаковци, коју чине
засеоци: Петрово – Кудузовићи, Марчетићи,
Грабовац, Слатина (Јакуповићи), Бастаси, Брдо, Д. и
Г. Петрово (захват комуникације Приједор –
Томашица); Миљаковци - Гламочани, Миљаковци
брдо и Миљаковци Поље.
Сједиште МЗ Петрово је у основној школи “Бранко
Радичевић” у Петрову.
39. Мјесна заједница “ПРИЈЕДОР – ЦЕНТАР”
формира се за дио града за следеће улице:
Митрополита Петра Зимоњића, Меше Селимовића,
Војводе Путника, Вожда Карађорђа, Жарка
Згоњанина (кућни број 2), Краља Петра I
Ослободиоца, Српских Великана (од почетка улице
до броја 6 са десне стране и броја 9 са лијеве
стране улице), Младена Стојановића, Солунска,
Мајора Милана Тепића, Ослободилаца Приједора,
Бранислава
Нушића,
Видовданска,
Петра
Петровића Његоша (од почетка улице до броја 17
са лијеве стране и до броја 12 са десне стране
улице), Милоша Обреновића (од почетка улице до
броја 31 са лијеве стране и до броја 16 са десне
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стране улице), Трг мајора Зорана Карлице, Јована
Рашковића, Трг Ослобођења, Николе Пашића (од
почетка улице до броја 6 са десне стране и броја 15
са лијеве стране улице), Вука Караџића (непарни
кућни бројеви од броја 1 до броја 47), Занатска,
Светосавска, Проте Матије Ненадовића (кућни
бројеви: 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 16, 18, 20, 22,
Ф1/1, Ф1/2 и Дом пензионера), Ускочка и
Мухарема Суљановића (од почетка улице до броја
15 са лијеве стране и до броја 18 са десне стране
улице).
Сједиште МЗ Приједор – Центар је у згради
„Црвеног крста“ у улици Бранислава Нушића бб.
40. Мјесна заједница “ПРИЈЕДОР II” – формира се
за дио града за следеће улице: Козарска (до броја
102 са десне стране и броја 113 са лијеве стране
улице), 1. маја, Крајишких бригада, 29. новембра,
Гаврила Принципа, Пролетерских бригада, Младе
Босне, Ивана Горана Ковачића, Отона Жупанчича,
Бранка Радичевића, Тоне Атрића, Милана Врховца
(до броја 3 са лијеве стране и броја 34 са десне
стране улице), Миле Рајлића, I крајишкe бригадe,
Руди Чајевца, Славка Родића (до броја 99 са лијеве
стране и броја 82 са десне стране улице), Марије
Бурсаћ, Миле Вученовића, Лазе Марина, Фрање
Клуза, Васкрсије Марића, Ђуре Јакшића, Истарска,
Томице Шпановића, V Козарске бригаде,
Жељезничка колонија, Морица Левог, V Корпуса,
Светозара Марковића, Димитрија Туцовића,
Братства и јединства, 27. јула, IV крајишке
дивизије, 39. дивизије, Петра Мећаве, Ђуре Салаја,
Хасана Бркића, Бранка Тубића-Јелиног, Милоша
Мамића, Кнежопољска, 4. јули, Симе Шолаје,
Петра Кочића, Грмечка, Илинденска, Бранка
Поповића, Банијска, Максима Горког, Милана
Егића, Лава Толстоја, Неле Бојанић, Херцеговачка,
Васе Пелагића, Матије Гупца, Љубљанска,
Београдска, II крајишкe бригадe, Далматинска,
Унска, Мраковачка, Шамачка, II крајишког одреда
(до броја 33 са лијеве стране и броја 32 са десне
стране
улице),
Николе
Демоње,
Марка
Манојловића, Устаничка, Ранка Шипке и
Аеродромско насеље са улицама – 12. звјездица, 7.
септембра 1944, Архимандрита Партениуса, Блаже
Конеског, Бранка Ћопића, Васка Попе, Вукашина
Сандаља, Гојка Бановића, Грчких добротвора,
Данила Киша, Десанке Максимовић, Др Данице
Перовић, Драгутина Митриновића, Дринска,
Душана Костића, Душка Радетића, Еле Латал,
Зејтинлик, Ивице Митрачића – Бегејца, Јаре
Рибникар, Перице Еремића, Јеврејска, Јове
Боснића, Јуре Каштелана, Љубијског рудара,
Милана Васиљевића, Милана Четића, Миленка
Штрбца, Михајла Лалића, Михајла Пупин, Мишка
Крањеца, Младена Ољаче, Моштаничка, Николе
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Котле, Николе Тесле, Пере Радетића, Породице
Павичић, Проте Симе Стојановића, Раде Башића,
Миланчића
Миљевића,
Раденка
Остојића,
Расадничка,
Родољуба
Чолаковића,
Диане
Будисављевић, Слободана Глумца, Илије Зеленике,
Хиландарска, Церска и 1. партизанске авијације.
Сједиште МЗ Приједор II је у згради МЗ у Улици I
крајишке бригаде бр. 3.
41. Мјесна заједница “РАКЕЛИЋИ” – формира се за
насељена мјеста Ракелићи, Саничани, Пејићи и
Гаћани коју чине следећи засеоци: Ракелићи –
Требовци, Кнежевићи, Пузигаће, Алексићи,
Шодићи, Рујевићи, Тадићи, Мацуре, Џебрићи,
Гламочани, Грбићи, Бановићи, Роквићи и
Николићи; Саничани – Кечани, Тамбићи, Вуковићи,
Вукаљевићи,
Драгићи,
Гвоздени,
Шоботи,
Жежељи, Торбице, Гњатићи, Ресановићи, Хргари,
Врањеши, Вујковићи, Бујићи и Батинице; Пејићи –
Даљевићи, Дамјановићи, Будимири, Микићи,
Здјелари, Митровићи, Грујчићи, Сабљићи, Марићи
и Гајићи; Гаћани - Родићи, Вученовићи, Врањеши,
Тодорани, Војновићи, Видичевићи, Тадићи,
Давидовићи, Кецмани и Мрђе.
Сједиште МЗ Ракелићи је у друштвеном дому у
Ракелићима.
42. Мјесна заједница “РАКОВЧАНИ” – формира се
за насељено мјесто Раковчани, који чине следећи
засеоци; Џамастагићи, Насићи, Фазлићи, Авдићи,
Рамулићи, Алишковићи, Црљенковићи, Пољаци и
Буквик (граница са Калајевом).
Сједиште МЗ Раковчани је у друштвеном дому у
Раковчанима.
43. Мјесна заједница “РАСАВЦИ” – формира се за
насељена мјеста Доњи и Горњи Расавци, Ништавци
и Алишићи, коју чине засеоци: Доњи Расавци –
Стојнићи, Зорићи, Ступари, Билбије, Мршићи,
Милунићи, Грбићи; Горњи Расавци – Грујчићи,
Бабићи, Јефтићи, Мрђе, Станковићи, Драгишићи,
Адамовићи; Ништавци – Ћорићи, Давидовићи,
Лукачи, Врућинићи, Ковачевићи, Секулићи и
Бијелићи; Алишићи.
Сједиште МЗ Расавци је у друштвеном дому у
Доњим Расавцима.
44. Мјесна заједница “РАШКОВАЦ” – формира се за
дио града и насеље Рашковац, коју чине улице и
засеоци: Мухарема Суљановића (од броја 20 са
десне стране и броја 17 са лијеве стране па до
краја улице), Скопска, Авде Ћука, Раде Кончара,
Шеноина, Славише Вајнера Чиче, Сутјеска, 25.
новембра, Омладинска, Ахмета Бабића, 8. марта,
Жарка Згоњанина (сви кућни бројеви од броја 3 па
до краја улице), Жртава Фашистичког терора,
Михајла Ђукића, Момчила Поповића, Колубарска,
Смаје Алишића, Мостарска, Нова, Рахима
Бајрамовића, Дорис Бајило и засеок - Коврлије.
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Сједиште МЗ Рашковац је у дому МЗ у Улици 25.
новембар бб.
45. Мјесна заједнциа “РИЗВАНОВИЋИ” – формира
се за насељено мјесто Ризвановићи, коју чине
следећи засеоци: Карагићи, Дуратовићи, Пелаци,
Мешићи,
Дедићи,
Центар,
Шабановићи,
Топаловићи, Дуратовићи поље и Кадирићи.
Сједиште МЗ Ризвановићи је у друштвеном дому у
Ризвановићима.
46. Мјесна заједница “ШУРКОВАЦ” – формира се за
насељена мјеста Шурковац и Горњи Волар, коју
чине следећи засеоци: Шурковац - Јосићи,
Ковачевићи, Бујадило, Ловрићи, Чавловићи,
Ковачевићи (Чаире), Комљеновићи, Панићи и
Јосићи; Горњи Волар - Јурићи, Коса, Липици,
Шибови, Гаврановићи, Бришевци, Баре, Жанта,
Пољана, Дољани и Шолаје.
Сједиште МЗ Шурковац је у друштвеном дому у
Шурковцу.
47. Мјесна заједница “ТРНОПОЉЕ” – формира се за
насељено мјесто Трнопоље, коју чине следећи
засеоци: Бабићи, Нишевићи, Сајаци, Балтићи,
Радонићи, Грубани, Гариби, Шкрбићи, Унијати,
Карарићи, Сивци, Козарачка цеста (центар),
Трњани, Елези, Балићи, Петковићи, Мујагићи и
Матрићи.
Сједиште МЗ Трнопоље је у друштвеном дому у
Трнопољу.
48. Мјесна заједница “ТУКОВИ” – формира се за
насељено мјесто Тукови, коју чине следеће улице:
Тоде Швракића, Титоградска, Бањалучка, Симе
Мрђе, Драге Мијатовића Шварца, Милана
Китоњића, Приштинска, Новосадска, Сарајевска
(од почетка улице па до броја 48 са десне стране и
броја 53 са лијеве стране улице, односно до табле
са ознаком насељеног мјеста „Хамбарине“), Грчка,
I Крајишког одреда, Јове Брдара и Војводе Степе
Степановића.
Сједиште МЗ Тукови је у друштвеном дому у улици
Војводе Степе Степановића бб.
49. Мјесна заједница “ЗЕЦОВИ” – формира се за
насељено мјесто Зецови, коју чине засеоци:
Радуловићи, Бабићи, Ступари, Бановића пут,
Грујчићи, Викенд насеље, Бачићи, Бракићи,
Брђани, Хоповци, Хујићи и Стари град.
Сједиште МЗ Зецови је у друштвеном дому у
Зецовима.
Овај преглед је саставни дио Одлуке о мјесним
заједницама.
40.
На
основу члана 18. Статута града
Приједора - пречишћен текст ("Службени гласник
града Приједора" , број: 2/13) и члана 145.
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Пословника Скупштине града
Приједора –
пречишћен текст ("Службени гласник града
Приједора“ број: 2/13), Скупштина града Приједора
је наприједлог одборника Скупштине града
Приједора разматрала мандате Савјета мјесних
заједница на подручју града Приједора, те је на
XXVI сједници одржаној дана 22.04.2015.године,
донијела
ЗАКЉУЧАК
1. Да се свим Савјетима мјесних заједница на
подручју града Приједора продужи мандат до
избора Савјета у складу са Одлуком о мјесним
заједницама, број: 01-022-32/15 и Изборним
Законом Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске“, број: 34/02, 35/03, 24/04,
19/05, 24/12 и 109/12).
2. Овај Закључак ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику
града Приједора“.

Број: 01-022-64/15
Приједор,
Датум: 22.04.2015. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић, с.р.

41.
На основу члана 107. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник Републике
Српске“ бр. 101/04, 42/05, 118/07 и 98/13), те члана
18. и 63. Статута града Приједора – Пречишћен
текст ("Службени гласник града Приједора" број:
2/13 и 6/13), Скупштина града Приједора је на XXVI
сједници одржаној 22.04. 2015. године године
донијела
О Д Л У К У
о збору грађана
Члан 1.
Збор грађана је облик непосредног учешћа
грађана у локалној самоуправи.
Члан 2.
(1) Збор грађана чине грађани који имају опште
бирачко право и уписани су у извод из
Централног бирачког списка за дотичну мјесну
заједницу, дио мјесне заједнице или насеље у
оквиру мјесне заједнице на подручју Града
Приједора.

_ Број: 3/15__

(2) Збор грађана може пуноважно одлучивати,
ако је Збору присутно:
а) у мјесној заједници до 500 регистрованих
бирача - најмање 10% бирача, а не мање од 25
бирача,
б) у мјесној заједници од 500-1.000
регистрованих бирача - најмање 10% бирача,
в) у мјесној заједници од 1.000-5.000
регистрованих бирача - најмање 100 бирача,
г) у мјесној заједници од 5.000-10.000
регистрованих бирача - најмање 150 бирача,
д) умјесној заједници која има преко 10.000
регистрованих бирача - најмање 200 бирача.
(3) Када се Збор сазива за дио мјесне заједнице
или насеље у оквиру мјесне заједнице за
пуноважно одлучивање Збора примјењује се
став 2. овог члана за дотични дио мјесне
заједнице или насеље, као и за мјесну
заједницу.
(4) Ако се Збор сазива за више мјесних заједница
морају бити испуњени услови из става 2. овог
члана за сваку мјесну заједницу појединачно.
Члан 3.
Збор грађана:
а) бира чланове Савјета мјесне заједнице,
који се бирају непосредним тајним гласањем на
основу општег и једнаког изборног права на збору
грађана,
б) покреће одређене иницијативе за
унапређење квалитета живљења на подручју
мјесне заједнице и града у цјелини,
в) разматра годишње ивјештаје о раду
Савјета мјесне заједнице,
г) разматра питања од заједничког
интереса грађана мјесне заједнице.
Члан 4.
Збор
грађана
се
сазива
јавним
оглашавањем на подручју за које се Збор сазива.
Члан 5.
Збор грађана може сазвати Градоначелник,
предсједник Скупштине града, предсједник Савјета
мјесне заједнице и сваки одборник на подручју
мјесне заједнице на којој има пребивалиште.
Члан 6.
Предсједник Савјета мјесне заједнице
дужан је сазвати Збор грађана на писмени захтјев
најмање 50 бирача уписаних у бирачки списак за то
подручје, као и на захтјев натполовичне већине
чланова Савјета мјесне заједнице.
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Члан 7.
(1) Одлука о којој се изјашњавају грађани
на Збору сматра се донешеном ако се за исту
изјасни натполовична већина присутних.
(2) Одлуке се доносе јавним гласањем осим
ако Збор грађана не донесе другачији закључак.
(3) Избор за чланове Савјета мјесних
заједница врши се тајним гласањем на Збору
грађана.
(4) О раду Збора води се записник који
потписују предсједавајући Збора и записничар и
два овјеривача записника које изабере Збор.
Члан 8.
Лице које је сазвало Збор, односно његов
представник,
отвара
Збор
и
предлаже
предсједавајућег Збора грађана.
Члан 9.
(1)
Предсједавајући
Збора
грађана
предлаже у предсједништво Збора два члана и
записничара.
(2) Изабрано тијело из претходног става
овог члана чини Радно предсједништво Збора
грађана за подручје за које је сазвано.
Члан 10.
Збор грађана се може сазвати за мјесну
заједницу, за дио мјесне заједнице или насеље у
оквиру мјесне заједнице, а може да ради и
одлучује ако су испуњени услови предвиђени
чланом 2. ове одлуке.

Члан 11.
Даном ступања на снагу ове одлуке
престаје да важи Одлука о збору грађана
(„Службени гласник Општине Приједор“ бр. 2/06 и
10/11).
Члан 12.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику Града
Приједор“.
Број: 01-022-33/15
Приједор,
Датум: 22.04.2015. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић, с.р.

42.
На основу члана 18. Статута града
Приједора – Пречишћен текст ("Службени гласник
града Приједора", број: 2/13) и члана 23. Одлуке о
наградама и признањима града
Приједора

_ Број: 3/15__

("Службени гласник града Приједора" брoj: 3/13),
те приједлога Комисије за награде и признања,
Скупштина града Приједора на XXVI сједници
одржаној 22.04.2015.године донијела је
ОДЛУКУ
О ДОДЈЕЛИ ПЛАКЕТЕ
I
Поводом 16.маја Дана града Приједора
Скупштина града Приједора додјељује највише
јавно признање града Приједора ПЛАКЕТУ за
изузетне резултате постигнуте на подручју
привреде у 2015. години предузећу
МЕТАЛНА ИНДУСТРИЈА ПРИЈЕДОР д.о.о. Приједор
II
О извршењу ове одлуке
Градоначелник града Приједора.

стараће

се

III Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном гласнику града
Приједора".
Образложење
Предузеће Метална индустрија Приједор
д.о.о. Приједор је основано 1957 године, а од 2001.
године након извршене приватизације послује као
акционарско друштво под именом Метална
Индустрија Приједор. Дана 23.01.2014. извршена је
промјена правне форме друштва у друштво са
ограниченом одговорношћу са тренутном укупном
вриједношћу основног капитала у износу од
6.490.464 КМ. Основна производна дјелатност овог
предузећа усмјерена је на производњу заварених
челичних конструкција од угљичних челика за
разноврсне индустријске области. Просјечан број
стално запослених у задње четири године износи
89 радника. Предузеће располаже са 52.000 m2
простора од чега 6.000 m2 затвореног производног
простора који опслужује 5 мосних кранова
максималне носивости 80 тона. Постојећи
капацитети омогућавају производњу цца 5.0006.000 тона годишње, заварених челичних
конструкција и конструкција од нехрђајућих
челика. Тржишно су извозно оријентисани, гдје се
од укупне продаје 95% производа извози на
тржиште ЕУ. Своје производе претежно извозе на
аустријско, њемачко, италијанско и швицарско
тржиште. Због стриктних захтјева ЕУ тржишта који
се односе на квалитет производа увели су низ
стандарда, те посједују низ цертификата. У сврху
поштовања захтјева квалитета у складу са
припадајућим
стандардима
и
нормама
обезбиједили су властито квалификовано особље
за вршење димензионалне контроле и контроле
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методама без разарања, а њихови контролори
посједују цертификате за контролисање методама
без разарања према ЕN 473 ниво 2. Радиографску
контролу према ЕN 1435 врше у кооперацији са
цертификованим кућама из окружења.
Процес израде заварених челичних
конструкција
и
склопова
објединили
су
најсавременијим технолошким фазама. Иако је
привредни амбијент оптерећен многим и
различитим потешкоћама, Метална индустрија
Приједор д.о.о. Приједор у континуитету
позитивно послује, те нема доспјелих, а
неизмирених законом предвиђених обавеза, као
ни неизмирених обавеза према запосленима.
Анализом финансијских показатеља уочава се
константан пораст прихода и остварене добити. За
више од 50 година свога рада остварили су
завидан успјех у свим областима производње
металних констукција, а ово искуство грађено је на
сарадњи са захтјевним партнерима, првенствено
широм Европе, те је проширило њихов производни
програм, а степен квалитета подигнут је на највиши
ниво.
Циљ овога предузећа је настојање да и у
будућности одговори свим захтјевима тржишта
уводећи нове савремене методе рада у
производни процес, засноване на примјени
информационих технологија, што ће допринијети
запошљавању нових радника.
Због свега горе наведеног одлучено је као у
диспозитиву.

Број: 01-022-34/15
Приједор,
Датум: 22.04.2015. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић, с.р.

43.
На основу члана 18. Статута града
Приједора – пречишћен текст ("Сл.гласник града
Приједора", број 2/13) и члана 23. Одлуке о
наградама и признањима града Приједора
("Службени гласник града Приједора" број 3/13) те
приједлога Комисије за награде и признања,
Скупштина града Приједора је на XXVI сједници
одржаној 22.04.2015.године донијела
ОДЛУКУ
О ДОДЈЕЛИ ПОВЕЉЕ ПОЧАСНОГ ГРАЂАНИНА
I Поводом 16.маја Дана града Приједора,
Скупштина града Приједора додјељује

_ Број: 3/15__

ПОВЕЉУ ПОЧАСНОГ ГРАЂАНИНА
ГОСПОДИНУ РОБЕРТУ ТРАМПУЖУ
II О извршењу ове одлуке
Градоначелник града Приједора.

стараће

се

III Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику града
Приједора“.
Образложење
Господин Роберт Трмпуж је рођен 1950.
године. Основну школу завршио у Бовцу,
Педагошку гимназију у Толмину. 1968.године
уписао Педагошку академију у Љубљани – смјер
ликовни одгој и хисторија , али
је послије
завршена три семестра , из породичних разлога,
напустио студије и запослио се, привремено, као
радник у фабрици Искра Бовец. У тој средини остао
је пуних 40 година, прво као радник, касније као
планер, те на крају као руководилац општег и
персоналног одjељења.
Господин Трампуж је 1996. године изабран за
непрофесионалног жупана Општине Бовец. У то
вријеме локална власт у Словенији се тек
конститусала тако да је уложио доста напора, да
Општина Бовец заживи као нова локална власт.
Послије тога је у три мандата био члан
општинског вијећа и још два мандата поджупан
општине Бовец. У времену трајања мандата
проводио је
са сарадницима низ значајних
пројеката међу које посебно истиче Културни дом
у Бовцу, нову читаоницу , санацију тврђаве Клуже ,
изградњу новог центра заштите и спасавања.
У области спорта је био активан у организацији
разних манифестација и такмичења европског
ранга, а на
пољу културе
дуго година је
предсједник Културног друштва Голобар Бовец.
Поред тога и активни учесник у сфери културе као
режисер, сценариста и водитељ многих културних
приредби у Бовцу.
За њега
је посебно значајан рад на
хуманитарном подручју, а у његовом раду и
животу увијек су у средишњој улози били људи и
то је оно, што му чини задовољство и чини живот
пунијим и богатијим.
У Приједор је први пут дошао 2004.године
посредством Удружења Словенаца „Липа“ из
Приједора која је у то вријеме радила на
успостављању пријатељске сарадње општина
Приједор и Бовец. Приједор је од тада заволио
толико да је у саставу готово сваке делегације која
долази у Приједор било као званичник било да
долази приватно. Каже да су га одмах
импресионирали људи који су искрени , отворени,
топли и пуни љубави према свом граду. Додаје и
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да је свједок позитивних промјена у граду, а да су
људи и даље онакви каквим их је први пут
доживио.
Господин Роберт већ одавно у
Приједору има много пријатеља, а да због тих
пријатеља не може, а да не воли овај град. Љубав
је постала толико јака да воли да каже да је његов
слоган "Приједор , град који волим". Посебно
наглашава да му је у свим годинама, у којима
долази у Приједор најзначајније, сарадња дјеце из
Бовца и Приједора на шта је посебно поносан.
Град Приједор на ову оданост узвраћа приједлогом
за додјелу овогодишње награде Почасни грађанин
Приједора.
Због свега горе наведеног одлучено је као у
диспозитиву.

Број: 01-022-35/15
Приједор,
Датум: 22.04.2015. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић, с.р.

44.
На основу члана 18. Статута града
Приједора – пречишћен текст ("Службени гласник
града Приједора", број: 2/13) и члана 23. Одлуке о
наградама и признањима града Приједора
("Службени гласник града Приједора" брoj: 3/13),
те приједлога Комисије за награде и признања,
Скупштина града Приједора на XXVI сједници
одржаној 22.04.2015.године донијела је
ОДЛУКУ
О ДОДЈЕЛИ НАГРАДЕ ГРАДА
I
Поводом 16.маја Дана града Приједора,
Скупштина града Приједора додјељује НАГРАДУ
ГРАДА, за посебно вриједне резултате у области
развоја културе и промоције града Приједора,
СКУД „ДР. МЛАДЕН СТОЈАНОВИЋ“ Приједор
- новчани износ награде је 2000,00 КМ
II О извршењу ове одлуке
Градоначелник града Приједора.

стараће

се

III Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику града
Приједора“.
Образложење
СКУД „Др Младен Стојановић“ Приједор спада
међу најстарије организације у области културе у
Републици Српској и Босни и Херцеговини.

_ Број: 3/15__

Друштво је насљедник рада Српског пјевачког
друштва „Вила“, које је основано у Приједору
1885. Године. У јесен 1945. године Пјевачко
друштво
„Вила“
прерасло је у Културнопросвјетно, а касније културно-умјетничко друштво
и добило је име „ Младен Стојановић“. Осим
хорске секције, у КУД су формиране драмска,
ликовна, музичка,
фолклорна, тамбурашка
секција, народни оркестар, салонски – џезоркестар и други облици умјетничког рада.
Друштво је било окосница културног живота у
граду Приједору и ширем простору, колијевка
неких образовних и културних институција. Поред
гостовања у земљама некадашње Југославије,
секције Друштва представиле су се публици на
гостовањима у Пољској, Чехословачкој, Италији,
Њемачкој, Аустрији, Румунији, Грчкој и Турској.
Поједине секције Друштва биле су претеча
оснивања културних установа и организација у
Приједору, као што су: Позориште Приједор,
Школа за основно и средње музичко образовање
Приједор, Галерија Приједор, Ликовни клуб
Приједор, Међународни фестивал хорова „Златна
вила“, хор СПЦПД „Вила“. Уз велико залагање
чланова и руководства Друштва обновљена је
зграда Друштва, једна од најстаријих и најљепших
грађевина у Приједору. Ангажовањем искусних и
стручних људи, залагањем младих чланова
Друштва пуних енергије, секције Друштва су
омасовљене, а квалитет извођења програма
достигао је висок ниво близак професионалном.
Због тога је Друштво небројено пута позивано да
наступи на најзначајнијим манифестацијама од
локалног или републичког значаја.
Друштво је иницијатор и организатор више
значајних манифестација у граду Приједору као
што су Међународни фестивал хорова „Златна
вила“, Васкршњи концерт, Међународне смотре
фолклора, Смотра дјечијег фолклора „Разиграна
младост“ и друге, а
приједорској публици
представља на редовним годишњим концертима.
Захваљујући дјеловању Друштва успостављене су и
учвршћене везе између Приједора братских
градова (Неаполис, Панчево, Маниса, Бовец...).
Програмима свих својих секција Друштво редовно
даје допринос манифестацији „Приједорско
културно љето“.
Друштво данас окупља око 500 активних чланова,
претежно младих, који годишње имају око 1000
проба, наступе на тридесет до педесет јавних
наступа. На свим својим гостовањима чланови
Друштва добијају највише оцјене за своје вјештине
на сцени. Резултат тога је и учлањење СКУД „Др
Младен Стојановић“ у CIOF (CIOFF) највећу свјетску
организацију за фолклор, која под патронатом
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UNESKO-а окупља чланство из преко деведесет
земаља Свијета, на чијим фестивалима је
фолклорни ансамбл СКУД „Др Младен Стојановић“
респектабилан учесник. Друштво "Др Младен
Стојановић" Приједор је сваке године учествује у
организацији Међународног фестивал хорова у
Приједору "Златна вила",
Традиционалне
манифестације
фолклорног
стваралаштва
посвећеног народном хероју Младену Стојановићу
под називом „Дани Младена“ и Смотре дечјег
фолклора „Разиграна младост“. СКУД "Доктор
Младен Стојановић" Приједор има на репертоару
преко 30 српских народних игара и игара других
народа, а за сваку игру посједује оригиналну
народну ношњу.
Као члан CIOFF БиХ СКУД "Др Младен Стојановић"
Приједор учествовао је 2013. године
на XII
Међународном фестивалу фолклора и старих
заната "Садко" у Великом Новгороду , Руска
федерација, као представник
Босне и
Херцеговине, на позив CIOFF Руске федерације.
У 2014. години СКУД "Др Младен Стојановић"
Приједор је учествовао на Међународном
фестивалу фолклора "Вијенац пријатељства" у
Бјелорусији, град Бобрујск.
Ове године СКУД "Др Младен Стојановић"
Приједор учествује на CIOFF фестивалу "Folk
Cantanhede “, Португалија од 4. до 11. јула 2015.
године, а на позив Организационог комитета овог
фестивала.
Српско културно умјетничко друштво "Др Младен
Стојановић" Приједор добитник је многих награда
и признања за допринос развоју и промоцији
културе, од којих је најзначајнија “Орден заслуга
за народ са сребрним зрацима“.
Због свега горе наведеног одлучено је као у
диспозитиву.
Број: 01-022-36/15
Приједор,
Датум: 22.04.2015. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић, с.р.

45.
На основу члана 30. а у вези са чланом
148г. став 1 тачка 2 Закона о локалној самоуправи
(„Службени грасник Републике Српске“, број:
101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 18 Статута
града Приједор – пречишћен текст („Службени
гласник града Приједор“, број: 2/13 и 6/13)
Скупштина града на XXVI сједници одржаној дана
22.04.2015.године, донијела је

_ Број: 3/15__

РЈЕШЕЊЕ
о престанку мандата члана
Одбора за жалбе града Приједора
1. МИЛОЈИЦА ЗОРАНУ престаје мандат у
Обору за жалбе града Приједор.
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном гласнику града
Приједор“.
Број: 01-111-68/15
Приједор,
Датум: 22.04.2015. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић, с.р.

46.
На основу чланова 30. 148а, 148б. и 148в.
Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник
Републике Српске", број: 101/04, 42/05, 118/05 и
98/13) и члана 18. Статута Града Приједора –
пречишћен текст ("Службени гласник Града
Приједора", број: 2/13), Скупштина Града
Приједора на ХХVI сједници одржаној дана
22.04.2015.године донијела је
ОДЛУКУ
о расписивању Јавног конкурса
за именовање једног члана Одбора за жалбе
I - Упражњена позиција:
ЧЛАН ОДБОРА ЗА ЖАЛБЕ ГРАДА ПРИЈЕДОРА II - Опис послова:
Одбор за жалбе одлучује о жалбама службеника и
техничких и помоћних радника, запослених у
Градској управи Приједор, у другом степену на
рјешења којима се одлучује о њиховим правима и
дужностима, као и о жалбама кандидата који су
учествовали на јавном конкурсу за запослење у
Градској управи. Одбор доноси Пословник о раду и
подноси извјештај Скупштини Града најмање
једном годишње. Одбор одлучује већином гласова
укупног броја чланова. Одбор је самосталан у свом
раду.
III - Мандат:
Члан Одбора за жалбе именују се до истека
мандата члановима Одбора за жалбе који су
именовани Рјешењем Скупштине града Приједор,
број:01-111-138/14 од
21.05.2015.године , са
могућности поновног избора.
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IV - Статус:
Члан Одбора за жалбе нема статус службеника и
техничког и помоћног радника у Градској управи.
Члан Одбора има право на накнаду за рад, чију је
висину утврдила одлуком Скупштина Града
Приједора.
V - Општи услови за именовање:
1. да је држављанин Републике Српске, односно
Босне и Херцеговине,
2. да је старији од 18 година,
3. да има општу здравствену способност,
4. да није осуђиван за кривично дјело на
безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци
или за кривично дјело које га чини неподобним за
обављање послова у Градској управи,
5. да се против њега не води кривични поступак,
6. да није отпуштен из органа управе као резултат
дисциплинске мјере на било којем ниову власти у
БиХ три године прије објављивања конкурса
7. да се на њега не односе одредбе члана IX став 1.
Устава БиХ,
8.да нема сметњи за именовање из члана 5. Закона
о
министарским,
владиним
и
другим
именовањима Републике Српске
За члана Одбора за жалбе не могу бити именована
лица запослена у Градској управи Приједор.
VI - Посебни услови и критеријуми за именовање:
1. да има завршен четворогодишњи студиј са
звањем дипломирани правник или први циклус
студија - дипломирани правник са најмање 240
ECTS бодова,
2. да има најмање пет година радног искуства у
траженом степену образовања,
3. да има положен стручни испит за рад у органима
управе или положен правосудни испит
4. доказани резултати рада на ранијим пословима
и посједовање организационих способности.
VII - Сукоб интереса:
Кандидат не може обављати дужност, активности
или бити на положају који доводи до сукоба
интереса у складу са Законом о министарским,
владиним и другим именовањима Републике
Српске ("Службени гласник Републике Српске", бр.
41/03), Законом о спречавању сукоба интереса у
органима власти Републике Српске ("Службени
гласник Републике Српске", бр. 73/08) и другим
законима.
VIII - Потребна документа:
Уз пријаву на Конкурс кандидати су дужни
приложити доказе о испуњавању општих и
посебних услова, у оригиналу или овјереној копији:

_ Број: 3/15__

1. Увјерење о држављанству (не старије од шест
мјесеци),
2. Извод из матичне књиге рођених,
3.Увјерење да није осуђиван за кривично дјело на
безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци
или за кривично дјело које га чини неподобним за
обављање послова у Градској управи (не старије од
три мјесеца),
4. Увјерење да се против кандидата не води
кривични поступак (не старије од три мјесеца),
5. Својеручно потписану и од надлежног органа
овјерену изјаву да није отпуштен из органа управе
као резултат дисциплинске мјере на било којем
ниову власти у БиХ три године прије објављивања
конкурса
6. Својеручно потписану и од надлежног органа
овјерену изјаву да се на њега не односе одредбе
члана IX став 1. Устава БиХ,
7. својеручно потписану и од надлежног органа
овјерену изјаву о непостојању сукоба интереса
8. диплому о завршеном четворогодишњем
студију са звањем дипломирани правник или
завршеним
првим
циклусом
студија
дипломирани правник са најмање 240 ЕCTS
бодова,
9. потврду о радном искуству у траженом степену
образовања,
10. увјерење о положеном стручном испиту за рад
у органима управе или положеном правосудном
испиту,
11. биографију о кретању у служби,
12. ако посједује, друге доказе којима доказује
резултате рада на ранијим пословима и
посједовање организационих способности.
Доказ о општој здравственој способности
доставиће именовани кандидати по окончању
поступка.
IX - Поступак за избор:
Контрола испуњености услова и улазни интервју и
са кандидатима који уђу у ужи избор спровешће се
у року од 30 дана од дана истека рока за
пријављивање кандидата.
Са свим кандидатима који уђу у ужи избор,
Комисија за избор ће обавити улазни интервју, о
чему
ће
кандидати
бити
благовремено
обавијештени, на адресу коју су означили у
пријави.
Поступак именовања члана Одбора за жалбе
окончаће се у року од 30 дана од дана достављања
приједлога Комисије за избор.
Лични подаци подносиоца пријаве су тајни и могу
се прикупљати и обрађивати само у складу са
Законом о заштити личних података ("Службени
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гласник БиХ", бр. 49/06 и 76/11). Све остале
информације су јавне и доступне.

4.

Суада Колонић, члан – службеник са
професионалним искуством из Градске управе
Хаснија Скопљак, члан –службеник са
професионалним искуством из Градске управе

5.
X - Рок и мјесто за подношење пријава:
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана
задњег објављивања.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети
у разматрање.
У пријави обавезно навести контакт телефон.
Достављени документи неће се враћати
кандидатима.
Пријаве се могу доставити лично или путем поште
на адресу: СКУПШТИНА ГРАДА ПРИЈЕДОРА, Трг
ослобођења бр. 1, 79101 Приједор, са назнаком
"Комисија за избор Одбора за жалбе.
XI - Објављивање Конкурса:
Јавни конкурс ће се објавити у "Службеном
гласнику Републике Српске" и дневним новинама
"Глас Српске“.
XXII – Ова Одлука ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном гласнику грaда
Приједорa“.
Број: 01-022-37/15
Приједор,
Датум: 22.04.2015. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић, с.р.

47.
На основу члана 148. б. став 3. Закона о
локалној
самоуправи
(„Службени
гласник
Републике Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и
98/13) и члана 18. Статута Града Приједора –
пречишћен текст („Службени гласник Града
Приједора“, број: 2/13), Скупштина Града
Приједора на XXVI сједници одржаној дана 22.04.
2015. године, донијела је

II
Задатак комисије је да, у року од 30 дана
од дана истека рока за пријављивање кандидата,
изврши контролу испуњавања услова из Јавног
конкурса за пријављене кандидате, обави улазни
интервју са кандидатима који испуњавају услове
конкурса, утврди редосљед кандидата и свој
приједлог достави предсједнику Скупштине града.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном гласнику Града
Приједора“.
Број: 01-111-69/15
Приједор,
Датум: 22.04.2015. године

1.
2.
3.

Божо Грбић, предсједник – са листе стручњака
Нада Ђаковић, члан – са листе стручњака
Маја Кунић, члан – са листе стручњака

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић, с.р.

48.
На основу члана 18. Статута града Приједора пречишћен текст ("Службени гласник града
Приједора" , број: 2/13) и члана 140. Пословника
Скупштине града Приједора – пречишћен текст
("Службени гласник града Приједора“ број: 2/13),
разматрајући Акциони план за спречавање и
сузбијање
малољетничке
деликвенције
на
подручју Града Приједора – 2014 -2016, Скупштина
града Приједора је на XXVI сједници одржаној дана
22.04.2015.године, донијела
ОДЛУКУ
I

О усвајању Акционог плана за спречавање и
сузбијање малољетничке деликвенције на
подручју Града Приједора – 2014 -2016.

II

Саставни дио ове Одлуке је Акциони план
за спречавање и сузбијање малољетничке
деликвенције на подручју Града Приједора
– 2014 -2016

III

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику града
Приједора“.

РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за избор једног члана
Одбора за жалбе Града Приједора
I
У Комисију за избор једног члана Одбора
за жалбе Града Приједора именују се:

_ Број: 3/15__

Број: 01-022-52/15
Приједор,
Датум: 22.04.2015. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић, с.р.
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УВОД

Акциони план за спријечавање и сузбијање
малољетничке делинквенције на подручју Града
Приједор 2014-2016. је наставак Пројекта који је
Град почео реализовати 2010.године. Тада је
Општина Приједор потписала Меморандум, у
којем су потписници били Министарство за људска
права и избјеглице БиХ, Министарство здравља и
социјалне заштите РС, Министарство рада и
социјалне политике ФБиХ, Министарство праведе
БиХ, Министарство правде РС и Влада Брчко
дистрикта.
Именована је радна група, коју чине представници
локалне управе, полиције, образовања, социјалног
сектора,невладиног
сектора
и
правосуђа.
Подршком Општине Приједор отворен је Дневни
Центар за дјецу у сукову са законом. Такође,
израђен је Акциони план за спречавање и
сузбијање малољетничке деликвенције 2011-2013,
и исти је усвојен 2011.године на Скупштини
Општине Приједор, чиме је Општина Приједор
постала прва општина у Републици Српској која је
усвојила наведени документ.
Активности из Акционог плана су резултирале
јачањем
малољетничког правосуђа у смислу
стварања услова за квалитетније провођење
законских прописа и примјену алтернативних
начина
реаговања
на
малољетнички
криминалитет, јачању
стручних служби и
професионалних капацитета стручњака који раде с
овом популацијом, умрежавању институција
система и реализацију превентивних активности на
спречавању
и
сузбијању
малољетничке
делинквенције и поремећаја у понашању.
Од 2014.године успостављена је сарадња са
Бироом за људска права из Тузле који су наставили

_ Број: 3/15__

реализацију поменутих активности. Као резултат
сарадње урађена је Ревизија акционог плана за
спречавање
и
сузбијање
малољетничке
делинквенције на подручју Града Приједора 20142016. Адекватнија примјена закона и стварање
услова за реализацију законом предвиђених мјера
и препорука су предуслови за смањење појаве
рецидивизма и генерално смањење појаве
малољетничке делинквенције на подручју Града
Приједора. Резултати свих активности Радне групе
и мјера предвиђених Акционим планом су
смањење броја почињених казнених дјела од
стране малољетних лица у 2014.год. у односу на
2013.год. Анализом статистичких показатеља
закључује се да је у односу на 2013.год. дошло до
значајног пада малољетничког криминилитета.
2013.год. имали смо 110 поступка који су се водили
према малољетним починиоцима (62 кривична
дјела,48 прекршајних радњи), а у 2014.год. 63
поступка (25 кривичних, 37прекршаја ).Прекршајне
радње представљају блаже облике сукоба са
законом и имају лакше посљедице и по друштво,а
и по малољетника и његову породицу.
Претпоставка је да се разлози оваквом тренду када
је у питању малољетничка делинквенција могу
тражити у организованом и систематичном
приступу
превенцији
малољетничког
кримининалитета, умреженом и координисаном
дјеловању институција које се баве овом
проблематиком и стварању услова за адекватнију
примјену законских одредби које регулишу ову
област, као и активностима које се реализују у
склопу Дневног центра за дјецу у сукобу а који
представља проширену дјелатност Центра за
социјални рад.

Планиране
Трајање у
Почетак
Одговорност
Средства
Извори
активности
мјесецима
верификације/индикатори финансирања
1. СТРАТЕШКИ ПРАВАЦ: УНАПРИЈЕДИТИ ПРЕВЕНТИВНЕ АКТИВНОСТИ НА НИВОУ ГРАДА
1.1. Циљ: Јачање капацитета породице у превенцији асоцијалног и делинквентног понашања код дјеце и младих
1.1.1 Иницирање
Од 9-12 мјесеци
Са
Центар за социјални
Израђена инициjатива и
отварања
усвајањем
рад, Градска радна
достављена надлежним
Савјетовалишта за
Акционог
група, невладине
органима
брак и породицу
плана
организације,
при Центру за
медији
социјални рад
1.1.2. Упознавање
Континуирано
Са
Градска радна
Број и врста одржаних
родитеља, дјеце,
усвајањем
група, школе,
едукација
наставника...са
Акционог
невладине
Количина и врста
одредбама закона
плана
организације,
материјала
о малољетничком
Центар јавне
Број родитеља, дјеце и
преступништву,
безбједности
наставника који су
точењу алкохола,
присуствовали
кладионицама ...
путем радионица,
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предавања,
брошура и сл.
1.2. Циљ: Интензивније укључивање школе у превенцију ацоцијалног и делинквентног понашања дјеце и младих
1.2.1. Иницирање
Континуирано
Са
Градска радна
План и програм едукације
успоставе
усвајањем
група, Педагошки
Број учесника
цјелодневног
Акционог
завод Републике
Број и врста одржаних
боравка у
плана
Српске, НВО, Центар
едукација
школама/гдје би се
за социјални рад
посебна пажња
обратила на дјецу
уз ризичних група
1.2.2.
Континуиран
По усвајању
Градска радна
Број програма
донације
Едукација/специјал
процес
АП
група, Центар за
Број укључене дјеце
изација педагога и
социјални рад,
Број укључених наставника
психолога
школе, Репуб
и стручних сарадника
запослених у
Педагошки завод
школама о
Републике Српске,
неформалној
ресорно
едукацији
министарство и
(интерактивном
одговарајуће
приступу у групном
невладине
раду) и
организације
радионицама као и
њиховој примјени у
школама
1.2.3. Анимација
Континуирано
Са
Стручна служба
Реализовано
Савјета ученика за
усвајањем
школе,
истраживање,
вршњачку
Акционог
координатори
Број и врста иницијатива и
едукацију на теме
плана
Савјета ученика,
активности за укључивање
вршњачког насиља,
директори школа
ученика путем Савјета,
истраживање
већа укљученост ученика у
интереса и потреба
ваннаставне активности
вршњака у вези
ваннаставних
активности
1.2.4. Анимација
Континуирано
Са
Стручна служба
Већа посјећеност
Савјета родитеља
усвајањем
школе,
родитељских састанак,
ради активног
Акционог
координатори
Већи број родитељских
учешћа у
плана
Савјета ученика,
иницијатива
програмима
директори школа,
превенције и
Центар јавне
јачања сарадње
безбједности,
родитеља и
Центар за социјални
школског особља
рад
1.2.5. Укључивање
Континуирано
Са
Одговорност
Упоређивање броја дјеце
свих ученика у
усвајањем
реализатора
прије провођења
превентивне
Акционог
програма и школа,
програма и послије
програме
плана
Центар за социјални
вршњачког насиља
рад, Центар јавне
и малољетничког
безбједности
преступништва
1.2.6. Вођење
Континуирано
Почетак
Школе
Досјеи
ученичких досјеа
школске
као начин
године
имплеметације
Протокола о
поступању у
случајевима
вршњачког насиља
1.3. Циљ: Веће кориштење капацитета заједнице у превенцији малољетничког престништва
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1.3.1. Иницијатива
за искориштавање
простора мјесних
заједница у смислу
подршке НВО које
раде са дјецом и
младима
1.3.2. Редовни
састанци ЦСР са
Центром за
ментално здравље
и осталих актера
1.3.3. Промоција
волонтеризма кроз
акције сакупљања
пакетића за дјецу,
старог папира...
1.3.4. Истраживање
о алкохолизму
међу дјецом и
младима

_____________ __„СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК“____________________
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9-12 мјесеци

Са
усвајањем
Акционог
плана

Невладине
организације,
Одсјек за мјесне
заједнице

Реализована иницијатива,
број активности

-

Континуирано

Са
усвајањем
Акционог
плана

Све институције
релеватне за
проблематику

Број одржаних састанака
списак учесника

-

Континуирано

Са
усвајањем
Акционог
плана

Невладине
организације

Број и врста активности

Донације,

Септембар и
октобар

Почетак
школске
године

Школе и Центар за
социјални рад,
Центар јавне
безбједности

-

1.3.5. Осигурати
досљеднију
примјену Уредбе о
забрани точења
алкохола и
духанских
производа дјеци
испод 18 година и
Закона о јавном
реду и миру у
дијелу који се
односи на забрану
кретања
малољетника након
22:00 часа
1.3.6. Пренос
добрих искустава о
раду дневног
центра

Континуирано

Са
усвајањем
Акционог
плана

Истраживање реализовано
и достављено надлежним
институцијама и
организација
Резултати презентовани на
округлом столу за
власнике угоститељских и
трговинских објеката,
органе инспекције
Број извршених
инспекцијских надзора

1.4.1.
Успостављање
емисије о
промоцији
позитивних
вриједностиреализоване од
стране дјеце и
младих
1.4.1. Едукација
медија о
стндардима
извјештавања о
малољетничком

Континуирано

1.

2.
3.

Континуирано

18 мјесеци

По усвајању
Акционог
плана

Инспекција
Града
Приједора,
Комунална
полиција
Градска радна
група,

Биро за људска
права

Број одржаних састанака у
Приједору

1.4. Циљ: Јачање капацитета медија
са
СГ Приједор,
Реализована иницијатива,
усвајањем
локални медији,
емисија у програмској
Акционог
ГРГ,
шеми барем једног
плана
медија,

са
усвајањем
Акционог
плана

Градска радна
група, Биро за
људска права

Реализована едукација

Буџет,

УНИЦЕФ

Буџет
спонзори

Буџет,
донаторска
средства
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преступништву
2. СТРАТЕШКИ ПРАВАЦ: УНАПРЕЂЕЊЕ УСЛОВА И КАПАЦИТЕТА ЗА ШИРУ ПРИМЈЕНУ АЛТЕРНАТИВНИХ МЈЕРА
2.1. Иницирати и
По усвајању Градска
радна Број састанака
заговарати
12 мјесеци
акционог
група, релевантне
усаглашавање
плана
институције
Правилника о
унутрашњој
организацији и
систематизацији
(правосуђе, ЦСР,
МУП, итд) са новим
Законом
2.2 Стављање у
6 мјесеци
Са
Биро за људска
Израђен програм рада
функцију ЦСР у
усвајањем
права, ЦСР, Градска
Створени услови за
смислу извршења
Акционог
радна група
извршење васпитне мјере
васпитне мјере
плана
на одређен број сати
упућивање
Достављена обавијест
малољетника у
тужилаштву и суду о
васпитни центар
створеним условима за
извршење васпитне мјере
2.3.Иницирати
18 мјесеци
По усвајанју Градска
радна Број
састанака
на
доношење критерија
акционог
група, релевантне ентитетском нивоу
за
одабир
плана
институције
институција и НВО у
којима
ће
се
извршавати васпитна
препорука – рад у
корист
друштвене
заједнице
2.4. Позив
институцијама,
установама,
удружењима за
реализацију
алтернативне мјере –
укључивање у рад,
без накнаде, у
хуманитарне
организације или
послове социјалног,
локалног или
еколошког садржаја
2.5. Едукација
наставног особља и
наставних вијећа о
начину извршења
мјере обавезног
похађања школе
2.6.Израда смјерница
и образца за
извршење васпитне
препоруке - редовно
похађање школе
2.7. Идентификација
установе за
извршење васпитне
препоруке –
укључивање у
појединачни и групни

-

УНИЦЕФ

-

По доношењу
критеријума

Са
усвајањем
Акционог
плана

Центар за социјални
рад, Градска радна
група, СГ Приједор

Реализован позив
Број склопљених уговора

-

30 дана

Са
усвајањем
Акционог
плана

Биро за људска
права

Обављена едукација

УНИЦЕФ

5 мјесеци

По усвајању
Акционог
плана

Биро за људска
права

Израђене и презентоване
смјернице и обрасци за
извршење васпитне
препоруке

УНИЦЕФ

12 мјесеци

По усвајању
Акционог
плана

Биро за људска
права

Идентификоване
институције

УНИЦЕФ
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2.8.Израда смјерница
и образца за
извршење васпитне
препоруке –
укључивање у
појединачни и групни
третман
2.9. Идентификација
установе за
извршење васпитне
препоруке –
лијечење у
одговарајућој
здравственој
установи
2.10.Израда
смјерница и образца
за извршење
васпитне препоруке –
лијечење у
одговарајућој
здравственој
установи
3.1. Координација
реализације
активности из АП
3.2. Пословник о раду
Градске радне групе

3.3. Праћење
реализације
активности у складу
са Акционим планом,
те годишње
извјештавање
начелника и СО
Приједор
3.4. Процјена
реализације АП на
годишњем нивоу

_____________ __„СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК“____________________

_ Број: 3/15__

12 мјесеци

По усвајању
Акционог
плана

Биро за људска
права

Израђене и презентоване
смјернице и обрасци за
извршење васпитне
препоруке

УНИЦЕФ

12 мјесеци

По усвајању
Акционог
плана

Биро за људска
права

Идентификована
институција

УНИЦЕФ

12 мјесеци

По усвајању
Акционог
плана

Биро за људска
права

Израђене и презентоване
смјернице и обрасци за
извршење васпитне
препоруке

УНИЦЕФ

3. СТРАТЕШКИ ПРАВАЦ: КООРДИНАЦИЈА И ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ АКИОНОГ ПЛАНА
Континуиран
Са
Градска радна група
Број реализованих
процес
усвајањем
активности
Акционог
плана
30 дана
Са
Градска радна група
Потписан пословник
усвајањем
Састанци Градске радне
Акционог
групе
плана
До краја
Са
Градска радна група
Годишњи извјештаји
реализације
усвајањем
презентовати
АП
Акционог
градоначелнику СГ
плана
Приједор

До краја
реализације
АП

Са
усвајањем
Акционог
плана

49.
На основу члана 18. Статута града Приједора
– пречишћен текст („Службени гласник града
Приједора“, број: 2/13 и 6/13), те члана 146.
Пословника Скупштине града Приједора –
пречишћен текст („Службени гласник града
Приједора“, број: 2/13), а на захтјев Градске
организације СДП БиХ Приједор , Скупштина града
Приједора је на XXVI сједници одржаној дана 22.04.
2015. године донијела

Екстерни
евалуатори

Процјена реализације
једном годишње
Извјештај презентовати
СГ Приједор

-

-

-

РЈЕШЕЊЕ
о измјени Рјешења о именовању
сталних радних тијела Скупштине града Приједора
број: 01-111-14/13
1. У Рјешењу о именовању сталних радних
тијела
Скупштине
града
Приједора
(„Службени гласник града Приједора“, број:
1/13,3/13, 13/13 и 1/15) врше се измјена
тачке I како слиједи:
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У Одбор за регионалну и међународну
сарадњу именује се Мехаџић Аднан умјесто
Јасмина Хаџипашића.

2. Ово Рјешење ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном гласнику града
Приједора“.
Број: 01-111-70/15
Приједор,
Датум: 22.04.2015. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић, с.р.

50.
На основу члaна 47. Закона о уређењу
простора и грађењу („Службени гласник Републике
Српске“ број: 40/13), члана 6. Одлуке о приступању
изради Регулационог плана зоне РЖР Љубија –
„Централна рудишта“ на територији града
Приједора и општине Оштра Лука објављене у
„Службеном гласнику Града Приједора“ број: 1/14,
члана 30. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“ број: 101/04, 42/05,
118/05 и 98/13) и члана 18. Статута Града Приједора
– пречишћен текст („Службени гласник Града
Приједора“, број: 2/13 и 6/13 ), Скупштина града
Приједора, на XXVI сједници одржаној дана
22.04.2015. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о утврђивању Нацрта Регулационог плана зоне РЖР
Љубија – „Централна рудишта“ на територији града
Приједора и општине Оштра Лука
I
Утврђује се Нацрт Регулационог плана РЖР
Љубија – „Централна рудишта“ на територији града
Приједора и општине Оштра Лука ( у даљем тексту:
Нацрт Плана) и упућује на јавни увид у трајању од
30 дана.

грађењу („Службени гласник Републике Српске“
број: 40/13).
IV
О провођењу овог Закључка стараће се
Одјељење за просторно уређење Града Приједора.
V
Овај Закључак ступа на снагу осмог дана по
објављивању у „Службеном гласнику Града
Приједора“, а примјењиваће се након ступања на
снагу Закључка о утврђивању Нацрта Регулационог
плана зоне РЖР Љубија – „Централна рудишта“ на
територији града Приједора и општине Оштра Лука
који доноси Скупштина општине Оштра Лука.

Број: 01-022-38/15
Приједор,
Датум: 22.04.2015. године

Обавјештавање јавности о излагању Нацрта
Плана на јавни увид обавиће се у складу са чланом
47. став 3. и 4. Закона о уређењу простора и

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић, с.р.

51.
На
основу члана 18. Статута града
Приједора - пречишћен текст ("Службени гласник
града Приједора" , број: 2/13) и члана 145.
Пословника Скупштине града
Приједора –
пречишћен текст ("Службени гласник града
Приједора“ број: 2/13), разматрајући Извјештај о
пословању јавног комуналног предузећа АД
„Топлана“ Приједор у 2014. години, Скупштина
града Приједора је на XXVI сједници одржаној дана
22.04.2015.године, донијела
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Извјештај о пословању јавног
комуналног предузећа АД „Топлана“
Приједор у 2014. години.

II
Нацрт Плана, израђен у ЈП „Завод за
изградњу града“ Приједор у априлу 2015.године,
прилог је и саставни дио овoг Закључка.
III
Мјесто, вријеме трајања, начин излагања
Нацрта Плана на јавни увид утврђени су чланом 7.
Одлуке о приступању изради Регулационог плана
РЖР Љубија – „Централна рудишта“ на територији
града Приједора и општине Оштра Лука објављене
у „Службеном гласнику Града Приједора“, број:
1/14.

_ Број: 3/15__

2. Овај Закључак ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном гласнику града
Приједора“.

Број: 01-022-39/15
Приједор,
Датум: 22.04.2015. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић, с.р.

52.
На
основу члана 18. Статута града
Приједора - пречишћен текст ("Службени гласник
града Приједора" , број: 2/13) и члана 145.
Пословника Скупштине града
Приједора –
пречишћен текст ("Службени гласник града
Приједора“ број: 2/13), разматрајући Извјештај о
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пословању јавног комуналног предузећа АД
„Градска тржница“ Приједор у 2014. години,
Скупштина града Приједора је на XXVI сједници
одржаној дана 22.04.2015.године, донијела

_ Број: 3/15__

„Водовод“ Приједор у 2014. години, Скупштина
града Приједора је на XXVI сједници одржаној дана
22.04.2015.године, донијела
ЗАКЉУЧАК

ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Извјештај о пословању јавног
комуналног предузећа АД „Водовод“
Приједор у 2014. години
2. Овај Закључак ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном гласнику града
Приједора“.

1. Усваја се Извјештај о пословању јавног
комуналног предузећа АД „Градска
тржница“ Приједор у 2014. години
2. Овај Закључак ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном гласнику града
Приједора“.
Број: 01-022-40/15
Приједор,
Датум: 22.04.2015. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић, с.р.

Број: 01-022-41/15
Приједор,
Датум: 22.04.2015. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић, с.р.

55.
53.
На
основу члана 18. Статута града
Приједора - пречишћен текст ("Службени гласник
града Приједора" , број: 2/13) и члана 145.
Пословника Скупштине града
Приједора –
пречишћен текст ("Службени гласник града
Приједора“ број: 2/13), разматрајући Извјештај о
пословању јавног комуналног предузећа АД
„Комуналне услуге“ Приједор у 2014. години,
Скупштина града Приједора је на XXVI сједници
одржаној дана 22.04.2015.године, донијела

На
основу члана 18. Статута града
Приједора - пречишћен текст ("Службени гласник
града Приједора" , број: 2/13) и члана 145.
Пословника Скупштине града
Приједора –
пречишћен текст ("Службени гласник града
Приједора“ број: 2/13), разматрајући Извјештај о
раду Туристичке организације града Приједора за
2014. годину, Скупштина града Приједора је на XXVI
сједници одржаној дана 22.04.2015.године,
донијела
ЗАКЉУЧАК

ЗАКЉУЧАК

1. Усваја се Извјештај о раду Туристичке
организације града Приједора за 2014.
годину

1. Усваја се Извјештај о пословању јавног
комуналног предузећа АД „Комуналне
услуге“ Приједор у 2014. години
2. Овај Закључак ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном гласнику града
Приједора“.
Број: 01-022-42/15
Приједор,
Датум: 22.04.2015. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић, с.р.

54.
На
основу члана 18. Статута града
Приједора - пречишћен текст ("Службени гласник
града Приједора" , број: 2/13) и члана 145.
Пословника Скупштине града
Приједора –
пречишћен текст ("Службени гласник града
Приједора“ број: 2/13), разматрајући Извјештај о
пословању јавног комуналног предузећа АД

2. Овај Закључак ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном гласнику града
Приједора“.
Број: 01-022-43/15
Приједор,
Датум: 22.04.2015. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић, с.р.

56.
На
основу члана 18. Статута града
Приједора - пречишћен текст ("Службени гласник
града Приједора" , број: 2/13) и члана 145.
Пословника Скупштине града
Приједора –
пречишћен текст ("Службени гласник града
Приједора“ број: 2/13), разматрајући Извјештај о
пословању „Аутотранспорт Приједор“ а.д. Приједор
за 2014. годину, Скупштина града Приједора је на
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_ Број: 3/15__

XXVI сједници одржаној дана 22.04.2015.године,
донијела

града Приједора је на XXVI сједници одржаној дана
22.04.2015.године, донијела

ЗАКЉУЧАК

ЗАКЉУЧАК

1. Усваја се Извјештај о пословању
„Аутотранспорт Приједор“ а.д. Приједор за
2014. годину.
2. Овај Закључак ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном гласнику града
Приједора“.
Број: 01-022-44/15
Приједор,
Датум: 22.04.2015. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић, с.р.

1. Усваја се Извјештај о раду установе из
области културе ЈУ Позориште „Приједор“
Приједор за 2014. годину.
2. Овај Закључак ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном гласнику града
Приједора“.
Број: 01-022-46/15
Приједор,
Датум: 22.04.2015. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић, с.р.

57.
На основу члана 18. Статута града Приједора пречишћен текст ("Службени гласник града
Приједора" , број: 2/13) и члана 145. Пословника
Скупштине града Приједора – пречишћен текст
("Службени гласник града Приједора“ број: 2/13),
разматрајући Извјештај о пословању ЈП „Завод за
изградњу града“ Приједор за 2014. годину,
Скупштина града Приједора је на XXVI сједници
одржаној дана 22.04.2015.године, донијела

59.
На основу члана 18. Статута града Приједора пречишћен текст ("Службени гласник града
Приједора" , број: 2/13) и члана 145. Пословника
Скупштине града Приједора – пречишћен текст
("Службени гласник града Приједора“ број: 2/13),
разматрајући Извјештај о раду установе из области
културе ЈУ „Галерија '96“ Приједор за 2014. годину,
Скупштина града Приједора је на XXVI сједници
одржаној дана 22.04.2015.године, донијела

ЗАКЉУЧАК

ЗАКЉУЧАК

1. Усваја се Извјештај о пословању ЈП „Завод за
изградњу града“ Приједор за 2014. годину

1. Усваја се Извјештај о раду установе из
области културе ЈУ „Галерија '96“ Приједор
за 2014. годину.

2. Овај Закључак ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном гласнику града
Приједора“.

2. Овај Закључак ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном гласнику града
Приједора“.

Број: 01-022-45/15
Приједор,
Датум: 22.04.2015. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић, с.р.

58.
На
основу члана 18. Статута града
Приједора - пречишћен текст ("Службени гласник
града Приједора" , број: 2/13) и члана 145.
Пословника Скупштине града
Приједора –
пречишћен текст ("Службени гласник града
Приједора“ број: 2/13), разматрајући Извјештај о
раду установе из области културе ЈУ Позориште
„Приједор“ Приједор за 2014. годину, Скупштина

Број: 01-022-47/15
Приједор,
Датум: 22.04.2015. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић, с.р.

60.
На основу члана 18. Статута града Приједора пречишћен текст ("Службени гласник града
Приједора" , број: 2/13) и члана 145. Пословника
Скупштине града Приједора – пречишћен текст
("Службени гласник града Приједора“ број: 2/13),
разматрајући Извјештај о раду установе из области
културе ЈУ „Центар за приказивање филмова“
Приједор за 2014. годину, Скупштина града
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Приједора је на XXVI сједници одржаној дана
22.04.2015.године, донијела
ЗАКЉУЧАК

2. Овај Закључак ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном гласнику града
Приједора“.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић, с.р.

61.
На
основу члана 18. Статута града
Приједора - пречишћен текст ("Службени гласник
града Приједора" , број: 2/13) и члана 145.
Пословника Скупштине града
Приједора –
пречишћен текст ("Службени гласник града
Приједора“ број: 2/13), разматрајући Извјештај о
раду ИПЦ „Козарски вјесник“ Приједор за 2014.
годину, Скупштина града Приједора је на XXVI
сједници одржаној дана 22.04.2015.године,
донијела
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Извјештај о раду ИПЦ „Козарски
вјесник“ Приједор за 2014. годину.
2. Овај Закључак ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном гласнику града
Приједора“.

Број: 01-022-49/15
Приједор,
Датум: 22.04.2015. године

годину, Скупштина града Приједора је на XXVI
сједници одржаној дана 22.04.2015.године,
донијела
ЗАКЉУЧАК

1. Усваја се Извјештај о раду установе из области
културе ЈУ „Центар за приказивање филмова“
Приједор за 2014. годину.

Број: 01-022-48/15
Приједор,
Датум: 22.04.2015. године

_ Број: 3/15__

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић, с.р.

62.
На
основу члана 18. Статута града
Приједора - пречишћен текст ("Службени гласник
града Приједора" , број: 2/13) и члана 145.
Пословника Скупштине града
Приједора –
пречишћен текст ("Службени гласник града
Приједора“ број: 2/13), разматрајући Информацију
о раду установе из области културе ЈУ Народна
библиотека „Ћирило и Методије“ Приједор за 2014.

1. Усваја се Информација о раду установе из
области културе ЈУ Народна библиотека
„Ћирило и Методије“ Приједор за 2014.
годину.
2. Овај Закључак ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном гласнику града
Приједора“.
Број: 01-022-50/15
Приједор,
Датум: 22.04.2015. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић, с.р.

63.
На основу члана 18. Статута града Приједора пречишћен текст ("Службени гласник града
Приједора" , број: 2/13) и члана 145. Пословника
Скупштине града Приједора – пречишћен текст
("Службени гласник града Приједора“ број: 2/13),
разматрајући Информацију о раду установе из
области културе ЈУ Музеј Козаре Приједор за 2014.
годину, Скупштина града Приједора је на XXVI
сједници одржаној дана 22.04.2015.године,
донијела
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Информација о раду установе из
области културе ЈУ Музеј Козаре Приједор
за 2014. годину.
2. Овај Закључак ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном гласнику града
Приједора“.
Број: 01-022-51/15
Приједор,
Датум: 22.04.2015. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић, с.р.

64.
РЕФЕРАТИ ИЗ ИМОВИНСКО – ПРАВНЕ ОБЛАСТИ
***
На основу одредаба члана 26. Закона о
локалној
самоуправи
(„Службени
гласник
Републике Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и
98/13), члана 18. Статута града Приједор –
пречишћен текст („Службени гласник Града
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Приједор“, број: 2/13 и 6/13) и члана 140.
Пословника Скупштине Града Приједор- пречишћен
текст („Службени гласник Града Приједора“, број:
2/13), Скупштина Града Приједор на XXVI сједници
одржаној 22.04.2015. године, донијела је
ОДЛУКУ
о куповини грађевинског земљишта
1. Одобрава се
куповина грађевинског
земљишта ради обезбјеђења услова за
изградњу насипа на десној обали ријеке
Сане у зони ушћа и то земљишта које је
означено са:
- к.ч.бр.1398/2, у површини од 4.043 м2,
Уписано у зк.ул.бр. 1311 к.о. СП Приједор,
као својина Савић Бранка Миланка са
дијелом 1/1,
По новом премјеру к.ч.бр. 4241/3, у
површини од 4.043 м2, уписано у пл.бр.
2978 к.о. Приједор 1, као посјед Савић
Бранка Миланка са дијелом 1/1,
-к.ч.бр.1397/2, у површини од 1.651 м2, уписано у
зк.ул.бр. 1177 к.о. СП приједор као својина
Кунић Здравке рођ. Марјановић са
дијелом ½, Кунић Мирка Драгице са
дијелом 1/8, Кунић Зорана Младена са
дијелом ¼, Кунић Милана Гордане са
дијелом 1/32, Кунић Милана Здравке са
дијелом 1/32, Кунић Милана Александре
са дијелом 1/32 и Кунић Милана
Александра са дијелом 1/32,
По новом премјеру к.ч.бр. 4238, у
површини од 1.651м2, уписана у пл.бр.
5052 к.о. Приједор 1, као посјед Кунић
Зорана Младена са дијелом 1/1,
-к.ч.бр. 1403/7, у површини од 1.737 м2,
уписано у зк.ул.бр. 821 к.о. СП Приједор,
као својине у корист Топола Пере Мирјане
са дијелом 29/384, Топола Пере Миле са
дијелом 68/192, Топола Пере Драшка са
дијелом 68/192, Симеуновић Милке
рођ.Бижић са дијелом 7/256, Симеуновић
Пере Драгана са дијелом 7/128,
Симеуновић Живке рођ.Бановић са
дијелом 7/384, Симеуновић Славка
Предрага са дијелом 7/384, Симеуновић
Славка Младена са дијелом 7/384 и
Микановић Милоша Борислава са дијелом
29/384,
По новом премјеру к.ч.бр. 4242/3, у
површини од 1.737 м2, уписано у пл.бр.
3409 к.о. Приједор 1, као посјед Љубичић
Пере Гордане рођ.Топола са дијелом 1/5,
Топола Пере Драшка са дијелом 1/5,

_ Број: 3/15__

Топола Пере Миле са дијелом 1/5, Топола
Пере Мирјане са дијелом 1/5 и Топола
Пере Љиљане са дијелом 1/5,
-к.ч.бр. 1403/6, у површини од 1.308 м2, уписано у
зк.ул.бр. 8735 к.о. СП Приједор, као својина
Шобот Миле Дубравке са дијелом 1/1,
По новом премјеру к.ч.бр. 4285/5, у
површини од 1.308 м2, уписано у пл.бр. 3947
к.о. Приједор 1, као посјед Шобот Миле
Дубравке рођ. Топола са дијелом 1/1,
-к.ч.бр. 1403/5, у површини од 1.128 м2, уписано у
зк.ул.бр. 8736 к.о. СП Приједор, као
својина Топола Миле Душанке са дијелом
1/1,
По новом премјеру к.ч.бр. 4285/4, у
површини од 1.128 м2, уписано у пл.бр.
3946 к.о. Приједор 1, као посјед Топола
Миле Душанке са дијелом 1/1,
-к.ч.бр.1361/20, у површини од 528 м2, уписано у
зк.ул.бр. 1880 к.о. СП Приједор, као
својина Миљатовић Стевана Стјепана са
дијелом ¼, Миљатовић Борке рођ. Гвозден
са дијелом 1/12, Реџић Хусеина Хамеда са
дијелом 1/12, Миљатовић Васе Раде са
дијелом ¼, Инђић Уроша Душана са
дијелом 2/128, Кусоњић Гордане удт.
Тадић са дијелом 1/24, Мијаљица Ђуре
Николе са дијелом 1/48, Миљатовић
Милеве рођ. Волкановски са дијелом 1/12,
Миљатовић Пере Синише са дијелом
7/768, Миљатовић Стјепана Мирка са
дијелом 151/336, Миљатовић Владе Душка
са дијелом 1/112, Миљатовић Анке рођ.
Вученовић са дијелом 1/16 и Миљатовић
Анке рођ. Вученовић са дијелом 1/16,
По новом премјеру к.ч.бр. 4816/7, у
површини од 528 м2, уписано у пл.бр. 5464
к.о. Приједор 1, као посјед Муњиза Вида
Радомира са дијелом 1/1,
-к.ч.бр.1361/18, у површини од 2.391 м2, уписано у
зк.ул.бр. 1880 к.о. СП Приједор, као
својина Миљатовић Стевана Стјепана са
дијелом ¼, Миљатовић Борке рођ. Гвозден
са дијелом 1/12, Реџић Хусеина Хамеда са
дијелом 1/12, Миљатовић Васе Раде са
дијелом ¼, Инђић Уроша Душана са
дијелом 2/128, Кусоњић Гордане удт.
Тадић са дијелом 1/24, Мијаљица Ђуре
Николе са дијелом 1/48, Миљатовић
Милеве рођ. Волкановски са дијелом 1/12,
Миљатовић Пере Синише са дијелом
7/768, Миљатовић Стјепана Мирка са
дијелом 151/336, Миљатовић Владе Душка
са дијелом 1/112, Миљатовић Анке рођ.
Вученовић са дијелом 1/16 и Миљатовић
Анке рођ. Вученовић са дијелом 1/16,
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По новом премјеру к.ч.бр. 4816/5, у
површини од 2.391 м, уписано у пл.бр.
2331 к.о. Приједор 1, као посјед
Миљатовић Васе Раде са дијелом 1/1,
-к.ч.бр.1399/2, у површини од 460 м2, уписано у
зк.ул.бр. 2971 к.о. СП Приједор, као
својина Средић Мирка Миле са дијелом
1/1,
По новом премјеру к.ч.бр. 5680/2, у
површини од 460 м, уписано у пл.бр.846
к.о. Приједор 1, као добро у општој
употреби воде,
-к.ч.бр. 1036/13, у површини од 886 м2, уписано у
зк.ул.бр. 753 к.о. СП Приједор, као јавно
добро Исказ I,
По новом премјеру к.ч.бр. 4239, у
површини од 935 м2, уписано у пл.бр. 2978
к.о. Приједор 1, као посјед Савић Бранка
Миланка са дијелом 1/1,
-к.ч.бр.1397/6, у површини од 49 м2, уписано у
зк.ул.бр.1177 к.о. СП Приједор, као својина
Кунић Здравке рођ. Марјановић са
дијелом ½, Кунић Мирка Драгице са
дијелом 1/8, Кунић Зорана Младена са
дијелом ¼, Кунић Милана Гордане са
дијелом 1/32, Кунић Милана Здравке са
дијелом 1/32, Кунић Милана Александре
са дијелом 1/32 и Кунић Милана
Александра са дијелом 1/32,
По новом премјеру к.ч.бр. 4239, у
површини од 935 м2, уписано у пл.бр. 2978
к.о. Приједор 1, као посјед Савић Бранка
Миланка са дијелом 1/1,
-к.ч.бр. 1036/12, у површини од 1.061 м, уписано у
зк.ул.бр. 753 к.о. СП Приједор, као јавно
добро Исказ I,
По новом премјеру к.ч.бр. 4240, у
површини од 1.461 м2, уписано у пл.бр.
2978 к.о. Приједор 1, као посјед Савић
Бранка Миланка са дијелом 1/1,
-к.ч.бр.1398/3, у површини од 400 м2, уписано у
зк.ул.бр. 1311 к.о. СП Приједор, као
својина Савић Бранка Милана са дијелом
1/1,
По новом премјеру к.ч.бр. 4240, у
површини од 1.461 м2, уписано у пл.бр.
2978 к.о. Приједор 1, као посјед Савић
Бранка Миланка са дијелом 1/1,
-к.ч.бр.1361/19, у површини од 189 м2, уписано у
зк.ул.бр. 1880 к.о. СП Приједор, као
својина Миљатовић Стевана Стјепана са
дијелом ¼, Миљатовић Борке рођ. Гвозден
са дијелом 1/12, Реџић Хусеина Хамеда са
дијелом 1/12, Миљатовић Васе Раде са
дијелом ¼, Инђић Уроша Душана са
дијелом 2/128, Кусоњић Гордане удт.

_ Број: 3/15__

Тадић са дијелом 1/24, Мијаљица Ђуре
Николе са дијелом 1/48, Миљатовић
Милеве рођ. Волкановски са дијелом 1/12,
Миљатовић Пере Синише са дијелом
7/768, Миљатовић Стјепана Мирка са
дијелом 151/336, Миљатовић Владе Душка
са дијелом 1/112, Миљатовић Анке рођ.
Вученовић са дијелом 1/16 и Миљатовић
Анке рођ. Вученовић са дијелом 1/16,
По новом премјеру к.ч.бр. 4816/6, у
површини од 189 м2, уписано у пл.бр. 2331
к.о. Приједор 1, као посјед Миљатовић
Васе Раде са дијелом 1/1,
-к.ч.бр. 1361/21, у површини од 350 м2, уписано у
зк.ул.бр. 1880 к.о. СП Приједор као својина
Миљатовић Стевана Стјепана са дијелом ¼,
Миљатовић Борке рођ. Гвозден са дијелом
1/12, Реџић Хусеина Хамеда са дијелом
1/12, Миљатовић Васе Раде са дијелом ¼,
Инђић Уроша Душана са дијелом 2/128,
Кусоњић Гордане удт. Тадић са дијелом
1/24, Мијаљица Ђуре Николе са дијелом
1/48,
Миљатовић
Милеве
рођ.
Волкановски са дијелом 1/12, Миљатовић
Пере
Синише
са дијелом 7/768,
Миљатовић Стјепана Мирка са дијелом
151/336, Миљатовић Владе Душка са
дијелом 1/112, Миљатовић Анке рођ.
Вученовић са дијелом 1/16 и Миљатовић
Анке рођ. Вученовић са дијелом 1/16,
По новом премјеру к.ч.бр. 4816/3 у
површини од 242 м2 и к.ч.бр. 4817/2 у
површини од 108 м2, уписане у пл.бр. 5465
к.о. Приједор 1, као посјед Миљатовић
Васе Раде са дијелом 4/5 и Муњиза Вида
Радомира са дијелом 1/5.
3. Даје се сагласност Градоначелнику Града
Приједора да у циљу регулисања
међусобних права и обавеза уговорних
страна, закључи уговор о куповини
земљишта описаног у тачки 1. ове одлуке,
према споразуму који је закључен са
власницима некретнина.
4. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику
Града Приједора“.

Број: 01-022-53/15
Приједор,
Датум: 22.04.2015. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић, с.р.
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***
На основу одредаба члана 14.Закона о
експропријацији („Службени гласник Републике
Српске“, број: 112/06,37/07 и 110/08), („Службени
гласник Града Приједорa“, број: 2/13 и 6/13) и
члана 140. Пословника Скупштине Града Приједорпречишћен текст („Службени гласник Града
Приједор“, број: 2/13), Скупштина Града Приједора
на XXVI сједници, одржаној 22.04.2015. године,
донијела је

МИШЉЕЊЕ
1. Локацијским условима Одјељења за
просторно уређење Градске управе
Приједор,
број:
06-364-54/15
од
17.4.2015.године,
предвиђена
је
изградња насипа на десној обали ријеке
Сане у зони ушћа – 1.фаза и
легализација постојећег насипа уз ријеку
Гомјеницу,
којим
условима
су
обухваћене следеће непокретности:
- к.ч.бр.1398/2, у површини од 4.043 м2,
Уписано у зк.ул.бр. 1311 к.о. СП Приједор,
као својина Савић Бранка Миланка са
дијелом 1/1,
По новом премјеру к.ч.бр. 4241/3, у
површини од 4.043 м2, уписано у пл.бр.
2978 к.о. Приједор 1, као посјед Савић
Бранка Миланка са дијелом 1/1,
-к.ч.бр.1397/2, у површини од 1.651 м2, уписано у
зк.ул.бр. 1177 к.о. СП приједор као својина
Кунић Здравке рођ. Марјановић са
дијелом ½, Кунић Мирка Драгице са
дијелом 1/8, Кунић Зорана Младена са
дијелом ¼, Кунић Милана Гордане са
дијелом 1/32, Кунић Милана Здравке са
дијелом 1/32, Кунић Милана Александре
са дијелом 1/32 и Кунић Милана
Александра са дијелом 1/32,
По новом премјеру к.ч.бр. 4238, у
површини од 1.651м2, уписана у пл.бр.
5052 к.о. Приједор 1, као посјед Кунић
Зорана Младена са дијелом 1/1,
-к.ч.бр. 1403/7, у површини од 1.737 м2,
уписано у зк.ул.бр. 821 к.о. СП Приједор,
као својине у корист Топола Пере Мирјане
са дијелом 29/384, Топола Пере Миле са
дијелом 68/192, Топола Пере Драшка са
дијелом 68/192, Симеуновић Милке
рођ.Бижић са дијелом 7/256, Симеуновић
Пере Драгана са дијелом 7/128,
Симеуновић Живке рођ.Бановић са
дијелом 7/384, Симеуновић Славка

_ Број: 3/15__

Предрага са дијелом 7/384, Симеуновић
Славка Младена са дијелом 7/384 и
Микановић Милоша Борислава са дијелом
29/384,
По новом премјеру к.ч.бр. 4242/3, у
површини од 1.737 м2, уписано у пл.бр.
3409 к.о. Приједор 1, као посјед Љубичић
Пере Гордане рођ.Топола са дијелом 1/5,
Топола Пере Драшка са дијелом 1/5,
Топола Пере Миле са дијелом 1/5, Топола
Пере Мирјане са дијелом 1/5 и Топола
Пере Љиљане са дијелом 1/5,
-к.ч.бр. 1403/6, у површини од 1.308 м2, уписано у
зк.ул.бр. 8735 к.о. СП Приједор, као својина
Шобот Миле Дубравке са дијелом 1/1,
По новом премјеру к.ч.бр. 4285/5, у
површини од 1.308 м2, уписано у пл.бр. 3947
к.о. Приједор 1, као посјед Шобот Миле
Дубравке рођ. Топола са дијелом 1/1,
-к.ч.бр. 1403/5, у површини од 1.128 м2, уписано у
зк.ул.бр. 8736 к.о. СП Приједор, као
својина Топола Миле Душанке са дијелом
1/1,
По новом премјеру к.ч.бр. 4285/4, у
површини од 1.128 м2, уписано у пл.бр.
3946 к.о. Приједор 1, као посјед Топола
Миле Душанке са дијелом 1/1,
-к.ч.бр.1361/20, у површини од 528 м2, уписано у
зк.ул.бр. 1880 к.о. СП Приједор, као
својина Миљатовић Стевана Стјепана са
дијелом ¼, Миљатовић Борке рођ. Гвозден
са дијелом 1/12, Реџић Хусеина Хамеда са
дијелом 1/12, Миљатовић Васе Раде са
дијелом ¼, Инђић Уроша Душана са
дијелом 2/128, Кусоњић Гордане удт.
Тадић са дијелом 1/24, Мијаљица Ђуре
Николе са дијелом 1/48, Миљатовић
Милеве рођ. Волкановски са дијелом 1/12,
Миљатовић Пере Синише са дијелом
7/768, Миљатовић Стјепана Мирка са
дијелом 151/336, Миљатовић Владе Душка
са дијелом 1/112, Миљатовић Анке рођ.
Вученовић са дијелом 1/16 и Миљатовић
Анке рођ. Вученовић са дијелом 1/16,
По новом премјеру к.ч.бр. 4816/7, у
површини од 528 м2, уписано у пл.бр. 5464
к.о. Приједор 1, као посјед Муњиза Вида
Радомира са дијелом 1/1,
-к.ч.бр.1361/18, у површини од 2.391 м2, уписано у
зк.ул.бр. 1880 к.о. СП Приједор, као
својина Миљатовић Стевана Стјепана са
дијелом ¼, Миљатовић Борке рођ. Гвозден
са дијелом 1/12, Реџић Хусеина Хамеда са
дијелом 1/12, Миљатовић Васе Раде са
дијелом ¼, Инђић Уроша Душана са
дијелом 2/128, Кусоњић Гордане удт.
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Тадић са дијелом 1/24, Мијаљица Ђуре
Николе са дијелом 1/48, Миљатовић
Милеве рођ. Волкановски са дијелом 1/12,
Миљатовић Пере Синише са дијелом
7/768, Миљатовић Стјепана Мирка са
дијелом 151/336, Миљатовић Владе Душка
са дијелом 1/112, Миљатовић Анке рођ.
Вученовић са дијелом 1/16 и Миљатовић
Анке рођ. Вученовић са дијелом 1/16,
По новом премјеру к.ч.бр. 4816/5, у
површини од 2.391 м, уписано у пл.бр.
2331 к.о. Приједор 1, као посјед
Миљатовић Васе Раде са дијелом 1/1,
-к.ч.бр.1399/2, у површини од 460 м2, уписано у
зк.ул.бр. 2971 к.о. СП Приједор, као
својина Средић Мирка Миле са дијелом
1/1,
По новом премјеру к.ч.бр. 5680/2, у
површини од 460 м, уписано у пл.бр.846
к.о. Приједор 1, као добро у општој
употреби воде,
-к.ч.бр. 1036/13, у површини од 886 м2, уписано у
зк.ул.бр. 753 к.о. СП Приједор, као јавно
добро Исказ I,
По новом премјеру к.ч.бр. 4239, у
површини од 935 м2, уписано у пл.бр. 2978
к.о. Приједор 1, као посјед Савић Бранка
Миланка са дијелом 1/1,
-к.ч.бр.1397/6, у површини од 49 м2, уписано у
зк.ул.бр.1177 к.о. СП Приједор, као својина
Кунић Здравке рођ. Марјановић са
дијелом ½, Кунић Мирка Драгице са
дијелом 1/8, Кунић Зорана Младена са
дијелом ¼, Кунић Милана Гордане са
дијелом 1/32, Кунић Милана Здравке са
дијелом 1/32, Кунић Милана Александре
са дијелом 1/32 и Кунић Милана
Александра са дијелом 1/32,
По новом премјеру к.ч.бр. 4239, у
површини од 935 м2, уписано у пл.бр. 2978
к.о. Приједор 1, као посјед Савић Бранка
Миланка са дијелом 1/1,
-к.ч.бр. 1036/12, у површини од 1.061 м, уписано у
зк.ул.бр. 753 к.о. СП Приједор, као јавно
добро Исказ I,
По новом премјеру к.ч.бр. 4240, у
површини од 1.461 м2, уписано у пл.бр.
2978 к.о. Приједор 1, као посјед Савић
Бранка Миланка са дијелом 1/1,
-к.ч.бр.1398/3, у површини од 400 м2, уписано у
зк.ул.бр. 1311 к.о. СП Приједор, као
својина Савић Бранка Милана са дијелом
1/1,
По новом премјеру к.ч.бр. 4240, у
површини од 1.461 м2, уписано у пл.бр.

_ Број: 3/15__

2978 к.о. Приједор 1, као посјед Савић
Бранка Миланка са дијелом 1/1,
-к.ч.бр.1361/19, у површини од 189 м2, уписано у
зк.ул.бр. 1880 к.о. СП Приједор, као
својина Миљатовић Стевана Стјепана са
дијелом ¼, Миљатовић Борке рођ. Гвозден
са дијелом 1/12, Реџић Хусеина Хамеда са
дијелом 1/12, Миљатовић Васе Раде са
дијелом ¼, Инђић Уроша Душана са
дијелом 2/128, Кусоњић Гордане удт.
Тадић са дијелом 1/24, Мијаљица Ђуре
Николе са дијелом 1/48, Миљатовић
Милеве рођ. Волкановски са дијелом 1/12,
Миљатовић Пере Синише са дијелом
7/768, Миљатовић Стјепана Мирка са
дијелом 151/336, Миљатовић Владе Душка
са дијелом 1/112, Миљатовић Анке рођ.
Вученовић са дијелом 1/16 и Миљатовић
Анке рођ. Вученовић са дијелом 1/16,
По новом премјеру к.ч.бр. 4816/6, у
површини од 189 м2, уписано у пл.бр. 2331
к.о. Приједор 1, као посјед Миљатовић
Васе Раде са дијелом 1/1,
-к.ч.бр. 1361/21, у површини од 350 м2, уписано у
зк.ул.бр. 1880 к.о. СП Приједор као својина
Миљатовић Стевана Стјепана са дијелом ¼,
Миљатовић Борке рођ. Гвозден са дијелом
1/12, Реџић Хусеина Хамеда са дијелом
1/12, Миљатовић Васе Раде са дијелом ¼,
Инђић Уроша Душана са дијелом 2/128,
Кусоњић Гордане удт. Тадић са дијелом
1/24, Мијаљица Ђуре Николе са дијелом
1/48,
Миљатовић
Милеве
рођ.
Волкановски са дијелом 1/12, Миљатовић
Пере
Синише
са дијелом 7/768,
Миљатовић Стјепана Мирка са дијелом
151/336, Миљатовић Владе Душка са
дијелом 1/112, Миљатовић Анке рођ.
Вученовић са дијелом 1/16 и Миљатовић
Анке рођ. Вученовић са дијелом 1/16,
По новом премјеру к.ч.бр. 4816/3 у
површини од 242 м2 и к.ч.бр. 4817/2 у
површини од 108 м2, уписане у пл.бр. 5465
к.о. Приједор 1, као посјед Миљатовић
Васе Раде са дијелом 4/5 и Муњиза Вида
Радомира са дијелом 1/5.

Предметна локација је у обухвату документа
просторног уређења – Просторни план Града
Приједор („Службени гласник Града Приједор“,
број: 11/08) и Урбанистичког плана града Приједор
2012-2032 година („Службени гласник Града
Приједор“, број: 7/14).
На
основу
расположивог
документа
просторног уређења, урађено је Стручно мишљење
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са урбанистичко техничким условима, број: 080330-СМ/15 од априла 2015.године и издати су
локацијски услови.
У складу са наведеним Скупштина сматра да
је основано да Влада Републике Српске донесе
одлуку, у смислу члана 14. Закона о
експропријацији, да је изградња планираног
објекта од општег интереса и да се за те сврхе може
приступити
експропријацији
непокретности
означених у тачки 1.
2. Ово мишљење ће се објавити у „Службеном
гласнику Града Приједорa“.

Број: 01-022-54/15
Приједор,
Датум: 22.04.2015. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић, с.р.

***
На основу одредаба члана 348. Закона о
стварним правима („Службени гласник Републике
Српске“, број: 124/08, 58/09 и 95/11), члана 18.
Статута града Приједора – пречишћен текст
(„Службени гласник града Приједора“, број 2/13 и
6/13) и члана 140. Пословника Скупштине града
Приједора – пречишћен текст („Службени гласник
града Приједора“, број: 2/13), Скупштина Града
Приједора на XXVI сједници, одржаној 22.04.2015.
године, донијела је
ОДЛУКУ
о давању сагласности на замјену некретнина
1. Даје
се
сагласност на замјену
некретнина- градског грађевинског
земљишта између Града Приједора и
Српско православне црквене општине
Приједор – ради регулисања имовинскоправних односа у сврху привођења
земљишта трајној намјени, који уговор
ће се закључити на следећи начин:
1.уговарач Град Приједор даје Српско православној
црквеној
општини
Приједор
следеће
непокретности:
по старом премјеру:
- к.ч.бр. 307/27 у површини од 1.802 м2,
уписана у зк.ул.бр. 9811 к.о. СП Приједор,
као својина Града Приједор.
По новом премјеру:
-к.ч.бр. 857/7, њива у површини од 1.802 м2,

_ Број: 3/15__

уписане у пл.бр. 3039 к.о. Приједор I, као посјед
Града Приједор са дијелом 1/1.
2.уговарач Српско православна црквена општина
Приједор
даје
Граду
Приједор
следеће
непокретности:
по старом премјеру:
- к.ч.бр. 271/2 у површини од 1.962 м2,
уписана у зк.ул.бр.1885 к.о. СП Приједор,
као својина Српско православне црквене
општине Приједор са дијелом 1/1.
Према подацима катастарског оператра
земљишта предметне некретнине су
означене са к.ч.бр. 1062/1 к.о. Приједор 1 и
исте су уписане као посјед Града Приједор
са дијелом 1/1.
2. Даје се
сагласност Градоначелнику Града
Приједор да у циљу регулисања међусобних
права и обавеза уговорних страна закључи
уговор о замјени непокретности између Града
Приједора и Српско православне црквене
општине Приједор.

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

Број: 01-022-55/15
Приједор,
Датум: 22.04.2015. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић, с.р.

***
На основу одредаба члана 13. Закона о
узурпацији („Службени гласник Републике Српске“,
број. 70/06), члана 18. Статута Града Приједор пречишћен текст („Службени гласник Града
Приједора“, број: 2/13 и 6/13) и члана 140.
Пословника Скупштине Града Приједор- пречишћен
текст („Службени гласник Града Приједора“, број:
2/13), Скупштина Града Приједора на XXVI сједници,
одржаној 22.04.2015. године, донијела је

ОДЛУКУ
о утврђивању губитка статуса јавно добро
I
Утврђује се да је изгубило статус „јавно
добро“ - непокретност у општој употреби, следеће
земљиште:
Према подацима земљишне књиге означено са:
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- к.ч.бр.724/2, пут у површини од 91 м2,
уписано у зк.ул.бр.753 к.о. СП Приједор, као јавно
добро – Исказ 1.
Према подацима катастарског операта земљиште
је означено са:
-к.ч.бр. 1038, у површини од 384 м2
уписано у пл.бр. 3064 к.о Приједор 2, као посјед
Града Приједор са дијелом 1/1.
II
У земљишним књигама за к.о. СП Приједор,
брисаће се извршени упис на земљишту из тачке 1.
ове одлуке као некретнина уписана у Исказ 1 као
јавно добро, а наведено земљиште ће се уписати са
правом својине у корист Града Приједор.
III
Oва одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града
Приједора“.

Број: 01-022-56/15
Приједор,
Датум: 22.04.2015. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић, с.р.

***
На основу одредаба члана 348. Закона о
стварним правима („Службени гласник Републике
Српске“, број: 124/08, 58/09 и 95/11), члана 18.
Статута града Приједор – пречишћен текст
(„Службени гласник Града Приједорa“, број: 2/13,
6/13) и члана 140. Пословника Скупштине Града
Приједор– пречишћен текст („Службени гласник
Града Приједорa“, број: 2/13), Скупштина Града
Приједор на XXVI сједници, одржаној 22.04.2015.
године, донијела је
ОДЛУКУ
о продаји грађевинског земљишта путем
непосредне погодбе
I
Одобрава се продаја земљишта непосредном
погодбом по тржишној цијени, у сврху
комплетирања
грађевинске
парцеле
ради
легализације
изграђеног
стамбеног
објекта
спратности Су+П, у улици Славка Родића у
Приједору, и то грађевинског земљишта:
Према подацима катастарског операта земљишта
означено са:
-к.ч.бр. 1038, у површини од 384 м2,
уписано у пл.бр. 3064 к.о Приједор 2, као посјед
Града Приједор са дијелом 1/1.

_Број: 3/15__

Према подацима земљишне књиге, некретнине су
означене са:
- к.ч.бр.724/2, пут у површини од 91 м2,
- к.ч.бр. 644/20, градилиште у површини од 354 м2
К.о. СП Приједор, уписане као својина Града
Приједор са дијелом 1/1.
II
Даје
се
сагласност Градоначелнику Града
Приједора да у циљу регулисања међусобних права
и обавеза уговорних страна, у складу са одредбама
члана 348. Закона о стварним правима («Службени
гласник Републике Српске», број: 124/08, 58/09 и
95/11),
закључи
купопродајни
уговор
са
Алендаревић Бранком о продаји земљишта
описаног у тачки 1. ове одлуке, по цијени утврђеној
у Елаборату о процјени вриједности, овлаштеног
судског вјештака грађевинске струке.
III
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града
Приједора“.

Број: 01-022-57/15
Приједор,
Датум: 22.04.2015. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић, с.р.

***
На основу одредаба члана 13. Закона о
узурпацији („Службени гласник Републике Српске“,
број: 70/06), члана 18. Статута града Приједор –
пречишћен текст („Службени гласник Града
Приједорa“, број: 2/13, 6/13) и члана 140.
Пословника Скупштине Града Приједор –
пречишћен текст
(„Службени гласник Града
Приједорa“, број:2/13), Скупштина Града Приједора
на XXVI сједници, одржаној 22.04.2015. године,
донијела је
ОДЛУКУ
о утврђивању губитка статуса јавно добро

I
Утврђује се да је изгубило статус „јавно
добро“ - непокретност у општој употреби, следеће
земљиште:
Према подацима земљишне књиге означено са:
-к.ч.бр.27/277, улица у површини од 102 м2,
уписана у зк.ул. број 753, К.О. СП Приједор, као
ЈАВНО ДОБРО – Исказ I, којој по новом премјеру
одговара дио к.ч.бр.2421/21, звана улица Васе
Мискина, у површини од 150 м2, уписана у пл број:
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845/109, К.О. Приједор 1, као као добро у општој
употреби – путеви.
-к.ч.бр.27/278, улица у површини 1 м2,
уписана у зк.ул.бр.753, К.О. СП Приједор, као ЈАВНО
ДОБРО – Исказ I, којој по новом премјеру одговара
к.ч.бр.2421/22, звана улица Васе Мискина, у
површини од 1 м2, уписана у пл. број: 845/109, К.О.
Приједор 1, као као добро у општој употреби –
путеви.
II
У земљишним књигама за к.о. СП Приједор,
као и у катастарском операту земљишта за к.о.
Приједор 1,
брисаће се извршени упис на
земљишту из тачке 1. ове одлуке као некретна
уписана Исказ I, односно добро у општој употреби,
а наведено земљиште ће се уписати као својина и
посјед Града Приједора.

_Број: 3/15__

по старом премјеру:
- к.ч.бр. 731/16, градилиште у површини од
568 м2,
- к.ч.бр. 731/899, градилиште у површини од
572 м2,
уписане у зк.ул.бр.414 к.о. СП Приједор, као
својина Скупштине Града Приједор.
По новом премјеру:
-к.ч.бр. 3713/1, њива у површини од 568 м2,
-к.ч.бр. 3713/15, њива у површини од 572 м2
уписане у пл.бр. 4559 к.о. Приједор 2, као посјед
Града Приједора са дијелом 1/1.
2.уговарач Вила Ранко из Приједора даје Граду
Приједору следеће непокретности:

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

по старом премјеру означено са:
- к.ч.бр. 731/622, ораница у површини од 372 м2,
- к.ч.бр. 731/909, ораница у површини од 33 м2,
уписане у зк.ул.бр. 6952 к.о. СП Приједор, као
својина Вила Ранка сина Драгана из Приједора са
дијелом 1/1.

Број: 01-022-58/15
Приједор,
Датум: 22.04.2015. године

По новом премјеру:
-к.ч.бр.5120/10, њива у површини од 372 м2,
-к.ч.бр. 5120/22, њива у површини од 33 м2
уписане у пл.бр. 4793 к.о. Приједор 2, као посјед
Вила Ранка сина Драгана са дијелом 1/1.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић, с.р.

***
На основу одредаба члана 348. Закона о
стварним правима („Службени гласник Републике
Српске“, број:124/08, 58/09 и 95/11), члана 18.
Статута града Приједора - пречишћен текст
(„Службени гласник града Приједора“, број 2/13 и
6/13) и члана 140. Пословника Скупштине града
Приједора – пречишћен текст („Службени гласник
града Приједора“, број: 2/13), Скупштина Града
Приједора на XXVI сједници, одржаној 22.04.2015.
године, донијела је
ОДЛУКУ
о давању сагласности на замјену некретнина
1. Даје се сагласност на замјену некретнинаградског грађевинског земљишта између Града
Приједора и Вила Ранка - ради регулисања
имовинско-правних односа у сврху привођења
земљишта трајној намјени у складу са планским
документима, који уговор ће се закључити на
следећи начин:
1.уговарач Град Приједор даје Вила Ранку из
Приједора следеће непокретности:

2. Даје се сагласност Градоначелнику Града
Приједора да у циљу регулисања међусобних права
и обавеза уговорних страна закључи уговор о
замјени непокретности.
3. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику Града
Приједора“.

Број: 01-022-59/15
Приједор,
Датум: 22.04.2015. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић, с.р.

***
На основу одредаба члана 348. Закона о
стварним правима („Службени гласник Републике
Српске“, број: 124/08, 58/09 и 95/11), члана 18.
Статута града Приједор – пречишћен текст
(„Службени гласник Града Приједорa“, број: 2/13,
6/13) и члана 140. Пословника Скупштине Града
Приједор – пречишћен текст („Службени гласник
Града Приједорa“, број:2/13), Скупштина Града
Приједора на XXVI сједници, одржаној 22.04.2015.
године, донијела је
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ОДЛУКУ
о продаји грађевинског земљишта путем
непосредне погодбе
I
Одобрава
се
продаја
непосредном
погодбом по тржишној цијени, у сврху куповине
грађевинске парцеле ради легализације стамбеног
објекта П+1 и помоћног објекта гараже, у улици
Ахмета Бабића у Приједору, инвеститора Авдагић
Нијаза из Приједора и то грађевинског земљишта
означеног са:
Према подацима земљишне књиге означено са:
-к.ч.бр.20/129, у површини од 41 м2, уписана
у зк.ул.бр.9796, к.о. СП Приједор, уписана као
својина у корист Града Приједора са 1/1 дијела.
Према подацима катастарског операта
земљишта, предметне некретнине су означене са:
-к.ч.бр.1724/1, двориште у површини од
238 м2, уписана у пл.бр. 628/5, к.о. Приједор 1,
уписана као посјед Авдагић Нијаза из Приједора.
II
Даје се сагласност Градоначелнику Града
Приједора да у циљу регулисања међусобних права
и обавеза
уговорних страна, а у складу са
одредбама члана 348. Закона о стварним правима
(„Службени гласник Републике Српске“, број:
124/08, 58/09 и 95/11), закључи купопродајни
уговор са Авдагић Нијазом из Приједора о продаји
земљишта описаног у тачки 1. ове одлуке, по цијени
утврђеној у Елаборату о процјени вриједности,
овлаштеног судског вјештака грађевинске струке.
III
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику Града
Приједор“.

Број: 01-022-60/15
Приједор,
Датум: 22.04.2015. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић, с.р.

***
На основу одредаба члана 137. Закона о
стварним правима („Службени гласник Републике
Српске“, број: 124/08, 58/09 и 95/11), члана 18.
Статута Града Приједорa – пречишћен текст
(„Службени гласник Града Приједорa“, број: 2/13) и
члана 140. Пословника Скупштине Града
Приједорa– пречишћен текст („Службени гласник
Града Приједорa“, број: 2/13), Скупштина Града

_Број: 3/15__

Приједор на XXVI сједници, одржаној 22.04. 2015.
године, донијела је
ОДЛУКУ
о прибављању грађевинског земљишта без накнаде
I
Одобрава
се
прибављање без накнаде
грађевинског земљишта које је означено са:
Према подацима катастарског операта земљишта:
- к.ч.бр. 6406/3 к.о. Приједор 1, њива 3. класе,
површине 13 м2 уписана у посједовни лист 3752, као
посјед Антонић Марка Пере са дијелом 1/1.
Према подацима земљишне књиге:
-к.ч.бр. 1169/14, у површини од 13 м2, уписана у
зк извод број 4923 к.о. СП Приједор, као својина
Антонић Марка Пере са дијелом 1/1.
II
Даје се сагласност Градоначелнику Града
Приједора да, у складу са одредбама члана 137.
Закона о стварним правима („Службени гласник
Републике Српске“, број: 124/08, 58/09 и 95/11) са
Антонић Пером закључи уговор о преносу права
својине и посједа на непокретностима из тачке 1. на
Град Приједор, без накнаде.
III
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града
Приједорa“.

Број: 01-022-61/15
Приједор,
Датум: 22.04.2015. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић, с.р.

***
На основу одредаба члана 13. Закона о
узурпацији („Службени гласник Републике Српске“,
број: 70/06), члана 18. Статута града Приједорa–
пречишћен текст („Службени гласник Града
Приједорa“, број: 2/13, 6/13) и члана 140.
Пословника
Скупштине
Града
Приједорa
(„Службени гласник Града Приједорa– пречишћен
текст, број:2/13), Скупштина Града Приједора на
XXVI сједници, одржаној 22.04. 2015. године,
донијела је
ОДЛУКУ
о утврђивању губитка статуса јавно добро
I
Утврђује се да је изгубило статус „јавно
добро“ - непокретности у општој употреби, следеће
земљиште:
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Према подацима земљишне књиге означено
са:
-к.ч.бр.813/71, у површини од 130 м2,
уписана у зк.ул.бр.753, к.о. СП Приједор, уписана
као јавно добро – Исказ I.
-к.ч.бр.813/74, у површини од 31 м2, уписана
у зк.ул.бр.753, к.о. СП Приједор, уписана као јавно
добро – Исказ I.
Према подацима катастарског операта
земљишта, предметне некретнине су означене са:
-к.ч.бр.5056/1, к.ч.бр.5055/3, уписане у
пл.бр. 3064/808, к.о. Приједор 2, као посјед Града
Приједора.
II
У земљишним књигама, зк.ул.бр.753, к.о. СП
Приједор, брисаће се извршени упис на земљишту
из тачке 1. ове одлуке као некретнина уписана у
Исказ I, а наведено земљиште ће се уписати као
својина Града Приједор.
III
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града
Приједорa“.

Број: 01-022-62/15
Приједор,
Датум: 22.04.2015. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић, с.р.

***
На основу одредаба члана 348. Закона о
стварним правима („Службени гласник Републике
Српске“, број: 124/08, 58/09 и 95/11), члана 18.
Статута града Приједорa – пречишћен текст
(„Службени гласник Града Приједорa“, број: 2/13,
6/13) и члана 140. Пословника Скупштине Града
Приједорa – пречишћен текст („Службени гласник
Града Приједорa“, број: 2/13), Скупштина Града
Приједора на XXVI сједници, одржаној 22.04. 2015.
године, донијела је
ОДЛУКУ
о продаји грађевинског земљишта путем
непосредне погодбе
I
Одобрава се
продаја
непосредном
погодбом по тржишној цијени, у сврху
комплетирања грађевинске парцеле и несметаног
коришћења прилазног пута у функцији пословног
објекта изграђеног поред магистралног пута М4
Приједор – Бања Лука, инвеститора привредног

_Број: 3/15__

друштва „Нешковић“ д.о.о. Бијељина, и то
грађевинског земљишта које је означено са:
Према подацима катастарског операта
земљишта, предметне некретнине су означене са:
-к.ч.бр.5054/2, двориште у површини од 56 м2,
к.о. Приједор 1,
-к.ч.бр.5055/3, двориште у површини од 521 м2,
к.о. Приједор 1,
-к.ч.бр.5056/1, двориште у површини од 930 м2,
све уписане у пл.бр. 3064/808, к.о. Приједор 1, као
посјед Града Приједора.
Према подацима старог премјера земљиште
је означено са:
-к.ч.бр.813/87, у површини од 56 м2, уписана у
зк.ул.бр.378, к.о. СП Приједор,
-к.ч.бр.813/73, у површини од 490 м2, уписана у
зк.ул.бр.779, к.о. СП Приједор,
-к.ч.бр.813/74, у површини од 31 м2, уписана у
зк.ул.бр.753, к.о. СП Приједор,
-к.ч.бр.751/183, у површини од 800 м2, уписана
у зк.ул.бр.708, к.о. СП Приједор,
-к.ч.бр.813/71, у површини од 130 м2, уписана у
зк.ул.бр.753, к.о. СП Приједор, све уписане као
државна својина са правом располагања Града
Приједора.
II
Даје се сагласност Градоначелнику Града
Приједора да у циљу регулисања међусобних права
и обавеза
уговорних страна, а у складу са
одредбама члана 348. Закона о стварним правима
(„Службени гласник Републике Српске“, број:
124/08, 58/09 и 95/11), закључи купопродајни
уговор са „Нешковић“ д.о.о. Бијељина о продаји
земљишта описаног у тачки 1. ове одлуке, по цијени
утврђеној у Елаборату о процјени вриједности,
овлаштеног судског вјештака грађевинске струке.
III
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику Града
Приједорa“.

Број: 01-022-63/15
Приједор,
Датум: 22.04.2015. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић, с.р.

АКТИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА
18.
На основу члана 35. Статута града Приједора
– пречишћен текст („Службени гласник града
Приједора“, број: 2/13) и члана 2. Одлуке о

Страна 104

_____________ __„СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК“____________________

наградама и признањима града Приједора
("Службени гласник града Приједора" бр. 3/13), те
приједлога Комисије за награде и признања,
Градоначелник града Приједора, доноси
ОДЛУКУ
О ДОДЈЕЛИ ПОХВАЛЕ

_Број: 3/15__

Због свега горе наведеног одлучено је као у
диспозитиву.

Број: 02-136-7-8/15
Приједор,
Датум: 21.04.2015.године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Марко Павић, с.р.

I ГРАДСКОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ ЦРВЕНОГ КРСТА
ПРИЈЕДОР, поводом 16.маја Дана града Приједора,
Градоначелник града Приједора додјељује
ПОХВАЛУ
за посебан допринос у
пружању помоћи
угроженом становништву и заштити материјалних
добара у вријеме поплава на подручју града
Приједора.

19.
На основу члана 35. Статута града Приједора –
пречишћен текст („Службени гласник града
Приједора“, број: 2/13) и члана 2. Одлуке о
наградама и признањима града Приједора
("Службени гласник града Приједора" број: 3/13), те
приједлога Комисије за награде и признања,
Градоначелник града Приједора, доноси

II О извршењу ове одлуке стараће се Градоначелник
града Приједора.

ОДЛУКУ
О ДОДЈЕЛИ ПОХВАЛЕ

III Ова одлука ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у „Службеном гласнику града
Приједора“.

I ЦЕНТРУ ЈАВНЕ БЕЗБЈЕДНОСТИ ПРИЈЕДОР поводом
16.маја Дана града Приједора, Градоначелник града
Приједора додјељује

Образложење
Активности ГО Црвеног крста у периоду
угрожености становништва од поплаве биле су
усмјерене на: прихват и збрињавање свих
евакуисаних лица током поплава и прихват те
расподјелу хуманитарне помоћи угроженом
становништву. На самом почетку појаве поплаве
прва реакција је била од стране ГО Црвеног крста на
обезбјеђењу потребних количина хљеба и воде за
угрожено становништво која је одобрена од стране
Градског штаба за ванредне ситуације
града
Приједора. У току читавог периода трајања
угрожености становништва усљед поплава вршено
је
континуирано
снабдјевање
неопходним
прехрамбеним артиклима, водом, одјећом и
неопходним артиклима који су пристизали као
помоћ донатора. Дистрибуције
хуманитарне
помоћи на терену и логистика ГО Црвеног крста
вршена је у сарадњи са Штабом, а одвијала се кроз
испоруку лијекова , медицинских средства, те
средстава за дезинфекцију која су испоручивана
Дому здравља Приједор. Вршена је
дневна
испорука хране евакуисаним лицима у прихватном
центру у сали Дворане „Младост“ у Приједору као и
редовна испорука хране и питке воде екипама које
су свој посао радиле на терену (попис штета,
дезинфекција терена и друге). Такође је вршена
дневна испорука хране за 26 породица у насељу
Балтин Баре гдје живи 75 лица, као и испорука
хране и друге врсте помоћи вршена је за јавну
кухињу и социјално угрожене породице.

ПОХВАЛУ
за посебан допринос у
пружању помоћи
угроженом становништву и заштити материјалних
добара у вријеме поплава на подручју града
Приједора.
II О извршењу ове одлуке стараће се Градоначелник
града Приједора.
III Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику града
Приједора“.
Образложење
Активности Центра јавне безбједности
Приједор у току појаве поплаве на подручју града
Приједора одвијале су се кроз редовно учешће у
раду Градског штаба за ванредне ситуације и
координацију активности са субјектима који су
учествовали у заштити и спасавању. Остварен је
стални контакт са представницима локалне
заједнице и
цивилне заштите, Терироријалне
ватрогасне јединице, јавних предузећа и установа
ради предузимања заједничких активности и
координације активности на заштити грађана и
њихове имовине. Током читавог периода трајања
поплаве било је појачано ангажовање цјелокупног
оперативног састава како у редовним пословима и
задацима на угроженим подручјима тако и
ангажовање према потрабама исказаним од стране
цивилне заштите и Градског штаба за ванредне
ситуације. Комплетан састав јединице за подршку
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стављен је на располагање за спровођење мјера
заштите и спасавања. Континирано је вршено
обезбјеђење поплављене путне мреже и
обезбјеђења напуштене имовине како не би дошло
до евентуалног извршења кривичних дјела. Вршено
је интервентно регулисање саобраћаја с циљем
несметане комуникације субјеката заштите и
радних машина као и директно укључивање
полиције у заједнички рад на асанацији терена и
пружање помоћи у складу са захтјевима грађана.
Због свега горе наведеног одлучено је као у
диспозитиву.
Број: 02-136-7-2/15
Приједор,
Датум: 21.04.2015.године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Марко Павић, с.р.

20.
На основу члана 35. Статута града Приједора
– пречишћен текст („Службени гласник града
Приједора“, број: 2/13) и члана 2. Одлуке о
наградама и признањима града Приједора
("Службени гласник града Приједора" број: 3/13), те
приједлога Комисије за награде и признања,
Градоначелник града Приједора, доноси
ОДЛУКУ
О ДОДЈЕЛИ ПОХВАЛЕ
I Јавној установи ДОМ ЗДРАВЉА ПРИЈЕДОР
поводом
16.маја
Дана
града
Приједора,
Градоначелник града Приједора додјељује
ПОХВАЛУ
за посебан допринос у
пружању помоћи
угроженом становништву и заштити материјалних
добара у вријеме поплава на подручју града
Приједора.
II О извршењу ове одлуке стараће се Градоначелник
града Приједора.

_Број: 3/15__

13 приправника који су били на обављању
приправничког стажа у Дому здравља. Од стране
Хигијенско епидемиолошке службе пооштрен је
надзор над објектима за водоснабдјевање,
појачано праћење здравствене исправнопсти воде
за пиће, као и контрола исправности воде за пиће.
Све вријеме трајања ванредних околности вршено
је континуирано праћење квалитета воде из
градског водовода, контрола резидуалног хлора,
узимање узорака воде за
микробиолошку и
физичко-хемијску анализу. Повлачењем воде са
поплављених подручја вршена је едукација
становништва за припрему домаћинстава за
дезинфекцију, након чега је отпочело провођење
дезинфекције припремљених домаћинстава по
насељима. Извршена је дезинфекција укупно 4.962
објеката, од тога 2.259 стамбених и 2.703 помоћна
објекта. На терену је урађена и дезинфекција 43
пословна објекта и 109 копаних бунара. Све вријеме
трајања
ванредних
околности
вршен
је
континуирани санитарно-хигијенски надзор над
становништвом, школама, колективним центром.
Дом здравља је за потребе помоћи угроженом
становништву обезбиједио
довољне количине
лијекова и потрошног медицинског материјала.
Успостављена
је
стална
комуникација
са
Министарством здравља и социјалне заштите
Републике Српске и Институтом за јавно здравство
Републике Српске. Вршено је
редовно
извјештавање о проведеним активностима и стању
на терену према Градском штабу, Министарству
здравља и социјалне заштите Републике Српске и
Институту за јавно здравство Републике Српске.
Због свега горе наведеног одлучено је као у
диспозитиву.
Број: 02-136-7-3/15
Приједор,
Датум: 21.04.2015.године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Марко Павић, с.р.

21.
III Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику града
Приједора“.
Образложење
Дом здравља Приједор је на широј
територији града Приједора у вријеме појаве
поплаве подузео низ активности превентивног и
оперативног карактера на заштити живота и
здравља становништва. У ванредним околностима
које су наступиле на подручју Града Приједора, Дом
здравља је ангажовао 104 запослена радника, а на
пословима дезинфекције на терену 72 радника и

На основу члана 35. Статута града Приједора
– пречишћен текст („Службени гласник града
Приједора“, број: 2/13) и члана 2. Одлуке о
наградама и признањима града Приједора
("Службени гласник града Приједора" бр. 3/13), те
приједлога Комисије за награде и признања,
Градоначелник града Приједора, доноси
ОДЛУКУ
О ДОДЈЕЛИ ПОХВАЛЕ
I Предузећу “КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ” а.д. ПРИЈЕДОР
поводом
16.маја
Дана
града
Приједора,
Градоначелник града Приједора додјељује
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ПОХВАЛУ
за посебан допринос у
пружању помоћи
угроженом становништву и заштити материјалних
добара у вријеме поплава на подручју града
Приједора.
II О извршењу ове одлуке стараће се Градоначелник
града Приједора.

22.
На основу члана 35. Статута града Приједора
– пречишћен текст („Службени гласник града
Приједора“, број: 2/13) и члана 2. Одлуке о
наградама и признањима града Приједора
("Службени гласник града Приједора" број: 3/13), те
приједлога Комисије за награде и признања,
Градоначелник града Приједора, доноси

III Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику града
Приједора“.
Образложење
„Комуналне улуге“ а. д. Приједор је од
проглашења ванредног стања
услијед појаве
поплаве било је интензивно ангажовано на
одржавању сливника и одводњи атмосферских
вода са улица у Граду Приједору. Благовремено се
приступило уклањању и адекватном збрињавању
угинулих животиња на поплављеном подручју.
Поменута активност се обављала у континуитету до
потпуне асанације терена захваћеног поплавом. У
наведеном периоду је прикупљено и на адекватан
начин збринуто укупно 4274 угинуле животиње.
Угинуле животиње су адекватно и прописно
збринуте на депонији „Стара пруга – Курево“ о чему
су урађене службене забиљешке ветеринарске
инспекције. Такође, изузетно важна активност на
асанацији стања на поплављеним подручјима била
је на рашчишћавању терена односно одвозу
различитих врста отпадних материја са подручја
захваћених поплавом. Носилац ових активности
било је ЈП „Комуналне услуге“, а извршено је
сакупљање, одвоз и збрињавање отпада из
поплављених подручја и његово депоновање и
компактирање на локалитету депоније „Стара
пруга – Курево“. У наведеном периоду је одвежено
658 тура или око 6.342 m3 кабастог отпада, од чега
је предузеће „Комуналне услуге“ АД Приједор
превезло 326 тура кабастог отпада или око 2.465m3.
Такође значајна активност овог предузећа у
периоду угрожености од полаве била је на санацији
полављених подручја
чишћењу и прању
саобраћајница.
Представници овог предузећа
били су ангажовани са машином/компактором у
испомоћи на асанаци терена и уклањања кабастог
отпада на подручју
Града Добоја као и на
испомоћи приликом пријема и истовара донираних
пољопривредних средстава.
Због свега горе наведеног одлучено је као у
диспозитиву.
Број: 02-136-7-7/15
Приједор,
Датум: 21.04.2015.године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Марко Павић, с.р.

_Број: 3/15__

ОДЛУКУ
О ДОДЈЕЛИ ПОХВАЛЕ
I ОДРЕДУ ИЗВИЂАЧА „ДР МЛАДЕН СТОЈАНОВИЋ“
ПРИЈЕДОР поводом 16.маја Дана града Приједора,
Градоначелник града Приједора додјељује
ПОХВАЛУ
за посебан допринос у
пружању помоћи
угроженом становништву и заштити материјалних
добара у вријеме поплава на подручју града
Приједора.
II О извршењу ове одлуке стараће се Градоначелник
града Приједора.
III Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику града
Приједора“.
Образложење
Одред извиђача „ДР МЛАДЕН СТОЈАНОВИЋ“
Приједор као једна од најстаријих организација у
Приједору (која је 2013. године обиљежила 60
година постојања и рада) у вријеме поплава била
ангажована у одбрани и заштити од првог тренутка
проглашавања ванредних мјера све своје
материјално техничке (кревети, ћебад, душеци,
шатори) и људске ресурсе ставила на располагање
штабу Цивилне заштите и Црвеном крсту. Уз помоћ
два теретна возила, средстава везе и неколико
десетина младих људи данима су били ангажовани
на различитим пословима, од достављања
хуманитарне помоћи до чишћења поплављених
објеката.
Због свега горе наведеног одлучено је као у
диспозитиву.

Број: 02-136-7-9/15
Приједор,
Датум: 21.04.2015.године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Марко Павић, с.р.

23.
На основу члана 35. Статута града Приједора
– пречишћен текст („Службени гласник града

Страна 107

_____________ __„СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК“____________________

Приједора“, број: 2/13) и члана 2. Одлуке о
наградама и признањима града Приједора
("Службени гласник града Приједора" број: 3/13), те
приједлога Комисије за награде и признања,
Градоначелник града Приједора, доноси
ОДЛУКУ
О ДОДЈЕЛИ ПОХВАЛЕ
I ОМЛАДИНСКОМ САВЈЕТУ ПРИЈЕДОР поводом
16.маја Дана града Приједора, Градоначелник града
Приједора додјељује
ПОХВАЛУ
за посебан допринос у
пружању помоћи
угроженом становништву и заштити материјалних
добара у вријеме поплава на подручју града
Приједора.
II О извршењу ове одлуке стараће се Градоначелник
града Приједора.
III Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику града
Приједора“.
Образложење
Омладински савјет Приједор као кровна
омладинска организација у граду Приједору у
вријеме
појаве
поплаве
и
угрожавања
становништва на подручју града Приједора потпуно
је био ангажован на укључивању омладине
у
акцију поправљања дијела оштећеног насипа и
прављења новог дијела насипа у насељима Врбице
и Тополик. На овим активностима је било
ангажовано око 80 омладинаца. Такође у
најкритичнијој ситуацији угрожености од поплава
омладина се укључила у теренски рад на подјели
хуманитарне помоћи, те на другим активностима
на критичним мјестима, гдје су помагали
ватрогасцима, Цивилној заштити и Црвеном крсту у
пословима евакуисања људи, дистрибуције хране и
воде
угроженим
домаћинствима.
Поред
споменутих активности и помоћи наведеним
организацијама, приступало се
пословима
истовара хуманитарне помоћи која је пристизала у
Приједор. Омладински савјет Приједор је такође
организовао групу од 300 младих људи
и
спроведена је акција чишћења кабастог отпада у
мјесним заједницама Рашковац, Тукови и
Гомјеница. Друга акција спроведена је 22.05.2014.
године, и у
овој акцији је учествовлао 300
омладинаца. Три дана након
друге акције
чишћења, поново се јавила потреба за окупљањем
и акцијом омладине у чишћењу кабастог отпада,
којој су се прикључили и спортски колективи града

_Број: 3/15__

Приједора. Тог дана се одазвало око
200
омладинаца. Поред поменутих локација на којима
се спроводила акција чишћења, радило се још
узводно уз ријеку Сану, тачније у мјестима Гаћани,
Миљаковци, Ништавци и низводно низ ријеку Сану
на подручју Брезичана.
Због свега горе наведеног одлучено је као у
диспозитиву.

Број: 02-136-7-1/15
Приједор,
Датум: 21.04.2015.године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Марко Павић, с.р.

24.
На основу члана 35. Статута града Приједора
– пречишћен текст („Службени гласник града
Приједора“, број: 2/13) и члана 2. Одлуке о
наградама и признањима града Приједора
("Службени гласник града Приједора" број: 3/13), те
приједлога Комисије за награде и признања,
Градоначелник града Приједора, доноси
ОДЛУКУ
О ДОДЈЕЛИ ПОХВАЛЕ
I ГАРНИЗОНУ ПРИЈЕДОР ИЗ САСТАВА ОС БиХ
поводом
16.маја
Дана
града
Приједора,
Градоначелник града Приједора додјељује
ПОХВАЛУ
за посебан допринос у
пружању помоћи
угроженом становништву и заштити материјалних
добара у вријеме поплава на подручју града
Приједора.
II О извршењу ове одлуке стараће се Градоначелник
града Приједора.
III Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику града
Приједора“.
Образложење
На захтјев Градског штаба за ванредне
ситуације града Приједора одобрено је од стране
команде 6. пјешадиске бригаде Оружаних снага БиХ
ангажовање припадника војске и материјалнотехничких средстава из гарнизона Приједор.
Припадници ОС БиХ
су били максимално
пожтрвовано ангажовани на пословима израде и
учвршћивања привремених насипа као и помоћи
становништву у насељима Тополик и Врбице.
Такође припадници ове јединице су на сличним
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задацима били ангажовани у насељима Рашковац и
Тукови као и на спровођењу других мјера заштите и
спашавања
угроженог
становништва
према
указаним потребама.
Због свега горе наведеног одлучено је као у
диспозитиву.

Број: 02-136-7-6/15
Приједор,
Датум: 21.04.2015.године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Марко Павић, с.р.

25.
На основу члана 35. Статута града Приједора
– пречишћен текст („Службени гласник града
Приједора“, број: 2/13) и члана 2. Одлуке о
наградама и признањима града Приједора
("Службени гласник града Приједора" број: 3/13), те
приједлога Комисије за награде и признања,
Градоначелник града Приједора, доноси
ОДЛУКУ
О ДОДЈЕЛИ ПОХВАЛЕ
I ТЕРИТОРИЈАЛНОЈ ВАТРОГАСНОЈ ЈЕДИНИЦИ
ПРИЈЕДОР поводом 16.маја Дана града Приједора,
Градоначелник града Приједора додјељује
ПОХВАЛУ
за посебан допринос у
пружању помоћи
угроженом становништву и заштити материјалних
добара у вријеме поплава на подручју града
Приједора.
II О извршењу ове одлуке стараће се Градоначелник
града Приједора.
III Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику града
Приједора“.
Образложење
Ангажовање ТВЈ Приједор у читавом
периоду трајања угрожености становништва од
поплава одвијало се уз максимално пожртвовање
свих припадника ове јединице. Одмах по појави
поплаве почело се са евакуацијом и спашавањем
становништва и достављањем ноопходне помоћи
угрожаном
становништву.
Територијална
ватрогасна јединица је
распоредила своје
капацитете- чамце за спашавање на води на три
угрожене локације Тукови, Гомјеница, и насеље
Рашковац. Припадници ТВЈ су уз помоћ мјештана и
мобилисане механизације вршили
евакуацију
становништва, извлачили грађане који су требали

_Број: 3/15__

на дијализу и хитну медицинску помоћ, вршили
достављање воде, прехранбених артикала и
лијекова за потребе становништва уз помоћ
моторних чамаца, високих ватрогасних и теренских
возила. Повлачењем ријеке Сане и њених притока
према свом кориту, услиједило је испумпавање
вода из стамбених и помоћних објеката, депресија
и подрума, затим активности око испумпавања
бунара за питку воду. Активностима ове јединице
успјешно је евакуисано
око 1.000 становника.
Вршена достава хране, питке воде, лијекова и
других артикала до поплављених стамбених
објеката, вршен превоз људства којима је требала
хитна медицинска помоћ. Пружена је помоћ
предузећима код успостављања снабдјевања града
електричном енергијом и питком водом.
Достављање питке воде вршено је
са двије
цистерне, а пумпање воде из подрума вршено је на
25 локација. Такође је вршено пумпање воде из
депресија (16 локација- са 10 пумпи), а приоритетно
ангажовање је било на подручју Балтин Бара због
угрожености стамбених објеката и становништва
као и на испумпавању воде из бунара у насељеним
мјестима гдје снабдјевање водом није покривено
градском дистрибутином мрежом.
Због свега горе наведеног одлучено је као у
диспозитиву.
Број: 02-136-7-5/15
Приједор,
Датум: 21.04.2015.године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Марко Павић, с.р.

26.
На основу члана 35. Статута града Приједора
– пречишћен текст („Службени гласник града
Приједора“, број: 2/13) и члана 2. Одлуке о
наградама и признањима града Приједора
("Службени гласник града Приједора" бр. 3/13), те
приједлога Комисије за награде и признања,
Градоначелник града Приједора, доноси
ОДЛУКУ
О ДОДЈЕЛИ ПОХВАЛЕ
I Јавном предузећу “ВОДОВОД”
ПРИЈЕДОР
поводом
16.маја
Дана
града
Приједора,
Градоначелник града Приједора додјељује
ПОХВАЛУ
за посебан допринос у
пружању помоћи
угроженом становништву и заштити материјалних
добара у вријеме поплава на подручју града
Приједора.
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II О извршењу ове одлуке стараће се Градоначелник
града Приједора.
III Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику града
Приједора“.
Образложење
Активности јавног предузећа „Водовод“
Приједор биле су усмјерене на обезбјеђење
хигијенски исправне воде за пиће становништву
током читавог периода трајања поплаве. Одмах по
појави поплаве почело се са појачањим
хлорисањем воде и појачаним мјерама контроле и
заштите изворишта виоде за пиће. Када је ниво
водостаја ријеке Сане достигао критични ниво
грађани су одмах обавјештени да се вода може
користити само за санитарне потребе, а „Водовод“
је приступио организацији расподјеле питке воде
путем цистерни. Обезбјеђено је 8 цистерни које су
послије додатне дезинфекције распоређене по
пунктовима у граду, Љубији и Козарцу.
Континуитрано је
вршено
алтернативно
снабдјевање грађана водом за пиће из цистерни
као и контрола хигијенске испавности воде за пиће.
Поред
цистерни у власништву Водовода,
ангажоване су цистерне ватрогасне јединице из
Приједора и Козарца, цистерна водовода из
Козарске Дубице и приватних предузећа
Марјановић и Гњатић. Такође је вршено
снабдјевање водом за пиће приградских насеља и
села која су угрожена поплавама, а нису у
водоводном систему: Гомјеница, Миљаковци,
Гаћани, Чараково, Расавци и Ништавци. Чишћењу и
дезинфекцији бунара се приступило одмах по
повлачењу воде. Благовремено је
извршено
чишћење и дезинфекција зоне непосредне
санитарне заштите на бунарима. Све ове мјере су
резултирале да је током читавог трајања поплаве
обезбијеђена хигијенски исправна вода за
становништва и на тај начин спријечене хидричне
епидемије и заштитило здравље становништва
угроженог поплавом.
Због свега горе наведеног одлучено је као у
диспозитиву.
Број: 02-136-7-4/15
Приједор,
Датум: 21.04.2015.године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Марко Павић, с.р.

27.
На основу члана 4. и члана 5. тачка 3. Закона
о празницима Републике Српске, („Сл.гласник РС“,
број : 43/07), члана 43. алинеја 18. Закона о

_Број: 3/15__

локалној самоуправи („Сл.гласник РС“
број :
101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 5. Одлуке о
одређивању радног времена правним лицима и
предузетницима који обављају трговачку, занатску,
услужну и дјелатност игара на срећу на подручју
града Приједора („Сл.гласник града Приједора“ ,
број : 2/14) и члана 46. Статута града Приједора –
пречишћен текст, („Сл.гласник Града Приједора“
број: 2/13 и 6/13), Градоначелник Приједора,
доноси
ЗАКЉУЧАК
1. Први дан Међународног празника рада,
01.05.2015. године (петак), је нерадни дан
за све привредне субјекте регистроване на
подручју града Приједора, осим субјеката
побројаних у тачки 4. овог Закључка.
2. Другог маја 2015. године, могу радити сви
регистровани привредни субјекти на
подручју града Приједора у складу са
својим потребама и интерним актима који
регулишу
питање
радног
времена
запослених, изузев републичких и градских
установа, организација и јавних предузећа.
3. За вријеме републичког празника, Дана
побједе над фашизмом,
09.05.2015.
године, могу да раде сви регистровани
привредни субјекти на подручју града
Приједора у периоду од 07,00 до 15,00
часова, изузев републичких и градских
установа, организација и јавних предузећа.
4. Субјекти побројани у члану 5. Одлуке о
одређивању радног времена
правним
лицима и предузетницима који обављају
трговачку, занатску, услужну и дјелатност
игара на срећу на подручју града Приједора
(„Сл. гласник града Приједора“, број : 2/14)
и то :
- субјекти
који
обављају
дјелатност
производње и продаје хљеба, пецива,
свјеже тјестенине и колача, с тим да је у
времену од 0,00 до 06,00 часова
дозвољена само шалтерска продаја,
- апотеке,
- бензинске пумпе,
- трговачке радње типа „драгстор“,
- трговачке радње које се налазе у склопу
станичних објеката, као и продавнице
погребном опремом,
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могу да раде у све наведене дане празника у
времену од 00,00 до 24,00 часа.
5. Привредни
субјекти
који
обављају
производну и прерађивачку дјелатност у
наведене дане републичких празника могу
радити у складу са својим потребама и
интерним актима који регулишу питање
радног времена запослених.
6. Овај Закључак ступа на снагу даном
доношења, а биће објављен у „Службеном
гласнику Града Приједора“.
Број: 02–32-3/15
Приједор,
Датум: 21.04.2015.године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Марко Павић, с.р.

_Број: 3/15__

број: 02-477-28/10 од 28.04.2010.године и иста ће
бити објављена у „Службеном гласнику Града
Приједор“.

Број: 02- 477-28/15
Приједор,
Датум: 27.04.2015.године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Марко Павић, с.р.

29.
На основу члана 72. став. 3. Закона о
локалној
самоуправи
("Службени
гласник
Републике Српске", број: 101/04, 42/05, 118/05 и
98/13) и члана 46. Статута града Приједора
("Службени гласник града Приједора", број: 2/13 и
6/13), Градоначелник Приједора, доноси
ОДЛУКУ

28.
На основу одредаба члана 43. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број:
101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 46. Статута
града Приједор („Службени гласник града
Приједор“, број: 2/13 и 6/13), Градоначелника града
Приједор, доноси
ОДЛУКУ
о давању на коришћење
објекта „Љетна башта“ Приједор
I
Даје се ЈУ „Центар за приказивање
филмова“ Приједор на коришћење објекат „Љетна
башта“ Приједор, у сврху
обезбјеђења и
остваривања права и интереса у области културних
дјелатности као дијела културних вриједности на
простору града Приједор.
II
Обавезује се ЈУ „Центар за приказивање
филмова“ Приједор да објекат “Љетна башта“
користи у сврхе назначене у тачки 1. ове одлуке, те
да о томе, као и о свим другим промјенама
везаним за објекат и његово коришћење, поднесе
извјештај Градоначелнику града Приједор.
III
ЈУ „Центар за приказивање филмова“
Приједор ће објекат користити без накнаде, са
пажњом доброг домаћина, и то у временском
периоду од 5 година.
IV
Ова
одлука
ступа
на
снагу,
28.04.2015.године, односно даном истека Одлуке,

1. Одобравају се новчана средства у
укупном износу од 30.000,00 КМ, ИПЦ „Козарски
вјесник“ Приједор за суфинансирање трошкова
рада ових медијских кућа у 2015.години, како
слиједи:
-

износ од 20.000,00 КМ за Козарски вјесник, а
износ од 10.000,00 КМ за Радио телевизију
Приједор.

2. Средства из тачке 1. ове одлуке исплатити
из Буџета града Приједора, на терет ставке 415200
Учешће у финансирању јавних медија, на жиро
рачун број: 562-007-00062639-92, отворен код
Развојне банке, ЈИБ: 4400692240009.
3. Ова одлука ступа на снагу даном
доношења, а о извршењу исте стараће се Одјељење
за финансије и иста ће бити објављена у
"Службеном гласнику града Приједора".

Број: 02-40-1237/15
Приједор,
Датум: 27.04.2015.године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Марко Павић, с.р.

30.
На основу члана 121. став 2. Закона о
локалној
самоуправи
(„Службени
гласник
Републике Српске, број:101/04, 42/05, 118/05 и
98/13), члана 46. Статута града Приједорпречишћен текст-(„Службени гласник града
Приједора“, број: 2/13 и 6/13), Градоначелник
Града Приједор, доноси
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Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању Комисије за провођење поступка
за пријем службеника у Градску управу Града
Приједор

1.
Именује се Комисија за провођење поступка
за пријем службеника у Градску управу Града
Приједор, у саставу:
-

Божо Грбић,- предсједник, са листе стручњака,
Нада Ђаковић, - члан, са листе стручњака,
Јефа Керановић, - члан, службеник са
професионалним искуством из Градске управе,
Суада Колонић, - члан службеник са
професионалним искуством из Градске управе,
Хаснија Скопљак, - члан, службеник са
професионалним искуством из Градске управе,

2.
Задатак Комисије из тачке 1. овог Рјешења
да
на основу Јавног Конкурса за попуну
упражњених радних мјеста, број: 02-120-18/15 од
25.03.2015.године, у поступку провођења избора

_Број: 3/15__

службеника обави улазни интервју са кандидатима
и контролу испуњавања услова, те да утврди
редослијед кандидата на основу стручне
способности.
3.
Утврђени редосљед кандидата Комисија
доставља Градоначелнику ради доношења одлуке
о избору кандидата.
4.
Накнада за рад чланова Комисије утврдићe
se сходно одредбама члана 36. став 3. Закона о
локалној самоуправи.
5.
Ово Рјешење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
Града Приједора“.

Број: 02-111-55/15
Приједор,
Датум: 25.03.2015.године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Марко Павић, с.р.
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39. Одлука о о мјесним заједницама
- Преглед територијалног разграничења мјесних заједница
40. Закључак о продужењу мандата Савјетма мјесних заједница
41. Одлука о о збору грађана

42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.

Одлука о додјели Плакете
Одлука о о додјели Повеље почасног грађанина
Одлука о додјели Награде града
Рјешење о престанку мандата члана Одбора за жалбе града Приједора
Одлука о расписивању Јавног конкурса за именовање једног члана Одбора за жалбе
Рјешење о именовању Комисије за избор једног члана Одбора за жалбе Града Приједора
Одлука о усвајању Акционог плана за спречавање и сузбијање малољетничке деликвенције на
подручју Града Приједора – 2014 -2016
Рјешење о измјени Рјешења о именовању сталних радних тијела Скупштине града Приједора
број: 01-111-14/13
Закључак о утврђивању Нацрта Регулационог плана зоне РЖР Љубија – „Централна рудишта“ на
територији града Приједора и општине Оштра Лука
Закључак о усвајању Извјештаја о пословању јавног комуналног предузећа у 2014.години АД
„Топлана“ Приједор
Закључак о усвајању Извјештаја о пословању јавног комуналног предузећа у 2014. АД „Градска
тржница“ Приједор
Закључак о усвајању Извјештаја о пословању јавног комуналног предузећа у 2014. АД „Водовод“
Приједор
Закључак о усвајању Извјештаја о пословању јавног комуналног предузећа у 2014. АД „Комуналне
услуге“ Приједор
Закључак о усвајању Извјештаја о раду Туристичке организације града Приједора за 2014.годину
Закључак о усвајању Извјештаја о пословању „Аутотранспорт Приједор“ а.д. Приједор за
2014.годину
Закључак о усвајању Извјештаја о пословању Јавног предузећа „Завод за изградњу града“
Приједор за 2014.годину
Закључак о усвајању Извјештаја о раду установе културе за 2014.годину ЈУ Позориште „Приједор“
Приједор
Закључак о усвајању Извјештаја о раду установе културе за 2014.годину ЈУ Галерија '96 Приједор
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60. Закључак о усвајању Извјештаја о раду установе културе за 2014.годину ЈУ Центар за приказивање
филмова

61. Закључак о усвајању Извјештаја о раду ИПЦ „Козарски вјесник“ Приједор за 2014.годину
62. Закључак о усвајању Информације о раду установе културе у 2014.години ЈУ Народна библиотека
„Ћирило и Методије“
63. Закључак о усвајању Информације о раду установе културе у 2014.години ЈУ Музеј Козаре
Приједор
64. РЕФЕРАТИ ИЗ ИМОВИНСКО – ПРАВНЕ ОБЛАСТИ
а) Одлукa о куповини земљишта – изградња насипа на ријеци Сани,
б) Мишљењe ради утврђивања општег интереса за експропријацију изградња насипа
на ријеци Сани,
в) Приједлог Одлуке о давању сагласности на замјену некретнина – Црква Пећани,
г) Приједлог Одлуке о утврђивању губитка статуса јавно добро Алендаревић Бранка,
д) Приједлог Одлуке о продаји грађевинског земљишта путем непосредне погодбе Алендаревић
Бранка,
ђ) Приједлог Одлуке о утврђивању губитка статуса јавно добро„Жељезницe Републике Српске“
а.д. Добој,
е) Приједлог Одлуке о давању сагласности на замјену некретнина – Вила Ранко,
ж) Приједлог Одлуке о продаји грађевинског земљишта путем непосредне погодбе – Авдагић
Нијаз,
з) Приједлог Одлуке о прибављању грађевинског земљишта без накнаде – Антонић Перо,
и) Приједлог Одлуке о утврђивању губитка статуса јавно добро„Нешковић“ д.о.о. Бијељина,
ј) Приједлог Одлуке о продаји грађевинског земљишта путем непосредне погодбе„Нешковић“
д.о.о. Бијељина.
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АКТИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА
a.
Oдлука о додјели Похвале градској организацији Црвеног крста Приједор
Oдлука о додјели Похвале Центру јавне безбједности Приједор
Oдлука о додјели Похвале Дому здравља Приједор
Oдлука о додјели Похвале предузећу “Комуналне услуге” а.д. Приједор
Oдлука о додјели Похвале Одреду извиђача „др Младен Стојановић“ Приједор
Oдлука о додјели Похвале Омладинском савјету Приједор
Oдлука о додјели Похвале Гарнизону Приједор из састава ОС БИХ
Oдлука о додјели Похвале Територијалној ватрогасној јединици Приједор
Oдлука о додјели Похвале Јавном предузећу “Водовод” Приједор
Закључак о радном времену
Oдлука о давању на коришћење објекта „Љетна башта“ Приједор
Одлука о додјели новчаних средстава ИПЦ „Козарски вјесник“ Приједор
Рјешење о именовању Комисије за провођење поступка за пријем службеника у Градску управу
Града Приједор
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110.

-О"Службени гласник" издаје Скупштина града Приједора, а уређује га и штампа Стручна служба Скупштине града и
градоначелника. На основу члана 176. Пословника Скупштине града Приједора – пречишћен текст ("Службени гласник
града Приједора",број: 2/13).
Главни и одговорни уредник, секретар Скупштине града ЖЕЉКО ШКОНДРИЋ, дипломирани правник,канцеларија број 65.
Скупштина града Приједора телефон број: 052/245-125. Web adresa:www.prijedorgrad.org

