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На основу члана 40. Статута Града Приједора 

(„Службени гласник Града Приједора“, број: 5/15) и 
чланова 133.,134.,135.,136. и 137. Пословника 
Скупштине града Приједора – пречишћен текст 
(„Службени  гласник Града Приједора“ број:  2/13) 
Скупштина Града Приједора на XXXIII сједници 
одржаној дана  17.02.2016. године донијела је   
       

П Р О Г Р А М   Р А Д А 
СКУПШТИНЕ ГРАДА ПРИЈЕДОРА ЗА 2016. ГОДИНУ 

 

I   У В О Д 
 

Програмом рада утврђује се садржај 
послова и задатака Скупштине Града Приједора, 
начин и рокови њиховог извршавања као и носиоци 
тих активности.  
 

Програм рада Скупштине Града Приједора 
за 2016. годину садржи активности Скупштине којe 
произилазе из Устава, Закона, Статута Града и 
других прописа, утврђене политике, економског 
развоја и усвојене Стратегије Града, као и друге 
послове и задатке у рјешавању питања од интереса 
за грађане.  
 

У припреми за израду Програма рада 
прибављени су приједлози и мишљења 
Градоначелника Града Приједора и политичких 
партија и странака које партиципирају у Скупштини 
Града, те јавних установа и организација. 

Скупштина Града Приједора ће у 
2016.години, своје активности усмјерити у складу са 
овим Програмом рада који обухвата најактуелнија 
питања друштвено економског развоја која су од 
интереса за грађане, предузећа, установе и друге 
облике организовања живота и рада у Граду 
Приједору. 

Током цијеле године Скупштина ће водити 
активности у стварању услова за бољи рад многих 
установа, предузећа, спортских клубова и културно 
умјетничких друштава, те удружења грађана.  
 

Посебну пажњу у овој години заслужују 
активности везане за припрему и провођење 
Локалних избора предвиђених за октобар мјесец. 
 

Скупштина ће разматрати и друга питања 
која нису предвиђена овим Програмом, за која 
током године покрену иницијативу грађани, 
политичке странке и партије и други легитимни 
субјекти, а у складу са Законом, Статутом Града и 
Пословником Скупштине Града.  
 

Како је Програм сачињен по тромјесечјима, 
у том смислу је и потребно пратити његово 
извршење.  
 
 
 
 
 
 

ГОДИНА XXV 
ЧЕТВРТАК 18.02.2016. 

БРОЈ 
1 
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II САДРЖАЈ ПРОГРАМА РАДА 
 
I – Јануар – Март 2016.године 
 
1. Приједлог Програма рада Скупштине Града 

Приједора за 2016. годину, 
Обрађивач: Одсјек за административне  
                        послове Скупштине града, 
Предлагач: Предсједник Скупштине Града. 
 

2. Извјештај о раду Градоначелника града 
Приједора  и раду Градске  управе за 
2015.годину, 
Обрађивач: Стручна служба Скупштине града  
                        и Градоначелника , 
Предлагач: Градоначелник. 

 
3. Приједлог Програма уређења грађевинског 

земљишта за 2016.годину, 
Обрађивач: Одјељење за просторно уређење, 
Предлагач: Градоначелник. 

 
4. Приједлог Одлуке о утврђивању основице за 

израчунавање висине ренте у 2016.години, 
 Обрађивач: Одјељење за просторно уређење, 
Предлагач: Градоначелник. 

 
5. Приједлог Одлуке о утврђивању просјечне 

цијене трошкова припремања градског 
грађевинског земљишта за 2016.годину,   
Обрађивач: Одјељење за просторно  уређење, 
Предлагач: Градоначелник. 

 
6. Приједлог Одлуке о утврђивању просјечних 

јединичних цијена радова         комуналне и 
друге јавне инфраструктуре и уређења јавних 
површина,   
Обрађивач: Одјељење за просторно уређење, 
Предлагач: Градоначелник. 

 
7. Приједлог Одлуке о висини трошкова уређења 

градског грађевинског    земљишта  за 
2016.годину,  
Обрађивач: Одјељење за просторно уређење, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

8. Приједлог Одлуке о утврђивању просјечно 
остварене накнаде трошкова  уређења 
градског грађевинског земљишта за 
2016.годину, 
Обрађивач: Одјељење за просторно уређење, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

9. Приједлог Одлуке о доношењу Регулационог 
плана зоне уз магистрални пут  М-4 Приједор-
Бања Лука и дијела насеља Орловача, 
Обрађивач: Одјељење за просторно уређење, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

10. Приједлог Одлуке о приступању изради  
Зонинг плана јужног дијела  урбаног подручја 
Приједора, 
Обрађивач: Одјељење за просторно уређење, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

11. Приједлог Рјешења о именовању Савјета за 
израду Регулационог плана простора уз корита 
ријека Сане и Гомјенице на урбаном подручју  
Приједора - Секција 1 и Секција 2, 
Обрађивач: Одјељење за просторно уређење, 
Предлагач: Градоначелник . 
 

12. Приједлог Рјешења о именовању Савјета за 
израду Регулационог плана   дијелова насеља 
Доња Пухарска и Урије II Фаза – Секција 3, 
Обрађивач: Одјељење за просторно уређење, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

13. Приједлог Одлуке о висини вриједности 
непокретности по зонама на територији града 
Приједора, 
Обрађивач: Одјељење за финансије, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

14. Информација о реализацији Програма 
заједничке комуналне потрошње из 
2015.године,  
Обрађивач: Одјељење за стамбено-комуналне  
                     послове и заштиту животне средине, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

15. Информација о реализацији Плана редовног 
одржавања,    реконструкције и изградње 
локалних путева, некатегорисаних путева и  
улица на подручју Града Приједора за 
2015.годину, 
Обрађивач: Одјељење за стамбено-комуналне    
                     послове и заштиту животне средине, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

16. Информација о реализацији Програма 
кориштења прихода остварених по основу 
водних накнада за 2015.годину, 
Обрађивач: Одјељење за стамбено-комуналне  
                     послове и заштиту животне средине, 
Предлагач: Градоначелник. 
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17. Информација о реализацији Програма 

кориштења прихода остварених по основу 
накнада за коришћење шума и шумског 
земљишта за 2015.годину, 
Обрађивач: Одјељење за стамбено- комуналне  
                     послове и заштиту животне средине, 
Предлагач: Градоначелник. 

 
18. Приједлог Програма заједничке комуналне 

потрошње за 2016.годину, 
Обрађивач: Одјељење за стамбено- комуналне  
                     послове и заштиту животне средине, 
Предлагач: Градоначелник. 

 
19. Приједлог Програма редовног одржавања, 

реконструкције и изградње   локалних путева, 
некатегорисаних путева и улица на подручју 
града     Приједора за 2016.годину, 
Обрађивач: Одјељење за стамбено- комуналне  
                     послове и заштиту животне средине, 
Предлагач: Градоначелник. 

 
20. Приједлог Програма кориштења прихода 

остварених по основу водних  накнада за 
2016.годину,  
Обрађивач: Одјељење за стамбено- комуналне  
                     послове и заштиту животне средине, 
Предлагач: Градоначелник. 

 
21. Приједлог Програма  кориштења прихода 

остварених по основу накнада за кориштење 
шума и шумског земљишта за 2016.годину, 
Обрађивач: Одјељење за стамбено- комуналне  
                     послове и заштиту животне средине, 
Предлагач: Градоначелник. 

 
22. Информација о реализацији Програма 

кориштења средстава за     унапређење 
пољопривредне производње за 2015. годину, 
Обрађивач : Одјељење за привреду и  
                         пољопривреду, 
Предлагач : Градоначелник. 

 
23. Информација о реализацији Програма 

кориштења средстава за подстицај  у 
предузетништву, малим и средњим 
предузећима у 2015.години, 
Обрађивач : Одјељење за привреду и  
                         пољопривреду, 
Предлагач : Градоначелник. 

 
24. Извјештај о раду Фондације за развој 

„Приједор“ за 2015.годину,  

Обрађивач : Одјељење за привреду и  
                         пољопривреду, 
Предлагач : Градоначелник. 

 

25. Извјештај о раду Агенције за економски развој 
града Приједор ПРЕДА- ПД Приједор за  
2015.годину,  
Обрађивач:  
Одјељење за привреду и пољопривреду и 
Агенција за економски развој града Приједор 
"ПРЕДА-ПД" Приједор, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

26. Програм употребе средстава од боравишне 
таксе на подручју Града  Приједора за 
2016.годину, 
Обрађивач :  
Одјељење за привреду и пољопривреду и 
Туристичка организација Града Приједора, 

         Предлагач : Градоначелник. 
 

27. Извјештај о реализацији Програма употребе 
средстава од боравишне таксе  на подручју 
града Приједора за 2015.годину, 
Обрађивач :  
Одјељење за привреду и пољопривреду и 
Туристичка организација Града Приједора, 

         Предлагач : Градоначелник. 
 

28. Акциони план јачања система социјалне 
заштите инклузије у граду  Приједору са 
фокусом на расељена лица и повратнике 2016 
– 2017.година 
Обрађивач: Одјељење за друштвене  
                        дјелатности, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

29. Информација о пружању правне помоћи у 
2015.години,  
Обрађивач: Одјељење за друштвене  
                        дјелатности, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

30. Информација о раду културно-умјетничких 
друштава за 2015.годину, 
Обрађивач: Одјељење за друштвене  
                        дјелатности, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

31. Информација  о броју уписа у матичне књиге 
рођених, вјенчаних  и умрлих на подручју 
града Приједора у 2015.години, 
Обрађивач: Одјељење за општу управу, 
Предлагач: Градоначелник. 
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II – Април – Јуни 2016.године 
 

1. Приједлог Одлука о наградама и 
признањима 

- Плакета града, 
- Повеља почасног грађанина, 
- Награда града, 

Обрађивач: Комисија за награде и признања, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

2. Извјештај о извршењу буџета града 
Приједора за период јануар –  децембар 
2015.године, 
 Обрађивач: Одјељење за финансије, 
 Прелагач: Градоначелник. 
 

3. Приједлог Одлуке о вреловодној и 
топловодној мрежи и испоруци топлотне 
енергије. 
Обрађивач:  
Одјељење за стамбено комуналне послове и 
заштиту животне средине   и Топлана а.д. 
Приједор, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

4. Приједлог Закључка о утврђивању Нацрта 
Регулационог плана пословне зоне „Балтин 
Баре“ – Секција 1 и Секција 2, 
Обрађивач: Одјељење за просторно уређење, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

5. Приједлог Закључка о утврђивању Нацрта 
Регулационог плана дијелова насеља Доња 
Пухарска и урије I Фаза – Секција 3,  
Обрађивач: Одјељење за просторно  уређење, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

6. Приједлог Рјешења о именовању Савјета за 
израду Зонинг плана јужног дијела урбаног 
подручја Приједора,  
Обрађивач: Одјељење за просторно  уређење, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

7. Извјештај о раду Одбора за жалбе града 

Приједора за 2015. годину, 

Обрађивач: Одбор за жалбе и Одсјек за  
          опште послове, 

Предлагач: Градоначелник. 
 

8. Извјештај о пословању јавних комуналних 
предузећа у 2015. години  

- АД „Топлана“ Приједор,  
- АД „Градска тржница“ Приједор,  
- АД „Водовод“ Приједор,  

- АД „Комуналне услуге“ Приједор, 
Обрађивач :  
Одјељење за привреду и пољопривреду и 
Јавна предузећа,  
Предлагач : Градоначелник. 
 

9. Извјештај о раду Туристичке организације 
града Приједор за 2015.годину, 
Обрађивач:  
Одјељење за привреду и пољопривреду и 
Туристичка организација  града Приједора, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

10. Информација о раду  ЈУ Завода за 
запошљавање РС, Филијала Приједор у 
2015.години, 
Обрађивач:  
Одјељење за привреду и пољопривреду и 
Завод за запошљавање  РС , Филијала 
Приједор, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

11. Извјештај о пословању „Аутотранспорт 
Приједор“ а.д. Приједор за 2015.годину  
Обрађивач:  
Одјељење за привреду и пољопривреду и 
„Аутотранспорт   Приједор“ а.д Приједор, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

12. Извјештај о пословању ЈУ Завод за изградњу 
града „Приједор“ за  2015.годину, 
Обрађивач: Одјељење за привреду и  

         пољопривреду, 
Предлагач: Градоначелник. 

 

13. Информација о пословању привредних 
субјеката града Приједора за     2015.годину, 
Обрађивач: Одјељење за привреду и  

         пољопривреду, 
Предлагач: Градоначелник 
 

14. Извјештај о реализацији Плана капиталних 
инвестиција града Приједора  2015-
2017.година за 2015.годину, 
Обрађивач:  
Одјељење за привреду и пољопривреду и 
Комисија за израду Плана капиталних 
инвестиција, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

15. Извјештај о раду здравствених и социјалних 
установа на подручју града      Приједора у 
2015.години, 

- ЈУ Дом здравља Приједор, 
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- ЈУ Градска апотека Приједор, 
- ЈУ Центар за социјални рад Приједор, 
- ГО Црвени крст Приједор, 

Обрађивач:  
Одјељење за друштвене дјелатности, 
директори јавних установа, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

16. Извјештај о раду установа културе  у 
2015.години,  

- ЈУ Народна библиотека „Ћирило и Методије“  
- ЈУ Музеј Козаре Приједор 
- ЈУ Позориште „Приједор“ Приједор 
- ЈУ Галерија   96   Приједор 
- ЈУ Центар за приказивање филмова  

Обрађивач:  
Одјељење за друштвене дјелатности, 
директори установа културе,                                                                                  
Предлагач: Градоначелник. 

 
17. Извјештај о раду ИПЦ „Козарски вјесник“ 

Приједор за 2015.годину, 
Обрађивач:  
Одјељење за друштвене дјелатности и 
директор ИПЦ „Козарски вјесник“ Приједор, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

18. Извјештај о раду ЈУ Спортска дворана 
„Младост“ Приједор за 2015.годину, 
Обрађивач:  
Одјељење за друштвене дјелатности и 
директор ЈУ СД „Младост“ Приједор, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

19. Извјештај о извршењу  Одлуке о допунским 
правима ратних  војних  инвалида, породица 
погинулих и умрлих бораца,  
Обрађивач: Одјељење за борачко-инвалидску  
                       заштиту, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

20. Информација о раду Савјета мјесних 
заједница у 2015.години, 
Обрађивач: Одсјек за мјесне заједнице, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

21. Информација о раду Правобранилаштва 
Републике Српске, сједиште   замјеника 
Приједор у 2015.години, 
Обрађивач: 
Правобранилаштво Републике Српске, 
сједиште замјеника Приједор, 
Предлагач: Градоначелник. 

22. Информација о раду Центра јавне 
безбједности Приједор у 2015.години, 
Обрађивач: Центар јавне безбједности  
                        Приједор, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

23. Информација о стању криминалитета, јавног 
реда и мира и безбједности саобраћаја од 
01.07.-31.12.2015. године, 
Обрађивач: Центар јавне безбједности  

       Приједор, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

24. Извјештај о реализацији Програма изградње 
и одржавања јавне расвјете на подручју 
Града Приједора за 2015. годину, 
Обрађивач: Одјељење за стамбено-комуналне  
                    послове и заштиту животне средине 
Предлагач: Градоначелник. 
 

25. Информација о степену започете изградње 
канализационог система, те плановима 
градње нових канализационих система на 
подручју Града Приједора, 
Обрађивач: Одјељење за стамбено-комуналне  
                    послове и заштиту животне средине 
Предлагач: Градоначелник. 

 
III – Јули – Септембар 2016.године 
 
1. Извјештај о извршењу буџета Града Приједора 

за период јануар – јуни    2016.године,  
Обрађивач: Одјељење за финансије, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

2. Приједлог Одлуке о доношењу Регулационог 
плана простора уз корита  ријека Сане и 
Гомјенице на урбаном подручју Приједора – 
Секција 1 и  Секција 2, 
Обрађивач: Одјељење за просторно уређење, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

3. Приједлог Одлуке о доношењу Регулационог 
плана пословне зоне „Балтин Баре“ - Секција 1 
и Секција 2, 

        Обрађивач: Одјељење за просторно уређење, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

4. Приједлог Одлуке о приступању изради 
Урбанистичког плана Љубије –  2016. – 
2036.година, 
Обрађивач: Одјељење за просторно уређење, 
Предлагач: Градоначелник. 
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5. Приједлог Одлуке о приступању изради 
Регулационог плана Бенковац, 

        Обрађивач: Одјељење за просторно уређење, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

6. Информација о стању судских предмета у 
којима се као једна од страна у спору 
појављује Град Приједор за 2015. годину, 
Обрађивач: Стручна служба Скупштине града и  
                        Градоначелника, 
Предлагач: Градоначелник.  
 

7. Информација о раду Пореске управе РС 
Подручни центар Приједор у 2015.години, 
Обрађивач:  
Одјељење за привреду и пољопривреду и 
Пореска управа РС, ПЦ Приједор, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

8. Информација о стању запослености и 
незапослености на подручју града   Приједора 
у 2015.години,  
Обрађивач:  
Одјељење за привреду и пољопривреду и 
Завод за запошљавање РС, филијала Приједор, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

9. Информација о раду и утрошку средстава 
спортских клубова у 2015.години, 
Обрађивач: Одјељење за друштвене  
                        дјелатности                              
Предлагач: Градоначелник. 
 

10. Извјештај о стипендирању ученика и студената 
у школској 2015/2016.години и награђивање 
најуспјешнијих наставника и ученика у 
основним и средњим школама, 
Обрађивач: Одјељење за друштвене  
                       дјелатности  
Предлагач: Градоначелник. 
 

11. Насиље у породици са посебним акцентом на 
заштити и збрињавау жртве, 
Обрађивач:  
Одјељење за друштвене дјелатности и Центар 
за социјални рад, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

 
 
 
 

IV – Октобар – Децембар 2016.године 
 

1. Нацрт Одлуке о измјени Одлуке о усвајању 
буџета града Приједора за  2016.годину, 
Обрађивач: Одјељење за финансије, 
Предлагач: Градоначелник. 

 
2. Нацрт Одлуке о измјени Одлуке о извршењу 

буџета града Приједора за 2016.годину, 
Обрађивач: Одјељење за финансије, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

3. Приједлог Одлуке о измјени Одлуке о 
усвајању буџета града Приједора за 
2016.годину, 
Обрађивач: Одјељење за финансије, 
Предлагач: Градоначелник. 

 
4. Приједлог Одлуке о измјени Одлуке о 

извршењу буџета града Приједора за 
2016.годину, 
Обрађивач: Одјељење за финансије, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

5. Нацрт Одлуке о усвајању буџета града 
Приједора за 2017.годину, 
Обрађивач: Одјељење за финансије, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

6. Нацрт Одлуке о  извршењу буџета града 
Приједора за 2017.годину, 
Обрађивач: Одјељење за финансије, 
Предлагач: Градоначелник. 

 
7. Приједлог Одлуке о усвајању буџета града 

Приједора за 2017.годину, 
Обрађивач: Одјељење за финансије, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

8. Приједлог Одлуке о  извршењу буџета града 
Приједора за 2017.годину, 
Обрађивач: Одјељење за финансије, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

9. Приједлог Одлуке о  утврђивању пореске 
стопе за опорезивање   непокретности на 
подручју града Приједора за 2017.годину, 
Обрађивач: Одјељење за финансије, 
Предлагач: Градоначелник. 
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10. Приједлог Омладинске политике града 

Приједора за период 2016-2020. година, 
Обрађивач:  
Одјељење за друштвене дјелатности и 
Омладински савјет Приједор, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

11. Приједлог Одлуке о доношењу  Регулационог 
плана дијелова насеља Доња Пухарска и Урије 
II фаза – Секција 3,    
Обрађивач: Одјељење за просторно уређење, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

12. Приједлог Рјешења о именовању Савјета за 
израду Урбанистичког плана Љубије 2016 – 
2036.година, 
Обрађивач: Одјељење за просторно уређење, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

13. Приједлог Рјешења о именовању Савјета за 
израду Регулационог плана  Бенковац,  
Обрађивач: Одјељење за просторно уређење, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

14. Извјештај о раду ЈУ Дјечијег вртића „Радост“ 
Приједор за школску 2015/2016.годину, 
Обрађивач:  
Одјељење за друштвене дјелатности и 
директор ЈУ Дјечијег вртића „Радост“ Приједор 
Предлагач: Градоначелник. 
 

15. Информација о школској 2015/2016. години са 
приједлогом мјера за побољшање васпитно-
образовног процеса, 
Обрађивач: Одјељење за друштвене  
                        дјелатности, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

16. Информација о избору и реализацији  
пројеката омладинског сектора Града 
Приједора у 2016.години, 
Обрађивач:  
Одјељење за друштвене дјелатности, 
Омладински савјет Приједор и Комисија за 
младе, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

17. Информација о избору и реализацији 
пројеката невладиних организација у 
2016.години, 
Обрађивач: Одјељење за друштвене  
                        дјелатности, 
Предлагач: Градоначелник. 

18. Приједлог Одлуке о избору приоритетних 
области за финансирање  пројеката удружења 
и фондација у 2017.години; 
Обрађивач: Одјељење за друштвене  
                        дјелатности, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

19. Приједлог Одлуке о именовању доктора 
мртвозорника у 2017.години, 
Обрађивач: Одјељење за друштвене  
                        дјелатности,  
Предлагач: Градоначелник. 
 

 
III  ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ СКУПШТИНЕ ГРАДА 

 
 Скупштина Града Приједора ће за планирани 
период, односно у 2016. години, на основу 
захтјева одборника, политичких партија и 
странака те других субјеката који креирају 
политику локалне заједнице покренути питања 
и по потреби одржати тематске сједнице 
Скупштине Града из области гдје  је Град 
надлежан да их уређује и дјелује у складу са 
Законом. 
       У току календарске године, Центар јавне 
безбједности Приједор поднијеће  
информацију о безбједносној ситуацији на 
подручју Града Приједора. 

 
IV   МЈЕРЕ ЗА ИЗВРШЕЊЕ ПРОГРАМА           
                                                               
 Обавеза свих носилаца активности и 
задатака при реализацији овог Програма а у 
циљу ефикаснијих припрема сједница 
Скупштина: 
 

 да материјали буду стручно обрађени у складу 
са Законом и другим општим актима, те 
припремљени у довољном броју примјерака, са 
јасно назначеним и образложеним разлозима и 
циљевима, писани језички и граматички јасним 
ријечима, уз појашњење свих стручних израза,  
 

 да материјале претходно доставе на 
разматрање  овлаштеном предлагачу, а након 
тога, у случају да то буде потребно, са 
извршеним исправкама, измјенама и допунама, 
најкасније 10 дана прије одржавања сједнице, 
доставе материјале Одсјеку за 
административне послове Скупштине ради 
благовремене доставе и дистрибуције 
материјала за засједање Скупштине Града како 
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би Скупштина могла одржавати сједнице према 
Програму, 
 

 да материјале разматрају радна тијела 
Скупштине Града из своје надлежности те 
мишљења о истим доставе Скупштини. 

 
Овај Програм ће се доставити свим 

носиоцима активности и задатака, као и свим 
другим субјектима заинтерсованим за његово 
праћење и реализацију. 

 
 

Број: 01-022-7/16 ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор, СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 17.02.2016. год. Сеад Јакуповић, с.р. 

 
2. 

У складу са чланом 38. став (2) Закона о 
уређењу простора и грађењу („Службени гласник 
Републике Српске“ број: 40/13, 106/15), члана 30. 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“ број: 101/04, 42/05, 118/05 и 
98/13) и члана 40. Статута града Приједора 
(„Службени гласник Града Приједора“ број: 5/15), 
Скупштина града Приједора на XXXIII сједници 
одржаној дана 17.02. 2016.године, донијела је 
 

О Д Л У К У 
о  доношењу Регулационог плана зоне уз 

магистрални пут М-4 Приједор – Бањалука  
и дијела насеља Орловача 

 
I 

Доноси се Регулациони план зоне уз 
магистрални пут М-4 Приједор – Бањалука и дијела 
насеља Орловача  (у даљем тексту: План).  

Границе простора који је обухваћен Планом 
одређене су у графичком дијелу елабората Плана.   

 
 

II 
Елаборат Плана састоји се од Текстуалног и 

Графичког дијела (Књига 1) и Посебног дијела 
(Књига 2). 
 
ТЕКСТУАЛНИ ДИО ПЛАНА САДРЖИ (Књига 1): 
 
А.ПРИПРЕМА 
Б. АНАЛИЗА И ОЦЈЕНА СТАЊА: 
В. ПРОБЛЕМИ РАЗВОЈА И УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА 
Г. ЦИЉЕВИ 
Д. Програм (концепција  развоја) 

Ђ. План 
I  Организација  простора  
II Становање  
III Привредне дјелатности 
IV  Јавне  службе  и  друштвене  дјелатности 
V  Парцелација , регулационе и грађевинске линије  
VI Општи  урбанистичко технички услови 
VII Инфраструктура  
VIII  Биланси  површина 
IX   Заштита  животне средине  
Е.ОДРЕДБЕ  И  СМЈЕРНИЦЕ  ЗА  ПРОВОЂЕЊЕ  ПЛАНА  
Ж. ОРЈЕНТАЦИОНИ  ПРЕДРАЧУН  ТРОШКОВА  
      УРЕЂЕЊА  
З.СПИСАК  КООРДИНАТА  ЛОМНИХ  ТАЧАКА  
 
ГРАФИЧКИ ДИО ПЛАНА САДРЖИ (Књига 1): 
 

- Карте стања: 
 

1. Постојеће стање изграђености са 
границом обухвата  

R  1:1000 

2. Постојећи план парцелације  R  1:1000 
3. Карта власништва над земљиштем R  1:1000 
4. Намјена површина по зонама R  1:1000 
5. Постојећа функционална 

организација 
R  1:1000 

6. Инжењерскогеолошка, 
хидрогеолошка  и сеизмолошка 
карта 

R  1:1000 

7.  Синхрона мрежа постојећих 
инфраструктурних система 

R  1:1000 

   
- Карте планираног рјешења:  

      
1. Граница обухвата са планом 

организације простора   
R 1:1000,  

2. План парцелације  R 1:1000  
3. План организације простора по 

зонама-намјена површина 
R 1:1000 

4. План организације јавних 
површина и објеката са планом 
уређења зелених површина 

R 1:1000 

5. План саобраћаја R 1:1000  
6. План хидротехничких 

инсталација  
R 1:1000 

7. Електроенергетика R 1:1000 
8. Телекомуникације R 1:1000 
9. Термоенергетика R 1:1000 
10.  Синхрони план инфраструктуре R 1:1000 
11. План регулационих и 

грађевинских линија  
R 1:1000  

12. План уклањања објеката R 1:1000 
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ПОСЕБАН ДИО  (Књига 2) 
 
Текстуални  дио : 
- Валоризација  постојећег  грађевинског  фонда -
појединачни  листови  
Графички  дио :  
- Валоризација  постојећег  грађевинског  фонда 
према  бонитету и према  намјени  
 

III 
Елаборат Плана израђен је у  ЈП „Завод за 

изградњу града“ Приједор, у мјесецу јануару 
2016.године, прилог је и саставни дио ове Одлуке.  
 

IV 
              План се излаже на стални јавни увид код 
градског органа управе, надлежног за послове 
просторног уређења. 
 

V 
               О провођењу ове Одлуке стараће се орган 
из тачке IV ове Одлуке. 

 
VI 

              Ступањем на снагу ове Одлуке, престају да 
важе дијелови планских рјешења из Измјене дијела 
Регулационог плана сервисно-услужне и радне зоне 
уз магистрални пут Приједор – Бањалука и радне и 
стамбене зоне „Свале“ (Сл. гласник Општине 
Приједор бр. 3/08) за дијелове подручја који су 
укључени у границе обухвата овог Плана. 
              Планско рјешење Плана усаглашено је са 
Урбанистичким планом Приједора 2012-2032. 
године као стратешким документом просторног 
уређења вишег реда који је у међувремену донесен.  
 

VII 
                Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања  у „Службеном гласнику Града 
Приједора“ . 
 
 
Број: 01-022-8/16 ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор, СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 17.02.2016. год. Сеад Јакуповић,с.р. 
 
 
3. 

На основу члана 43. став 1. Закона о уређењу 
простора и грађењу  („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 40/13 и 106/15) и члана 40. Статута 
Града Приједора („Службени гласник Града 
Приједора“, број: 5/15), Скупштина  града  

Приједора  на XXXIII сједници одржаној дана 
17.02.2016. године, донијела је 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е  
о именовању  Савјета за израду  

Регулационог плана простора уз корита ријека Сана 
и Гомјеница на урбаном подручју Приједора – 

Секција 1 и Секција 
 

 
I 

Образује се Савјет за израду Регулационог 
плана простора уз корита ријека Сане и Гомјенице 
на урбаном подручју Приједора – Секција 1 и 
Секција 2 
 

II 
У Савјет се именују: 
 

1. Ћопић Драгана, дипл.инж.арх. 
2. Матановић Горан, дипл.инж.грађ. 
3. Јефтић Александар, дипл.инж.саобр. 
4. Шарић Радан, геод.техн. 
5. Гламочанин Милан, Одсјек за МЗ 
6. Драган Бојановић, одборник 
7. Јован Лукић, одборник 
8. Торбица Здравко, одборник. 

 
III 

Задатак Савјета дефинисан је чланом 43. 
став 2. Закона о уређењу простора и грађењу  
(„Службени  гласник Републике Српске“, број: 40/13 
и 106/15). 

IV 
Ово Рјешење ступа на снагу даном 

објављивања у „Службеном гласнику Града 
Приједора“. 

 
V 

  Доношењем овог Рјешења, ставља се ван 
снаге Рјешење бр. 01-111-186/11 од 
12.12.2011.године 
 
 
Број: 01-111-22/16 ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор, СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 17.02.2016. год. Сеад Јакуповић, с.р. 
 
 
4. 

На основу члана 43. став 1. Закона о уређењу 
простора и грађењу  („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 40/13 и 106/15) и члана 40. Статута 
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Града Приједора („Службени гласник Града 
Приједора“, број: 5/15), Скупштина  града  
Приједора  на XXXIII сједници одржаној дана 
17.02.2016. године, донијела је 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е  
о именовању  Савјета за израду  

Регулационог плана дијелова насеља Доња 
Пухарска и Урије -  II Фаза (Секција 3) 

 
I 

        Образује се Савјет за израду Регулационог 
плана дијелова насеља Доња Пухарска и Урије -  II 
Фаза (Секција 3) 
 

II 
У Савјет се именују: 
 

1. Париповић Буде, дипл.инж.арх. 
2. Обрадовић Славиша, дипл.инж.грађ. 
3. Јефтић Александар, дипл.инж.саобр. 
4. Шарић Радан, геод.техн. 
5. Гамочанин Милан, Одсјек за МЗ 
6. Владо Радић, одборник 
7. Александар Миљуш, одборник 
8. Кос Винко, одборник. 

 
 

III 
Задатак Савјета дефинисан је чланом 43. 

став 2. Закона о уређењу простора и грађењу  
(„Службени  гласник Републике Српске“ број: 40/13 
и 106/15). 

 
IV 

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

 
V 

Доношењем овог Рјешења, ставља се ван 
снаге Рјешење бр. 01-111-187/11 од 
12.12.2011.године 
 
 
Број: 01-111-23/16 ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор, СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 17.02.2016. год. Сеад Јакуповић, с.р. 
 
 
5. 

На основу члана 18. Закона о систему јавних 
служби (“Службени гласник Републике Српске” број 

68/07) и члана 40. Статута Града Приједора 
(“Службени гласник Града Приједора” број 5/15), те 
члана 146. Пословника Скупштине Града Приједора- 
пречишћен текст (“Службени гласник Града 
Приједора” број: 2/13) и приједлога Комисије за 
избор и именовања, Скупштина Града Приједора  на 
XXXIII сједници одржаној дана 17.02.2016. године 
донијела је 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о разрјешењу директора Позоришта "Приједор" у 

Приједору 
 
 

1. ЗОРАН БАРОШ, дипломирани филолог 
разрјешава се дужности  директора Позоришта 
"Приједор" у Приједору, ради истека мандата. 

 
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у "Службеном гласнику града 
Приједора". 

 
 
Број: 01-111-24/16 ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор, СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 17.02.2016. год. Сеад Јакуповић, с.р. 
 
 
6. 

На основу члана 18. Закона о систему јавних 
служби ("Службени гласник РС" број: 68/07 и 
109/12), члана 26. Закона о позоришној дјелатности 
(„Службени гласник РС“ број: 25/02 и 109/11)  и 
члана 40. Статута града Приједора ("Службени 
гласник града Приједора", број: 5/15), те члана 146. 
Пословника Скупштине града Приједора- 
пречишћен текст ("Службени гласник града 
Приједора" број: 2/13) а на приједлог Управног 
одбора Позоришта „Приједор“, Скупштина града 
Приједора  на XXXIII сједници одржаној дана  
17.02.2016. године донијела је 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању директора Позоришта „Приједор“ у 

Приједору   
 
 

1. ЗОРАН БАРОШ, дипл. филолог из Приједора, 
именује се за директора Позоришта 
„Приједор“ у Приједору,  на период од 4 
(четири) године. 
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2. Ово Рјешење ступа на снагу даном 

објављивања у "Службеном гласнику града 
Приједора". 
 

 
Број: 01-111-25/16 ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор, СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 17.02.2016. год. Сеад Јакуповић, с.р. 
 

 

7. 

На  основу члана 40. Статута Града  
Приједора  ("Службени гласник Града Приједора", 
број: 5/15) и члана 145. Пословника Скупштине 
Града  Приједора – пречишћен текст ("Службени 
гласник Града Приједора“ број: 2/13), разматрајући 
Акциони плана јачања система социјалне заштите и 
инклузије у граду Приједору са фокусом на 
расељена лица и повратнике за 2016-2017. годину, 
Скупштина града Приједора на XXXIII сједници 
одржаној дана 17.02.2015.године, донијела је  
 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Усваја се Акциони плана јачања система 
социјалне заштите и инклузије у граду 
Приједору са фокусом на расељена лица и 
повратнике за 2016-2017. годину. 
 

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

 
 

Број: 01-022-9/16 ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор, СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 17.02.2016. год. Сеад Јакуповић, с.р. 
 
 

8. 
На  основу члана 40. Статута Града  

Приједора  ("Службени гласник Града Приједора", 
број: 5/15) и члана 145. Пословника Скупштине 
Града  Приједора – пречишћен текст ("Службени 
гласник Града Приједора“ број: 2/13), разматрајући 
Информацију о реализацији Програма кориштења 
средстава за унапријеђење пољопривредне 
производње за 2015. годину, Скупштина града 
Приједора на XXXIII сједници одржаној дана 
17.02.2015.године, донијела је 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Усваја се Информација о реализацији 
Програма кориштења средстава за 
унапријеђење пољопривредне производње у 
2015. години. 
 

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

 
 

Број: 01-022-10/16 ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор, СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 17.02.2016. год. Сеад Јакуповић, с.р. 
 

9. 
На основу члана 40. Статута Града Приједора 

(„Службени гласник Града Приједора“, број: 5/15) и 
члана 145. Пословника Скупштине Града Приједора 
– пречишћен текст („Службени гласник Града 
Приједора“, број: 2/13) разматрајући  Информацију 
о реализацији Програма кориштења средстава за 
подстицај у предузетништву, малим и средњим 
предузећима у 2015.години, Скупштина Града 
Приједора на  XXXIII  сједници одржаној дана 
17.02.2016.године, донијела je 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

1.  Усваја се Информацијa о реализацији 
Програма кориштења средстава за подстицај у 
предузетништву, малим и средњим 
предузећима у 2015.години. 
 

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

 
 

Број: 01-022-11/16 ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор, СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 17.02.2016. год. Сеад Јакуповић, с.р. 
 
 
10. 

На основу члана 40. Статута Града Приједора 
(„Службени гласник Града Приједора“, број: 5/15) и 
члана 145. Пословника Скупштине Града Приједора 
– пречишћен текст („Службени гласник Града 
Приједора“, број: 2/13) разматрајући  Извјештај о 
раду Фондације за развој „Приједор“ за 
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2015.годину, Скупштина Града Приједора на  XXXIII  
сједници одржаној дана 17.02.2015.године, 
донијела je 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

1.  Усваја се Извјештај о раду Фондације за 
развој „Приједор“ за 2015.годину. 
 

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

 
Број: 01-022-12/16 ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор, СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 17.02.2016. год. Сеад Јакуповић, с.р. 
 

 
11. 

На  основу члана 40. Статута града  
Приједора  ("Службени гласник Града Приједора" , 
број: 5/15) и члана 145. Пословника Скупштине 
Града  Приједора – пречишћен текст ("Службени 
гласник Града Приједора“ број: 2/13), разматрајући 
Информацију о раду Правобранилаштва Републике 
Српске – Сједиште замјеника Приједор за 2015. 
годину, Скупштина Града Приједора на XXXIII 
сједници одржаној дана 17.02.2016.године, 
донијела је 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Усваја се Информација о раду 
Правобранилаштва Републике Српске – 
Сједиште замјеника Приједор за 2015. годину. 
 

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

 
 

Број: 01-022-13/16 ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор, СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 17.02.2016. год. Сеад Јакуповић, с.р. 
 

 
12. 

На  основу члана 40. Статута града  
Приједора  ("Службени гласник Града Приједора" , 
број: 5/15) и члана 145. Пословника Скупштине 
Града  Приједора – пречишћен текст ("Службени 
гласник Града Приједора“ број: 2/13), разматрајући 
Информацију о раду Правобранилаштва Републике 

Српске – Сједиште замјеника Приједор за 2015. 
годину, Скупштина Града Приједора на XXXIII 
сједници одржаној дана 17.02.2016.године, 
донијела је 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Да се припреми за једну од наредних 
сједница Скупштине Града Приједора 
припреми Информација о стању предмета, 
односно спорова који се односе на пословне 
просторе за које привредно друштво 
„Тргопродаја“ а.д. Приједор подноси захтјеве 
за признавање права својине по основу 
одредби члана 8а. Закона о приватизацији 
државног капитала у предузећима. 
 
 

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

 

Број: 01-022-14/16 ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор, СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 17.02.2016. год. Сеад Јакуповић, с.р. 
 

 
13. 

На  основу члана 40. Статута града  
Приједора  -("Службени гласник Града Приједора" , 
број: 5/15) и члана 145. Пословника Скупштине 
Града  Приједора – пречишћен текст ("Службени 
гласник Града Приједора“ број: 2/13), разматрајући 
Информацију о раду ЈУ Завод за запошљавање 
Републике Српске – Филијала Приједор за 2015. 
годину, Скупштина Града Приједора на XXXIII 
сједници одржаној дана 17.02.2016.године, 
донијела је  
 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Усваја се Информација о раду ЈУ Завод за 
запошљавање Републике Српске – Филијала 
Приједор за 2015. годину. 

 
2. Овај Закључак ступа на снагу даном 

објављивања у „Службеном гласнику Града 
Приједора“. 
 
 

Број: 01-022-15/16 ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор, СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 17.02.2016. год. Сеад Јакуповић, с.р. 
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14. 
РЕФЕРАТИ ИЗ ИМОВИНСКО – ПРАВНЕ ОБЛАСТИ 
 
 На основу одредаба члана 137. Закона о 
стварним правима („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 124/08, 58/09, 95/11 и 60/15), члана 
40. Статута Града Приједорa („Службени гласник 
Града Приједорa“, број: 5/15) и члана 140. 
Пословника Скупштине Града Приједорa – 
пречишћен текст („Службени гласник Града 
Приједорa“, број:2/13), Скупштина Града Приједорa 
на  XXXIII сједници, одржаној 17.02. 2016. 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. 4107/2,  к.о. Приједор 2, површине 23 м2 

и 
- к.ч.бр. 4107/3 к.о. Приједор 2,  површине 16 м2, 

уписане у посједовни лист 2522, као посјед 
Радојчић Ђуре Драгана са дијелом 1/1.   
 
Према подацима земљишне књиге: 
- к.ч.бр. 727/14, у површини од 23 м2 и 
- к.ч.бр. 727/529, у површини од 16 м2, 

 уписане у зк извод број 2179 к.о. СП 
Приједор, као својина Радојчић Ђуре Драгана 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, 95/11 и 
60/15) са Радојчић Драганом закључи уговор о 
преносу права својине и посједа на 
непокретностима из тачке 1. на Град Приједор, без 
накнаде. 
 

III 
Ова Oдлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града 
Приједорa“. 

 

 
Број: 01-022-16/16 ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор, СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 17.02.2016. год. Сеад Јакуповић, с.р. 

*  *  * 

  На основу одредаба члана 286. Закона о 
стварним правима („Службени гласник Републике 
Српске“, број:124/08, 58/09, 95/11 и 60/15), члана 
40. Статута града Приједорa („Службени гласник 
града Приједорa“, број: 5/15) и члана 140. 
Пословника Скупштине града Приједорa – 
пречишћен текст („Службени гласник града 
Приједорa“, број: 2/13), Скупштина града Приједорa 
на XXXIII сједници, одржаној 17.02.2016. године,  
донијела  је 
 

ОДЛУКУ 
 о измјени Одлуке о оснивању права грађења 

 
I 

Мијења се тачка 4. Одлуке Скупштине Града 
Приједорa, број: 01-022-114/14 од 
29.10.2014.године, којом је основано право грађења 
у корист привредног друштва „Паспаљ комерц“ доо 
Приједор, на следећи начин: 

 
Носилац права грађења је дужан да 

кориснику непокретниости - привредном друштву 
„Аутотранспорт“ ад Приједор, плаћа мјесечну 
накнаду у износу од 1.000,00 КМ. 

 
II 

 Даје се  сагласност Градоначелнику града 
Приједора да, у циљу регулисања међусобних права 
и обавеза уговорних страна, закључи Анекс Уговора 
о оснивању права грађења са привредним 
друштвом „Паспаљ комерц“ доо Приједор. 
 

III 
Ова Oдлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику града 
Приједора“. 
 
 
Број: 01-022-17/16 ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор, СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 17.02.2016. год. Сеад Јакуповић, с.р. 
 
 

*  *  * 

 На основу одредаба члана 348. Закона о 
стварним правима („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 124/08, 58/09, 95/11 и 60/15), члана 
40. Статута града Приједора („Службени гласник 
Града Приједора“, број: 5/15) и члана 140. 
Пословника Скупштине Града Приједора – 
пречишћен текст („Службени гласник Града 
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Приједора“, број: 2/13), Скупштина Града Приједора 
на XXXIII сједници, одржаној 17.02.2016. 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 изградње 
станице за снабдјевање горивом моторних возила 
на постојећој локацији уз уклањање старих објеката 
и задржавање постојећих резервоара са пратећим 
садржајима на углу ул. Славка Родић и Фрање Клуза 
у Приједору, привреднoм друштву „Нешковић“ доо 
Бијељина, и то грађевинског земљишта: 
 Према подацима катастарског операта земљишта 
означено са: 
-к.ч.бр. 1621/257, у површини од 1.286 м2, 
уписано у пл.бр. 3064 к.о Приједор 2, као посјед 
Града Приједор са дијелом 1/1. 
 
Према подацима земљишне књиге, некретнине су 
означене са: 
- к.ч.бр.727/523, у површини од 1.286 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,  
95/11 и 60/15), закључи купопродајни уговор са 
привредним друштвом „Нешковић“ доо 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 
Приједора“. 
 
 
Број: 01-022-18/16 ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор, СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 17.02.2016. год. Сеад Јакуповић, с.р. 
 

*  *  * 

 На основу одредаба члана 137. Закона о 
стварним правима („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 124/08, 58/09, 95/11 и 60/15), члана 
40. Статута Града Приједор („Службени гласник 
Града Приједорa“, број: 5/15) и члана 140. 
Пословника Скупштине Града Приједорa – 
пречишћен текст („Службени гласник Града 
Приједорa“, број: 2/13), Скупштина Града Приједорa 
на XXXIII сједници, одржаној 17.02.2016. 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. 3648/10, у површини од 340 m2, 
- к.ч.бр. 3650/6, у површини од 400 m2, 
- к.ч.бр. 3650/7, у површини од 330 m2, 
- к.ч.бр. 3650/8, у површини од 400 m2, 
- к.ч.бр. 3653/9, у површини од 267 m2, 
- к.ч.бр. 3657/2, у површини од 383 m2, 
Све уписане у пл.бр. 2358  к.о. Приједор 2, као 

посјед Млинарски Фрање Јосипа са дијелом 1/1.   
 

Према подацима земљишне књиге: 
- к.ч.бр. 165/21, у површини од 340 m2, 
- к.ч.бр. 165/12, у површини од 400 m2, 
- к.ч.бр. 165/13, у површини од 400 m2, 
Уписане у зк.ул.бр.645 к.о. Приједор, као својина 

Млинарски Фрање Јосипа са дијелом 1/1. 
- к.ч.бр. 165/7, у површини од 350 m2, 
Уписана у зк.ул.бр. 575 к.о. приједор, као 

својина Млинарски Фрање Јосипа са дијелом 1/1. 
- к.ч.бр. 165/31, у површини од 267 m2, 
- к.ч.бр. 100/10, у површини од 383 m2, 
Уписане у зк.ул.бр. 165 к.о. Приједор, као 

својина Млинарски Фрање Јосипа 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, 95/11 и 
60/15) са Млинарски Јосипом закључи уговор о 
преносу права својине и посједа на 
непокретностима из тачке 1. на Град Приједор, без 
накнаде. 
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III 

Ова Oдлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику Града 
Приједорa“. 
 
Број: 01-022-19/16 ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор, СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 17.02.2016. год. Сеад Јакуповић, с.р. 
 
 
 
АКТИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
 
1. 

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 
77. Статута града Приједора  ("Службени гласник 
града Приједора", број: 5/15), Градоначелник 
Приједора, доноси 
 

О Д Л У К А 
  

1. Одобравају се новчана средства у износу од 
37.853,09 КМ,  Министарству здравља и 
социјалне заштите Републике Српске за 
реализацију пројекта „Јачање здравственог 
сектора (HSEP) – санација објекта амбуланте 
Омарска Дома здравља Приједор. 

 
2. Средства из тачке 1. ове одлуке, исплатити 

као прву рату у висини од 40%, од укупно 
предвиђених средстава од 94.632,73 КМ, из 
Буџета града Приједора, са  економског кода 
415200 Учешће у трошковима породичне 
медицине по пројектима из стратегије, 
позиција број 189,на жиро рачун број:562-
099-80234717-97, отворен код НЛБ Развојне 
банке, а на основу акта Министарства 
здравља и социјалне заштите РС, број: 
11/06-500-853/15 од 31.12.2015.године. 

 
 

3.  Ова одлука ступа на снагу даном доношења, 
а за реализацију истe задужује се Одјељење 
за финансије и биће објављена у 
„Службеном гласнику града Приједора“. 

 
 
Број: 02-40-58/16 ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Приједор Марко Павић, с.р. 
Датум: 22.01.2016.године  
             

2. 
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 
77. Статута града Приједора  ("Службени гласник 
града Приједора", број: 5/15), Градоначелник 
Приједора,     доноси 
 

О Д Л У К У 
 
 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: 02-40-2726/15 ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Приједор Марко Павић, с.р. 
Датум: 25.11.2016.године  
 
3. 

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 
77. Статута града Приједора  ("Службени гласник 
града Приједора", број: 5/15), Градоначелник 
Приједора,     доноси 
 

О Д Л У К У 
 

 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 2016.години, како слиједи: 

- износ од 20.000,00 КМ за Козарски вјесник, а 
- износ од 10.000,00 КМ за Радио телевизију  
   Приједор. 
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 2. Средства из тачке 1. ове одлуке исплатити 
из Буџета града Приједора, са економског кода 
415200 Учешће у финансирању јавних медија, број 
позиције 166,  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: 02-40-68/16 ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Приједор Марко Павић, с.р. 
Датум: 26.01.2016.године  
           
 
4. 

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 
77. Статута града Приједора  ("Службени гласник 
града Приједора", број: 5/15), Градоначелник 
Приједора,     доноси 
 

О Д Л У К У 
 

 1. Одобравају се новчана средства у укупном 
износу од 40.000,00 КМ, ИПЦ „Козарски вјесник“ 
Приједор за суфинансирање трошкова рада ових 
медијских кућа у 2015.години, како слиједи: 

- износ од 30.000,00 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: 02-40-2882/15 ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Приједор Марко Павић, с.р. 
Датум: 28.12.2015.године  
 
 

5. 
              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 77. 
Статута града Приједора ("Службени гласник Града 
Приједора": број: 5/15),  Градоначелник  Приједора,   
доноси 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности на Годишњи план рада 

  ЈУ „Центар за приказивање филмова“ Приједор  
 

 
1.  Даје се  сагласност  на  Годишњи план рада  

ЈУ „Центар за приказивање филмова“ 
Приједор за  2016. годину.      

             
2. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у  Службеном гласнику града 
Приједора. 

 
 
Број: 02-40-2690/15                                                                        ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Приједор Марко Павић, с.р. 
Датум: 24.11.2015.године  
 
6. 

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 
77. Статута града Приједора ("Службени гласник 
града Приједора", број: 5/15), градоначелник 
Приједора,   доноси 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности на  Статут 

Фондације за развој „ПРИЈЕДОР“ 
 

Члан 1. 
Даје се сагласност на Статут  Фондације за 

развој „Приједор“, број: 05-023-4/15, који је донио 
Управни одбор Фондације за развој „Приједор“, на 
сједници одржаној 01.12.2015. године. 

 
Члан 2. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, 
и иста ће бити објављена у „Службеном гласнику 
Града Приједора“. 

 
Број: 02-023-4/15 ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Приједор Марко Павић, с.р. 
Датум: 04.12.2015.године  
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7.  

На основу члана 72. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 
број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 5. Става 
5. Закона о измјенама и допунама Закона о 
боравишној такси („Службени гласник Републике 
Српске“ број: 106/15) и члана 59. став 1. под н) 
Статута Града Приједора – („Службени гласник 
Града Приједор: број: 5/15) Градоначелник 
Приједора, доноси 
 

О Д Л У К У 
о отварању рачуна посебних намјена за уплату и 
кориштење накнаде од боравишне таксе у Граду 

Приједору 
 

I 
Отвара се рачун посебних намјена у система 

јединственог рачуна трезора Града Приједора – 
Фонд 02- за уплату  накнада од боравишне таксе у 
Граду Приједору. 
 

II 
 Обвезници уплате накнаде као и намјена 
регулисани су Законом о боравишној такси 
Републике Српске. 
 

III 
 Туристичка организација Града Приједора 
утврдит ће програм употребе  средстава из тачке I у 
складу са важећим законским прописима. 
    

IV 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, 

и иста ће се објавити у „Службеном гласнику Града 
Приједора“. 
 
Број: 02- 40- 128/16  ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Приједор  Марко Павић, с.р. 
Датум: 02.02.2016. године   
  
       
8. 
 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 77. 
Статута града Приједора ("Службени гласник града 
Приједора", број:5/15), Градоначелник  Приједора,  
доноси 
 

О Д Л У К У 
 
 

I 
 Одобравају се новчана средства у износу од 
32.500,00 КМ Удружењу пензионера града Приједор 

на име помоћи пензионерима, a према Плану 
утрошка средстава из буџета града Приједора за 
помоћ пензионерима у 2016.години.  
        

II 
Планом буџета за 2016.годину планирана су 

средства у износу од 220.000,00 КМ, учешће у 
финансирању Удружења пензионера града 
Приједор. Укупно одобрена средства по овој одлуци 
износе 32.500,00 КМ, а у складу са Планом утрошка 
новчаних средстава из Буџета града Приједора за 
помоћ пензионерима у 2016.години и биће 
уплаћена на жиро рачун Удружења пензионера 
града Приједор, број: 5520210002078229, отворен 
код Hipo Alpe Adria Bank. 

  
III 

Задужује се Удружење пензионера града 
Приједора да достави финансијски извјештај о 
утрошку средстава, најкасније до 15.05.2016.године. 

 
IV 

 За реализацију ове одлуке задужује се 
Одјељење за финансије града Приједора. 
 

V 
 Ова одлука ступа на снагу даном доношења, 
а  објавиће се  у "Службеном гласнику града 
Приједора".   
 
Број: 02- 40-185/16  ГРАДОНАЧЕЛНИК: 
Приједор  Марко Павић, с.р. 
Датум: 11.02.2016.године   
 
 
9. 
 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 77. 
Статута града Приједор ("Службени гласник града 
Приједор", број: 5/15), Градоначелник  Приједора,   
доноси 
 

О Д Л У К У 
 

1. Одобрава се исплата новчаних средстава у 
износу од 60.000,00 КМ предузећу 
„Комуналне услуге“ а.д. Приједор, на име 
аванса кроз програм заједничка комунална 
потрошња, ради куповине обвезница за 
измирење дуга по основу репрограма из 
ранијег периода . 
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2. Исплата средстава из тачке 1 ове одлуке 

исплатити из  буџета Града  Приједор за 
2015.годину са економског кода, 412800- 
Општа комунална потрошња, број позиције 
209, на жиро рачун предузећа, број: 
5620070000011113, отворен код НЛБ 
Развојне банке, ЈИБ: 4400684900008. 

 
3. Ова одлука ступа на снагу даном доношења, 

а о реализацији исте стараће се Одјељење за 
финансије и иста ће бити објављена у 
„Службеном гласнику града Приједор“.  
 

 
Број: 02- 40-40/16  ГРАДОНАЧЕЛНИК: 
Приједор  Марко Павић, с.р. 
Датум: 19.01.2016.године   

      
                                                                                      
10. 

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 
77. Статута града Приједора  ("Службени гласник 
града Приједора", број: 5/15), Градоначелник 
Приједора,   доноси 
 

О Д Л У К У 
 
 1. Одобравају се новчана средства А.Д. 
„Топлана“ Приједор у износу од 1.000.000,00 КМ 
(словима: једанмилионконвертибилних марака) на 
име позајмице за набавку мазута за грејну сезону 
2016/2017 годину.  
 
 2. Средства из тачке 1. ове одлуке исплатити 
из Буџета града Приједора за 2016.годину, у  
мјесечним ратама, са економског кода  611400 
Издаци за зајмове дате АД Топлани, позиција број 
260, на жиро рачун број: 5712000000009572, ЈИБ: 
4400700950002. 
 
 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: 02-40-66/16  ГРАДОНАЧЕЛНИК: 
Приједор  Марко Павић, с.р. 
Датум: 25.01.2016.године   
 
 

11. 
 На основу члана 10. став (1) тачка д. и члана 
18. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени  
гласник  Босне и Херцеговине“, број: 39/14) и члана 
59. Статута Града Приједор („Службени гласник 
Града Приједор“, број:  5/15), Градоначелник,  
 доноси 
 

О Д Л У К У 
о изузећу од примјене Закона о јавним набавкама 

 
Члан 1. 

 Овом одлуком утврђује се изузеће од  
примјене Закона о јавним набавкама („Службени  
гласник  Босне и Херцеговине“, број:39/14), набавка 
услуге испоруке електричне енергије за потребе  
Градске управе Града Приједор за 2016.годину.  

Члан 2.  
Услуге испоруке електричне енергије за потребе 
Градске управе Града Приједор  вршиће предузеће 
ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука РЈ 
„Електродистрибуција“ РЈ Приједор. 
 

Члан 3. 
 Процијењена вриједност средстава  за 
набавку услуге из члана 1. ове одлуке  обезбијеђена 
су у буџету Града Приједор  у износу од 112 .000,00 
КМ   (словима: стотинудвнаест хиљада 
конвертибилнихмарака).  
 

Члан 4. 
 Ова одлука ступа на снагу даном доношења, 
а иста ће бити објављена у „Службеном гласнику 
Града Приједорa“. 
 
 
Број: 02-022-4/16  ГРАДОНАЧЕЛНИК: 
Приједор  Марко Павић, с.р. 
Датум: 18.01.2016.године   
 
 
12. 
 На основу члана 10. став (1) тачка д. и члана 
18. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени  
гласник  Босне и Херцеговине“, број: 39/14), члана 
59. Статута Града Приједор („Службени гласник 
Града Приједор“, бр: 5/15),  а у вези са Законом о 
преносу права својине на капиталу у Републици 
Српској у предузећима која обављају комуналне 
дјелатности  на јединице локалне самоуправе 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 50/10) 
и Одлуком Владе Републике Српске о преносу права 
својине на капиталу у  предузећима која обављају 
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комуналне дјелатности на јединице локалне 
самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 24/11), Градоначелник,  доноси 
 

О Д Л У К У 
о изузећу од примјене Закона о јавним набавкама 

 
Члан 1. 

 Овом одлуком утврђује се изузеће од  
примјене Закона о јавним набавкама („Службени  
гласник  Босне и Херцеговине“, број:39/14), набавка  
услуга  водоснабдијевања и канализационих услуга 
за потребе  Градске управе Града Приједор за 
2016.годину.  
 

Члан 2.  
 Услуге водоснабдијевања и канализационе  
услуге за Градску управу Града Приједор  вршиће 
предузеће АД  „Водовод“ Приједор. 
 

Члан 3. 
 Процијењена вриједност средстава  за 
набавку услуге из члана 1. ове одлуке  обезбијеђена 
су у буџету Града Приједор  у износу од  10.000,00 
КМ   (словима: десетхиљада  
конвертибилнихмарака).  
 

Члан 4. 
 Ова одлука ступа на снагу даном доношења, 
а иста ће бити објављена у „Службеном гласнику 
Града Приједор“. 
 
 
Број: 02-022-2/16  ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Приједор  Марко Павић, с.р. 
Датум: 15.01.2016.године   
 
 
13. 
 На основу члана 10. став (1) тачка д. и члана 
18. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени  
гласник  Босне и Херцеговине“, број: 39/14) и члана 
59. Статута Града Приједор („Службени гласник 
Града Приједор“, број:  5/15), Градоначелник,  
доноси 
 
 

О Д Л У К У 
о изузећу од примјене Закона о јавним набавкама 

 
Члан 1. 

 Овом одлуком утврђује се изузеће од  
примјене Закона о јавним набавкама („Службени  

гласник  Босне и Херцеговине“, број:39/14), набавка 
поштанских услуга  за потребе  Градске управе 
Града Приједор за 2016.годину.  

 
 

Члан 2.  
 Поштанске услуге  за потребе Градске управе 
Града Приједор  вршиће предузеће а.д. „Поште 
Српске“ Бања Лука-  РЈ  Приједор. 
 

Члан 3. 
 Процијењена вриједност средстава  за 
набавку услуге из члана 1. ове одлуке  обезбијеђена 
су у буџету Града Приједор  у износу од 56.000,00 
КМ   (словима: педесетшестхиљада   
конвертибилнихмарака).  
 

Члан 4. 
 Ова одлука ступа на снагу даном доношења, 
а иста ће бити објављена у „Службеном гласнику 
Града Приједор“. 
 

 
Број: 02-022-5 /16  ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Приједор  Марко Павић, с.р. 
Датум: 15.01.2016.године   

 
 
14. 
 На основу члана 10. став (1) тачка д. и члана 
18. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени  
гласник  Босне и Херцеговине“, број: 39/14), члана 
59. Статута Града Приједор („Службени гласник 
Града Приједор“, бр: 5/15),  а у вези са Законом о 
преносу права својине на капиталу у Републици 
Српској у предузећима која обављају комуналне 
дјелатности  на јединице локалне самоуправе 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 50/10) 
и Одлуком Владе Републике Српске о преносу права 
својине на капиталу у  предузећима која обављају 
комуналне дјелатности на јединице локалне 
самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 24/11), Градоначелник,  доноси 
 

О Д Л У К У 
о изузећу од примјене Закона о јавним набавкама 

 
Члан 1. 

 Овом одлуком утврђује се изузеће од  
примјене Закона о јавним набавкама („Службени  
гласник  Босне и Херцеговине“, број:39/14), набaвка  
услуга одвоза смећа  за потребе  Градске управе 
Града Приједор за 2016.годину.  
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Члан 2.  

 Услуге  одвоза смећа за потребе  Градске 
управе Града Приједор  вршиће предузеће АД  
„Комуналне услуге“ Приједор. 
 

Члан 3. 
 Процијењена вриједност средстава  за 
набавку услуге из члана 1. ове одлуке  обезбијеђена 
су у буџету Града Приједор  у износу од  20.000,00 
КМ   (словима: десетхиљада  
конвертибилнихмарака).  
 

Члан 4. 
 Ова одлука ступа на снагу даном доношења, 
а иста ће бити објављена у „Службеном гласнику 
Града Приједор“. 
 

 

Број: 02-022-3/16  ГРАДОНАЧЕЛНИК: 
Приједор  Марко Павић, с.р. 
Датум: 18.01.2016.године   
 
 
15. 
 На основу члана 10. став (1) тачка д. и члана 
18. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени  
гласник  Босне и Херцеговине“, број: 39/14), члана 
59. Статута Града Приједор („Службени гласник 
Града Приједор“, бр: 5/15),  а у вези са Законом о 
преносу права својине на капиталу у Републици 
Српској у предузећима која обављају комуналне 
дјелатности  на јединице локалне самоуправе 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 50/10) 
и Одлуком Владе Републике Српске о преносу права 
својине на капиталу у  предузећима која обављају 
комуналне дјелатности на јединице локалне 
самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 24/11), Градоначелник,  доноси 
 

О Д Л У К У 
о изузећу од примјене Закона о јавним набавкама 

 
Члан 1. 

 Овом одлуком утврђује се изузеће од  
примјене Закона о јавним набавкама („Службени  
гласник  Босне и Херцеговине“, број:39/14), набавка  
услуга испоруке топлотне енергије за потребе  
Градске управе Града Приједор за 2016.годину.  
 

Члан 2.  
 Услуге испоруке топлотне енергије  за 
Градску управу Града Приједор  вршиће предузеће 
АД „Топлана“ Приједор. 

 
Члан 3. 

 Процијењена вриједност средстава  за 
набавку услуге из члана 1. ове одлуке  обезбијеђена 
су у буџету Града Приједор  у износу од  210.000,00 
КМ   (словима: двјестодесетхиљада  
конвертибилнихмарака).  
 

Члан 4. 
 Ова одлука ступа на снагу даном доношења, 
а иста ће бити објављена у „Службеном гласнику 
Града Приједор“. 
 

 
Број: 02-022-1/16  ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Приједор  Марко Павић, с.р. 
Датум: 18.01.2016.године   

 
 
16. 
         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 59. 
Статута града Приједор ( „Службени гласник града 
Приједор „ , број :5/15) , Градоначелник Приједора , 
доноси 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању Стручне комисије 

 
 I    Именујем Стручну комисију у саставу : 
 
1.Мирјана Комљеновић, дипл.инг.арх.-предсједник 
2.Вера Јовић,дипл.инг.арх.-замјеник предсједника   
3.Весна Николић Ритан , дипл.инг.грађ,-члан 
4.Вера Ковачевић,дипл.правник –члан 
5.Радан Шарић , геодетски техничар-члан 
Секретар комисије : Сања Кнежевић,грађевински 
техничар 
 
 II    Стручна комисија разматра најмање једном 
седмично свако конкретно стручно мишљење , 
стручну анализу и урбанистичко-техничке услове 
које сачини правно лице , Законом о уређењу 
простора и грађењу („Службени гласникРепублике 
Српске“, број : 40/13 и 106/15) овлаштено за израду 
просторно - планске документације, по 
појединачним захтјевима инвеститора. 
 
 III  Мандат Стручне комисије траје до истека 
мандата одборницима Скупштине града Приједора. 
 
        IV  Накнада за рад Стручне комисије регулисаће 
се посебним рјешењем, квартално. 
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         V Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
града Приједора“. 
 
 
Број: 02-111-1/16  ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Приједор  Марко Павић, с.р. 
Датум: 04.01.2016.године   
 
  
17. 

На основу члана 72. став 3.  Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске 101/04, 42/05. 118/05 и 98/13), и члана 77. 
Статута Града Приједора („Сл. гл. Града Приједора“ 
бр.5/15), а у складу са чланом 14, став 3. Закона о 
социјалној заштити Републике Српске и јачања 
система социјалне заштите и инклузије дјеце и 
пунољетних лица, те имплементације Ревидиране 
стратегије за имплементацију Анекса VII Дејтонског 
мировног споразума и унапређења питања од 
значаја за расељена лица и повратнике на нивоу 
Града Приједора, Градоначелник града Приједора,  
доноси 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о измјени и допуни Рјешења о именовању Комисије 
за социјалну заштиту и инклузију Града Приједора 

број 02-111-197/14 од 09.09.2014.године 
 

Члан 1. 
У   Рјешења о именовању Комисије за 

социјалну заштиту и инклузију града Приједора, 
број: 02-111-197/14 од 09.09.2014.године, у члану  1.  
долази до следећих измјена и допуна: 
„ - Под тачком 1. за предсједника Комисије умјесто 
Зорице Билбије (представника Града   Приједор) 
именује се Рајка Здјелар (представник Града 
Приједор); 
- Под тачком 7.умјесто досадашњег члана 

Стевице Џогазовића (представник сектора 
образовања-Актив директора ОШ) именује се 
Сања Муњиза (представник сектора 
образовања-ОШ „Бранко Ћопић“ Приједор) и  

- Под тачком 10. за додатног члана именује  се 
Силвана Јојић (представник Града Приједор).“ 

 
Члан 2.  

Члан 2. и члан 3. овог Рјешења остају 
непромјењени. 

 
 

Члан 3.  
 Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења и исто ће се  објавити у „Службеном 
гласнику града Приједора“. 
 
 
Број: 02-111-197/14  ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Приједор  Марко Павић, с.р. 
Датум: 07.12.2015.године   

 
 
18. 
 На основу члана 72. став 3. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник Републике Српске", 
број: 101/04, 42/05,  118/05 и 98), и члана 47. Статута 
града Приједор ("Службени гласник града 
Приједор", број: 5/15), Градоначелник  Приједора,   
доноси 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о именовању Комисије за расподјелу средстава 

за алтернативни смјештај 
 

Члан 1. 
 Именује се Комисија за расподјелу средстава 
за алтернативни смјештај, у слиједећем саставу: 
 1. Мишо Родић, предсједник Комисије; 
 2. Миланко Савић, члан; 
 3. Златко Ритан, члан; 
 4. Драшко Калинић, члан и 
 5. Саша Обрадовић, члан. 

 
Члан 2. 

 Право на новчану помоћ имају лица која су 
уступила напуштену имовину повратницима, а 
тренутно немају трајно ријешено стамбено питање. 
Уколико има више захтјева предност за 
остваривање новчане помоћи имаће лица која 
остварују право из Закона о правима бораца, војних 
инвалида и породица погинулих бораца 
одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске. 
 

Члан 3. 
 Висина новчане помоћи утврђује се за 
плаћање алтернативног смјештаја и за завршетак 
започете изградње стамбеног објекта (куће-стана) 
до 3.000,00 КМ. 
 

Члан 4. 
 Мандат Комисије из члана 1. овог рјешења 
траје до 31.12.2016.године. 
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Члан 5. 

 Рјешење број: 02-111-3/14 од 
12.01.2015.године ставља се ван снаге. 
 

Члан 6. 
Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, и биће објављено у "Службеном 
гласнику града Приједора",  
 
 
Број: 02-111-10/16  ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Приједор  Марко Павић, с.р. 
Датум: 05.01.2016. године     
               
 
19. 

На основу члана 121. став 2. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске, број:101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 
46. Статута Града Приједор („Службени гласник 
Града Приједора“, број: 5/15), Градоначелник Града 
Приједор, доноси 

 
Р   Ј   Е   Ш   Е   Њ   Е 

о именовању Комисије за  спровођење поступка за 
попуну упражњених радних мјеста и пријем 

службеника  у Градску управу Града Приједор,   
 
 

1. Именује се Комисија за спровођење поступка за 
попуну упражњених радних мјеста и пријем 
службеника  у Градску управу Града Приједор, у 
саставу: 

1) Божо Грбић - предсједник, са листе 

стручњака, 

2) Нада Ђаковић  -  члан, са листе стручњака, 

3) Јефа Керановић - члан, службеник са 

професионалним искуством из Градске 

управе, 

4) Суада Колонић -    члан, службеник са 
професионалним искуством из Градске 
управе и 

5) Небојша Миљуш-члан, 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: 02-120-255/15 
од 28. Децембра 2015.године, у поступку 
спровођења избора службеника обави улазни 
интервју са кандидатима и контролу 

испуњавања услова, те да утврди редослијед 
кандидата на основу стручних  способности. 
 

3.        Утврђени редослијед кандидата 
Комисија доставља Градоначелнику  ради 
доношења одлуке о избору кандидата. 

 
4.   Накнада за рад чланова Комисије утврдићe 

сe 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 Приједор“. 

 
 
Број: 02-111-12/16  ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Приједор  Марко Павић, с.р. 
Датум: 20.01.2016. године     
 
 
20. 

На основу члана 72. став 3. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник Републике Српске", 
број: 101/04, 42/05,118/05 и 98/13), члана 16. 
Правилника о процјени потреба и усмјеравању 
дјеце и омладине са сметњама у развоју ("Службени 
гласник Републике Српске", број: 117/12), и чланова 
59. и 75. Статута Града Приједора („Службени 
гласник Града Приједора“, број: 5/15), 
Градоначелник  Приједора,  доноси 
 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о именовању првостепене стручне Комисије за 

процјену потреба и усмјеравању дјеце и омладине 
са сметњама у развоју 

 
Члан 1. 

Именује се Комисије за процјену потреба и 
усмјеравању дјеце и омладине са сметњама у 
развоју за 2016. годину, у слиједећем саставу: 

1. Др. Павковић Споменка, педијатар - стални 
члан,  

2. Мандић Милева, дипломирани психолог - 
стални члан,   

3. Венцељ Вера, дипломирани социјални 
радник - стални члан, 

4. Мисирача Радмила, дипломирани 
дефектолог - стални члан, 

5. Др Лукић Нада, специјалиста офтомологије - 
повремени члан, 
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6. Др Бркић Радмила, неуропедијатар - 

повремени члан, 
7. Др Шормаз-Требовац Слободанка, физијатар 

- повремени члан. 
 

Члан 2. 
Задатак првостепене стручне Комисије је да 

доносе налаз и мишљење, у складу са Правилником 
о процјени потреба и усмјеравању дјеце и 
омладине са сметњама у развоју ("Службени 
гласник Републике Српске", број: 117/12). 
 

Члан 3. 
Чланови првостепене стручне Комисије, који 

доносе налаз и мишљење, послове ће обављати у 
Центру за социјални рад Приједор а одређује им се 
нето накнада у износу од 10,00 КМ по прегледаном 
лицу. 

Члан 4. 
Административно-техничке послове  

комисије обављаће Центар за социјални рад 
Приједор. 
 

Члан 5. 
Доношењем овог Рјешења престаје да важе 

Рјешења о именовању првостепене стручне 
Комисије за процјену потреба и усмјеравању дјеце и 
омладине са сметњама у развоју број 02-111-5/15 
од 16.01.2015. године. 
  

Члан 6. 
Рјешење ступа на снагу даном доношења, и 

биће објављено у "Службеном гласнику Града 
Приједора". 
 
 
Број: 02-111-8/16  ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Приједор  Марко Павић, с.р. 
Датум: 04.01.2016. године     
 
 
21. 

На основу члана 72. став 3. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник Републике Српске", 
број: 101/04, 42/05,118/05 и 98/13), члана 8. 
Правилника о утврђивању способности лица у 
поступку остваривања права из социјалне заштите и 
утврђивању функционалног стања корисника 
("Службени гласник Републике Српске", број: 
116/12), и чланова 59. и 75. Статута Града Приједора 
(„Службени гласник Града Приједора“, број: 5/15),  
Градоначелник  Приједора,   доноси 

 

РЈЕШЕЊЕ 
о именовању првостепене стручне Комисије за 

утврђивање способности лица  
у поступку остваривања права из социјалне заштите 

 и утврђивању функционалног стања корисника  
 

Члан 1. 
Именује се Комисије за утврђивање способности 

лица у поступку остваривања права из социјалне 
заштите и утврђивању функционалног стања 
корисника за 2016. годину, у слиједећем саставу: 

1. Др Максић-Јаворић Сњежана, специјалиста 
породичне медицине, 

2. Родић Сенка, дипломирани дефектолог,  
3. Топић Сања, дипломирани психолог. 

  
Члан 2. 

Задатак првостепене Комисије је да доносе 
налаз и мишљење, у складу са Правилником о 
утврђивању способности лица у поступку 
остваривања права из социјалне заштите и 
утврђивању функционалног стања корисника 
("Службени гласник Републике Српске", број: 
116/12). 
 

Члан 3. 
Чланови првостепене Комисије који доносе 

налаз и мишљење, послове ће обављати у Центру за 
социјални рад Приједор а одређује им се нето 
накнада у износу од 10,00 КМ по прегледаном лицу. 

 
Члан 4. 

Административно-техничке послове  
Комисије обављаће Центар за социјални рад 
Приједор. 

Члан 5. 
Доношењем овог Рјешења престаје да важи 

Рјешење о именовању првостепене стручне 
Комисије за утврђивање способности лица у 
поступку остваривања права из социјалне заштите и 
утврђивању функционалног стања корисника број: 
02-111-6/15 од 16.01.2015. године. 
  

Члан 6. 
Рјешење ступа на снагу даном доношења, и 

биће објављено у "Службеном гласнику Града 
Приједора".  
 
 
Број: 02-111-9/16  ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Приједор  Марко Павић, с.р. 
Датум: 04.01.2016. године     
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22. 

На основу члана 4. и члана 5. тачка 3. Закона 
о празницима Републике Српске, („Сл.гласник РС“, 
број : 43/07), члана 72. став 3. Закона о 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 77. Статута града Приједора 
(„Сл.гласник Града  Приједора“ број: 5/15), 
Градоначелник Приједора,  доноси    
 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Први дан  празника Нове године, 01.01.2016. 
године (петак), је нерадни дан, осим за 
субјекте побројане у тачки 4. 
 

2. Други дан празника Нове године, 02.01.2016. 
године (субота), могу да раде сви 
регистровани привредни субјекти у времену 
од 08,00 до 14,00  часова. 
    

3. На Дан Републике Српске, 09.01.2016. године 
(субота), могу да раде сви регистровани 
привредни субјекти у времену од 08,00 до 
14,00 часова. 
 

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 
(„Службени 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, 

     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 (осим 01.01.2016. 
године) 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: 02–32-17/15  ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Приједор  Марко Павић, с.р. 
Датум: 09.12.2015. године   
                                                         
 
23.  

На основу члана 30. Закона о угоститељству 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 15/10 
и 57/12), члана 5. тачка 3. Закона о празницима 
Републике Српске  („Службени гласник Републике 
Српске“, број:  43/07), члана 72. став 3. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“ број : 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 
14. став 2. Одлуке о одређивању радног времена и 
извођењу музичких и других садржаја у 
угоститељским објектима на подручју града 
Приједора („Службени гласник града Приједора“, 
број: 6/14), и члана 77. Статута града Приједора 
(„Службени гласник града Приједора“, број: 5/15), 
Градоначелник Приједора,  доноси  
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I У периоду од 20.12.2015. године до 
15.01.2016. године, сви угоститељски објекти 
на подручју града Приједора, могу радити 
један сат дуже у односу на радно вријеме 
прописано Одлуком о одређивању радног 
времена и извођењу музичких и других 
садржаја у угоститељским објектима на 
подручју града Приједора, број : 01-022-
92/14 од 25.06.2014. године и то : 

 
Ресторани, угоститељски објекти за 

исхрану и пиће и угоститељски објекти за 
пиће: 

 
- од 07,00 до 24,00 часа, радним данима, 
- од 07,00 до 01,00 час, викендом (петак и 

субота). 
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Диско барови, диско клубови (дискотеке), 
барови и ноћни барови: 
 

- од 19,00 до 03,00 часа, радним данима, 
- од 19,00 до 04,00 часа, викендом (петак и 

субота).  
 

Угоститељски објекти, смјештени у стамбено 
пословним објектима колективног становања, у 
наведеном периоду, могу изводити музичке 
садржаје од 07,00 до 23,00 часа, како је регулисано 
чланом 10. Одлуке о одређивању радног времена и 
извођењу музичких и других садржаја у 
угоститељским објектима на подручју града 
Приједора („Службени гласник града Приједора“, 
број: 6/14).  

 
II Угоститељски објекти из тачке I могу радити 

у неограниченом радном времену,  у дане: 
 

 - 31.12.2015. године, 
 - 01.01.2016. године, 
 - 06.01.2016. године, 

   - 09.01.2016. године, 
 - 13.01.2016. године. 
  
Угоститељски објекти, смјештени у стамбено 

пословним објектима колективног становања, у 
наведеном периоду, могу изводити музичке 
садржаје, али у границама дозвољене чујности, 
како се не би угрожавао јавни ред и мир. 

 
III Овај Закључак се доноси због потребе за 

дужим радом угоститељских објеката за 
предстојеће републичке и вјерске празнике, 
када се очекују многа културна и друга 
дешавања, долазак већег броја туриста, те је 
потребно обезбиједити богату и разноврсну 
угоститељско-туристичку понуду. 
 

IV Овај Закључак ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављен у „Службеном 
гласнику града Приједора“. 
 
 

Број: 02-32-18/15  ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Приједор  Марко Павић, с.р. 
Датум: 09.12.2015. године   

 
 
24.                                                                                                        
 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 
77. Статута града Приједора ("Службени гласник 
града Приједора", број: 5/15), Градоначелник  
Приједора,  доноси 
                    

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 
 

  I - Средства планирана за активности у 
физичкој култури у Буџету Града Приједора за 2016. 
годину у укупном износу од  1.566.500,00 КМ 
распоређују се за: 
 

1. Финансирање спортских клубова и спортских 
удружења по програму за 2016.  годину у 
износу од 258.500,00 КМ, 

2. Средства за школске спортове (МОИ) у 
износу од  4.500,00 КМ, 

3. Средства за љекараске прегледе спортиста у  
износу од  7.000,00 КМ, 

4. Спортске савезе и удружења РВИ у износу од 
12.000,00 КМ, 

5. Финансирање закупа Спортске дворане 
„Младост“у износу од 120.000,00 КМ, 

6. Ревијалне општинске и републичке 
манифестације у износу од 48.000,00 КМ, 

7. Финансирање врхунских спортова у износу 
од 5.000,00 КМ, 

8. Средства спортске резерве у износу од 
50.000,00 КМ, 

9. Средства за одржавање спортских терена у 
износу од 17.000,00 КМ, 

10. Грант за градски стадион „Приједор“ и ФК 
„Рудар Приједор“ у износу од  

        50.000,00 КМ, 
11. Расходи за промоцију родне 

равноправности у области спорта Града 
Приједора. 

12. Издаци за изградњу дворане на Уријама од 
1.000.000,00 КМ. 

 
II -  За реализацију овог Закључка задужује 

се Одјељење за финансије и Одјељење         за  
друштвене дјелатности. 
 

        III - Овај Закључак ступа на снагу доном 
доношења, а примјењиваће се у току 2016.       
године и исти ће бити објављен у „Службеном 
гласнику Града Приједора“. 
 
 
Број: 02-40-144/16  ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Приједор  Марко Павић, с.р. 
Датум: 04. 02.2016. године   
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С А Д Р Ж А Ј 
Број акта                                                                                                                                                  Страна 

 
1.  Програм рада Скупштине града Приједора за 2016. годину 1. 
2.  Одлукa о доношењу Регулационог плана зоне уз магистрални пут М-4 Приједор – Бања Лука 

и дијела насеља Орловача 
 

8. 
3.  Рјешење о именовању Савјета за израду Регулационог плана простора уз корита ријека Сане 

и Гомјенице на урбаном подручју Приједора – Секција 1 и Секција 2 
 

9. 
4.  Рјешење о именовању Савјета за израду Регулационог плана дијелова насеља Доња 

Пухарска и Урије II фаза (Секција 3), 
 

10. 
5.  Рјешење о разрјешењу директора Позоришта „Приједор“ Приједор 10. 

6.  Рјешење о именовању директора Позоришта „Приједор“ Приједор 10. 

7.  Закључак о усвајању Акционог плана јачања система социјалне заштите и инклузије у граду 
Приједору са фокусом на расељена лица и повратнике за 2016-2017. годину 

 
11. 

8.  Закључак о усвајању Информације о реализацији Програма кориштења средстава за 
унапређење пољопривредне производње за 2015. годину 

 
11. 

9.  Закључак о усвајању Информације о реализацији Програма кориштења средстава за 
подстицај у предузетништву, малим и средњим предузећима у 2015. години 

 
11. 

10.  Заључак о усвајању Извјештаја о раду Фондације за развој „Приједор“ за 2015. годину 12. 

11.  Закључак о усвајању Информације о раду Правобранилаштва Републике Српске – сједиште 
замјеника Приједор у 2015. години 

 
12. 

12.  Закључак о усвајању припреме Информације о стању спорова – Тргопродаја д.о.о. 12. 

13.  Закључак о усвајању Информације о раду Јавне установе Завод за запошљавање Републике 
Српске – филијала Приједор за 2015. годину 

 
12. 

   

14.  РЕФЕРАТИ ИЗ ИМОВИНСКО – ПРАВНЕ ОБЛАСТИ 
- Одлука о прибављању грађевинског земљишта без накнаде – Радојчић Драган, 
- Одлука о измјени Одлуке о оснивању права грађења – Паспаљ комерц д.о.о. 

Приједор, 
- Одлука о продаји грађевинског земљишта путем непосредне погодбе – Нешковић 

д.о.о. Бијељина, 
- Одлука о прибављању грађевинског земљишта без накнаде – Млинарски Јосип 

13. 
13. 

 
13. 

 
14. 
14. 

   

 АКТИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА  

1.  Одлука о додјели средстава Министарству здравља- санација објекта амбуланте у Омарској 15. 

2.  Одлука о давању средстава ИПЦ Козарски вјесник Приједор 15. 

3.  Одлука о давању средстава ИПЦ Козарски вјесник Приједор 16. 

4.  Одлука о давању средстава ИПЦ Козарски вјесник Приједор 16. 

5.  Одлука о давању сагласности на Годишњи план рада ЈУ „Центар за приказивање филмова“ 
Приједор  

 
16. 

6.  Одлука о давању сагласности на Статут Фондације за развој “Приједор“ 16. 

7.  Одлука о отварању рачуна посебних намјена за уплату и кориштење накнаде од боравишне 
таксе у Граду Приједору 

 
17. 

8.  Одлука о давању средстава Удружењу пензионера Приједор 17. 

9.  Одлука о одобравању средстава АД „Комуналне услуге“  17. 

10.  Одлука о давању средстава на име позајмице „Топлана“ а.д. Приједор 18. 

11.  Одлука о изузећу од примјене Закона о јавним набавкама – електрична енергија  18. 

12.  Одлука о изузећу од примјене Закона о јавним набавкама – водоснабдјевање и 
канализационе услуге 

 
19. 



Страна  27     _____________  __„СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК“___________________        _ Број: 1/16__ 

 
13.  Одлука о изузећу од примјене Закона о јавним набавкама – поштанске услуге  19. 

14.  Одлука о изузећу од примјене Закона о јавним набавкама – одвоз смећа  19. 

15.  Одлука о изузећу од примјене Закона о јавним набавкама – топлотна енергија  20. 

16.  Рјешење о именовању Стручне комисије- Одјељења за просторно уређење 20. 

17.  Рјешење о измјени и допуни Рјешења о именовању Комисије за социјалну заштиту и 
инклузију Града Приједора 

 
21. 

18.  Рјешење о именовању Комисије за алтернативни смјештај  21. 

19.  Рјешење о именовању Комисије за  спровођење поступка за попуну упражњених радних 
мјеста и пријем службеника  у Градску управу Града Приједор 

 
22. 

20.  Рјешење о именовању првостепене стручне Комисије за процјену потреба и усмјеравању 
дјеце и омладине са сметњама у развоју 

 
22. 

21.  Рјешење о именовању првостепене стручне Комисије за утврђивање способности лица у 
поступку остваривања права из социјалне заштите и утврђивању функционалног стања 
корисника 

 
 

23. 
22.  Закључак о радном времену привредних субјеката у дане празника 24. 

23.  Закључак о радном времену угоститељских објеката у вријеме празника 24. 

24.  Закључак за спортске клубове 25. 

 
 
 
 
 
 

-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 
       
  
 
 

 
 

 
 


