
 
 

 
 

 

 

 
146. 
               На основу члана 31. тачка ђ) Закона о буџетском систему Републике Српске (“Службени гласник 
Републике Српске”, број: 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), члана 39. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16)  и члана 39. Статута Града Приједора ("Службени 
гласник Града Приједора", број: 12/17), Скупштина Града Приједора је на 18. сједници одржаној 
13.06.2018. године донијела 
 

ОДЛУКУ 
о измјени Одлуке о усвајању   буџета Града Приједора за 2018. годину 

 
 
I 

У Одлуци о усвајању буџета Града Приједора за 2018. годину („Службени гласник Града 
Приједора“, број: 14/17), члан 1. Одлуке мијења се и гласи: 
 

„Скупштина Града Приједора усваја  Ребаланс буџета Града Приједора за 2018.годину са: 
  
- Укупно утврђеним приходима и примицима............................... 44.528.996 КМ 
- Укупно утврђеним расходима и издацима .................................  44.228.996 КМ 
- Текућом буџетском резервом..........................................................300.000 КМ“. 

 
II 

Саставни дио ове Одлуке је  Ребаланс  Буџета Града Приједора за 2018.годину. 
 

III 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Града 

Приједора“. 
 

 
 

Број: 01-022-122/18  ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор,  СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 13.06.2018. године  Сеад Јакуповић, с.р. 

ГОДИНА XXVII 
ЧЕТВРТАК 14.06.2018. 

БРОЈ 
9. 

Web adresa 
www.prijedorgrad.org 
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1)   Rebalans Budžeta  Grada Prijedor za 2018. godinu po Pravilniku o formi i sadržaju budžeta i izvještaju o 

izvršenju budžeta („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:102/16) 
 
1.1. Rebalans budžeta Grada Prijedora za  2018. godinu - Opšti dio 

Ekonomski  
kod 

Opis 
REBALANS 

BUDZETA ZA 
2018.GOD. 

1 2 3 

  A. BUDžETSKI PRIHODI 36.365.664 

710000 Poreski prihodi 26.487.379 

711000 Prihodi od poreza na dohodak i dobit 100 

712000 Doprinosi za socijalno osiguranje 0 

713000 Porezi na lična primanja i prihodi od samostalnih djelatnosti 2.776.350 

714000 Porezi na imovinu 2.785.799 

715000 Porezi na promet proizvoda i usluga 25.130 

716000 Carine i uvozne dažbine 0 

717000 Indirektni porezi prikupljeni preko UIO 20.880.000 

719000 Ostali poreski prihodi 20.000 

720000 Neporeski prihodi 8.171.590 

721000 
Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i pozitivnih 
kursnih razlika 

208.100 

722000 Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga 7.806.490 

723000 Novčane kazne 40.000 

728000 
Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i transakcija 
razmjene između ili unutar jedinica vlasti 

0 

729000 Ostali neporeski prihodi 117.000 

730000 Grantovi 332.000 

731000 Grantovi 332.000 

780000 Transferi između ili unutar jedinica vlasti 1.374.695 

787000 Transferi između različitih jedinica vlasti 1.374.695 

788000 Transferi unutar iste jedinice vlasti 0 

  B. BUDžETSKI RASHODI 32.046.104 

410000 Tekući rashodi  31.552.754 

411000 Rashodi za lična primanja zaposlenih 11.168.786 

412000 Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga 10.022.216 

413000 Rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi 803.500 

414000 Subvencije 2.031.500 

415000 Grantovi 3.110.142 

416000 
Doznake na ime socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta 
Republike, opština i gradova 

4.316.610 
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417000 
Doznake na ime socijalne zaštite koje isplaćuju institucije 
obaveznog socijalnog osiguranja 

0 

418000 
Rashodi finansiranja, drugi finansijski troškovi i rashodi 
transakcija razmjene između ili unutar jedinica vlasti 

0 

419000 Rashodi po sudskim rješenjima 100.000 

480000 Transferi između i unutar jedinica vlasti 193.350 

487000 Transferi između različitih jedinica vlasti 193.350 

488000 Transferi unutar iste jedinice vlasti 0 

* * * * Budžetska rezerva 300.000 

  V. BRUTO BUDžETSKI SUFICIT/DEFICIT (A-B) 4.319.560 

  G. NETO IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU (I+II-III-IV)   -7.867.799 

810000 I Primici za nefinansijsku imovinu 1.410.042 

811000 Primici za proizvedenu stalnu imovinu 1.015.000 

812000 Primici za dragocjenosti 0 

813000 Primici za neproizvedenu stalnu imovinu 395.042 

814000 
Primici od prodaje stalne imovine namijenjene prodaji i 
obustavljenih poslovanja 

0 

815000 Primici za strateške zalihe 0 

816000 
Primici od zaliha materijala, učinaka, robe i sitnog inventara, 
ambalaže i sl. 

0 

880000 
II Primici za nefinansijsku imovinu iz transakcija između ili 
unutar jedinica vlasti 

0 

881000 
Primici za nefinansijsku imovinu iz transakcija između ili unutar 
jedinica vlasti 

0 

510000 III Izdaci za nefinansijsku imovinu 9.277.841 

511000 Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu 9.142.350 

512000 Izdaci za dragocjenosti 0 

513000 Izdaci za neproizvedenu stalnu imovinu 30.000 

514000 Izdaci za stalnu imovinu namjenjenu prodaji 0 

515000 Izdaci za strateške zalihe 0 

516000 Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl. 105.491 

518000 
Izdaci za ulaganje na tuđim nekretninama, postrojenjima i 
opremi 

0 

580000 
IV Izdaci za nefinansijsku imovinu iz transakcija između ili 
unutar jedinica vlasti 

0 

581000 
Izdaci za nefinansijsku imovinu iz transakcija između ili unutar 
jedinica vlasti 

0 

  D. BUDžETSKI SUFICIT/DEFICIT (V+G) -3.548.239 

      

  Đ. NETO FINANSIRANjE (E+Ž+Z+I) 3.548.239 
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  E.  NETO PRIMICI OD FINANSIJSKE IMOVINE (I-II)   0 

910000 I Primici od finansijske imovine 0 

911000 Primici od finansijske imovine 0 

918000 
Primici od finansijske imovine iz transakcija između ili unutar 
jedinica vlasti 

0 

610000 II Izdaci za finansijsku imovinu 0 

611000 Izdaci za finansijsku imovinu 0 

618000 
Izdaci za finansijsku imovinu iz transkacija između ili unutar 
jedinica vlasti 

0 

  Ž. NETO ZADUŽIVANjE (I-II) 2.644.558 

920000 I Primici od zaduživanja 5.100.000 

921000 Primici od zaduživanja 5.100.000 

928000 
Primici od zaduživanja iz transkacija između ili unutar jedinica 
vlasti 

0 

620000 II Izdaci za otplatu dugova 2.455.442 

621000 Izdaci za otplatu dugova 2.455.442 

628000 
Izdaci za otplatu dugova iz transakcija između ili unutar jedinica 
vlasti 

0 

  Z. OSTALI NETO PRIMICI (I-II) 881 

930000 I Ostali primici 750.490 

931000 Ostali primici 590.000 

938000 Ostali primici iz transakcija između ili unutar jedinica vlasti 160.490 

630000 II Ostali izdaci 749.609 

631000 Ostali izdaci 589.119 

638000 Ostali izdaci iz transakcija između ili unutar jedinica vlasti 160.490 

**** I. RASPODJELA SUFICITA IZ RANIJIH PERIODA    902.800 

      

  J. RAZLIKA U FINANSIRANjU (D+Đ) 0 
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1.2. Rebalans budžeta Grada Prijedor za 2018. godinu - budžetski prihodi i primici za nefinansijsku imovinu 
 

Ekonomski  
kod 

Opis 
REBALANS 

BUDZETA ZA 
2018.GOD. 

1 2 3 

BUDžETSKI PRIHODI 36.365.664 

710000 P o r e s k i   p r i h o d i 26.487.379 

711000 Prihodi od poreza na dohodak i dobit 100 

711100 Porezi na dohodak 100 

711200 Porezi na dobit pravnih lica 0 

711300 Porezi na prihode kapitalnih dobitaka 0 

712000 Doprinosi za socijalno osiguranje 0 

712100 Doprinosi za socijalno osiguranje 0 

713000 Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti 2.776.350 

713100 Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti 2.776.350 

714000 Porezi na imovinu 2.785.799 

714100 Porezi na imovinu 2.785.799 

714200 Porezi na nasljeđe i poklone 0 

714300 Porezi na finansijske i kapitalne transakcije 0 

714900 Ostali porezi na imovinu 0 

715000 Porezi na promet proizvoda i usluga 25.130 

715100 Porezi na promet proizvoda 17.630 

715200 Porezi na promet usluga 7.300 

715300 Akcize 200 

716000 Carine i uvozne dažbine 0 

716100 Carine i uvozne dažbine 0 

717000 Indirektni porezi prikupljeni preko UIO 20.880.000 

717100 Indirektni porezi prikupljeni preko UIO - zbirno 20.880.000 

719000 Ostali poreski prihodi 20.000 

719100 Ostali poreski prihodi 20.000 

720000 N e p o r e s k i   p r i h o d i 8.171.590 

721000 
Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i pozitivnih kursnih 
razlika 

208.100 

721100 Prihodi od dividende, učešća u kapitalu i sličnih prava 0 

721200 Prihodi od zakupa i rente 208.000 
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721300 Prihodi od kamata na gotovinu i gotovinske ekvivalente 0 

721400 Prihodi od hartija od vrijednosti i finansijskih derivata 0 

721500 Prihodi od kamata i ostalih naknada na date zajmove 0 

721600 
Prihodi po osnovu realizovanih pozitivnih kursnih razlika iz 
poslovnih i investicionih aktivnosti 

100 

722000 Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga 7.806.490 

722100 Administrativne naknade i takse 293.300 

722200 Sudske naknade i takse 0 

722300 Komunalne naknade i takse 1.549.300 

722400 Naknade po raznim osnovama 4.750.590 

722500 Prihodi od pružanja javnih usluga 1.213.300 

723000 Novčane kazne 40.000 

723100 Novčane kazne 40.000 

728000 
Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i transakcija 
razmjene između ili unutar jedinica vlasti 

0 

728100 
Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i transakcija sa 
drugim jedinicama vlasti 

0 

728200 
Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i transakcija unutar 
iste jedinice vlasti 

0 

729000 Ostali neporeski prihodi 117.000 

729100 Ostali neporeski prihodi 117.000 

730000 G r a n t o v i 332.000 

731000 Grantovi 332.000 

731100 Grantovi iz inostranstva 313.500 

731200 Grantovi iz zemlje 18.500 

780000 T r a n s f e r i   i z m e đ u   i l i   u n u t a r   j e d i n i c a   v l a s t i 1.374.695 

787000 Transferi između različitih jedinica vlasti 1.374.695 

787100 Transferi od države 0 

787200 Transferi od entiteta 1.368.695 

787300 Transferi od jedinica lokalne samouprave 3.000 

787400 Transferi od fondova obaveznog socijalnog osiguranja 3.000 

787900 Transferi od ostalih jedinica vlasti 0 

788000 Transferi unutar iste jedinice vlasti 0 

788100 Transferi unutar iste jedinice vlasti 0 

      

PRIMICI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU 1.410.042 

810000 P r i m i c i   z a   n e f i n a n s i j s k u   i m o v i n u 1.410.042 
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811000 Primici za proizvedenu stalnu imovinu 1.015.000 

811100 Primici za zgrade i objekte 995.000 

811200 Primici za postrojenja i opremu 20.000 

811300 Primici za biološku imovinu 0 

811400 Primici za investicionu imovinu 0 

811900 Primici za ostalu proizvedenu imovinu 0 

812000 Primici za dragocjenosti 0 

812100 Primici za dragocjenosti 0 

813000 Primici za neproizvedenu stalnu imovinu 395.042 

813100 Primici za zemljište 395.042 

813200 Primici za podzemna i površinska nalazišta 0 

813300 Primici za ostala prirodna dobra 0 

813900 Primici za ostalu neproizvedenu imovinu 0 

814000 
Primici od prodaje stalne imovine namijenjene prodaji i 
obustavljenih poslovanja 

0 

814100 
Primici od prodaje stalne imovine namijenjene prodaji i 
obustavljenih poslovanja 

0 

815000 Primici za strateške zalihe 0 

815100 Primici za strateške zalihe 0 

816000 
Primici od zaliha materijala, učinaka, robe i sitnog inventara, 
ambalaže i sl. 

0 

816100 
Primici od zaliha materijala, učinaka, robe i sitnog inventara, 
ambalaže i sl. 

0 

880000 
P r i m i c i   z a   n e f i n a n s i j  s k u   i m o v i n u   i z   t r a n s a 
k c i j a   i z m e đ u   i l i   u n u t a r   j e d i n i c a   v l a s t i 

0 

881000 
Primici za nefinansijsku imovinu iz transakcija između ili unutar 
jedinica vlasti 

0 

881100 
Primici za nefinansijsku imovinu iz transakcija sa drugim 
jedinicama vlasti 

0 

881200 
Primici za nefinansijsku imovinu iz transakcija sa drugim 
budžetskim korisnicima iste jedinice vlasti 

0 

  
UKUPNI BUDžETSKI PRIHODI I PRIMICI ZA NEFINANSIJSKU 
IMOVINU 

37.775.706 
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1.3. Rebalans budžeta Grada Prijedora za 2018. godinu - Budžetski rashodi i izdaci za nefinansijsku 
        imovinu 
 

Ekonomski  
kod 

Opis 
REBALANS 

BUDZETA ZA 
2018.GOD. 

1 2 3 

BUDžETSKI RASHODI 32.046.104 

410000 T e k u ć i   r a s h o d i 31.552.754 

411000 Rashodi za lična primanja zaposlenih 11.168.786 

411100 Rashodi za bruto plate zaposlenih 8.831.500 

411200 
Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja 
zaposlenih po osnovu rada 

2.047.086 

411300 
Rashodi za naknadu plata zaposlenih za vrijeme bolovanja 
(bruto) 

181.200 

411400 Rashodi za otpremnine i jednokratne pomoći (bruto) 109.000 

412000 Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga 10.022.216 

412100 Rashodi po osnovu zakupa 66.246 

412200 
Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, 
komunikacionih i transportnih usluga 

1.375.952 

412300 Rashodi za režijski materijal 247.519 

412400 Rashodi za materijal za posebne namjene 180.329 

412500 Rashodi za tekuće održavanje 1.855.326 

412600 Rashodi po osnovu putovanja i smještaja 91.255 

412700 Rashodi za stručne usluge 1.810.610 

412800 
Rashodi za usluge održavanja javnih površina i zaštite životne 
sredine 

2.302.980 

412900 Ostali neklasifikovani rashodi 2.091.999 

413000 Rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi 803.500 

413100 Rashodi po osnovu kamata na hartije od vrijednosti 0 

413200 Rashodi finansiranja po osnovu finansijskih derivata 0 

413300 Rashodi po osnovu kamata na primljene zajmove u zemlji 793.500 

413400 Rashodi po osnovu kamata na primljene zajmove iz inostranstva 0 

413700 Troškovi servisiranja primljenih zajmova 0 

413800 
Rashodi po osnovu negativnih kursnih razlika iz poslovnih i 
investicionih aktivnosti 

0 

413900 Rashodi po osnovu zateznih kamata 10.000 

414000 Subvencije 2.031.500 

414100 Subvencije 2.031.500 
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415000 Grantovi 3.110.142 

415100 Grantovi u inostranstvo 0 

415200 Grantovi u zemlji 3.110.142 

416000 
Doznake na ime socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta 
Republike, opština i  gradova 

4.316.610 

416100 
Doznake građanima koje se isplaćuju iz budžeta Republike, 
opština i gradova 

3.569.410 

416300 
Doznake pružaocima usluga socijalne zaštite koje se isplaćuju iz 
budžeta Republike, opština i gradova 

747.200 

417000 
Doznake na ime socijalne zaštite koje isplaćuju institucije 
obaveznog socijalnog osiguranja 

0 

417100 Doznake po osnovu penzijskog osiguranja 0 

417200 Doznake po osnovu zdravstvenog osiguranja 0 

417300 Doznake po osnovu osiguranja od nezaposlenosti 0 

417400 Doznake po osnovu dječije zaštite 0 

418000 
Rashodi finansiranja, drugi finansijski troškovi i rashodi 
transakcija razmjene između ili unutar jedinica vlasti 

0 

418100 
Rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi između jedinica 
vlasti 

0 

418200 Rashodi iz transakcije razmjene između jedinica vlasti 0 

418300 
Rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi iz transakcija 
unutar iste jedinice vlasti 

0 

418400 Rashodi iz transakcije razmjene unutar iste jedinice vlasti 0 

419000 Rashodi po sudskim rješenjima 100.000 

419100 Rashodi po sudskim rješenjima 100.000 

480000 T r a n s f e r i  i z m e đ u  i  u n u t a r  j e d i n i c a  v l a s t i 193.350 

487000 Transferi između različitih jedinica vlasti 193.350 

487100 Transferi državi 0 

487200 Transferi entitetu 4.000 

487300 Transferi jedinicama lokalne samouprave 3.000 

487400 Transferi fondovima obaveznog socijalnog osiguranja 186.350 

487900 Transferi ostalim jedinicama vlasti 0 

488000 Transferi unutar iste jedinice vlasti 0 

488100 Transferi unutar iste jedinice vlasti 0 

**** Budžetska rezerva 300.000 

**** Budžetska rezerva 300.000 

      

IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU 9.277.841 

510000 I z d a c i   z a   n e f i n a n s i j s k u   i m o v i n u 9.277.841 

511000 Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu 9.142.350 



566                                                             „СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК“                                                    Број: 9/18 
 

 
 

511100 Izdaci za izgradnju i pribavljanje zgrada i objekata 3.980.338 

511200 
Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju 
zgrada i objekata 

4.279.954 

511300 Izdaci za nabavku postrojenja i opreme 484.553 

511400 Izdaci za investiciono održavanje opreme 0 

511500 Izdaci za biološku imovinu 1.000 

511600 Izdaci za investicionu imovinu 0 

511700 Izdaci za nematerijalnu proizvedenu imovinu 396.505 

512000 Izdaci za dragocjenosti 0 

512100 Izdaci za dragocjenosti 0 

513000 Izdaci za neproizvedenu stalnu imovinu 30.000 

513100 Izdaci za pribavljanje zemljišta 30.000 

513200 Izdaci po osnovu ulaganja u poboljšanje zemljišta 0 

513300 Izdaci za pribavljanje podzemnih i površinskih nalazišta 0 

513400 
Izdaci po osnovu ulaganja u poboljšanje podzemnih i površinskih 
nalazišta 

0 

513500 Izdaci za pribavljanje ostalih prirodnih dobara 0 

513600 Izdaci po osnovu ulaganja u poboljšanje ostalih prirodnih dobara 0 

513700 Izdaci za nematerijalnu neproizvedenu imovinu 0 

514000 Izdaci za stalnu imovinu namjenjenu prodaji 0 

514100 Izdaci za stalnu imovinu namjenjenu prodaji 0 

515000 Izdaci za strateške zalihe 0 

515100 Izdaci za strateške zalihe 0 

516000 
Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i 
sl. 

105.491 

516100 Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl. 105.491 

518000 
Izdaci za ulaganje na tuđim nekretninama, postrojenjima i 
opremi 

0 

518100 
Izdaci za ulaganje na tuđim nekretninama, postrojenjima i 
opremi 

0 

580000 
I z d a c i   z a   n e f i n a n s i j s k u   i m o v i n u   i z   t r a n s k a 
c i j a   i z m e đ u   i l i   u n u t a r   j e d i n i c a   v l a s t i 

0 

581000 
Izdaci za nefinansijsku imovinu iz transakcija između ili unutar 
jedinica vlasti 

0 

581100 
Izdaci za nefinansijsku imovinu iz transakcija sa drugim 
jedinicama vlasti 

0 

581200 
Izdaci za nefinansijsku imovinu iz transakcija sa drugim 
budžetskim korisnicima iste jedinice vlasti 

0 

  
UKUPNI BUDžETSKI RASHODI I IZDACI ZA NEFINANSIJSKU 
IMOVINU 

41.323.945 
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1.4. Rebalans budžeta Grada Prijedora za 2018. godinu – finansiranje 
 

Ekonomski  
kod 

Opis 
REBALANS 

BUDZETA ZA 
2018.GOD. 

1 2 3 

  F I N A N S I R A Nj E 3.548.239 

  N E T O   P R I M I C I   O D   F I N A N S I J S K E   I M O V I N E 0 

910000 P r i m i c i   o d   f i n a n s i j s k e   i m o v i n e 0 

911000 Primici od finansijske imovine 0 

911100 Primici od hartija od vrijednosti (izuzev akcija) 0 

911200 Primici za akcije i učešća u kapitalu 0 

911300 Primici od finansijskih derivata 0 

911400 Primici od naplate datih zajmova 0 

911500 Primici po osnovu oročenih novčanih sredstava 0 

918000 
Primici od finansijske imovine iz transakcija između ili unutar 
jedinica vlasti 

0 

918100 
Primici od finansijske imovine iz transakcija sa drugim 
jedinicama vlasti 

0 

918200 
Primici od finansijske imovine iz transakcija sa drugim 
budžetskim korisnicima iste jedinice vlasti 

0 

610000 I z d a c i   z a   f i n a n s i j s k u   i m o v i n u 0 

611000 Izdaci za finansijsku imovinu 0 

611100 Izdaci za hartije od vrijednosti (izuzev akcija) 0 

611200 Izdaci za akcije i učešća u kapitalu 0 

611300 Izdaci za finansijske derivate 0 

611400 Izdaci za date zajmove 0 

611500 Izdaci po osnovu oročavanja novčanih sredstava 0 

618000 
Izdaci za finansijsku imovinu iz transkacija između ili unutar 
jedinica vlasti 

0 

618100 
Izdaci za finansijsku imovinu iz transkacija sa drugim jedinicama 
vlasti 

0 

618200 
Izdaci za finansijsku imovinu iz transkacija sa drugim 
budžetskim korisnicima iste jedinice vlasti 

0 

      

  N E T O   Z A D U Ž I V A Nj E 2.644.558 

920000 P r i m i c i   od   z a d u ž i v a nj a 5.100.000 

921000 Primici od zaduživanja 5.100.000 

921100 Primici od izdavanja hartija od vrijednosti (izuzev akcija) 0 

921200 Primici od uzetih zajmova 5.100.000 

928000 
Primici od zaduživanja iz transkacija između ili unutar jedinica 
vlasti 

0 
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928100 Primici od zaduživanja kod drugih jedinica vlasti 0 

928200 
Primici od zaduživanja kod drugih budžetskih korisnika iste 
jedinice vlasti 

0 

620000 I z d a c i   z a   o t p l a t u   d u g o v a 2.455.442 

621000 Izdaci za otplatu dugova 2.455.442 

621100 
Izdaci za otplatu glavnice po hartijama od vrijednosti (izuzev 
akcija) 

0 

621200 Izdaci za otplatu duga po finansijskim derivatima 0 

621300 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova u zemlji 2.445.442 

621400 Izdaci za otplatu glavnice zajmova primljenih iz inostranstva 0 

621900 Izdaci za otplatu ostalih dugova 10.000 

628000 
Izdaci za otplatu dugova iz transakcija između ili unutar 
jedinica vlasti 

0 

628100 Izdaci za otplatu dugova prema drugim jedinicama vlasti 0 

628200 
Izdaci za otplatu dugova prema drugim budžetskim korisnicima 
iste jedinice vlasti 

0 

    

  O S T A L I   N E T O   P R I M I C I 881 

930000 O s t a l i   p r i m i c i 750.490 

931000 Ostali primici 590.000 

931100 Primici po osnovu poreza na dodatu vrijednost 570.000 

931200 Primici po osnovu depozita i kaucija 15.000 

931300 Primici po osnovu avansa 0 

931900 Ostali primici 5.000 

938000 Ostali primici iz transakcija između ili unutar jedinica vlasti 160.490 

938100 Ostali primici iz transakcija sa drugim jedinicama vlasti 160.490 

938200 
Ostali primici iz transakcija sa drugim budžetskim korisnicama 
iste jedinice vlasti 

0 

630000 O s t a l i   i z d a c i 749.609 

631000 Ostali izdaci 589.119 

631100 Izdaci po osnovu poreza na dodatu vrijednost 569.119 

631200 Izdaci po osnovu depozita i kaucija 15.000 

631300 Izdaci po osnovu avansa 0 

631900 Ostali izdaci 5.000 

638000 Ostali izdaci iz transakcija između ili unutar jedinica vlasti 160.490 

638100 Ostali izdaci iz transakcija sa drugim jedinicama vlasti 160.490 

638200 
Ostali izdaci iz transakcija sa drugim budžetskim korisnicima 
iste jedinice vlasti 

0 

**** RASPODJELA SUFICITA IZ RANIJIH PERIODA    902.800 
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1.5. Rebalans budžeta Grada Prijedor za 2018. godinu - funkcionalna klasifikacija rashoda i neto 
        izdataka za nefinansijsku imovinu 
 

Ekonomski  
kod 

Opis 
REBALANS 

BUDZETA ZA 
2018.GOD. 

1 2 3 

01 Opšte javne usluge 7.481.880 

02 Odbrana 31.300 

03 Javni red i sigurnost 1.260.600 

04 Ekonomski poslovi 9.003.314 

05 Zaštita životne sredine 10.000 

06 Stambeni i zajednički poslovi 11.013.302 

07 Zdravstvo 120.000 

08 Rekreacija, kultura i religija 1.186.358 

09 Obrazovanje 3.508.018 

10 Socijalna zaštita 5.999.131 

11 Ostalo* 3.505.051 

  UKUPNO 01-11 : 43.118.954 

  Primici za nefinansijsku imovinu (Klasa 8.) 1.410.042 

  UKUPNO PO BUDŽETU ZA 2018.GODINU : 44.528.996 

      

Napomena:     

Pod šifrom funkcije 11 -Ostalo* prikazani su:   

      

* IZDACI ZA FINANSIJSKU IMOVINU 0 

* IZDACI ZA OTPLATU DUGOVA 2.455.442 

* OSTALI IZDACI 749.609 

* NERASPOREĐENA BUDŽETSKA REZERVA 01.01.-31.12.2018. 300.000 

  UKUPNO OSTALO* : 3.505.051 
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2) Plan prihoda i primitaka  po Rebalansu Budžeta Grada Prijedora za 2018.godinu po analitičkim 
evidencijama 
 

Ekon. kod OPIS 
REBALANS 

BUDŽETA ZA 
2018.GOD. 

1 2 3 

  
UKUPNO:  PRIHODI, GRANTOVI, TRANSFERI,  PRIMICI I OSTALI 
PRIMICI  (71+72+73+78+81+91+92+93) 43.626.196 

  UKUPNO:  PRIHODI, GRANTOVI I TRANSFERI( 71+72+73+78 ) 36.365.664 

  UKUPNO:  PORESKI  I NEPORESKI PRIHODI (71+72) 34.658.969 

71 PORESKI PRIHODI 26.487.379 

7111 Porez na dohodak 100 

7111-11 Godišnji porez na dohodak građana 0 

7111-13 Porez na dohodak od poljoprivrede i šumarstva 100 

7131 Porez na lična primanja i prihode od samostalne djelatnosti 2.776.350 

7131-11 Porez na prihode od samostalne djelatnosti 275.000 

7131-12 Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu 1.000 

7131-13 Porez na lična primanja  2.500.000 

7131-14 
Porez na lična primanja  lica koja samostalno obavljaju privrednu 
ili profesionalnu djelatnost 350 

7141 Porez na imovinu 2.785.799 

7141-11 Porez na imovinu 108.000 

7141-12 Porez na nepokretnosti 2.677.799 

7142 Porez na naslijeđe i poklone 0 

7142-11 Porez na naslijeđe i poklone 0 

7143 Porez za finansijske i kapitalne transakcije 0 

7143-11 Porez na na prenos nepokretnosti i prava 0 

7151 Porez na promet proizvoda 17.630 

7151-11 Opšti porez na promet po opštoj stopi 5.400 

7151-12 Opšti porez na promet po nižoj stopi 5.000 

7151-13 Opšti porez na promet na derivate nafte 6.000 

7151-14 Opšti porez na promet na duvanske prerađevine 100 

7151-15 Opšti porez na promet alkoholnih pića 1.000 

7151-16 Opšti porez na promet kafe 100 

7151-17 Opšti porez na promet lož ulja 30 

7152 Porez na promet usluga 7.300 

7152-11 Opšti porez na promet usluga po opštoj stopi 7.300 

7152-12 Opšti porez na promet usluga u godišnjem paušalnom iznosu 0 

7153 Akciza 200 

7153-11 Akciza na derivate nafte koja pripada opštinama 200 
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7171 Indirektni porezi prikupljeni preko  UIO - zbirno 20.880.000 

7171-11 Indirektni porezi doznačeni od UIO 20.880.000 

7171-12 Indirektni porezi doznačeni od UIO-Poravnanje iz ranijih godina 0 

7191 Ostali poreski prihodi 20.000 

7191-13 Porez na dobitke od igara na sreću 20.000 

72 NEPORESKI PRIHODI 8.171.590 

7212 Prihodi od zakupa i rente 208.000 

7212-22 
Prihodi od davanja u zakup objekata opštine, grada i ustanova-
javnih službi koji se finansiraju iz budžeta Grada 170.000 

7212-22 

Prihodi od davanja u zakup objekata opštine, grada i ustanova-
javnih službi koji se finansiraju iz budžeta Grada -JU Centra za 
prikazivanje filmova 10.000 

7212-22 
Prihodi od davanja u zakup objekata opštine, grada i ustanova-
javnih službi koji se finansiraju iz budžeta Grada -Pozorište Prijedor 6.000 

7212-24 Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike 22.000 

7213 Prihodi od kamata na gotovinu i gotovinske ekvivalente 0 

7213-11 
Prihodi od kamata na novčana sredstva na redovnim trezorskim 
računima 0 

7213-12 
Prihodi od kamata na novčana sredstva na namjenskim trezorskim 
računima 0 

7213-13 
Prihodi od kamata na novčana sredstva na  podračunima kod 
Centralne banke 0 

7213-14 
Prihodi od kamata na novčana sredstva na  računima za 
prikupljanje javnih prihoda 0 

7213-21 
Prihodi od kamata na oročena novčana sredstva sa redovnih 
trezorskih računa 0 

7213-22 
Prihodi od kamata na oročena novčana sredstva sa namjenskih 
trezorskih računa 0 

7216 
Prihodi po osnovu realizovanih  pozitivnih kursnih  razlika iz 
poslovnih i investicionih aktivnosti 100 

7216-12 
Prihodi po osnovu efektivnih pozitivnih razlika po osnovu deviznog 
platnog prometa 100 

7216-19 Ostali prihodi po osnovu efektivnih pozitivnih kursnih razlika 0 

7221 Administrativne naknade i takse 293.300 

7221-18 Posebna republička taksa na naftne derivate 20.000 

7221-21 Opštinske administrativne  takse 3.300 

7221-31 Gradske administrativne  takse 270.000 

7223 Komunalne naknade i takse 1.549.300 

7223-12 Komunalne takse na firmu 950.000 

7223-13 Komunalne takse za držanje motornih drumskih i priključnih vozila 1.000 

7223-14 
Komunalna taksa za korištenje prostora na javnim površinama ili 
ispred poslovnog prostora u poslovne svrhe 70.000 

7223-15 Komunalna taksa za držanje sredstava za igru 0 

7223-16 
Komunalna taksa za priređivanje muzičkog programa u 
ugostiteljskim objektima 0 
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7223-17 
Komunalna taksa za korištenje vitrina za izlaganje roba van 
poslovne prostorije 0 

7223-18 Komunalna taksa za korištenje reklamnih panoa 84.700 

7223-19 

Komunalna taksa za korištenje prostora za parkiranje motornih, 
drumskih i priključnih vozila na uređenim i obilježenim mjestima 
koje je za to odredila skupština Grada 400.000 

7223-21 Boravišna taksa 25.100 

7223-91 
Komunalna taksa za korištenje slobodnih površina za kampove, 
postavljanje šatora ili druge oblike privremenog korištenja 0 

7223-96 
Komunalna taksa na ostale predmete taksiranja (prekopavanje -
Telekomunikacije RS) 18.500 

7224 Naknade po raznim osnovama 4.750.590 

7224-11 Naknade za uređenje građevinskog zemljišta 600.000 

7224-12 Naknade za korištenje građevinskog zemljišta 750.000 

7224-21 Naknada za korištenje puteva 500 

7224-24 Naknada za korištenje mineralnih sirovina 1.730.000 

7224-25 Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta 783.430 

7224-35 
Naknada za korištenje šuma i šumskog zemljišta-sredstva za razvoj 
nerazvijenih dijelova Grada 350.000 

7224-37 
Naknada za obavljanje poslova od opšteg interesa u šumama u 
privatnoj svojini 70.000 

7224-00 Naknade za korištenje voda (7224-42 do 7224-69) 281.660 

7224-42 Naknade za vode za piće u javnom vodosnabdjevanju 9.800 

7224-43 
Naknade za vode za druge namjene i druge slučajeve namjene za 
ljudsku upotrebu 700 

7224-44 Naknade za vode za navodnjavanje 50 

7224-45 Naknade za vode i mineralne vode koje se koriste za flaširanje 50 

7224-46 
Naknade za zaštitu voda koju plaćaju vlasnici transportnih 
sredstava koji koriste naftu ili naftne derivate 134.000 

7224-47 Naknade za ispuštanje otpadnih voda 81.000 

7224-48 
Naknade za proizvodnju električne energije dobijene korišćenjem 
hidroenergije 60 

7224-49 Naknada za odvodnjavanje 0 

7224-57 Naknada za upotrebu vještačkih đubriva i hemikalija za zaštitu bilja 100 

7224-63 Naknade za izvađeni materijal iz vodotoka 600 

7224-64 Naknade za vode za uzgoj riba 600 

7224-65 
Naknade za vode za industrijske procese, uključujući i 
termoelektrane 50.000 

7224-69 
Naknada za uzgoj riba u kavezima potopljenim u površinskim 
vodama 4.700 

7224-67 Sredstva za finansiranje posebnih mjera zaštite od požara 185.000 

7224-91 
Koncesione naknade za korištenje prirodnih i drugih dobara od 
opšteg interesa 0 

7225 VLASTITI PRIHODI BUDŽETSKIH KORISNIKA 1.213.300 

7225-21 PRIHODI GRADSKE UPRAVE OD PRUŽANJA JAVNIH USLUGA 113.000 

  Stručna služba  gradonačelnika   
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7225-21 Prihodi od tenderske dokumentacije 3.000 

  Odjeljenje za opštu upravu   

7225-21 Prihodi od naknada troškova vjenčanja 6.000 

  Odjeljenje za privredu i poljoprivredu   

7225-21 Prihodi od pružanja javnih usluga 0 

  Odjeljenje za prostorno uređenje   

7225-21 Prihodi od naknada za izradu lokacijskih uslova 50.000 

  
Odjeljenje za saobraćaj , komunalne poslove i zaštitu životne 
sredine i imovinsko-stambene poslove   

7225-21 Prihodi od pružanja javnih usluga 54.000 

7225-91 
VLASTITI PRIHODI BUDŽETSKIH KORISNIKA  
(OSIM SREDNJIH ŠKOLA) 974.300 

  JU Dječiji vrtić "Radost"Prijedor   

7225-91 Participacija roditelja za smještaj i vaspitno obrazovni rad djece 717.000 

  JU Pozorište Prijedor   

7225-91 Prihodi od prodaje ulaznica od predstava i dr. 20.000 

  JU Centar za socijalni rad Prijedor (00740300)   

7225-91 Prihodi od izdavanja uvjerenja sposobnosti i razvrstavanju 5.000 

  JU Centar za socijalni rad Prijedor (00740301)   

7225-91 Participacija za smještaj u ustanove 92.000 

  JU Narodna biblioteka "Ćirilo i Metodije"Prijedor   

7225-91 Prihodi od članarine 4.900 

  Muzej Kozare Prijedor   

7225-91 Prihodi od pružanja javnih usluga 0 

  Teritorijalna vatrogasna jedinica   

7225-91 Prihodi od usluga servisiranja vatrogasnih aparata 35.600 

  Agencija za ekonomski razvoj Grada Prijedor "Preda-Pd"   

7225-91 Prihodi od pružanja javnih usluga 17.800 

  JU Centar za prikazivanje filmova   

7225-91 Prihodi od prodaje ulaznica za prikazivanje filmova 82.000 

7225-91 VLASTITI PRIHODI SREDNJIH ŠKOLA 126.000 

  JU Gimnazija "Sveti Sava" Prijedor   

7225-91 Participacija od učenika i ostali vlastiti prihodi 15.000 

  JU Elektrotehnička škola Prijedor   

7225-91 Participacija od učenika i ostali vlastiti prihodi 15.600 

  JU Mašinska škola Prijedor   

7225-91 Participacija od učenika i ostali vlastiti prihodi 19.000 

  JU Poljoprivredno-prehrambena škola Prijedor   

7225-91 Participacija od učenika i ostali vlastiti prihodi 15.000 

  JU Ugostiteljsko ekonomska škola Prijedor   

7225-91 Participacija od učenika i ostali vlastiti prihodi 16.000 

  JU "Srednjoškolski centar Prijedor" Prijedor   

7225-91 Participacija od učenika i ostali vlastiti prihodi 21.900 

  JU  Muzička škola "Savo Balaban" Prijedor   
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7225-91 Participacija od učenika i ostali vlastiti prihodi 23.500 

  JU Centar "Sunce" Prijedor   

7225-91 Prihodi od pružanja javnih usluga i dr. prihodi 0 

7231 Novčane kazne 40.000 

7231-21 

Novčane kazne izrečene  u prekršajnom postupku za prekršaje 
propisane aktom skupštine opštine, odnosno grada, kao i oduzeta 
imovinska korist u tom postupku 40.000 

7291 OSTALI NEPORESKI PRIHODI BUDŽETSKIH KORISNIKA 117.000 

7291-24 Ostali neporeski prihodi gradske uprave 116.000 

7291-24 Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta u svojini Grada 20.000 

7291-24 Prihodi od sudskih postupaka i ostali neporeski prihodi 30.000 

  Kabinet gradonačelnika   

7291-24 Ostali neporeski prihodi (Refundacija bolovanja i plata) 66.000 

  Odjeljenje za društvene djelatnosti   

7291-24 Ostali neporeski prihodi 0 

  
Odjeljenje za saobraćaj , komunalne poslove i zaštitu životne 
sredine i imovinsko-stambene poslove   

7291-24 Ostali neporeski prihodi  0 

7291-24 Ostali neporeski prihodi ostalih budžetskih korisnika 1.000 

  JU Dječiji vrtić "Radost"Prijedor   

7291-24 Ostali neporeski prihodi 0 

  JU Centar za socijalni rad Prijedor-Troškovi javne ustanove   

7291-24 Ostali neporeski prihodi 0 

  Teritorijalna vatrogasna jedinica   

7291-24 Ostali neporeski prihodi 0 

  JU Centar za prikazivanje filmova   

7291-24 Ostali neporeski prihodi 1.000 

  Muzej Kozare Prijedor   

7291-24 Ostali neporeski prihodi 0 

  JU "Srednjoškolski centar Prijedor" Prijedor   

7291-24 Ostali neporeski prihodi 0 

  Agencija za ekonomski razvoj Grada Prijedor "Preda-Pd"   

7291-24 Ostali neporeski prihodi 0 

73 GRANTOVI 332.000 

7311 Grantovi iz inostranstva 313.500 

7311-11 Tekuće pomoći od stranih vlada 0 

7311-22 Grant po MEG Projektu za podsticaje razvoja 50.000 

7311-22 Grant po MEG Projektu za infrastrukturne projekte 263.500 

7312 Grantovi iz zemlje 18.500 

7312-00 
Pomoć susjednih opština i gradova i ostalih donatora za književne 
susrete na Kozari 8.500 

7312-00 
Pomoć za književne susrete na Kozari Ministarstva prosvjete i 
kulture 10.000 

78 TRANSFERI IZMEĐU ILI UNUTAR JEDINICA VLASTI  1.374.695 

7871 Transferi od države 0 

7871-11 Transferi od države po zapisnicima PU RS 0 
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7872 Transferi od entiteta (Republika Srpska) 1.368.695 

7872-11 Transfer Min.prosvjete i kulture za matične poslove Biblioteke 6.000 

7872-11 Transfer Min.prosvjete i kulture za matične poslove Muzeja 7.000 

7872-11 
Transfer Min.zdravlja i socijalne zaštite za tuđu njegu i 
novč.pomoći 1.224.905 

7872-11 
Transfer Min.zdravlja i socijalne zaštite za priznavanje prava na 
podršci u izjednačavanju djece i omladine sa smetnjama u razvoju 46.600 

7872-11 

Transferi od Min.zdravlja i socijalne zaštite za Zdravstvenu zaštitu 
korisnika novčane pomoći i dodatka za pomoć i njegu drugog lica 
koje sufinansira Republika 80.190 

7872-11 Transferi od entiteta po zapisnicima PU RS 4.000 

7873 Transferi od jedinica lokalne samouprave (JLS) 3.000 

7873-11 
Transferi od jedinica lokalne samouprave (JLS) po zapisnicima PU 
RS 3.000 

7874 Transferi od fondova obaveznog socijalnog osiguranja 3.000 

7874-11 
Transferi od fondova obaveznog socijalnog osiguranja po 
zapisnicima PU RS 3.000 

7879 Transferi od ostalih jedinica vlasti 0 

7879-11 Transferi od ostalih jedinica vlasti 0 

81 PRIMICI ZA NEFINANSIJSKU  IMOVINU 1.410.042 

8111 Primici za zgrade i objekte 995.000 

8111-17 Primici od prodaje poslovnih prostora i stanova 327.000 

8111-27 Primici za ostale poslovne objekte-Autotransport 268.000 

8111-91 
Primici  od građana za učešće u komunalnoj infrastrukturi 15% uz 
kredit EIB-a 315.000 

8111-91 
Primici  od građana za učešće u komunalnoj infrastrukturi 15% uz 
kredit EIB-a "Sl.Glasnik Grada Prijedor" 10/13 85.000 

8112 Primici za postrojenja i opremu 20.000 

8112-11 Primici od prodaje putničkih vozila 20.000 

8119 Primici za ostalu  proizvedenu imovinu 0 

8119-18 Ostali kapitalni dobici 0 

8131 Primici za zemljište 395.042 

8131-12 Primici za gradsko građevinsko zemljište 129.000 

8131-13 Primici za ostalo građevinsko zemljište 24.000 

8131-13 Primici za ostalo građevinsko zemljište- ZZ Poljopromet Omarska 242.042 

8141 
Primici od prodaje stalne imovine namjenjene prodaji i 
obustavljenih poslovanja 0 

8141-11 Primici od prodaje stalne imovine namjenjene prodaji 0 

91 PRIMICI OD FINANSIJSKE IMOVINE  0 

9114-18 Primici od naplate zajmova datih ostalim nivoima vlasti 0 

9114-51 Primici od naplate datih zajmova (AD Toplana) 0 

9114-71 Primici od naplate zajmova datih fizičkim licima i domaćinstvima 0 

92 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 5.100.000 

9212-12 Primici od zajmova uzetih od entiteta  0 
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9212-41 
Primici od uzetih zajmova za izgradnju komunalne infrastrukture 
(KREDITNA SREDSTVA) 5.100.000 

9219 Primici od ostalog zaduživanja  0 

93 OSTALI PRIMICI 750.490 

9311 Primici po osnovu poreza na dodatu vrijednost 570.000 

  Gradska uprava   

9311-11 
Primici po snovu razlike ulaznog i izlaznog poreza na dodatu 
vrijednost (PDV) koji se naplaćuje od nadležne poreske institucije 500.000 

9311-12 

Primici po osnovu  izlaznog poreza na dodatu vrijednost (PDV) koji 
se naplaćuje od kupaca 
(PDV u fakturama za zakup gradskih poslovnih prostora) 50.000 

  JU Centar za prikazivanje filmova   

9311-11 
Primici po snovu razlike ulaznog i izlaznog poreza na dodatu 
vrijednost (PDV) koji se naplaćuje od nadležne poreske institucije 6.000 

9311-12 

Primici po snovu  izlaznog poreza na dodatu vrijednost (PDV) koji 
se naplaćuje od kupaca 
(PDV u ulaznicama od kino predstava i zakupa poslovnog prostora) 14.000 

9312 Primici po osnovu depozita i kaucija 15.000 

9312-11 Primici po osnovu depozita i kaucija u zemlji 15.000 

9319 Ostali primici 5.000 

9319-19 Ostali primici 5.000 

9381 Ostali primici iz transakcija sa drugim jedinicama vlasti 160.490 

  
Kabinet gradonačelnika-Plate i naknade zaposlenih u gradskoj 
upravi   

9381-10 
Primici za naknade plata za porodiljsko odsustvo koji se 
refundiraju od fonda obaveznog socijalnog osiguranja 96.000 

9381-99 Ostali primici 1.500 

  JU Dječiji vrtić "Radost"Prijedor   

9381-10 
Primici za naknade plata za porodiljsko odsustvo koji se 
refundiraju od fonda obaveznog socijalnog osiguranja 35.490 

  JU Centar za socijalni rad Prijedor (00740300)   

9381-10 
Primici za naknade plata za porodiljsko odsustvo koji se 
refundiraju od fonda obaveznog socijalnog osiguranja 24.000 

  JU Centar za prikazivanje filmova   

9381-10 
Primici za naknade plata za porodiljsko odsustvo koji se 
refundiraju od fonda obaveznog socijalnog osiguranja 3.500 

  Agencija za ekonomski razvoj Grada Prijedor "Preda-Pd"   

9381-10 
Primici za naknade plata za porodiljsko odsustvo koji se 
refundiraju od fonda obaveznog socijalnog osiguranja 0 

33 FINANSIJSKI REZULTAT 902.800 

3311 Finansijski rezultat iz ranijih godina  902.800 

3311-11 
Neutrošeni primici od uzetih zajmova za izgradnju komunalne 
infrastrukture (KREDITNA SREDSTVA) 902.800 

  

UKUPNO:  PRIHODI, GRANTOVI, TRANSFERI,  PRIMICI,  OSTALI 
PRIMICI  I FINANSIJSKI REZULTAT 
(71+72+73+78+81+91+92+93+33) 44.528.996 
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3) Plan rashoda i izdataka po  Rebalansu  Budžeta Grada Prijedora za 2018.godinu po 

korisnicima i bližim namjenama 
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1 2 3 4 5 6 

         I  -Gradska uprava (Operativna jedinica 1.) 34.694.460 

        Naziv budžetske organizacije: Gradonačelnik 9.413.500 

        
Naziv potrošačke jedinice: Troškovi kabineta 
Gradonačelnika  Prijedora 484.200 

        Broj potrošačke jedinice: 00740120    

411200 0111 ZU 1 

Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih 
primanja zaposlenih - putne dnevnice u zemlji i 
inostranstvu 5.000 

412300 0111 ZU 2 Rashodi za režijski materijal  12.000 

412500 0111 ZU 3 Rashodi za tekuće održavanje   3.000 

412600 0111 ZU 4 Rashodi po osnovu putovanja   8.000 

412700 0111 ZU 5 Rashodi za stručne usluge   260.000 

412900 0111 ZU 6 Ostali nepomenuti rashodi  80.000 

415200 0111 ZU 7 Grantovi u zemlji  40.000 

416100 0111 ZU 8 Doznake građanima 20.000 

511300 0111 ZU 9 Izdaci za nabavku postrojenja i opreme  5.000 

512100 0111 ZU 10 Izdaci za dragocijenosti 0 

516100 0111 ZU 11 Izdaci za zalihe materijala  1.200 

631100 0000   12 Izdaci po osnovu PDV-a  50.000 

        
Naziv potrošačke jedinice: Troškovi manifestacija od 
posebnog interesa za promociju Grada 463.980 

        Broj potrošačke jedinice: 00740123   

        Doček Nove godine na Trgu   

        Doček dječije Nove godine   

        Obilježavanje Dana grada   

        Obilježavanje Krsne slave grada   

        Konferencija beba   

        Međunarodni dan djeteta   

        Svetosavski bal   

        Manifestacija "Selo veselo"   

        Večeri kulturnog stvaralaštva   

        Dani zime na Kozari   

        Ostale manifestacije od interesa za promociju Grada   
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412200 0111 ZU 13 

Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, 
komunikacijskih  i transportnih usluga u Gradskoj 
upravi 9.508 

412700 0111 ZU 14 Rashodi za stručne usluge   37.000 

412900 0111 ZU 15 
Rashodi po osnovu organizacije prijema, manifestacija 
i sl. 371.842 

511300 0111 ZU 16 
Izdaci za nabavku postrojenja i opreme  (Nabavka 
štandova za Dane zime) 45.630 

        
Naziv potrošačke jedinice: Troškovi za usluge 
medijske promocije grada 691.820 

        Broj potrošačke jedinice: 00740123   

412700 0111 ZU 17 Rashodi za stručne usluge medijskih promocija Grada 231.820 

415200 0111 ZU 18 
Grantovi u zemlji - Učešće u finansiranju Kozarskog 
vjesnika 360.000 

415200 0111 ZU 19 
Učešće u Projektima iz Strategije (Opremanje 
Kozarskog Vijesnika) 100.000 

        
Naziv potrošačke jedinice: Sredstva za posebne 
namjene 230.000 

        Broj potrošačke jedinice: 00740123   

415200 0840 ZU 20 
Grant vjerskim institucijama za tekuće i kapitalne 
potrebe 50.000 

416100 1060 ZU 21 Troškovi alternativnog smještaja i raseljena lica   60.000 

416100 1060 ZU 22 Sredstva za podršku povratka  120.000 

        
Naziv potrošačke jedinice: Plate i naknade 
zaposlenih u Gradskoj upravi 7.543.500 

        Broj potrošačke jedinice: 00740126   

411100 0412 ZU 23 Rashodi za bruto plate  5.900.000 

411200 0412 ZU 24 
Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih 
primanja zaposlenih, i dnevnice u zemlji i inostranstvu 1.147.300 

411300 0412 ZU 25 
Rashodi za naknadu plata zaposlenih za vrijeme 
bolovanja (bruto) koji se ne refundiraju 123.200 

411400 0412 ZU 26 Rashodi za otpremnine i jednokratne pomoći (bruto) 77.000 

412900 0111 ZU 27 Ostali nepomenuti rashodi  200.000 

638100 0000   28 

Ostali izdaci iz transakcija sa drugim jedinicama vlasti 
(neto) -Naknade za porodiljsko odsustvo i za vrijeme 
bolovanja koje se refundira 96.000 

       
 Naziv budžetske organizacije: Stručna služba 
Gradonačelnika 2.127.476 

        
 Naziv potrošačke jedinice: Troškovi stručne službe  
Gradonačelnika 1.420.820 

        Broj potrošačke jedinice: 00740110   
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411200 0111 ZU 29 

Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih 
primanja zaposlenih - putne dnevnice u zemlji i 
inostranstvu 4.400 

412200 0111 ZU 30 

Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, 
komunikacijskih  i transportnih usluga u Gradskoj 
upravi 552.500 

412300 0111 ZU 31 Rashodi za režijski materijal   38.300 

412500 0111 ZU 32 Rashodi za tekuće održavanje  96.850 

412600 0111 ZU 33 Rashodi po osnovu putovanja  8.500 

412700 0111 ZU 34 Rashodi za stručne usluge 177.000 

412900 0111 ZU 35 Ostali nepomenuti rashodi  24.650 

412900 0111 ZU 36 
 Sredstva za Fond solidarnosti (5 % od cijene 
kupljenog putničkog vozila ) 1.000 

415200 0111 ZU 37 Grantovi za mjesne zajednice 50.000 

511100 0660 ZU 38 Sredstva za eksproprijaciju za gradske objekte 300.000 

511300 0111 ZU 39 Izdaci za nabavku postrojenja i opreme 119.500 

511700 0111 ZU 40 
Izdaci za ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu-
licenci i antivirusnog programa 17.550 

516100 0111 ZU 41 
Izdaci za zalihe auto guma, sitnog inventara, 
materijala , robe i ambalaže i sl. 15.570 

631200 0000   41/1 Izdaci po osnovu depozita i kaucija 15.000 

        
Naziv potrošačke jedinice: Ostale posebne namjene 
iz nadležnosti Gradske uprave 536.500 

        Broj potrošačke jedinice: 00740111   

412900 0111 ZU 42 
Ostali nepomenuti rashodi -bruto naknade 
odbornicima i funkcionerima  436.500 

415200 0111 ZU 43 
Grantovi u zemlji -Učešće u finansiranju političkih 
partija  100.000 

        Naziv potrošačke jedinice: Troškovi izbora  170.156 

        Broj potrošačke jedinice: 00740111   

411200 0111 ZU 44 

Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih 
primanja zaposlenih - putne dnevnice u zemlji i 
inostranstvu 2.000 

412100 0111 ZU 45 Rashodi po osnovu zakupa za biračka mjesta 5.700 

412200 0111 ZU 46 
Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, 
komunikacijskih i transportnih usluga  2.500 

412300 0111 ZU 47 Rashodi za režijski materijal  1.000 

412600 0111 ZU 48 Rashodi po osnovu putovanja i smještaja  1.500 

412700 0111 ZU 49 Rashodi za stručne usluge 17.500 

412900 0111 ZU 50 

Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih 
primanja zaposlenih članova Gradske izborne komisije 
i angažovanih lica u procesu tehničke pripreme i 
provodjenja izbora 105.000 

412900 0111 ZU 51 Rashodi za bruto naknade članovima biračkih odbora 31.956 

511300 0111 ZU 52 Izdaci za nabavku postrojenja i opreme 3.000 

        
 Naziv budžetske organizacije: Odsjek za internu 
reviziju 5.500 
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 Naziv potrošačke jedinice: Troškovi Odsjeka za  
internu reviziju 5.500 

        Broj potrošačke jedinice: 00740121   

411200 0111 ZU 53 

Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih 
primanja zaposlenih - putne dnevnice u zemlji i 
inostranstvu 500 

412300 0111 ZU 54 Rashodi za režijski materijal  1.000 

412500 0111 ZU 55 Rashodi za tekuće održavanje  0 

412600 0111 ZU 56 Rashodi po osnovu putovanja  1.000 

412700 0111 ZU 57 Rashodi za stručne usluge  500 

412900 0111 ZU 58 Ostali nepomenuti rashodi 2.500 

511300 0111 ZU 59 Izdaci za nabavku postrojenja i opreme  0 

        
 Naziv budžetske organizacije: Odsjek za inspekcijske 
poslove 36.900 

        
 Naziv potrošačke jedinice: Troškovi Odsjeka za 
inspekcijske poslove  36.900 

        Broj potrošačke jedinice: 00740127   

411200 0111 ZU 60 

Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih 
primanja zaposlenih - putne dnevnice u zemlji i 
inostranstvu 1.000 

412300 0111 ZU 61 Rashodi za režijski materijal  3.000 

412500 0111 ZU 62 Rashodi za tekuće održavanje  500 

412600 0111 ZU 63 Rashodi po osnovu putovanja  500 

412700 0111 ZU 64 Rashodi za stručne usluge  500 

412900 0111 ZU 65 Ostali nepomenuti rashodi 10.000 

511300 0111 ZU 66 Izdaci za nabavku postrojenja i opreme  18.700 

511700 0111 ZU 67 Izdaci za računarske programe 700 

516100 0111 ZU 68 Izdaci za HTZ opremu 2.000 

        
Naziv budžetske organizacije:  Odsjek komunalne 
policije 29.500 

        
Naziv potrošačke jedinice: Troškovi Odsjeka 
komunalne policije  29.500 

        Broj potrošačke jedinice: 00740128   

411200 0111 ZU 69 

Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih 
primanja zaposlenih - putne dnevnice u zemlji i 
inostranstvu 200 

412300 0111 ZU 70 Rashodi za režijski materijal  2.000 

412500 0111 ZU 71 Rashodi za tekuće održavanje  1.000 

412600 0111 ZU 72 Rashodi po osnovu putovanja  300 

412700 0111 ZU 73 Rashodi za stručne usluge  1.000 

412900 0111 ZU 74 Ostali nepomenuti rashodi-ugovorene usluge odsjeka 1.000 

412900 0111 ZU 75 
Ostali nepomenuti rashodi-Troškovi prinudnog 
izvršenja rješenja  10.000 

511300 0111 ZU 76 Izdaci za nabavku postrojenja i opreme  2.500 

516100 0111 ZU 77 Izdaci za HTZ opremu 11.500 
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 Naziv budžetske organizacije: Odsjek za civilnu 
zaštitu 31.300 

        
 Naziv potrošačke jedinice: Troškovi Odsjeka za  
civilnu zaštitu 31.300 

        Broj potrošačke jedinice: 00740131   

411200 0220 ZU 78 

Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih 
primanja zaposlenih - putne dnevnice u zemlji i 
inostranstvu 200 

412300 0220 ZU 79 Rashodi za režijski materijal  400 

412500 0220 ZU 80 Rashodi za tekuće održavanje  600 

412600 0220 ZU 81 Rashodi po osnovu putovanja  300 

412700 0220 ZU 82 Rashodi za stručne usluge  400 

412900 0220 ZU 83 Ostali nepomenuti rashodi 400 

415200 0220 ZU 84 

Grantovi za udruženja za podršku civilne zaštite 
(Ronilačkom klubu, radio klubu Kozara i crvenom 
krstu) 5.000 

511300 0220 ZU 85 Izdaci za nabavku postrojenja i opreme  4.200 

511300 0220 ZU 86 
Izdaci za nabavku specijalne opreme za potrebe 
zaštite i spašavanje 19.800 

        
 Naziv budžetske organizacije: Odsjek za strateško 
planiranje, upravljanje projektima i razvojem 278.238 

        

 Naziv potrošačke jedinice: Troškovi Odsjeka za 
strateško planiranje, upravljanje projektima i 
razvojem 12.500 

        Broj potrošačke jedinice: 00740122   

411200 0111 ZU 87 

Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih 
primanja zaposlenih - putne dnevnice u zemlji i 
inostranstvu 1.500 

412300 0111 ZU 88 Rashodi za režijski materijal  2.000 

412500 0111 ZU 89 Rashodi za tekuće održavanje  3.000 

412600 0111 ZU 90 Rashodi po osnovu putovanja  4.000 

412700 0111 ZU 91 Rashodi za stručne usluge  1.000 

412900 0111 ZU 92 Ostali nepomenuti rashodi 0 

511300 0111 ZU 93 Izdaci za nabavku postrojenja i opreme  1.000 

        
 Naziv potrošačke jedinice: Sredstva za projekte 
Grada 265.738 

        Broj potrošačke jedinice: 00740122   

511100 0111 ZU 94 
1.1.1.2.-Infrastrukturno uređenje poslovne zone 
"Celpak" Prijedor -(Projekat "RAST" "GROWTH"-EN) 245.738 

511200 0111 ZU 94/1 
Rekonstrukcija Poslovnog inkubatora u Velikom 
Palančištu iz kreditnih sredstava  20.000 

        
Naziv budžetske organizacije: Teritorijalna 
vatrogasna jedinica Prijedor 1.260.600 

        
Naziv potrošačke jedinice: Djelatnost  Teritorijane 
vatrogasne jedinice Prijedor 1.240.600 
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        Broj potrošačke jedinice: 00740129   

411200 0320 ZU 95 

Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih 
primanja zaposlenih - putne dnevnice u zemlji i 
inostranstvu 2.500 

412200 0320 ZU 96 
Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, 
komunikacijskih i transportnih usluga  31.000 

412300 0320 ZU 97 Rashodi za režijski materijal 5.000 

412400 0320 ZU 98 
Rashodi za posebne namjene (Nabavka pjenila za 
gašenje požara) 1.500 

412500 0320 ZU 99 Rashodi za tekuće održavanje  29.000 

412600 0320 ZU 100 Rashodi po osnovu putovanja  500 

412700 0320 ZU 101 Rashodi za stručne usluge  15.600 

412900 0320 ZU 102 Ostali nepomenuti rashodi 10.000 

511200 0320 ZU 103 Učešće u rekonstrukciji i dogradnji vatrogasnog doma 185.000 

511200 0320 ZU 103/1 
Završetak dogradnje i rekonstrukcije Vatrogasnog 
doma u Prijedoru iz kreditnih sredstava 900.000 

511300 0320 ZU 104 Izdaci za nabavku postrojenja i opreme  4.500 

516100 0320 ZU 105 
Izdaci za zalihe sitnog inventara, materijala, robe i 
ambalaže  56.000 

        
Naziv potrošačke jedinice: Finansiranje dobrovoljnih 
vatrogasnih društava 20.000 

        Broj potrošačke jedinice: 00740129   

415200 0320 ZU 106 Finansiranje dobrovoljnih vatrogasnih društava 20.000 

        
Naziv budžetske organizacije:  Odjeljenje za opštu 
upravu 59.000 

        
Naziv potrošačke jedinice: Troškovi odjeljenja za 
opštu upravu  59.000 

        Broj potrošačke jedinice: 00740130   

411200 0111 ZU 107 

Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih 
primanja zaposlenih - putne dnevnice u zemlji i 
inostranstvu 600 

412200 0111 ZU 107/1 

Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, 
komunikacijskih  i transportnih usluga-Nabavka peleta 
za Mjesnu zajednicu Kozarac 2.000 

412300 0111 ZU 108 Rashodi za režijski materijal  37.000 

412500 0111 ZU 109 Rashodi za tekuće održavanje  2.000 

412600 0111 ZU 110 Rashodi po osnovu putovanja  900 

412700 0111 ZU 111 Rashodi za stručne usluge  2.000 

412900 0111 ZU 112 Ostali nepomenuti rashodi  2.000 

511300 0111 ZU 113 Izdaci za nabavku postrojenja i opreme  8.500 

516100 0111 ZU 114 Izdaci za zalihe materijala  4.000 

        Naziv budžetske organizacije: Odjeljenje za finansije 98.500 

        
Naziv potrošačke jedinice: Troškovi odjeljenja za 
finansije  98.500 

        Broj potrošačke jedinice: 00740140   
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411200 0111 ZU 115 

Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih 
primanja zaposlenih - putne dnevnice u zemlji i 
inostranstvu 2.000 

412300 0111 ZU 116 Rashodi za režijski materijal  15.000 

412500 0111 ZU 117 Rashodi za tekuće održavanje  3.000 

412600 0111 ZU 118 Rashodi po osnovu putovanja  6.000 

412700 0111 ZU 119 Rashodi za stručne usluge  43.000 

412900 0111 ZU 120 Ostali nepomenuti rashodi  11.500 

511300 0111 ZU 121 Izdaci za nabavku postrojenja i opreme  15.000 

511700 0111 ZU 122 Izdaci za nematerijalnu proizvedenu imovinu  3.000 

516100 0111 ZU 123 Izdaci za zalihe materijala  0 

        
Naziv budžetske organizacije: Odjeljenje za privredu 
i poljoprivredu  3.016.000 

        
Naziv potrošačke jedinice: Troškovi odjeljenja za 
privredu i poljoprivredu  21.700 

        Broj potrošačke jedinice: 00740150   

411200 0111 ZU 124 

Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih 
primanja zaposlenih - putne dnevnice u zemlji i 
inostranstvu 1.300 

412300 0111 ZU 125 Rashodi za režijski materijal  4.700 

412500 0111 ZU 126 Rashodi za tekuće održavanje  1.000 

412600 0111 ZU 127 Rashodi po osnovu putovanja  1.700 

412700 0111 ZU 128 Rashodi za stručne usluge  1.000 

412900 0111 ZU 129 Ostali nepomenuti rashodi  2.000 

511300 0111 ZU 130 Izdaci za nabavku postrojenja i opreme  9.315 

516100 0111 ZU 130/1 Izdaci za zalihe materijala  685 

        
Naziv potrošačke jedinice: Sredstva za razvojne 
projekte i podsticaj zapošljavanja   2.259.300 

        Broj potrošačke jedinice: 00740204   

412700 0411 ZU 131 Rashodi za stručne usluge  3.000 

414100 0421 ZU 132 
1.2.1.1. "Podrška uvođenja sistema za navodnjavanje 
kod poljoprivrednih proizvođača" 20.000 

414100 0421 ZU 133 1.2.1.2. "Podrška podizanju plastenika i staklenika" 0 

414100 0421 ZU 134 1.2.1.5. "Podrška podizanju novih zasada voća 20.000 

414100 0421 ZU 135 
1.2.1.7. "Podrška izgradnje skladišnih objekata i 
nabavci opreme za voćarske proizvođače" 20.000 

414100 0474 ZU 136 1.4.2.4. "Preduzetnička obuka za mlade" 4.500 

414100 0474 ZU 137 
1.4.3.1. "Izrada i realizacija akcionog plana 
zapošljavanja" 1.000 

414100 0474 ZU 138 1.4.3.2 "Podsticaj zapošljavanju novih radnika"  80.000 

414100 0474 ZU 139 1.4.4.2. "Podrška ženskom preduzetništvu" 20.000 

414100 0474 ZU 140 
1.4.3.3. "Podsticaj poslodavcima za zapošljavanje 
mladih visokoobrazovanih kadrova" 25.000 

414100 0474 ZU 141 1.4.3.4. "Podrška samozapošljavanju"  100.000 

414100 0474 ZU 142 
1.4.3.4. Učešće Grada u MEG Projektu za podsticaje 
razvoja 50.000 
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414100 0474 ZU 143 
1.4.3.4. Učešće donatora  MEG Projektu za podsticaje 
razvoja 50.000 

414100 0474 ZU 144 
1.4.3.5. "Podrška zapošljavanju teže zapošljivih 
kategorija" 50.000 

414100 0474 ZU 145 
1.4.4.3. "Jačanje Fondacije za razvoj (subvencija 
kamata na kredite)" 100.000 

414100 0474 ZU 146  "Promocija privrednih potencijala Grada Prijedora"  1.000 

415200 0474 ZU 147 
Projekat: "Podrška uvođenju standarda kvaliteta 
(Sertifikacija)"  10.000 

415200 0474 ZU 148 
1.4.1.1. "Podrška inovacijama i investicijama u mala  
srednja preduzeća" 5.000 

415200 0474 ZU 149 1.4.1.2. "Podrška poslovnim udruženjima i klasterima" 3.000 

415200 0474 ZU 150 
1.4.1.4. "Podrška internacionalnom povezivanju i 
umrežavanju preduzeća" 5.000 

415200 0474 ZU 151 

1.4.2.2. "Krejiranje i izvođenje programa obuke i 
prekvalifikacije prema aktuelnoj potražnji na tržištu 
rada" (Pro-posao, ILO i sl.) 30.000 

415200 0474 ZU 152 
"Učešće u projektima javnih preduzeća (a.d.) Grada 
Prijedor" 15.000 

415200 0474 ZU 152/1 
Grant  od prodaje imovine javnog preduzeća  
"Autotransport" a.d. Prijedor 60 % 225.000 

415200 0474 ZU 152/2 
Nabavka kontejnera za potrebe  javnog preduzeća 
"Komunalne usluge" a.d.Prijedor 20.000 

415200 0474 ZU 153 Troškovi obezbjeđenja "Gradske tržnice" a.d. Prijedor 26.800 

511100 0630 ZU 153/1 

Izgradnja objekta do konstruktivne faze u kojoj će se 
vršiti proizvodnja komutatora, mašina i alata iz 
kreditnih sredstava 1.375.000 

        
Naziv potrošačke jedinice: Sredstva za unapređenje 
poljoprivrede  485.000 

        Broj potrošačke jedinice: 00740151   

412900 0421 ZU 154 
 Sredstva za Fond solidarnosti (5 % od cijene 
kupljenog putničkog vozila) 1.000 

414100 0421 ZU 155 Podsticaj i razvoj u poljoprivrednoj proizvodnji  250.000 

414100 0421 ZU 156 Projekat unapređenja voćarske proizvodnje  50.000 

414100 0421 ZU 157 
Projekat proizvodnja povrća i cvijeća u zatvorenom 
prostoru  60.000 

414100 0421 ZU 158 Regres za obnovu poljoprivredne mehanizacije  10.000 

414100 0421 ZU 159 

Sufinansiranje projekata u poljoprivredi iz sredstava 
od naknada za pretvaranja poljoprivrednog zemljišta 
u nepoljoprivredne svrhe 50.000 

415200 0421 ZU 160 
Učešće u finansiranju JP "Protivgradna preventiva 
Republike Srpske" a.d. Gradiška 39.000 

511300 0421 ZU 161 
Izdaci za nabavku postrojenja i opreme- Nabavka 
automobila za terenski rad Poljoprivredne službe 25.000 
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Naziv potrošačke jedinice: Program upotrebe 
nadoknada po Zakonu o šumama   250.000 

        Broj potrošačke jedinice: 00740154   

412500 0422 ZU 162 
Održavanje puteva iz sredstava od naknada za 
korištenje šuma 247.000 

412900 0422 ZU 163 Zaštita izvorišta pitke vode 1.000 

412900 0422 ZU 164 Sprečavanje erozija od bujica i odrona zemljišta 1.000 

511500 0422 ZU 165 Pošumljavanje erozivnih zemljišta 1.000 

        
Naziv budžetske organizacije: Odjeljenje za 
društvene djelatnosti 2.387.360 

        
Naziv potrošačke jedinice: Troškovi Odjeljenja za 
društvene djelatnosti  11.050 

        Broj potrošačke jedinice: 00740210   

411200 0111 ZU 166 

Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih 
primanja zaposlenih - putne dnevnice u zemlji i 
inostranstvu 1.000 

412300 0111 ZU 167 Rashodi za režijski materijal 2.000 

412500 0111 ZU 168 Rashodi za tekuće održavanje 750 

412600 0111 ZU 169 Rashodi po osnovu putovanja 1.000 

412700 0111 ZU 170 Rashodi za stručne usluge 800 

412900 0111 ZU 171 Ostali nepomenuti rashodi 1.400 

511300 0111 ZU 172 Izdaci za nabavku postrojenja i opreme  4.000 

516100 0111 ZU 172/1 Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara  100 

        
Naziv potrošačke jedinice: Grantovi za obrazovanje i 
vaspitanje i projekte iz Strategije razvoja društvenog 
sektora 614.800 

        Broj potrošačke jedinice: 00740158   

412900 0950 IU 173 Troškovi manifestacije "Svetosavska akademija" 12.000 

415200 0950 IU 174 
Rashodi za povećanje energetske efikasnosti-Grantovi 
za obrazovanje i vaspitanje  20.000 

415200 0950 IU 175 Grantovi za obrazovanje i vaspitanje  56.800 

415200 0941 IU 176 Učešće u finansiranju Rudarskog fakulteta 24.000 

415200 0922 IU 177 
Grantovi za naučno-istraživački rad učenika u 
obrazovanju 4.000 

416100 0941 IU 178 Učešće u finansiranju naučno-istraživačkog rada 5.000 

416100 0950 IU 179 Sredstva za studentske stipendije 400.000 

416100 0950 IU 180 Jednokratne pomoći studentima 80.000 

416100 0950 IU 181 
Sredstva za takmičenje učenika osnovnih i srednjih 
škola 13.000 

        
Naziv potrošačke jedinice: Sredstva za kulturnu 
manifestaciju -"Zlatna Vila" 80.000 

        Broj potrošačke jedinice: 00740201  
(Šifra projekata): 074711   

411200 0820 IU 182 

Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih 
primanja zaposlenih - putne dnevnice u zemlji i 
inostranstvu 200 
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412200 0820 IU 183 
Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, 
komunikacijskih i transportnih usluga  2.800 

412600 0820 IU 184 Rashodi po osnovu putovanja 200 

412700 0820 IU 185 Rashodi za stručne usluge 4.500 

412900 0820 IU 186 Ostali nepomenuti rashodi 65.800 

415200 0820 IU 187 Grantovi u zemlji za kulturne manifestacije 6.500 

        
Naziv potrošačke jedinice: Sredstva za  
manifestaciju: "Kniževni susreti na Kozari" 64.000 

        Broj potrošačke jedinice: 00740201  
(Šifra projekata) : 074709   

411200 0820 IU 188 

Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih 
primanja zaposlenih - putne dnevnice u zemlji i 
inostranstvu 1.000 

412200 0820 IU 189 
Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, 
komunikacijskih i transportnih usluga  5.000 

412600 0820 IU 190 Rashodi po osnovu putovanja 1.000 

412700 0820 IU 191 Rashodi za stručne usluge 1.300 

412900 0820 IU 192 Ostali nepomenuti rashodi 41.700 

416100 0820 IU 193 

Doznake za izdavačku djelatnost za izabrana dijela 
laureata književnih susreta na Kozari i ostale doznake 
izdavačke djelatnosti i izrada Fotomonografije Grada 
Prijedora 14.000 

        Naziv potrošačke jedinice:  Prijedorsko kulturno ljeto 
20.000 

        Broj potrošačke jedinice: 00740201  
(Šifra projekata) : 074722   

412200 0820 IU 194 
Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, 
komunikacijskih i transportnih usluga  1.700 

412400 0820 IU 195 Rashodi za materijal za posebne namjene 0 

412600 0820 IU 196 Rashodi po osnovu putovanja 0 

412700 0820 IU 197 Rashodi za stručne usluge 400 

412900 0820 IU 198 Ostali nepomenuti rashodi 13.850 

415200 0820 IU 199 Grantovi u zemlji za kulturne manifestacije 4.050 

        
Naziv potrošačke jedinice:   Međunarodno bijanale 
radova na papiru i Grad murala 22.010 

        Broj potrošačke jedinice: 00740201  
(Šifra projekata) : 074266   

411200 0820 IU 200 

Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih 
primanja zaposlenih - putne dnevnice u zemlji i 
inostranstvu 300 

412200 
0820 IU 201 

Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, 
komunikacijskih i transportnih usluga  1.000 

412400 0820 IU 202 Rashodi za materijal za posebne namjene 0 

412600 0820 IU 203 Rashodi po osnovu putovanja 1.500 

412700 0820 IU 204 Rashodi za stručne usluge 2.010 

412900 0820 IU 205 Ostali nepomenuti rashodi 12.200 

415200 0820 IU 206 Prijedor Grad murala 5.000 
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Naziv potrošačke jedinice: Sredstva za aktivnosti u 
fizičkoj kulturi Grada Prijedora 556.000 

        Broj potrošačke jedinice: 00740156   

412500 0810 IU 207 Održavanje sportskih terena 17.000 

415200 0810 IU 208 Dotacije za sportske klubove po programu 280.000 

415200 0810 IU 209 Revijalne gradske i republičke manifestacije  60.000 

415200 0810 IU 210 Sportski savezi i udruženja RVI 8.000 

415200 0810 IU 211 Finansiranje zakupa SD "Mladost" Prijedor 130.000 

415200 0810 IU 212 Sredstva rezervi za sportske aktivnosti 50.000 

415200 0810 IU 213 
Rashodi za promociju rodne ravnopravnosti  u oblasti 
sporta Grada Prijedora 6.000 

416100 0810 IU 214 Finansiranje vrhunskog sporta 5.000 

511100 0810 IU 215 Izdaci za izgradnju dvorane na Urijama 0 

        
Naziv potrošačke jedinice: Sredstva za finansiranje 
saveza, udruženja i ostalih NGO 619.500 

        Broj potrošačke jedinice: 00740205   

415200 0820 IU 216 Finansiranje kulturno umjetničkih društava  100.000 

415200 0840 ZU 217 Finansiranje projekata nacionalnih manjina 23.000 

415200 
1090 ZU 218 

Finansiranje socijalno humanitarnih saveza i 
udruženja 62.500 

415200 0840 ZU 219 Finansiranje Crvenog krsta 72.000 

415200 1090 ZU 220 Učešće u finansiranju penzionera Grada Prijedora 220.000 

415200 0840 ZU 221 Finansiranje projekata NVO 65.000 

415200 0840 ZU 222 Fin. Udruženja koja se bave civilnim žrtvama rata 30.000 

416100 0840 ZU 223 Programi omladine i pitanja mladih 47.000 

        
Naziv potrošačke jedinice: Sredstva za socijalnu 
zaštitu  280.000 

        Broj potrošačke jedinice: 00740203   

412900 1090 ZU 224 

Bruto naknade za komisija za ocjenu sposobnosti i 
razvrstavanje 35.000 

414100 1090 ZU 225 Subvencije đačkog prevoza 20.000 

415200 1090 ZU 226 Učešće u finansiranju javnih kuhinja 100.000 

416100 1090 ZU 227 Prevoz đaka oštećenih sluhom Banja Luka  10.000 

416100 1090 ZU 228 Troškovi sahrana nestalih i nezbrinutih lica 35.000 

416100 1090 ZU 229 Jednokratne pomoći socijalno ugroženih 50.000 

416100 1090 ZU 230 Grant za vantjelesnu oplodnju 30.000 

        
Naziv potrošačke jedinice: Sredstva za zdravstvenu 
zaštitu  120.000 

        Broj potrošačke jedinice: 00740157   

412200 0740 IU 231 Deratizacija i dezinsekcija 85.000 

412900 0740 IU 232 Troškovi mrtvozorstva 15.000 

415200 0740 IU 233 Ostali troškovi preventivne zaštite 10.000 

415200 0740 IU 234 Učešće u troškovima porodične medicine  10.000 

        
Naziv budžetske organizacije: Odjeljenje za 
prostorno uređenje 364.600 
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Naziv potrošačke jedinice: Troškovi odjeljenja za 
prostorno uređenje 69.600 

        Broj potrošačke jedinice: 00740160   

411200 0111 ZU 235 

Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih 
primanja zaposlenih - putne dnevnice u zemlji i 
inostranstvu 1.200 

412300 0111 ZU 236 Rashodi za režijski materijal  3.500 

412500 0111 ZU 237 Rashodi za tekuće održavanje  1.500 

412600 0111 ZU 238 Rashodi po osnovu putovanja  1.400 

412700 0111 ZU 239 
1.4.4.4. Unapređenje primjene GIS-a i ostale stručne 
usluge  35.000 

412900 0111 ZU 240 Ostali nepomenuti rashodi  2.000 

412900 0111 ZU 240/1 

Ostali nepomenuti rashodi -Troškovi rušenja objekata 
iz nadležnosti Odjeljenja 4.745 

511300 0111 ZU 241 Izdaci za nabavku postrojenja i opreme  15.000 

511700 0111 ZU 242 
Nabavka stalnih sredstava u obliku prava -Troškovi 
projektovanja  5.255 

        
Naziv potrošačke jedinice: Program uređenja 
građevinskog zemljišta  295.000 

        Broj potrošačke jedinice: 00740161   

412700 0111 ZU 243 Rashodi za stručne usluge  4.000 

412900 0111 ZU 244 Ostali nepomenuti rashodi  1.000 

511700 0111 ZU 245 
Nabavka stalnih sredstava u obliku prava -Troškovi 
projektovanja  290.000 

        

Naziv budžetske organizacije: Odjeljenje za 
saobraćaj,  komunalne poslove  i zaštitu životne 
sredine i imovinsko-stambene poslove 9.693.302 

        

Naziv potrošačke jedinice: Troškovi  Odjeljenja za 
saobraćaj,  komunalne poslove  i zaštitu životne 
sredine i imovinsko-stambene poslove 20.000 

        Broj potrošačke jedinice: 00740170   

411200 0111 ZU 246 

Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih 
primanja zaposlenih - putne dnevnice u zemlji i 
inostranstvu 2.000 

412300 0111 ZU 247 Rashodi za režijski materijal  4.000 

412500 0111 ZU 248 Rashodi za tekuće održavanje  1.000 

412600 0111 ZU 249 Rashodi po osnovu putovanja  1.500 

412700 0111 ZU 250 Rashodi za stručne usluge  3.500 

412900 0111 ZU 251 Ostali nepomenuti rashodi  3.000 

511300 0111 ZU 252 Izdaci za nabavku postrojenja i opreme  2.000 

516100 0111 ZU 253 Nabavka HTZ odjeće i obuće  3.000 

        
Naziv potrošačke jedinice: Program komunalne 
potrošnje i infrastrukture 3.189.500 

        Broj potrošačke jedinice: 00740171   

412500 0660 ZU 254 Održavanje svjetlosne saobraćajne signalizacije  40.000 

412500 0660 ZU 255 Održavanje vertikalne  signalizacije 40.000 
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412500 0660 ZU 256 Održavanje ulične rasvjete  120.000 

412500 0660 ZU 257 Nabavka i postavljane tabli sa imenima ulica i trgova  107.538 

412700 0660 ZU 258 
Sredstva za uspostavu "Adresnog registra za područje 
Grada Prijedor" 98.462 

412700 0660 ZU 258/1 
Stručne usluge izrade elaborata o stanju javne 
rasvjete na području Grada Prijedora 7.020 

412800 0660 ZU 259 Opšta komunalna potrošnja  1.000.000 

412800 0640 ZU 260 Javna rasvjeta redovna potrošnja  992.980 

412800 0560 ZU 261 Sredstva za zaštitu čovjekove okoline  10.000 

416100 1090 ZU 262 Sufinansiranje prevoza učenika na gradskim linijama  20.000 

511100 0640 ZU 263 Investicije ulične rasvjete  40.000 

511100 0660 ZU 264 Izgradnja i uvođenje parking servisa  5.000 

511100 0660 ZU 264/1 

Izdaci za za izgradnju primarnog kanalizacionog 
sistema u  naseljima Orlovača, Čirkin Polje i dijelu 
Industrijske zone "Svale"  po  MEG Projektu iz budžeta 
Grada 320.000 

511100 0660 ZU 264/2 

Izdaci za za izgradnju primarnog kanalizacionog 
sistema u  naseljima Orlovača, Čirkin Polje i dijelu 
Industrijske zone "Svale"  po  MEG Projektu iz grant 
sredstava 263.500 

511100 0630 ZU 264/3 
Izgradnja parking prostora u Ulici Muharema 
Suljanovića iz kreditnih sredstava 125.000 

        
Naziv potrošačke jedinice: Program upotrebe 
sredstava za gradske objekte  65.000 

        Broj potrošačke jedinice: 00740171   

412500 0660 ZU 265 Održavanje parking servisa  15.000 

412500 0660 ZU 266 
Održavanje fontana i ostalih objekata u vlasništvu 
Grada  45.000 

412900 0660 ZU 267 Ostali nepomenuti rashodi  5.000 

        
Naziv potrošačke jedinice: Program održavanja i 
izgradnje objekata u MZ  294.885 

        Broj potrošačke jedinice: 00740171   

412500 0660 ZU 268 Održavanje domova i ostalih objekata MZ  5.000 

511100 0660 ZU 269 Izgradnja objekata u Mjesnim zajednicama  6.100 

511200 0660 ZU 270 
Rekonstrukcija domova i ostalih objekata u vlasništvu 
Grada 143.900 

511200 0660 ZU 271 
Rekonstrukcija domova kulture   u vlasništvu Grada iz 
kreditnih sredstava 129.885 

511300 0660 ZU 272 Nabavka opreme u mjesnim zajednicama  10.000 

        
Naziv potrošačke jedinice: Sufinansiranje projekata  
socijalnog stanovanja 535.000 

        Broj potrošačke jedinice: 00740171   
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414100 1060 IU 273 

Subvencija zakupnine u okviru neprofitnog socijalnog 
stanovanja za građane u stanju socijalnih potreba u 
gradu Prijedoru 25.000 

414100 1060 IU 274 

Subvencije  za građane u stanju socijalnih potreba za 
vodovodne/kanalizacione račune u okviru MEG 
Projekta u gradu Prijedor 25.000 

415200 1060 IU 275 

Sufinansiranje projekta: "Podrška trajnim rješenjima 
revidirane strategije za provedbu Aneksa VII 
Dejtonskog mirovnog sporazuma" po Akcionom planu 
Grada "Sl. gl. Grada Prijedora", broj: 1/16)- Učešće uz 
donaciju  UNICEFA (Hilfswerk Austrija) 15.000 

415200 1060 IU 276 
Projekat: "Državni projekat stambenog zbrinjavanja u 
BiH" (BH1/C1;BHL/C2:BH2/C1;) 20.000 

511100 1060 IU 257 Projekat u pripremi: 32 stana u Raškovcu  150.000 

511100 1060 IU 278 
Projekat: "Zatvaranje kolektivnih centara i 
alternativnog smještaja putem osiguranja javnih 
stambenih rješenja - CEB-2" - (20 stanova Raškovac) 100.000 

511100 1060 IU 279 
Projekat: "Regionalno stambeno zbrinjavanje 
korisnika u cilju iznalaženja trajnih rješenja za 
izbjeglice i raseljena lica" - (50 stanova Pećani) 200.000 

        
Naziv potrošačke jedinice: Program korištenja 
vodnih naknada  330.000 

        Broj potrošačke jedinice: 00740171   

412500 0660 ZU 280 
Održavanje puteva iz sredstava od naknada za 
korištenje voda  150.000 

511100 0630 ZU 281 
Izgradnja infrastrukturnih objekata za vodovod i 
kanalizaciju (Eksproprijacija) 100.000 

511700 0660 ZU 282 Izdaci za  projektnu dokumentaciju 80.000 

        
Naziv potrošačke jedinice: Program održavanja, 
rekonstrukcije i izgradnje puteva  4.358.917 

        Broj potrošačke jedinice: 00740172   

412100 0660 ZU 283 Zakup imovine za parkirališta  15.000 

412500 0660 ZU 284 Rashodi za održavanje ulica i puteva  795.000 

412800 0660 ZU 285 Zimska služba i sl.usluge  300.000 

412900 0660 ZU 286 
Sufinansiranje projekata sa Agencijom za bezbjednost 
saobraćaja 5.000 

511100 0660 ZU 287 
Izgradnja puteva iz budžetskih sredstava 
(sufinansiranje sa Gradom) 0 

511100 0630 ZU 287/1 
Izgradnja ulice između TC Robot i Gradskog stadiona 
iz prenesenih kreditnih sredstava iz ranijih godina 500.000 

511200 0660 ZU 288 
Rekonstrukcija puteva iz budžetskih sredstava 
(sufinansiranje sa Gradom) 0 

511200 0660 ZU 288/1 

Učešće grada Prijedor u sufinansiranju izgradnje 
puteva u MZ i sa Ministarstvom za izbjeglice 
federacije BiH iz kreditnih sredstava 193.917 
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511200 0660 ZU 289 
Izgradnja i rekonstrukcija puteva iz kreditnih 
sredstava 1.750.000 

511200 0660 ZU 290 Hitne sanacije puteva iz kreditnih sredstava 500.000 

511200 0660 ZU 291 Grabovac-Kozarac-Kamičani iz kreditnih sredstava 300.000 

        
Naziv potrošačke jedinice: Troškovi koordinacije po 
Programu uređenja građevinskog zemljišta  900.000 

        Broj potrošačke jedinice: 00740172   

412700 0660 ZU 292 
Troškovi kordinacije po programu građevinskog 
zemljišta-Rashodi za stručne usluge  700.000 

511100 0660 ZU 293 Izdaci za izgradnju zaobilaznice Pećani (ekproprijacija) 200.000 

        
Naziv budžetske organizacije: Odjeljenje za boračko 
invalidsku zaštitu 388.200 

        
Naziv potrošačke jedinice: Troškovi odjeljenja za 
boračko invalidsku zaštitu  11.200 

        Broj potrošačke jedinice: 00740180   

411200 0111 ZU 294 

Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih 
primanja zaposlenih - putne dnevnice u zemlji i 
inostranstvu 400 

412300 0111 ZU 295 Rashodi za režijski materijal  3.200 

412500 0111 ZU 296 Rashodi za tekuće održavanje  1.000 

412600 0111 ZU 297 Rashodi po osnovu putovanja  600 

412700 0111 ZU 298 Rashodi za stručne usluge  500 

412900 0111 ZU 299 Ostali nepomenuti rashodi  3.500 

511300 0111 ZU 300 Izdaci za nabavku postrojenja i opreme  2.000 

        
Naziv potrošačke jedinice: Ostali rashodi iz 
nadležnosti za boračko invalidsku zaštitu 377.000 

        Broj potrošačke jedinice: 00740181   

415200 0111 ZU 301 Obilježavanje istorijskih datuma  30.000 

415200 0111 ZU 302 Finansiranje udruženja RVS-a  16.000 

415200 0111 ZU 303 Finansiranje opštinskog odbora SUBNOR-a  25.000 

415200 0111 ZU 304 Finansiranje boračke organizacije  96.000 

415200 0111 ZU 305 Finansiranje organizacije porodica poginulih boraca  80.000 

415200 0111 ZU 306 Kapitalni grantovi mjesnim zajednicama  10.000 

415200 1060 IU 307 Izgradnja kuća RVI  iz sredstva budžeta Grada 40.000 

416100 0111 ZU 308 
Finansiranje po Odluci o dopunskim pravima boraca i 
RVI  80.000 

        
Naziv budžetske organizacije: Ostala budžetska 
potrošnja Grada 5.504.484 

        
Naziv potrošačke jedinice: Ostala budžetska 
potrošnja   5.504.484 

        Broj potrošačke jedinice: 00740190   
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412900 0111 ZU 309 

Porezi, takse,  naknade Grada i sredstva za Fond 
solidarnosti (0,025 % poreskih i neporeskih prihoda u 
prethodnoj fiskalnoj godini) 13.000 

412900 0111 ZU 310 Povrat poreza 14.000 

412900 0111 ZU 311 Rashodi za porez na nepokretnost za imovinu Grada 130.000 

413300 0111 ZU 312 
Rashodi po osnovu kamata na primljene zajmove u 
zemlji  793.500 

413900 0111 ZU 313 Zatezne kamate po sudskim sporovima  10.000 

414100 0111 ZU 314 
Subvencija za izmirenje obaveza po osnovu kredita 
EBRD Toplani a.d. Prijedor 1.000.000 

415200 0111 ZU 315 
Grant ZZ Poljopromet Omarska (Preuzimanje obaveza 
po Odluci Skupštine Grada) 242.042 

419100 0111 ZU 316 
Ostali nepomenuti rashodi (Troškovi sudskih presuda i 
sl.)  100.000 

487100 0111 ZU 317 Transferi državi-po zapisnicima PU RS 0 

487200 0111 ZU 318 Transferi  entitetu-po zapisnicima PU RS 4.000 

487300 0111 ZU 319 
Transferi jedinicama lokalne samouprave-po 
zapisnicima PU RS 3.000 

487400 0111 ZU 320 
Transferi fondovima obaveznog socijalnog osiguranja-
po zapisnicima PU RS 3.000 

511100 0630 ZU 321 
Izdaci za izgradnju vodovodne infrastrukture iz učešća 
građana 50.000 

511200 0660 ZU 322 
Rekonstrukcija stočne pijace u Omarskoj iz kreditnih 
sredstava 150.000 

513100 0660 ZU 323 Izdaci za pribavljanje zemljišta  30.000 

621300 0000   324 
Izdaci za otplatu glavnice za primljene zajmove u 
zemlji  2.445.442 

621900 0000   325 
Izdaci za otplatu ostalih dugova iz ranijih godina (Dug 
po Zapisnicima Poreske uprave RS) 10.000 

631100 0000   326 Izdaci po osnovu PDV-a u ulaznim fakturama  500.000 

631900 0000   327 Ostali izdaci u zemlji (Rješenja PU RS) 5.000 

638100 0000   328 Ostali izdaci iz transakcija sa drugim jedinicama vlasti  1.500 

        
Naziv potrošačke jedinice: Sredstva za učešće u 
projektima Grada 0 

        Broj potrošačke jedinice: 00740190   

415200 0660 ZU 329 Grantovi u zemlji (tekući i kapitalni) 0 

511100 0660 ZU 330 Izdaci za izgradnu zgrada i objekata 0 

511200 0660 ZU 331 

Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i 
adaptaciju komunalne infrastrukture po MEG 
Projektu 0 

         II -Ostali budžetski korisnici (Operativna jedinica 2.) 9.534.536 

        
Naziv budžetske organizacije: JU Centar za socijalni 
rad Prijedor 4.685.631 

        
Naziv potrošačke jedinice: Djelatnost centra za 
socijalni rad  1.161.671 
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        Broj potrošačke jedinice: 00740300   

411100 1090 ZU 332 Rashodi za bruto plate  766.516 

411200 1090 ZU 333 
Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih 
primanja zaposlenih  204.605 

411300 1090 ZU 334 
Rashodi za naknadu plata zaposlenih za vrijeme 
bolovanja (bruto) koji se ne refundiraju 30.000 

411400 1090 ZU 335 Rashodi za otpremnine i jednokratne pomoći (bruto) 10.000 

412200 1090 ZU 336 
Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, 
komunikacijskih i transportnih usluga 62.330 

412300 1090 ZU 337 Rashodi za režijski materijal  7.400 

412500 1090 ZU 338 Rashodi za tekuće održavanje  2.800 

412600 1090 ZU 339 Rashodi po osnovu putovanja 3.990 

412700 1090 ZU 340 Rashodi za stručne usluge  15.030 

412900 1090 ZU 341 Ostali nepomenuti rashodi  29.500 

511300 1090 ZU 342 Izdaci za nabavku postrojenja i opreme  1.500 

516100 1090 ZU 343 
Izdaci za zalihe sitnog inventara, auto guma, HTZ i 
ambalaže  4.000 

638100 0000   344 

Ostali izdaci iz transakcija sa drugim jedinicama vlasti 
-Naknade za porodiljsko odsustvo i za vrijeme 
bolovanja koje se refundira (neto) 24.000 

        Naziv potrošačke jedinice: Troškovi socijalne zaštite  2.172.265 

        Broj potrošačke jedinice: 00740301   

412500 1090 ZU 345 Održavanje prevoznih sredstava za terenski rad 4.000 

412600 1090 ZU 346 Rashodi goriva za terenski rad službi Centra 9.000 

416100 1090 ZU 347 
Novčane pomoći licima u stanju socijalne pomoći od 
Grada (50% ) 307.500 

416100 1090 ZU 348 Dodatak za pomoć i njegu drugog lica od Grada (50% ) 917.405 

416100 1090 ZU 349 Jednokratne pomoći  59.000 

416100 1090 ZU 350 Prihvatna stanica  5.000 

416100 1090 ZU 351 Ostale tekuće doznake štićenicima socijalne zaštite  10.000 

416100 1090 ZU 352 Udžbenici za učenike u stanju socijalnih potreba 10.000 

416300 1090 ZU 353 Smještaj u ustanove  480.000 

416300 1090 ZU 354 Zbrinjavanje u hraniteljsku porodicu 237.600 

416300 1090 ZU 355 Ostale  doznake pružaocima usluga  socijalne zaštite  29.600 

487400 1090 ZU 356 Zdravstvena zaštita socijalno ugroženih  103.160 

511300 1090 ZU 357 Izdaci za nabavku auta za terenski rad Centra 0 

        
Naziv potrošačke jedinice: Rashodi iz Republičkih 
transfera za troškove socijalne zaštite 1.351.695 

        Broj potrošačke jedinice: 00740301   

416100 1090 ZU 358 
Novčane pomoći licima u stanju socijalne pomoći koje 
sufinansira Republika (50%) 307.500 

416100 1090 ZU 359 
Dodatak za pomoć i njegu drugog lica koje sufinansira 
Republika (50%) 917.405 



594                                                             „СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК“                                                    Број: 9/18 
 

 
 

416100 1090 ZU 360 
Podrška izjednačavanja djece i omladine sa 
smetnjama u razvoju koje sufinansira Republika 46.600 

487400 1090 ZU 361 

Zdravstvena zaštita korisnika novčane pomoći i 
dodatka za pomoć i njegu drugog lica koje finansira 
Republika  80.190 

        
Naziv budžetske organizacije:  JU Dječiji vrtić 
"Radost" Prijedor 2.005.218 

        
Naziv potrošačke jedinice: Troškovi djelatnosti javne 
ustanove  2.005.218 

        Broj potrošačke jedinice: 00740400   

411100 0911 IU 362 Rashodi za bruto plate  1.286.740 

411200 0911 IU 363 
Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih 
primanja zaposlenih  334.288 

411300 0911 IU 364 
Rashodi za naknadu plata zaposlenih za vrijeme 
bolovanja (bruto) koji se ne refundira 20.500 

411400 0911 IU 365 Rashodi za otpremnine i jednokratne pomoći (bruto) 10.000 

412200 0911 IU 366 
Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, 
komunikacijskih i transportnih usluga  100.000 

412300 0911 IU 367 Rashodi za režijski materijal  13.000 

412400 0911 IU 368 Rashodi za materijal za posebne namjene  125.000 

412400 0911 IU 369 
Sredstva za djecu sa posebnim potrebama -Rashodi za 
materijal za posebne namjene  3.000 

412500 0911 IU 370 Rashodi za tekuće održavanje  12.000 

412600 0911 IU 371 Rashodi po osnovu putovanja  2.000 

412700 0911 IU 372 Rashodi za stručne usluge  26.000 

412900 0911 IU 373 Ostali nepomenuti rashodi  16.000 

511300 0911 IU 374 
Izdaci za nabavku postrojenja i opreme (industrijska 
veš mašina) 19.550 

516100 0911 IU 375 Izdaci za zalihe sitnog inventara  1.650 

638100 0000   376 

Ostali izdaci iz transakcija sa drugim jedinicama vlasti 
(neto) -Naknade za porodiljsko odsustvo i za vrijeme 
bolovanja koje se refundira 35.490 

        Naziv budžetske organizacije: JU Pozorište Prijedor  832.398 

        Naziv potrošačke jedinice: Troškovi javne ustanove  832.398 

        Broj potrošačke jedinice: 00740501   

411100 0820 IU 377 Rashodi za bruto plate  476.400 

411200 0820 IU 378 
Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih 
primanja zaposlenih  114.000 

411300 0820 IU 379 
Rashodi za naknadu plata zaposlenih za vrijeme 
bolovanja (bruto) koji se ne refundiraju 0 

411400 0820 IU 380 Rashodi za otpremnine i jednokratne pomoći (bruto) 5.000 

412200 0820 IU 381 
Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, 
komunikacijskih i transportnih usluga  72.000 

412300 0820 IU 382 Rashodi za režijski materijal  7.000 
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412500 0820 IU 383 Rashodi za tekuće održavanje  5.000 

412600 0820 IU 384 Rashodi po osnovu putovanja  5.000 

412700 0820 IU 385 Rashodi za stručne usluge  9.000 

412900 0820 IU 386 
Ostali nepomenuti rashodi -Sredstva za pripremu 
predstava  30.000 

412900 0820 IU 387 Ostali nepomenuti rashodi  30.000 

511300 0820 IU 388 Izdaci za nabavku postrojenja i opreme  20.000 

511300 0820 IU 388/1 
Opremanje Gradskog pozorišta (audio i vizuelna 
oprema) iz kreditnih sredstava 58.998 

638100 0000   389 

Ostali izdaci iz transakcija sa drugim jedinicama vlasti 
-Naknade za porodiljsko odsustvo i za vrijeme 
bolovanja koje se refundira (neto) 0 

        
Naziv budžetske organizacije: JU "Galerija 96" 
Prijedor 97.600 

        
Naziv potrošačke jedinice: Troškovi javne ustanove 
"Galerija 96"  97.600 

        Broj potrošačke jedinice: 00740502   

411100 0820 IU 390 Rashodi za bruto plate 42.800 

411200 0820 IU 391 
Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih 
primanja zaposlenih  11.500 

411300 0820 IU 392 
Rashodi za naknadu plata zaposlenih za vrijeme 
bolovanja koji se ne refundiraju (bruto) 0 

411400 0820 IU 393 Rashodi za otpremnine i jednokratne pomoći (bruto) 0 

412200 0820 IU 394 
Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, 
komunikacijskih i transportnih usluga  11.000 

412300 0820 IU 395 Rashodi za režijski materijal 800 

412500 0820 IU 396 Rashodi za tekuće održavanje 500 

412600 0820 IU 397 Rashodi po osnovu putovanja 1.000 

412700 0820 IU 398 Rashodi za stručne usluge  3.000 

412900 0820 IU 399 Troškovi djelatnosti "Galerije 96"  25.000 

511300 0820 IU 400 Izdaci za nabavku postrojenja i opreme  2.000 

638100 0000   401 

Ostali izdaci iz transakcija sa drugim jedinicama vlasti 
(neto) -Naknade za porodiljsko odsustvo i za vrijeme 
bolovanja koje se refundira 0 

        
Naziv budžetske organizacije: JU "Centar za 
prikazivanje filmova" Prijedor 345.121 

        
Naziv potrošačke jedinice: Troškovi JU "Centar za 
prikazivanje filmova" Prijedor 345.121 

        Broj potrošačke jedinice: 00740920   

411100 0820 IU 402 Rashodi za bruto plate  137.421 

411200 0820 IU 403 
Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih 
primanja zaposlenih  35.584 

411300 0820 IU 404 
Rashodi za naknadu plata zaposlenih za vrijeme 
bolovanja (bruto) koji se ne refundiraju 1.500 



596                                                             „СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК“                                                    Број: 9/18 
 

 
 

411400 0820 IU 405 Rashodi za otpremnine i jednokratne pomoći (bruto) 3.000 

412200 0820 IU 406 
Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, 
komunikacijskih i transportnih usluga  16.294 

412300 0820 IU 407 Rashodi za režijski materijal  9.500 

412400 0820 IU 408 Rashodi za materijal za posebne namjene  200 

412500 0820 IU 409 Rashodi za tekuće održavanje  10.000 

412600 0820 IU 410 Rashodi po osnovu putovanja  1.500 

412700 0820 IU 411 Rashodi za stručne usluge  9.135 

412900 0820 IU 412 
Rashodi za distributere filmova i ostali nespomenuti 
rashodi 89.918 

415200 0820 IU 413 Grantovi u zemlji 450 

511300 0820 IU 414 Izdaci za nabavku postrojenja i opreme  5.000 

516100 0820 IU 415 Izdaci za zalihe sitnog inventara, htz opreme i sl. 3.000 

631100 0000   416 Izdaci po osnovu PDV-a  19.119 

638100 0000   417 

Ostali izdaci iz transakcija sa drugim jedinicama vlasti 
-Naknade za porodiljsko odsustvo i za vrijeme 
bolovanja koje se refundira (neto) 3.500 

        
Naziv budžetske organizacije: Agencija za ekonomski 
razvoj Grada Prijedor "Preda-Pd" Prijedor 293.674 

        Naziv potrošačke jedinice: Troškovi Javne Ustanove   293.674 

        Broj potrošačke jedinice: 00740910   

411100 0111 ZU 418 Rashodi za bruto plate  176.819 

411200 0111 ZU 419 
Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih 
primanja zaposlenih  51.625 

411300 0111 ZU 420 
Rashodi za naknadu plata zaposlenih za vrijeme 
bolovanja (bruto) koji se ne refundiraju 6.000 

411400 0111 ZU 421 Rashodi za otpremnine i jednokratne pomoći (bruto) 4.000 

412200 0111 ZU 422 
Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, 
komunikacijskih i transportnih usluga  22.250 

412300 0111 ZU 423 Rashodi za režijski materijal  3.500 

412500 0111 ZU 424 Rashodi za tekuće održavanje  4.000 

412600 0111 ZU 425 Rashodi po osnovu putovanja  3.000 

412700 0111 ZU 426 Rashodi za stručne usluge  3.500 

412900 0111 ZU 427 Ostali nepomenuti rashodi  16.980 

511300 0111 ZU 428 Izdaci za nabavku postrojenja i opreme  2.000 

638100 0000   429 

Ostali izdaci iz transakcija sa drugim jedinicama vlasti 
- Naknade za porodiljsko odsustvo i za vrijeme 
bolovanja koje se refundira (neto) 0 

        
Naziv budžetske organizacije: Turistička organizacija  
Grada Prijedor 136.514 

        
Naziv potrošačke jedinice: Troškovi javne ustanove 
turističke organizacije  78.714 

        Broj potrošačke jedinice: 00740510   
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411100 0473 ZU 430 Rashodi za bruto plate  44.804 

411200 0473 ZU 431 
Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih 
primanja zaposlenih  9.210 

411300 0473 ZU 432 
Rashodi za naknadu plata zaposlenih za vrijeme 
bolovanja koji se ne refundiraju (bruto) 0 

411400 0473 ZU 433 Rashodi za otpremnine i jednokratne pomoći (bruto) 0 

412200 0473 ZU 434 
Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, 
komunikacijskih i transportnih usluga  6.000 

412300 0473 ZU 435 Rashodi za režijski materijal 1.500 

412500 0473 ZU 436 Rashodi za tekuće održavanje Ustanove  1.000 

412600 0473 ZU 437 Rashodi po osnovu putovanja  500 

412700 0473 ZU 438 Rashodi za stručne usluge  700 

412900 0473 ZU 439 Ostali nepomenuti rashodi  15.000 

511300 0473 ZU 440 Izdaci za nabavku postrojenja i opreme  0 

638100 0000   441 

Ostali izdaci iz transakcija sa drugim jedinicama vlasti 
-Naknade za porodiljsko odsustvo i za vrijeme 
bolovanja koje se refundira (neto) 0 

        
Naziv potrošačke jedinice: Projekti  iz strategije 
razvoja Turističke organizacije Grada Prijedor 57.800 

        Broj potrošačke jedinice: 00740510   

        
1.3.1.3. Unapređenje ostale turističke infrastrukture 
i sadržaja   

        
1.3.1.4. Kreiranje i podsticaj novih turističkih 
proizvoda   

        
1.3.1.5. Promocija turističke ponude grada Prijedora 
i Kozare   

411200 0473 ZU 442 

Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih 
primanja zaposlenih - putne dnevnice u zemlji i 
inostranstvu 1.000 

412200 0473 ZU 443 
Troškovi prevoza po projektima turističkih 
manifestacija 9.268 

412500 0473 ZU 444 
Unapređenje i održavanje turističke signalizacije 
Grada Prijedora 7.000 

412600 0473 ZU 445 
Putni troškovi za posjete sajmovima i sprovođenje 
projekata 2.000 

412700 0473 ZU 446 
Troškovi izrade projektne dokumentacije i grafičkog 
dizajna 10.000 

412900 0473 ZU 447 
Troškovi promocije postojećih i novih projekata iz 
strategije razvoja Grada 28.532 

        Naziv budžetske organizacije: Rashodi srednjih škola 923.490 

        Naziv i broj potrošačke jedinice:  923.490 

        JU Gimnazija "Sveti Sava" Prijedor (08150028)   

        JU Elektrotehnička škola Prijedor (08150029)   

        JU Mašinska škola Prijedor (08150030)   
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JU Poljoprivredno prehrambena škola Prijedor 
(08150031)   

        
JU Ugostiteljsko ekonomska škola Prijedor 
(08150032)   

        
JU "Srednjoškolski centar Prijedor" u Prijedoru 
(08150033)   

        
JU Muzička škola "Savo Balaban" Prijedor 
(08400002)   

        JU Centar "Sunce" Prijedor (08400014)   

411200 0922 IU 448 Rashodi za prevoz radnika 89.644 

411200 0922 IU 449 

Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih 
primanja zaposlenih - putne dnevnice u zemlji i 
inostranstvu 17.030 

412100 0922 IU 450 Rashodi po osnovu zakupa za dvoranu 45.546 

412200 0922 IU 451 
Rashodi po osnovu utroška energije, 
komunalnih,komunikac. i transp. usluga  330.302 

412300 0922 IU 452 Rashodi za režijski materijal 56.219 

412400 0922 IU 453 
Rashodi za materijal za posebne namjene za odvijanje 
nastave 50.629 

412500 0922 IU 454 Rashodi za tekuće održavanje objekata i opreme 62.288 

412600 0922 IU 455 Rashodi po osnovu putovanja i smještaja 10.965 

412700 0922 IU 456 

Rashodi za stručne usluge (sistematski pregledi 
radnika, osiguranje radnika i učenika, izrada 
pravilnika: za procjenu rizika, protupož. i sl.) 57.943 

412900 0922 IU 457 
Ostali nepomenuti rashodi (Izrada rasporeda, troškovi 
manifestacija, slava škole i sl.) 65.026 

415200 0922 IU 458 Grantovi u zemlji prevoz djece i ishrana djece  85.000 

511200 0922 IU 459 Izdaci za investiciono održavanje 7.252 

511300 0922 IU 460 Izdaci za nabavku postrojenje i opreme 42.860 

511400 0922 IU 461 Izdaci za investiciono održavanje opreme 0 

516100 0922 IU 462 
Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, 
ambalaže i slično  2.786 

        
Naziv budžetske organizacije: JU Narodna Bibloteka 
"Ćirilo i Metodije" Prijedor 110.500 

        Naziv potrošačke jedinice: Troškovi javne ustanove  104.500 

        Broj potrošačke jedinice: 08180003   

411200 0820 IU 463 

Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih 
primanja zaposlenih - putne dnevnice u zemlji i 
inostranstvu 2.000 

412200 0820 IU 464 
Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, 
komunikacijskih i transportnih usluga 25.000 

412300 0820 IU 465 Rashodi za režijski materijal  8.000 

412500 0820 IU 466 Rashodi za tekuće održavanje  6.000 

412600 0820 IU 467 Rashodi po osnovu putovanja  6.000 

412700 0820 IU 468 Rashodi za stručne usluge  9.000 

412900 0820 IU 469 Ostali nepomenuti rashodi Ustanove 25.500 



599                                                             „СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК“                                                    Број: 9/18 
 

 
 

412900 0820 IU 470 Ostali nepomenuti rashodi 10.000 

511300 0820 IU 471 Izdaci za nabavku opreme (knjige i ostala oprema) 13.000 

        
Naziv potrošačke jedinice: Rashodi iz Republičkih 
transfera za Matičnu biblioteku 6.000 

        Broj potrošačke jedinice: 08180003   

412600 0820 IU 472 Rashodi po osnovu putovanja  2.000 

412700 0820 IU 473 Rashodi za stručne usluge  2.000 

412900 0820 IU 474 Ostali nepomenuti rashodi  2.000 

        
Naziv budžetske organizacije: JU Matični Muzej 
"Muzej Kozare "Prijedor 104.390 

        Naziv potrošačke jedinice:Troškovi javne ustanove 97.390 

        Broj potrošačke jedinice: 08180055   

411200 0820 IU 475 

Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih 
primanja zaposlenih - putne dnevnice u zemlji i 
inostranstvu 1.800 

412200 0820 IU 476 
Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, 
komunikacijskih i transportnih usluga 28.500 

412300 0820 IU 477 Rashodi za režijski materijal  5.000 

412500 0820 IU 478 Rashodi za tekuće održavanje  15.000 

412600 0820 IU 479 Rashodi po osnovu putovanja  3.600 

412700 0820 IU 480 Rashodi za stručne usluge  16.490 

412900 0820 IU 481 Ostali nepomenuti rashodi  22.000 

511300 0820 IU 482 Izdaci za nabavku postrojenja i opreme  5.000 

        
Naziv potrošačke jedinice: Rashodi iz Republičkih 
transfera za Matični muzej 7.000 

        Broj potrošačke jedinice: 08180055   

411200 0820 IU 483 

Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih 
primanja zaposlenih - putne dnevnice u zemlji i 
inostranstvu 200 

412300 0820 IU 484 Rashodi za režijski materijal  1.500 

412600 0820 IU 485 Rashodi po osnovu putovanja  300 

412700 0820 IU 486 Rashodi za stručne usluge  0 

412900 0820 IU 487 Ostali nepomenuti rashodi  5.000 

        
III  Neraspoređeni prihodi 
(Tekuća budžetska rezerva)  300.000 

            

        REKAPITULACIJA:   

        I  Gradska uprava ( Operativna jedinica 1.) 34.694.460 

        
II  Ostali budžetski korisnici 
(Operativna jedinica 2. ) 9.534.536 

        
III  Neraspoređeni prihodi (Tekuća budžetska 
rezerva)  300.000 

        
UKUPNO RASHODI I IZDACI ZA 2018. GODINU: 
(I+II+III)   44.528.996 
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147.

На основу члана 47. Закона о уређењу 
простора и грађењу („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 40/13, 106/15 и 3/16), 
члана 6. Одлуке о приступању изради 
Регулационог плана „Аеродром 4“, објављене у 
„Службеном гласнику Града Приједора“, број: 
6/18, члана 39. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 
97/16) и члана 39. Статута Града Приједора 
(„Службени гласник Града Приједора“, број: 
12/17 ), Скупштина града Приједора, на 18. 
сједници одржаној дана 13.06.2018. године, 
донијела је  

 
 

З А К Љ У Ч А К 
о  утврђивању Нацрта Регулационог плана 

„Аеродром 4“  
 
 
I 

Утврђује се  Нацрт Регулационог плана 
„Аеродром 4“ ( у даљем тексту: Нацрт Плана) и 
упућује на јавни увид у трајању од 30 дана. 
 

II 
               Нацрт Плана, израђен у ЈП „Завод за 
изградњу града“ Приједор у мају 2018.године,  
прилог је и саставни дио овoг Закључка. 

 
 III 

Мјесто, вријеме трајања, начин излагања 
Нацрта Плана на јавни увид утврђени су чланом 
6. Одлуке о приступању изради у Регулационог 
плана „Аеродром 4“, објављене у  „Службеном 
гласнику Града Приједора“,  број:6/18. 
 
                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 грађењу („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 40/13, 106/15 и 3/16). 
 

        IV 
О провођењу овог Закључка стараће се 

Одјељење за просторно уређење Градске управе 
Града Приједора. 
 

        
 
 

V 
    Овај Закључак ступа на снагу даном 

објављивања у „Службеном гласнику Града 
Приједора“. 

 
 
 

Број: 01-022-123/18 ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор, СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 13.06.2018. године Сеад Јакуповић, с.р. 

 
 
148. 

На основу члана 40. Закона о уређењу 
простора и грађењу („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 40/13 и 106/15), члана 
39. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 97/16 ) и члана 
39. Статута града Приједора („Службени гласник 
Града Приједора“, број: 12/17), Скупштина града 
Приједора је на 18. сједници одржаној дана 
13.06.2018.године , донијела  

 
 

О Д Л У К У  
о приступању изради  

   Урбанистичког плана Козарац и контакт 
подручја 2019-2039.година 

 
 

Члан 1. 
Приступа се изради Урбанистичког плана 

Козарац и контакт подручја 2019-2039. година (у 
даљем тексту: План).  
 

 Планом ће бити обухваћено подручје у 
укупној површини од cca 10 km2, које је 
Просторним планом општине Приједор 2008-
2018. година одређено као урбано подручје 
дијела насеља Козарац и дијелова насеља у 
контакт подручју уз магистрални пут М-4 
Приједор – Бањалука. Подручје обухваћено 
израдом Плана приказано је на графичком 
прилогу, који је саставни дио ове Одлуке.  

 
Границе подручја из претходног става су 

оријентационе, а коначне границе ће  бити 
одређене након што Носиоц припреме и Носиоц 
израде Плана изврше усаглашавање начина 
израде документа у дигиталном облику са 
Министарством за просторно уређење, 
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грађевинарство и екологију у складу са чланом 
179. став (3) Правилника о начину израде, 
садражају и фомирању докумената просторног 
уређења („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 69/13). 
 

Члан 2. 
Плански период,  у смислу члана 40. став 

(3) тачка в) Закона о уређењу простора и грађењу 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 
40/13 и 106/15),  је 20 година и тече од усвајања 
одлуке о доношењу Плана. 
 

Члан 3. 
Урбанистичким планом  детаљније се 

разрађују опредјељења из Просторног плана 
општине Приједор 2008-2018. година,  којим је и 
утврђена обавеза његове израде.  
 

Урбанистичким планом разрађују се: 
 

А) Концепција уређења простора (формирање 
зона, цјелина и подцјелина, одређивање намјена 
и друго), границе уже и шире урбане зоне (ако је 
потребно) као и критеријуми за њихово 
формирање 
Б) Границе осталих земљишта у обухвату плана и 
контактним зонама  
В) Урбанистички и други услови за уређење 
градског грађевинског и других земљишта по 
цјелинама 
Г) Природни услови (морфолошке, хидролошке, 
геолошке, инжењерско-геолошке, инжењерско-
сеизмолошке, климатске и друге, са мјерама за 
заштиту, очување и активирање природних 
ресурса 
Д) Земљишна политика 
Ђ) Распоред и концепција општих центара и 
распоред јавних функција, радних зона и 
објеката непривреде и центара рекреације 
Е) Мјере заштите културно-историјског 
наслијеђа, наслијеђа природе  и заштите 
животне средине 
Ж) Систем зелених простора(стање, могућност, 
потребе и циљеви развоја) 
З) Мјере заштите људи и добара за случај 
елементарних непогода,ратних катастрофа и 
технолошких акцидената 
И) Рјешења саобраћајне, водне, енергетске, 
комуналне и друге инфраструктуре 
Ј) Критеријуми и правила за уређење, 
коришћење и изградњу свих врста планираних 
објеката и зона, односно намјена и  

К) Услови за спровођење плана документима 
просторног уређења нижег реда по 
територијама, приоритету и остали услови 
   

Члан 4. 
У току израде Плана,  у случају потребе, а 

у складу са посебним прописима за заштиту 
животне средине, на приједлог савјета Плана, 
носилац припреме Плана задржава право 
доношења одлуке којом се утврђује обавеза 
спровођења стратешке процјене утицаја Плана 
на животну средину, на основу предходно 
прибављеног мишљења од стране надлежног 
Министарства.   

 
Члан 5. 

За израду Плана дефинишу се слиједеће 
смјернице:  

 
- План израдити у складу са одредбама 

Закона о уређењу простора и грађењу 
(„Службени гласник Републике Српске“ број: 
40/13, 106/15 и 3/16), Правилника о начину 
израде, садржају и формирању докумената 
просторног уређења („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 69/13), те другим 
прописима из посебних области релевантних за 
планирање и уређење простора,  

- Носилац израде је обавезан обезбједити 
усаглашеност Плана у току његове израде са 
документом просторног уређења ширег 
подручја, односно да је у сагласности са важећим 
документом просторног уређења најближег 
предходног нивоа – Просторни план општине  
Приједор 2008-2018. година у погледу планиране 
намјене простора као и у погледу осталих 
области које су истим обухваћене,  

- Приликом израде Плана, потребно је 
водити рачуна о јавном интересу и општим и 
посебним циљевима просторног развоја   

-  Код израде планског рјешења извршити 
усаглашавања са новонасталим потребама за 
одређене дијелове обухвата у погледу изградње 
стамбених и пословних објеката, објеката јавне 
намјене – централне дјелатности, привредних 
објеката, објеката за потребе саобраћаја и 
инфраструктуре свих врста уз очување потребних 
услова заштите животне средине. Планским 
уређењем треба да се очувају и унаприједе 
услови заштите животне средине  уз његов 
максималан допринос унапријеђењу развоја 
подручја обухвата Плана и околног подручја. У 
том смислу План треба бити усаглашен са 
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планским рјешењем за подручје обухвата 
Просторног плана општине као и за Просторног 
плана подручја посебне намјене Национални 
парк „Козара“.     
 

Члан 6. 
Преднацрт Плана израдиће се у року од 

90 дана од закључења уговора о изради Плана и 
служи у сврху провјере потребе, жеља и 
просторних могућности простора који се 
обрађује.  

 
Преднацрт Плана се разматра на стручној 

расправи у складу са чланом 46. Закона о 
уређењу простора и грађењу („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 40/13 106/15 иi 3/16) и 
у форми приједлога нацрта упућује се у даљу 
процедуру. 

   
Приједлог Плана утврдиће носилац 

припреме Плана и Градоначелник након 
одржавања јавне расправе на нацрт Плана која 
се мора одржати у року од 30 дана од дана 
затварања јавног увида  из чл. 48. став (5) Закона 
о уређењу простора и грађењу („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 40/13, 106/15 и 
3,/16 ). Приједлог Плана утврђује се у складу са 
закључцима са стручне расправе. 

 
Члан 7. 

Садржај Плана начелно је одређен 
чланом 33. Закона о уређењу простора и грађењу 
(„Службени  гласник Републике Српске“, број: 
40/13, 106/15 и 3/16) и чланом 3. ове Одлуке, а 
детаљније одредбама Правилника о начину 
израде, садржају и формирању документа 
просторног уређења од члана 124. до члана 135. 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 
69/13). 

 
 

Члан 8. 
На приједлог Носиоца припреме Плана, 

Скупштина Града Приједора утврђује Нацрт 
Плана, мјесто, вријеме и начин његовог излагања 
на јавни увид. 

 
Нацрт Плана ставиће се на јавни увид у 

трајању од 30 дана, у просторијама Носиоца 
припреме и Носиоца израде Плана и 
просторијама регионалне канцеларије мјесних 
заједница Козарац којој припада подручје у 
обухвату Плана.   

О мјесту, времену и начину излагања 
Нацрта Плана на јавни увид, јавност ће бити 
обавијештена огласом објављеним у средствима 
јавног информисања осам (8) дана прије почетка 
јавног увида, и  петнаест (15) дана од почетка 
излагања нацрта на јавни увид.   

 
Носилац израде Плана обавезан је да 

размотри све примједбе, приједлоге и мишљења 
који су достављени током јавног увида и да прије 
утврђивања приједлога Плана, о њима заузме 
свој став који у писаној форми доставља носиоцу 
припреме Плана и лицима која су доставила 
своје приједлоге, примједбе и мишљења. 

 
Став Носиоца израде Плана о 

примједбама, приједлозима и мишљењима 
разматра се на јавној расправи која ће се 
заказати и одржати у року и саставу утврђеним у 
одредбама члана 48. став (5)  и (6) Закона о 
уређењу простора и грађењу („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 40/13, 106/15 и 3/16). У 
складу са закључцима утврђеним на јавној 
расправи, Носилац припреме Плана и 
Градоначелник утврдиће приједлог Плана и 
доставити га Скупштини Града на усвајање.  
 

Члан 9. 
Средства за израду Плана и трошкове у 

поступку његовог доношења обезбједиће Град 
Приједор. 
 

Члан 10. 
Носилац припреме Плана је Градска 

управа - Одјељење за просторно уређење, а 
носилац израде Плана биће одређен у складу са 
Законом о јавним набавкама Босне и 
Херцеговине. 

 
Члан 11. 

На приједлог Носиоца припреме Плана 
Скупштина Града Приједора ће именовати савјет 
плана, ради укупног праћења његове израде, 
вођења јавне расправе и усаглашавања ставова и 
интереса, зависно од потребе и обима 
документа.  

 
У току процеса припреме и израде Плана, 

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

Члан 12. 
Носилац припреме Плана дужан је да у 

току израде Плана обезбиједи сарадњу и 
усаглашавање ставова, а Носилац израде Плана, 
стручна организација која ће израђивати План, 
дужна је да сарађује са надлежним органима и 
организацијама за послове планирања и 
програмирања развоја, те предузећима у чијој је 
надлежности саобраћајна, комунална и 
енергетска инфраструктура, а да обавезно 
прибави мишљења на приједлоге планских 
рјешења од: 

 
- Кабинета Градоначелника Града Приједора 
- Одјељења за привреду и пољопривреду 
- Одјељења за саобраћај, комуналне послове 

и заштиту нживотне средине и имовинско-
стамбене послове 

- Одјељења за друштвене дјелатности 
- Одсјека за мјесне заједнице 
- Подручне привредне коморе Бањалука  - 

Канцеларија Приједор 
- ЈП „Завод за изградњу града“ Приједор  
- „Водовод“ а.д. Приједор, 
-  Мтел а.д Бањалука ИЈ Приједор 
-  Р.Ј. „Електродистрибуција“ Приједор, 
- „Српске поште“ Приједор, 
-  „Комуналне услуге“ а.д. Приједор  
- Агенције за економски развоја Града 

Приједора „Преда“ 
- Органа и правних лица у чијем дјелокругу су: 

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

 
Органи, организације и предузећа из 

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

 
Члан 13. 

Носиоц израде ће доставити Носиоцу 
припреме елаборат Плана  у дигиталном  облику 

и аналогном облику у  уговореном броју  
примјерака. 

 
План се обрађује у складу са Законом о 

уређењу простора и грађењу („Службени гласник 
Републике Српске“ број: 40/13, 106/15 и 3/16), 
Правилником о начину израде, садржају и 
формирању документа просторног уређења 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 
69/13) и Правилником о садржају, носиоцима 
просторно-информационог система и 
методологији прикупљања и обраде података  
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 
93/13). 

 
Стручна организација  је дужна да изврши 

допуну или исправку елабората Плана у складу са 
писменим примједбама Носиоца припреме у 
року од 30 ( тридесет ) дана од његовог 
достављања. 
 

Члан 14. 
Све стручне, административне и друге 

послове у вези доношења Плана, обавиће 
Одјељење за просторно уређење. 
 

Члан 15. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику Града 
Приједора“. 
 
 

Број: 01-022-124/18 ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор, СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 13.06.2018. године Сеад Јакуповић, с.р. 

 
 
149.  

На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16) и члана 39. Статута Града 
Приједора („Службени гласник Града Приједора 
број: 12/17), Скупштина Града Приједор, на 18. 
сједници одржаној дана 13.06.2018. године  
донијела је 
 

О Д Л У К У 
о измјени и допуни 

Одлуке о одређивању и обиљежавању улица и 
тргова и означавању зграда кућним бројевима 

на подручју града Приједор 
 

 



604                                                             „СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК“                                                    Број: 9/18 
 

 
 

Члан 1. 
               У Одлуци о одређивању и обиљежавању 
улица и тргова и означавању зграда кућним 
бројевима на подручју града Приједор 
(„Службени гласник Града Приједора“, број: 
8/18) у члану 11. став 3 иза ријечи „великим 
штампаним словима“ додају се ријечи 
„ћириличним и латиничним писмом“ 
 

Члан 2. 
              Члан 19.  став 3. мијења се и гласи „ Текст 
имена улице, трга или насељеног мјеста, на 
таблицама кућних бројева, исписују се великим 
штампаним словима“  
 

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

 
Број: 01-022-125/18 ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор, СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 13.06.2018. године Сеад Јакуповић, с.р. 
 
                                                   
 
150. 

На основу члана 6. Закона о гробљима и 
погребној дјелатности („Службени гласник 
Републике Српске“, брoj: 31/13, 6/14), члана 39. 
Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, брoj: 97/16), члана 
39. Статута града Приједора („Службени гласник 
Града Приједора", брoj: 12/17), те члана 135. 
Пословника Скупштине града Приједора 
("Службени гласник града Приједора" брoj: 2/18), 
Скупштина Града Приједора је на 18. сједници 
одржаној дана 13.06.2018. године донијела 

 
  

ОДЛУКУ 
О ГРОБЉИМА И ПОГРЕБНОЈ ДЈЕЛАТНОСТИ 

 
 
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 
 

Члан 1. 
Овoм одлуком  утврђују се врсте гробља, 

изградња, коришћење, одржавање и управљање 
гробљима, изградња гробница и надгробних 
споменика, сахрањивање и ексхумација умрлих 

лица, затварање и измјештање гробља, 
одржавање реда на гробљу и гробишна 
евиденција. 
 

Члан 2. 
Поједини    појмови    у    овој   одлуци   

имају слиједеће значење: 
- гробље је комунални објекат намијењен за 
сахрану умрлих лица, опремљен комуналним 
објектима и инфраструктуром одређеним 
одредбама  Закона о гробљима и погребној 
дјелатности и овом одлуком, 
- јавна гробља су гробља у власништву јединице 
локалне самоуправе, а намијењена су за сахрану 
свих лица, без обзира на њихову вјерску и 
националну припадност, 
-посебна гробља су намијењена за сахрану лица 
која су стекла одређени статус у складу са 
посебним прописима или лица одређене вјерске 
припадности, а могу бити у власништву јединице 
локалне самоуправе или субјеката из члана 3. 
Закона о гробљима и погребној дјелатности, а 
који управљају тим гробљима, а иста могу бити и 
засебан дио јавног гробља,  
-гробље у употреби је јавно и посебно гробље 
које је одлуком Скупштине града одређено за 
сахрањивање умрлих лица, 
- затворено гробље је оно гробље на којем нема 
више могућности оснивања нових гробних 
мјеста, али постоји могућност укопа у постојећа 
гробна мјеста, и које је затворено одлуком 
Скупштине града, 
- гробље ван употребе је гробље или дио гробља 
на којем више не постоји могућност укопа због 
просторних, санитарних и других услова, а 
одлуком Скупштине града је стављено ван 
употребе,  
-  управа гробља је јавно комунално предузеће, 
привредно друштво, вјерска заједница или 
удружење грађана који обављају погребну 
дјелатност или којима је повјерено обављање 
погребне дјелатности, ако су регистровани за 
обављање ове дјелатности у складу са посебним 
прописом и Законом о гробљима и погребној 
дјелатности,  
- гробно мјесто представља површину земљишта 
одређену за сахрану умрлог лица према 
одредбама ове одлуке, а која је за ту намјену 
графички и нумерички одређена у техничкој 
документацији гробља, 
- гроб је гробно мјесто у које су сахрањени 
посмртни остаци једног или више лица,  
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-сахрана подразумијева покопавање посмртних 
остатака умрлог, односно спаљивање посмртних 
остатака и остављање пепела на одређена 
мјеста, као и друге радње које се у том циљу 
предузимају,  
- мртвачница је просторијa која служи за чување 
посмртних остатака умрлог до сахране и 
испраћаја посмртних остатака   
-обавезно почивање је период који мора протећи 
од дана посљедње сахране, да би се могла 
вршити промјена намјене земљишта на којем је 
гробље изграђено или извршити премјештање 
посмртних остатака из једног гробног мјеста у 
друго. 
  
 
II ИЗГРАДЊА ГРОБЉА 
 

Члан 3. 
Изградња нових и проширење постојећих 

гробаља планира се спроведбеним документима 
просторног уређења града Приједора, и у складу 
са одредбама Закона о гробљима и погребној 
дјелатности. 

Изградња гробља  планира се за потребе 
сахране умрлих за једно насељено мјесто, више 
насељених мјеста, или за сва насељена мјеста на 
подручју града Приједора, при чему се изградња 
нових и проширење постојећих гробаља не може 
вршити у ужем урбаном подручју града које 
обухвата прву, другу и трећу стамбено-пословну 
зону. 

Поједина насеља на урбаном подручју 
града Приједора могу имати у употреби једно 
или више гробаља ако то захтјевају посебни 
услови. 
 

Члан 4. 
За изградњу новог гробља и проширење 

постојећег гробља, поред услова утврђених 
Законом о гробљима и погребној дјелатности, 
морају бити испуњени и слиједећи услови : 
-да је земљиште амбијентом и  конфигурацијом 
терена погодно, сухо и оцједито, јужно 
експонирано, ван  депресија тако да подземне 
воде не допиру до гробова, 
-да земљиште није подложно клизишту, 
-да је земљиште изван или на рубу насељеног 
мјеста и добро саобраћајно повезано с насељем; 
-да правац доминантних вјетрова не иде од 
гробља ка насељу; 
-да је гробље изван водозаштитних подручја, 
поплавних подручја, заштићених дијелова 

природе и шумских подручја, да подземне воде 
гробља не угрожавају објекте за снабдјевање 
становништва водом за пиће и друге потребе; 
-да гробље по својој величини може бити у 
употреби најмање 50 година ако се ради о 
изградњи новог гробља, односно најмање 20 
година, ако се ради о проширењу постојећег 
гробља. 
  

Члан 5. 
Урбанистичком документацијом за 

проширење постојећих и изградњу нових 
гробаља мора се тачно одредити простор за 
сахрањивање, простор за гробнице, костурнице и 
пратеће објекте. 

Сва површина намјењена за 
сахрањивање мора бити подјељена на гробна 
мјеста, гробне редове и гробна поља са 
приступним стазама, стазама које повезују групе 
гробних мјеста у гробном пољу, главне стазе које 
повезују гробна поља са одмориштима и 
проширењима. 

Гробна мјеста морају бити обиљежена. 
Путеви између гробних поља не могу 

бити ужи од 1,5m, а размак између гробова мора 
износити најмање 0,5m. 
 

Члан 6. 
У простору одређеном за изградњу 

гробља није дозвољена изградња објеката који 
нису везани за обављање пoгребне дјелатности  
и управљање гробљем. 

На гробљу се могу градити објекти за 
обављање вјерских обреда и објекти за посебне 
врсте сахрана. 

Изван простора гробља могу се градити 
мањи  пратећи објекти за израду вјенаца, 
надгробних обиљежја и друге опреме за 
обављање погребне дјелатности и одржавање 
гробља, као и пружање услуга продаје цвијећа, 
свијећа, опреме и слично. 
 

Члан 7. 
Гробље мора имати слободан простор за 

изградњу костурнице у коју се сахрањују 
посмртни остаци из претходних гробова и могу се 
изградити према конфесионалној припадности. 
 

Члан 8. 
На гробљу у употреби, које се налази у 

граду или насељу градског карактера,  мора бити 
изграђена мртвачница, која мора имати најмање 
једну просторију за излагање посмртних остатака 
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лица  и одвојену просторију за смјештај прибора 
и алата за вршење погребних услуга. 

Мртвачница може имати већи број 
просторија за одређене намјене, као што су 
просторија за смјештај умрлих, просторија за 
купање и опремање мртваца, просторија за 
смјештај лица умрлих од заразних болести, 
расхладна комора, гардероба,  санитарне 
просторије, и слично. 

Изузетно од става 1. овог члана, вјерска 
заједница може, за потребе свих посебних 
гробаља са којима управља на подручју града, 
имати заједничку мртвачницу. 
 

Члан 9. 
Гробља морају имати посебан простор за 

одлагање отпадака, спаљивање вијенаца  и 
сличне активности, а исти се мора одржавати у 
уредном и чистом стању. 

На гробљу се не могу постављати 
предмети, односно истицати натписи који су у 
супротности са природом гробља или којимa би 
се могао повриједити  пијетет  према умрлимa. 
 

Члан 10. 
Гробље мора бити ограђено чврстом 

оградом, чију врсту и димензије одређује 
Одјељење за  просторно уређење. 
 

Члан 11. 
Приступни пут до гробља мора бити 

широк најмање 2 м, и управа гробља мора га 
одржавати у исправном стању. 

Гробље мора имати обезбјеђен простор 
за паркирање возила. 
                                                                       
 
III  УПРАВЉАЊЕ, ОДРЖАВАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ 
ГРОБЉА 
 

Члан 12. 
Гробљима у употреби, која се налазе на 

подручју  града Приједора управља јавно 
комунално предузеће које обавља погребну 
дјелатност, или привредно друштво, вјерска 
заједница и удружење грађана, који су 
регистровани за обављање погребне 
дјелатности, а којима је, ради обављања 
погребне дјелатности, одлуком Скупштине града 
повјерено  гробље  на управљање и одржавање, 
а  иста гробља су у власништву Града, осим 
гробаља вјерских заједница, која су у њиховом 
власништву . 

 Гробљима која су одлуком Скупштине 
града стављена ван употребе, све док се њихово 
земљиште не приведе новој намјени, управља и 
одржавање врши управа гробља која је те 
послове обављала до њиховог стављања ван 
употребе. 
 

Члан 13. 
Управа гробља дужна је да гробљем 

управља на начин прописан Законом о гробљима 
и погребној дјелатности и овом одлуком. 

Управа гробља дужна је да : 
- врши укоп посмртних остатака у складу са 
правом коришћења гробља, 
- врши продају гробних мјеста, које наплаћује по 
гробном мјесту, и закључује са купцима уговоре 
о купопродаји, 
- даје у закуп парцеле за једно или више гробних 
мјеста, и закључује уговоре о закупу,  
- даје одобрење за постављање, уклањање и 
замјену  надгробних споменика и надгробних 
знакова, градњу гробница и одређује начин 
извођења радова, 
- одвози ископани материјал,  
- депонује материјал за изградњу и одржавање 
гробља, 
- одржава, уређује и чува гробље, 
-  доноси Правилник о реду на гробљу и води 
законом прописане евиденције, 
 

Члан 14. 
О одржавању гробља стара се управа 

гробља. 
Управа гробља је дужна да послове 

одржавања обавља континуирано, на начин да 
гробље увијек буде уредно, а простори, 
грађевине и опрема у функционалном смислу 
исправни, чисти и уредни. 

Управа гробља дужна је да одреди 
цјеновник за услуге погребних дјелатности, на 
који, за гробља која су у власништву јединице 
локалне самоуправе, односно града, сагласност 
даје Скупштина града. 
 

Члан 15. 
Под одржавањем гробља, у смислу ове 

одлуке подразумијева се: 
-чишћење и одношење отпадака, те њихово 
одлагање на за то предвиђена мјеста, 
-редовно кошење травнатих површина, 
-одржавање у уредном и чистом стању , у складу 
са санитарним и техничким условима, свих 
објеката на гробљу (мртвачнице, капеле, 
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санитарне просторије, чесме и други објекти) и 
одржавање свих инсталација на гробљу, у 
исправном стању, 
-одржавање стаза унутар гробља и одржавање 
зеленила (орезивање стабала и другог украсног 
грмља, садња нових засада и др.). 

 
Члан 16. 

Гробна мјеста и надгробне споменике и 
обиљежја уређују и одржавају породица, 
сродници или друга лица која су преузела 
обавезу уређивања и одржавања гробних мјеста, 
надгробних споменика и обиљежја. 

Управа гробља дужна је да, уз накнаду и 
на захтјев заинтересованих лица, преузме 
старање о појединим гробовима или гробницама 
на гробљима којима управља. 

Одржавање гроба или гробница врши се 
на основу уговора. 

Управа гробља обрачунава и наплаћује 
годишњу накнаду за одржавање и уређење 
заједничких дијелова гробља. 
 

Члан 17. 
Грађевинске и услужне радове на гробљу 

(радови на гробу, постављање и измјена 
надгробног споменика, изградња гробница и 
др.), могу изводити предузетник или привредно 
друштво регистровано за ту врсту дјелатности по 
претходном одобрењу управе гробља. 

Код извођења радова из предходног 
става извођач се поред општих  грађевинских 
прописа мора придржавати и посебних услова 
утврђених од стране управе гробља. 

Изградња гробница мора се вршити  у 
складу са планом уређења гробља, распоредом 
гробних мјеста и грађевинским прописима. 

Управа гробља може извођачу забранити 
извођење радова у случају извођења радова 
супротно утврђеним посебним условима. 
 

Члан 18. 
Радови на уређењу гробова и гробља 

морају се изводити на начин којим се у највећој 
мјери, чувају мир и достојанство на гробљу, а 
могу се вршити само у дане које одреди управа 
гробља. 

Грађевински материјал (камен, шљунак, 
пијесак, креч и др.), може се држати на гробљу 
само за вријеме вршења радова и само на начин 
којим се не закрчују путеви или стазе и не 
оштећују гробови,објекти или насади. 

Послије сваког прекида, односно послије 
завршетка радова на гробљу, извођач је дужан 
уредити мјесто на коме су се изводили радови. 

Превоз материјала потребног за 
извођење радова на гробљу може се вршити 
само одређеним путевима и стазама и у вријеме 
када је то одређено од стране управе гробља. 

Суботом и недељом у времену од 9-13 
часова, не смију се вршити занатски и други 
услужни радови на гробљу. 
  Извођачу, који се ни након опомене не 
придржава одредаба из претходних ставова, 
забраниће се извођење радова. 
 

Члан 19. 
Ако приликом уређења гроба, гробнице, 

или заједничких дијелова гробља, настане 
оштећење околних гробова или гробница, лице 
које је изазвало штету, дужно је одмах, а 
најкасније у року  од 10 дана, оштећене гробове, 
гробнице или заједничке дијелове гробља, о 
свом трошку довести у пријашње стање. 
 

Члан 20. 
Надгробни споменик мора одговарати 

естетским критеријумима и пијетету према 
умрлом. 

О изгледу и облику надгробног 
споменика одлучује ближа родбина умрлог или 
лице које се стара о одржавању гроба, односно 
власник гроба или гробнице. 

Поред одговарајућих података о умрлом 
и имена ожалошћених, надгробни натпис може 
да садржи и неки други пригодан текст, цртеж, 
слику или орнамент. 

Натписи на гробовима и гробницама не 
смију вријеђати ничије националне, вјерске или 
моралне осјећаје, нити на било који начин 
вријеђати успомену на покојника, те је у смислу 
наведеног забрањено на надгробне споменике 
стављати натписе или знакове којима се 
вријеђају национална и вјерска осјећања, 
оптужују или вријеђају умрла или жива лица, и 
који су у грубом нескладу са општим прописима 
о гробљима. 
 

Члан 21. 
Ако је надгробни споменик изграђен 

супротно одредбама претходног члана, лице које 
се стара о гробу је дужно споменик прилагодити 
или га уклонити и замјенити новим, у року од 3 
мјесеца од пријема захтјева за прилагођавање 
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или замјену, у супротном ће управа гробља исти 
уклонити на терет лица које се стара о гробу.  
 

Члан 22. 
На гробу се може засађивати украсно 

грмље и цвијеће. 
Код засађивања украсног грмља мора се 

водити рачуна о томе да  оно,  својим развојем не 
смије оштетити сусједне гробове  и гробнице. 

Управа гробља је овлаштена да одреже 
или уклони украсно грмље које оштећује сусједне 
гробове. 

Клупе крај гробних парцела могу се 
постављати само уз одобрење управе гробља, 
под условом да се постављањем клупе не омета 
приступ другим гробовима или гробницама. 
 

Члан 23. 
Управа гробља је дужна, надгробне 

споменике од нарочите умјетничке или 
историјске вриједности као и гробове заслужних 
грађана, који нису заштићени посебним 
прописима, одржавати у уредном стању, и 
водити их  у посебном попису. 

Трошкове одржавања споменика из 
претходног става, уколико их не сносе сродници 
умрлих, односно нека друга физичка или правна 
лица, сносиће Град.  

Надгробне споменике и гробове из става 
1. овог члана утврђује Скупштина града,  
посебном одлуком. 
 

Члан 24. 
За рјешавање спорова који настају око 

издавања одобрења за подизање надгробних 
споменика или након доношења одлуке о 
њиховом уклањању надлежан је суд. 
 
 
IV САХРАЊИВАЊЕ И ЕКСХУМАЦИЈА УМРЛИХ 
ЛИЦА 
 

Члан 25. 
Сахрана умрлих лица врши се на начин  

утврђен Законом о гробљима и погребној 
дјелатности. 

Сахрана посмртних остатака може се 
вршити само на гробљу у употреби. 

Изузетно од става 2. овог члана, сахрана 
се може вршити изван гробља, уколико за то 
постоје услови, посебни разлози, и ако се такво 
сахрањивање не противи јавном интересу, 

урбанистичким, санитарним и другим 
прописима. 

Сахрана изван гробља не може се вршити 
на урбаном подручју Града.  

 
Члан 26. 

Сахрана изван гробља може се вршити на 
основу одобрења одјељења Градске управе, 
надлежног за комуналне послове, а уз претходно 
прибављено мишљење одјељења Градске 
управе, надлежног за послове здравства. 

На гробовима лица сахрањених изван 
гробља, могу се подизати надгробни споменици, 
који морају бити у складу са одредбама ове 
одлуке. 
                          

Члан 27. 
На  јавном гробљу у употреби могу се 

сахрањивати  лица која су умрла на подручју 
града  и лица која су на подручју града имала 
последње пребивалиште  (боравиште). 

Управа гробља је дужна дозволити укоп 
умрлог према претходном ставу, без обзира на 
његову националност, вјерску или расну 
припадност. 

Право на сахрану на гробљу у употреби 
имају и лица која су за живота стекла право на 
сахрану на одређеном гробљу или гробници, без 
обзира на подручје на којем је лице умрло или 
имало своје последње пребивалиште 
(боравиште). 

Сахрана се врши на оном гробљу у 
употреби које је лице за живота одредило, а ако 
се умрли за живота није изјаснио у погледу 
мјеста сахрањивања, сахрањивање ће се 
извршити на оном гробљу у употреби које 
одреди породица умрлог или лице које се стара 
о сахрани. 

На посебним гробљима у употреби, могу 
се, у зависности од намјене, сахрањивати само 
лица која су стекла одређени статус у складу са 
посебним прописима, или лица одређене 
вјерске припадности.  
 

  Члан 28. 
Сахрана, као и све друге радње које се у 

том циљу предузимају, врше се у складу са 
одговарајућим санитарним прописима  и на 
начин који одговара поштовању према умрлом, 
достојанству мјеста на којем почива и поштовању 
осјећања сродника умрлог и других лица блиских 
умрлом, и уз одобрење управе гробља. 
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Сахрана се врши на начин како је умрло 
лице за живота одредило, или на начин који је 
одредила породица, или друго лице које се стара 
о сахрани, под условом да се тај начин не 
противи постојећим прописима и одобрењу 
управе гробља. 

Вјерска заједница врши религиозне 
обреде приликом сахране умрлог лица  у складу 
са традицијом и вјерским обичајима, а случају 
вршења других уобичајених обреда постиже 
договор са управом гробља. 
 

Члан 29. 
Сахрану умрлог лица, дужни су 

обезбиједити сродници, односно лица која су 
била дужна да умрлог за живота издржавају, или 
да се брину о његовој сахрани, као и да сносе 
трошкове сахране. 

Град обезбјеђује и сноси трошкове 
сахране у случајевима и на начин утврђен 
Законом о гробљима и погребној дјелатности. 

Трошкови сахране из става 2. овог члана, 
обухватају минималне трошкове погребне 
опреме (сандук, душек, јастук, покров и 
надгробно обиљежје) и услуга (превоз умрлог у 
мртвачницу и из мртвачнице на гробље, 
опремање умлог, употреба мртвачнице, покоп 
умрлог). 
 

Члан 30. 
Превоз умрлог у мртвачницу и из 

мртвачнице на гробље, врши се возилом које је 
регистровано за ту намјену. 

Тијело умрлог превози се у затвореном 
дрвеном или металном сандуку. 
 

Члан 31. 
При превозу умрлог до мјеста сахране 

може се формирати погребна поворка -пратња. 
На подручју града, погребна поворка 

може се кретати само на гробљу, од улаза у 
гробље или мртвачнице до мјеста укопа. 

Изузетно, на основу одобрења 
надлежног органа за унутрашње послове, 
погребна поворка може кренути и са другог 
мјеста, односно кретати се улицама града. 
 

Члан 32. 
Све послове око укопа могу обављати 

само радници управе гробља или радници које 
ангажује управа гробља. 

Приликом вршења укопа, радници 
управе гробља морају бити униформисани, и 

морају се понашати на начин који захтјевају 
околности. 

Укопу мора присуствовати представник 
управе гробља, ради праћења рада радника и 
поштивања  утврђене процедуре и обичаја. 
 

Члан 33. 
Приликом сахране управа гробља 

обавезна је омогућити да се последњи опроштај 
обави сагласно са жељом умрлог или његових 
сродника, односно у складу са одговарајућим 
прописима  и Правилником о реду на гробљу. 

Приликом сахране, управа гробља, дужна 
је обезбједити услове за слушање одговарајуће 
погребне музике. 
 

Члан 34. 
Ради сахране умрлог лица, породица 

умрлог, старатељ или друго лице,  мора 
прибавити потврду о смрти и дозволу за сахрану, 
коју издаје надлежни љекар, а ако је лице умрло 
на подручју друге општине, прибавља се и извод 
из матичне књиге умрлих. 

За сахрану мртворођеног дјетета 
прибавља се  потврда о смрти и дозвола за 
сахрану. 
 

Члан 35. 
Сахрана умрлог лица може се извршити 

послије утврђивања смрти на начин одређен 
посебним прописом, а може се извршити 
најраније по истеку 24 часа од момента 
наступања смрти.  
 

Члан 36. 
Сахрана умрлог лица врши се у 

затвореном сандуку ули на табуту. 
У један гроб може се сахранити највише 

двоје умрлих лица, ако претходно није изграђена 
гробница. 

Сахрана другог умрлог лица у исти гроб 
може се дозволити уколико је од претходне 
сахране прошло 10 година, уколико она није 
обављена у двоструком сандуку (дрвени и 
метални), у супротном се може дозволити и прије 
истека овог рока уз одобрење које издаје орган 
управе надлежан за послове здравствене 
инспекције. 
 

Члан 37. 
Копање гробова врши се на гробном 

мјесту којег утврђује управа гробља. 
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Гроб се мора копати у димензијама које 
одговарају димензијама сандука који се у гроб 
ставља. 

Дубина гроба мора износити најмање 1,5 
м, односно 3,00 м, ако се у исти гроб сахрањују 
два лица. 
 

Члан 38. 
Када се сандук са умрлим спусти у гроб, 

или стави у гробницу, гроб се мора засути 
земљом, односно гробница зазидати. 

Над сваким гробом мора се извести хумка 
висине до 40 цм. 

Сандук са умрлим не смије се положити 
на други сандук у гробници, него мора бити 
положен на дно гробнице или на њену 
одговарајућу бетонску полицу, која се након тога 
мора обавезно зазидати. 
 

Члан 39. 
Приликом стављања у сандук умрло лице  

не смије бити украшено скупоцијеним накитом и 
другим драгоцјеностима. 
 

Члан 40. 
Лице на чији се захтјев врши сахрана 

дужно је сносити све трошкове везане за 
успостављање пријашњег стања, уколико 
приликом сахране дође до помјерања 
споменика или других предмета на околним 
гробовима. 

Одлуку о помјерању и начину помјерања 
надгробног споменика доноси управа гробља. 
 

Члан 41. 
Гробно мјесто продаје  управа гробља 

или га даје у закуп, уз обавезу закључивања 
уговора о међусобним правима и дужностима, 
везаним за начин употребе гробног мјеста, начин 
одржавања гроба или гробнице и слично. 

О гробним мјестима или гробницама 
води се посебна евиденција. 

Власник гробног  мјеста  може исто 
ставити у правни промет, односно продати, уз 
претходно нуђење гробног мјеста управи 
гробља, а све у складу са одредбама Закона о 
гробљима и погребној дјелатности.                                                                     
 

Члан 42. 
Право сахране у гробно мјесто, осим 

власника гробног мјеста и чланова његове 
породице, имају и лица за која власник гробног 

мјеста управи гробља достави писмено 
одобрење или уговор. 
 

Члан 43. 
О употреби заједничке  или породичне 

гробнице одлучује власник, односно градитељ 
гробнице, лице које он за то овласти и, ако њих 
нема, најужа родбина власника, односно 
градитеља гробнице. 

У случају спора око употребе заједничке 
или породичне гробнице,  умрли ће бити 
положен у привремени гроб до окончања спора. 

 
Члан 44. 

 Привремено сахрањивање у изграђену 
гробницу или гробно мјесто, може се вршити 
само по дозволи власника гробног мјеста, 
односно гробнице, лица које он овласти или, ако 
њих нема, најближе родбине власника. 

Изграђена празна гробница може се 
ставити у правни промет, на исти начин и под 
истим условима који важе за продају гробног 
мјеста. 
 

Члан 45. 
Посмртни остаци могу се пренијети из 

гроба или гробнице у друго гробно мјесто, на 
захтјев родбине умрлог и уз поштовање 
постојећих санитарних прописа. 

Пренос ексхумираних посмртних остатака 
врши се на начин прописан Законом о гробљима 
и погребној дјелатности и Правилником о начину 
и условима под којим се врши обдукција, 
ексхумација и превожење умрлих лица. 

Услове за ексхумацију и пренос 
посмртних остатака утврђује орган надлежан за 
послове здравствене инспекције.  

  
Трошкове преношења посмртних 

остатака сноси лице по чијем захтјеву је 
одобрено ископавање и пренос посмртних 
остатака, а ако је то у општем интересу, трошкове 
сноси Град Приједор. 

 
Члан 46. 

Остаци лица покопаних изван гробља у 
употреби, могу се пренијети у гробље у употреби 
уколико се томе не противи породица умрлог, 
односно лице које се стара о гробу. 

Трошкове ископавања и поновног укопа 
посмртних остатака сноси породица умрлог, 
односно лице која су била дужна да умрлог за 
живота издржавају или да се брину о његовој 
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сахрани, а ако је то у општем интересу, трошкове 
сноси град Приједор. 
 
 
V ЗАТВАРАЊЕ  И ИЗМЈЕШТАЊЕ  ГРОБЉА 
 

Члан 47. 
Скупштина  града донијеће одлуку о 

затварању гробља кад се утврди да више нема 
могућности оснивања нових гробних мјеста, али 
да гробље остаје у употреби ради могућности 
укопа у постојећа гробна мјеста. 

Ако на гробљу или дијелу гробља више не 
постоји могућност укопа, било због просторних, 
санитарних или других услова, Скупштина града 
ће донијети одлуку о стављању гробља или 
дијела гробља ван употребе. 

 
Члан 48. 

Простор гробља стављеног ван употребе, 
може се користити за друге намјене по истеку 
рока обавезног почивања, који износи најмање 
100 година, од дана обављене посљедње 
сахране, под условима  прописаним  Законом о 
гробљима и  погребној дјелатности. 

Изузетно од претходног става, када је то 
неопходно из урбанистичких и других 
оправданих разлога, за које је утврђен општи 
интерес у складу са посебним прописом, 
Скупштина града може донијети одлуку о 
измјештању гробља или дијела гробља ван 
употребе, по истеку рока од 10 година, од дана 
обављене посљедње сахране, ако је земљиште 
сухо, односно 20 година, ако је земљиште 
влажно. 
 

Члан 49. 
Измјештање гробља или дијела гробља 

стављеног ван употребе, врши се на начин 
прописан Законом о гробљима и погребној 
дјелатности и одлуком Скупштине града о 
измјештању гробља или дијела гробља. 

Измјештање се врши о трошку јединице 
локалне самоуправе, ако је за измјештање 
гробља  и даље сахране изграђено ново гробље, 
или је то осигурано на другом постојећем 
гробљу, на подручју Града. 

Уколико сродници умрлих лица 
сахрањених на гробљу које се измјешта, преносе 
ексхумиране посмртне остатке њихових 
сродника, на друго гробље у употреби, пренос 
посмртних остатака, уклањање надгробних 
споменика и других предмета који су у вези са 

гробовима и гробницама, врши се о њиховом 
трошку. 
 

Члан 50. 
У случају измјештања гробља прије 

истека рока обавезног почивања од 100 година, 
односно у роковима прописаним чланом 48. став 
2. ове одлуке, Град је дужан власнику гробног 
мјеста за које није истекао рок обавезног 
почивања, без накнаде, обезбиједити друго 
гробно мјесто у истом или другом гробљу, истих 
или приближно истих услова у погледу локације 
гробног мјеста. 
 
 
VI ОДРЖАВАЊЕ РЕДА НА ГРОБЉУ 
 

Члан 51. 
Управа гробља, дужна је да на улаз у 

гробље постави обавјештење о томе кад су 
дозвољене посјете гробљу. 

 
Посјетиоци гробља, дужни су за вријеме 

посјете, понашати се како одговара мјесту које 
посјећују, поштујући пијетет према умрлом, као и 
налоге и упуте чувара гробља. 

Дјеца млађа од 10 година могу улазити у 
гробље само у друштву са одраслима. 
 

Члан 52. 
На гробљу су забрањени: 

- галама, пјевање, свирање и друго нарушавање 
реда и мира, 
- гажење гробова и насада, кидање цвијећа, 
ходање изван стаза, 
- шарање по надгробним споменицима, 
ознакама, клупама и стазама, као и свако њихово 
оштећење, 
- неовлаштено одношење цвијећа и вијенаца са 
гробова, 
- било какво рекламирање и у било којем облику, 
- просјачење 
- лов, 
- обављање трговине, 
- присуство животиња, 
- улажење у мртвачницу и просторију за 
излагање умрлих када је то забрањено, 
- бацање увелих вијенаца, цвијећа и других 
отпадака изван мјеста које је за то посебно 
одређено, 
- вожња бициклом и мотоциклом, улазак 
возилом које се не употребљава за рад на гробљу 
или превоз умрлих. 
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Члан 53. 
Управа гробља обавезна је да води 

гробишну евиденцију. 
Гробишна евиденција садржи слиједеће 

податке: 
а) о гробницама и гробницама за урне, уколико 
исте постоје 
б) о гробним мјестима и гробним мјестима за 
урне, уколико иста постоје, 
в) о власницима гробних мјеста и гробница, те 
власницима гробних мјеста и гробница за урне, 
г) о лицима која имају право сахрањивања, 
д) свим промјенама и 
ђ) о узроку смрти 

Евиденција из овог члана мора се уредно 
водити и стално допуњавати. 
 
 
VII   Н А Д З О Р  

 
Члан 54. 

Обављање погребне дјелатности и 
спровођење одредаба ове одлуке и других аката 
донесених на основу ње, који се односе на 
изградњу гробаља и обављање погребне 
дјелатности, прати одјељење надлежно за 
комуналне послове.  

Инспекцијски надзор над спровођењем 
ове одлуке и аката донесених на основу ње врши 
комунална полиција. 

По указаној потреби или на захтјев 
одјељења из став 1. овог члана, инспекцијски 
надзор  може извршити и други инспекцијски 
орган Градске управе. 
  

Члан 55. 
Орган надлежан за надзор над 

примјеном одредаба ове одлуке има право и 
дужност да рјешењем налаже правним 
субјектима и физичким лицима, отклањање 
одређених недостатака и предузимање других 
мјера прописаних законом и овом одлуком. 
 
VIII  КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ   
 

Члан 56. 
Новчаном казном у износу од 3.000 КМ до 

5.000 КМ казниће се за прекршај јавно 
комунално предузеће, привредно друштво, 
вјерска заједница или удружење грађана, које 
као правно лице управља гробљем ако:   

1. Ако у простору одређеном за изградњу 
гробља, гради објекте противно чл. 6. став 1. ове 
одлуке, 
2. Ако поступа супротно одредби члана 9. ове 
одлуке,  
3. Ако управљање гробљем врши супротно 
одредби члана 13. ове одлуке, 
4. Ако за погребне услуге на гробљима која су у 
власништву јединице локалне самоуправе, не 
одреди цјеновник и не исходује сагласност 
Скупштине града (члан14. став 3. ове одлуке), 
5. Ако не одржава гробље у складу са одредбом 
члана 15. ове одлуке, 
6. Ако не преузме старање о појединим 
гробовима, на захтјев заинтересованих лица 
(члан 16. став 2. ове одлуке), 
7.Ако не одржава надгробне споменике из члана 
23. ове одлуке и не води их у посебном попису, 
8. Ако поступи супротно одредби члана 27. став 2. 
ове одлуке, 
9. Ако приликом сахране не поступи у складу са 
одредбом члана 33. ове одлуке, 
10. Ако на улазу у гробље не постави 
обавјештење о времену посјета (члан 51. став 1. 
одлуке) 
11. ако не води гробишну евиденцију Члан 53. 
одлуке),  

За прекршаје из става 1. овог члана 
казниће се и одговорно лице у правном лицу, 
новчаном казном у износу од 100 КМ до 500 КМ. 
 

Члан 57. 
Новчаном казном у износу од 500 КМ до 

3.000 КМ казниће се за прекршај привредно 
друштво и  предузетник: 
1. Ако грађевинске и услужне радове на гробљу 
не изводи у складу са одредбом чл. 17. ове 
одлуке, 
2. Ако радове на уређењу гробова изводи 
супротно члану 18. ове одлуке, 
3.Aко оштећене околне гробове и гробнице, не 
доведе у пријашње стање у складу са одредбом 
чл. 19. ове одлуке, 
4. Ако надгробни споменик изради и постави 
супротно члану 20. ове одлуке, 

 
Члан 58. 

Новчаном казном у износу од 100 КМ до 
5.00 КМ, казниће се за прекршај физичко лице: 
1.Ако поступа супротно одредби члана 9. став 2. 
ове одлуке, 



613                                                             „СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК“                                                    Број: 9/18 
 

 
 

2.Ако при одлучивању о изгледу и облику 
надгробног споменика, поступи супротно члану 
20. одлуке, 
3.Ако крај гробних парцела постави клупе без 
одобрења управе гробља (члан22. став 4. одлуке) 
4.Ако на гробљу изводи радње забрањене 
чланом 52. ове одлуке. 
 
 
IX  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 59. 
Ступањем на снагу ове одлуке, престаје 

да важи Одлука о гробљима и погребној 
дјелатности („Службени гласник општине 
Приједор“, брoj: 6/00, 4/04, 6/06).  

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

 
 

 
Број: 01-022-126/18 ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор, СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 13.06.2018. године Сеад Јакуповић, с.р. 

 
 
151. 

На основу члана 75. став 1. и 2, а у вези са 
чланом 73. Закона о водама („Службени гласник 
Републике Српске”, број: 50/06, 92/09, 121/12, 
74/17), члана 1. i 2. Правилника о мјерама 
заштите, начину одређивања, одржавања и 
обиљежавања зона санитарне заштите 
(„Службени гласник Републике Српске”, број: 
76/16), чланова 18, 20. и 21. Закона о уређењу 
простора и грађењу („Службени гласник 
Републике Српске”, број: 40/13,106/15,3/16),  
члана 39. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске”,  број: 
97/16) и члана 39. Статута Града Приједора 
(„Службени гласник града Приједора”, број: 
12/17), Скупштина Града Приједора је, на  18. 
сједници одржаној дана 13.06.2018.године, 
донијела 
 
 

О  Д  Л  У  К  У 
О ЗАШТИТИ ИЗВОРИШТА ВОДЕ ЗА ПИЋЕ 

„ТУКОВИ - МАТАРУШКО ПОЉЕ“ 
 И „ПРИЈЕДОРЧАНКА“ 

 
 

1.ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 Овом oдлуком утврђује се подручје 
посебне намјене и заштићено подручје, са 
зонама санитарне заштите  и прописује  
спровођење мјера заштите од свих видова 
загађења и штетних утицаја који могу неповољно 
дјеловати на здравствену исправност воде за 
пиће или на издашност подземне воде 
изворишта „Тукови-Матарушко поље“    и 
изворишта  „Приједорчанка“,  која се користе за 
снабдијевање водом за пиће градског подручја 
Приједора, приградског подручја као и подручја 
већих насељених мјеста. 
 Одредбе ове oдлуке базирају се на 
Програму санитарне заштите воде изворишта 
„Тукови-Матарушко поље“ и Програму санитарне 
заштите воде изворишта „Приједорчанка“ 
Приједор, који је усвојен од стране Скупштине 
града Приједор. 
 

Члан 2. 
  Подручја на којима се налазе изворишта 
из члана 1. ове oдлуке као и објекти у зони 
изворишта који служе за снабдијевање 
становништва водом за пиће, односно која је 
намјењена људској употреби, под посебном су 
заштитом, те су сва предузећа и институције, 
мјесне заједнице, органи локалне самоуправе, 
правна и физичка лица , невладине организације 
и друга удружења дужни  да се придржавају 
одредаба ове oдлуке и да примјењују прописане 
мјера заштите у заштитним зонама  изворишта. 
 
 

2. ЗОНЕ САНИТАРНЕ ЗАШТИТЕ 
 

Члан 3. 
 Према степену опасности од загађивања 
и других штетних утицаја који могу неповољно 
дјеловати на здравствену исправност воде за 
пиће или на  
 
издашност изворишта у складу са Законом о 
водама,  унутар зашићеног подручја утврђују се 
три зоне санитарне заштите: 
 

1.   зона непосредне заштите  
2.   зона уже заштите, 
3.   зона шире заштите, 
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У зонама из претходног става прописују се 
санитарно-техничке мјере, мјере забране или 
ограничење грађења, начин обављања  
пољопривредне  
дјелатности, привредних и свих других  
дјелатности које могу утицати на квалитет воде и 
издашност изворишта. 
 

2.1. Зона непосредне заштите 
 

Члан 4. 
 
 Као зона непосредне заштите изворишта 
одређује се површина земљишта која се 
успоставља око свих водозахватних објеката 
(бунара), а која не може бити мања од 50 м од 
бунара. Геодетске координате, ломних тачака 
граница непосредних заштита бунара, су 
прецизно одређене  у Програму санитарне   
заштите изворишта „Тукови - Матарушко поље“ (  
Б3, Б3/2,  Б4, Б5, ЕБ1, ЕБ2, ЕБ3)  и Програму 
санитарне заштите изворишта „Приједорчанка“ 
(ПБ3) из 2016.год, урађених од стране  д.о.о. „ 
ИБИС- ИНЖЕЊЕРИНГ“ Б.Лука. 
 
Зона непосредне заштите  изворишта „Тукови - 

Матарушко поље“ 
 

Члан 5. 
 Зону непосредне заштите, бунара Б3 и Б3/2  
(лоцираних на једној парцели са заједничком 
оградом)  чине катастарске парцеле и то: 
 
К.О. Приједор 1 
к.ч.3414/2 ,  кч. 3416/2 , к.ч.3422/2 , к.ч.3423/2 , 
к.ч.3424/2 и к.ч.3425/2. 
 
К.О. Хамбарине 
к.ч.34/3, к.ч.35/4 , к.ч.34/6 , к.ч.35/1 , к.ч.35/2 , 
к.ч.36/1, к.ч.36/3 и к.ч.37/3, 38/2. 
 
Зону непосредне заштите, бунара  Б4 чине 
катастарске парцеле и то: 
 
К.О.Раковчани  
к.ч.432/2 , к.ч.432/3 , к.ч.432/4 , к.ч.432/5 , 
к.ч.432/6 , к.ч.433/2 , к.ч.433/3 , к.ч.433/4 , 
к.ч.434/2 , к.ч.434/3 , к.ч. 434/4 , к.ч.434/5 , 
к.ч.435/1 , к.ч.435/2, к.ч.435/3 и к.ч.435/4 
 
Зону непосредне заштите, бунара  Б5 чине 
катастарске парцеле и то: 
 

К.О.Раковчани 
к.ч.415/8,  к.ч.416/3 , к.ч.416/4 , к.ч.416/5 , 
к.ч.416/6 , к.ч.417/3 , к.ч.417/4 , к.ч.429/3 , 
к.ч.437/1 и к.ч.437/3   
 
Зону непосредне заштите, бунара  ЕБ1,ЕБ2 и ЕБ3 
чине катастарске парцеле и то: 
 
К.О. Ризвановићи 
Дио к.ч.108/1 , дио к.ч. 117, дио к.ч.118/1, дио 
119/1 и дио  к.ч.119/2 , к.ч.119/4, к.ч.120/1 , 
к.ч.120/3 , к.ч.120/4 
 

Зона непосредне заштите  изворишта 
„Приједорчанка“ 

 
Члан 6. 

Зона непосредне заштите изворишта   
“Приједорчанка”, у оквиру којих се налази бунар 
ПБ-3, простире се на парцелама:  
 
КО Брезичани: 
к.ч. 2461/2, к.ч.2462/2, к.ч.2463/2, 
к.ч.2464/2,к.ч.2459/2, к.ч.2460 дио парцеле 
потока Цигануша. 

Члан 7. 
 Подручје зоне непосредне заштите мора 
бити откупљено, експроприсано, изузето и 
ограђено чврстом и сигурном оградом, ради 
спровођења контроле кретања у тој зони. 
Подручје зоне непосредне заштите,постојећи 
водопривредни објекти и њима припадујућа 
опрема у власништву су Града Приједор. 

А.Д. „Водовод“ Приједор управља 
водопривредним и другим објектима и 
припадајућом опремом из предходног става. 

Поред постојећих објеката у зони 
непосредне заштите,могу се уз примјену 
прописаних мјера заштите,градити или налазити 
и други водопривредни објекти који су 
неопходни за рад система за водоснабдијевања. 
  
 

2.2. Зоне уже заштите 
 

Зона уже заштите изворишта „Тукови - 
Матарушко поље“ 

 
Члан 8. 

 Зона уже заштите за извориште „Тукови-
Матарушко поље“ је заједничка и представља 
јединствену цјелину.  
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Унутрашњу границу зоне уже заштите 
изворишта „Тукови-Матарушко поље“ 
представљају геодетске границе између зоне 
непосредне заштите  око бунара  Б-3, Б-3/II, Б4 , 
Б5, ЕБ1 ,ЕБ2 и ЕБ3 до спољашње границе зоне 
уже заштите изворишта. 

Спољашњу границу зоне уже заштите 
изворишта „Тукови-Матарушко поље“, а која 
мора бити минимално удаљена 250 метара од 
спољашње границе зоне непосредне заштите 
бунара, представљају међе катасртарских 
честица које заједно чине јединствену 
непрекидну линију. Побројане катастарске 
честице такође припадају зони уже заштите 
изворишта „Тукови-Матарушко поље“. 
 

Спољашна граница зоне уже заштите 
изворишта «Тукови-Матарушко поље » почиње 
од раскрснице  Приштинске и Новосадске улице 
и наставља међом катастарских честица: к.ч.3471 
, к.ч. 3470 , к.ч. 3469 , к.ч.3463 , к.ч. 3460 , к.ч. 3459 
, к.ч.3458 , к.ч. 3434/1 , к.ч.3434/2 , к.ч.3434/3 , 
к.ч.3427 , к.ч. 3428 , к.ч. 3429 , к.ч.3431 , к.ч. 3430  
К.О.Приједор I. 
Граница наставља међама  к.ч. 46, к.ч.62/1, к.ч. 
61/1 , к.ч.60/2 , к.ч.60/1 , к.ч.60/3 , к.ч.63/2 , к.ч. 
64/1 , к.ч. 65/2 , к.ч. 66/1 , к.ч. 66/2 , к.ч.67/1,  
прелази пут к.ч.2686 и наставља међом к.ч.27 , 
к.ч.23 , к.ч. 18/5 , к.ч. 18/4 , к.ч 18/1 и к.ч. 18/3 К.О. 
Хамбарине. 
Граница наставља међом к.ч. 450,к.ч.453,к.ч. 
454/2, к.ч.454/1, к.ч.455/2 , прелази пут к.ч. 1288 
, наставља међом к.ч.341/1 , к.ч.343 , к.ч.372 , 
к.ч.371/2,к.ч. 371/1 , к.ч. 370 , к.ч.369 , к.ч.368 , к.ч. 
367/2 , к.ч. 366 и  к.ч. 358к.ч., 357/2 К.О. 
Раковчани. 
Граница наставља међом к.ч. 54/2 , к.ч.55/2, 
к.ч.55/1, к.ч.58 , к.ч. 59/1 , к.ч.61/3,к.ч.61/2 , к.ч.88 
, к.ч.92/1 , к.ч. 96 , к.ч. 97 , к.ч.98 , к.ч.99 , к.ч.100/1, 
к.ч. 101/1,к.ч. 101/2, к.ч. 551, к.ч. 552/1,к.ч.552/2 , 
к.ч. 547 , к.ч.546 , к.ч.545 , к.ч. 544 , к.ч.542 , к.ч.540 
, к.ч.124/2 ,  к.ч.125/2 , прелази пут к.ч.1582 К.О. 
Ризвановићи. 
Граница наставља међом к.ч.448/2 , к.ч.445 , к.ч. 
444 ,  к.ч.443 , наставља путом к.ч. 1269 К.О. 
Бишћани. 
Граница наставља путем  к.ч. 5698 , прелази међу 
к.ч. 600 , к.ч. 601, к.ч. 652 , к.ч. 653 , к.ч 654 , к.ч. 
655 , к.ч. 656  и излази на пут  к.ч. 5698 
К.О.Приједор I. 
Граница наставља путем до међе к.ч.23 , к.ч.24/2 
, к.ч.26 , к.ч.27 , к.ч. 28/1 , к.ч. 29 к.ч. 30 , к.ч.31 , 

к.ч.53 , к.ч.52 , к.ч. 51 к.ч. 50 и к.ч. 49/2 К:0: 
Ризвановићи. 
Граница прелази пут к.ч. 1289 , наставља међом 
к.ч. 389/1 , к.ч. 389/2 , прелази пут  к.ч. 1290 , 
наставља међом к.ч. 385/3 , к.ч. 381 , к.ч.377/1 , 
к.ч. 377/2 , к.ч. 378, прелази пут  к.ч.1288 , 
наставља међом к.ч. 402 , излази на Приштинску 
улицу К.О. Раковчани. 
Граница даље наставља међама к.ч. 
1635,к.ч.3366, к.ч. 3373, к.ч.3374, к.ч. 3377, к.ч. 
3378, к.ч. 3381, к.ч.3383, к.ч.3404, к.ч.3400 и 
излази на почетну тачку у Приштинској улици К.О. 
Приједор I. 
 
Парцеле које се налазе у зони уже заштите 
изворишта «Тукови-Матарушко поље » су: 
КО Ризвановићи: к.ч 1 , к.ч. 3/1 , к.ч.3/2 , к.ч 4, к.ч 
5, к.ч 6, к.ч 7, к.ч 8, к.ч 9, к.ч 10, к.ч 11, к.ч 12/1, к.ч 
12/2, к.ч 13/1, к.ч 13/2, к.ч 13/3, к.ч 14, к.ч 15, к.ч 
16,  к.ч 17, к.ч 18, к.ч 19, к.ч 20, к.ч 21, к.ч 22, к.ч 
23, к.ч 24/1, к.ч 24/2, к.ч 26, к.ч 27, к.ч 28/1, к.ч 
28/2, к.ч 29, к.ч 30, к.ч 31, к.ч 49, к.ч 50, к.ч 51, к.ч 
52, к.ч 53, к.ч 54, к.ч 55/1, к.ч 55/2, к.ч  56/1, к.ч 
56/2, к.ч 57, к.ч  58, к.ч 59/1, к.ч 59/2, к.ч 60, к.ч 
61/1, к.ч 61/2, к.ч 61/3, к.ч 88, к.ч 89/1, к.ч 89/2, 
к.ч 90/1, к.ч 90/2, к.ч 91, к.ч 92/1, к.ч 92/2, к.ч 93/1, 
к.ч 93/2, к.ч 94, к.ч 95, к.ч 96, к.ч 97, к.ч 98, к.ч 99, 
к.ч 100/1, к.ч 100/2, к.ч 101/1, к.ч 101/2, к.ч 102/1, 
к.ч 102/2, к.ч 102/3, к.ч 103, к.ч 104, к.ч 105/1, к.ч 
105/2, к.ч 106, к.ч 107, к.ч 108, к.ч 109, к.ч 110/1, 
к.ч 110/2, к.ч 111, к.ч 112, к.ч 113, к.ч 114, к.ч 115, 
к.ч 116, к.ч 117, к.ч дио парцеле 118/1, к.ч 118/2, 
к.ч дио парцеле  119/1, к.ч дио парцеле  119/2, к.ч 
121, к.ч 122, к.ч 123/1, к.ч 123/2, к.ч 123/3, к.ч 
124/1, к.ч 124/2, к.ч 124/3, к.ч 124/4, к.ч 125/1, к.ч 
125/2, к.ч 125/3, к.ч 125/4, к.ч 540, к.ч 542, к.ч 543, 
к.ч 544, к.ч 545, к.ч 546, к.ч 547, к.ч 548, к.ч 549, 
к.ч 550, к.ч 551, к.ч 552/1, к.ч 552/2, дио парцеле 
пута к.ч. 1582 
 
 КО Раковчани: 
к.ч 341/1, к.ч 342, к.ч 343, к.ч 357/2, к.ч 358, к.ч 
359/1, к.ч 359/2, к.ч 360, к.ч 361,к.ч 362/1, к.ч 
362/2, к.ч 363, к.ч 364, к.ч 365/1, к.ч 365/2, к.ч 
365/3, к.ч 365/4, к.ч 365/5, к.ч 366, к.ч 367/1, к.ч 
367/2, к.ч 367/3, к.ч 368, к.ч 369, к.ч 370, к.ч 371/1, 
к.ч 371/2, к.ч 372, к.ч 373, к.ч 374, к.ч 375, к.ч 376, 
к.ч 377/1, к.ч 377/2, к.ч 378, к.ч 381, к.ч 382, к.ч 
383, к.ч 384/1, к.ч 384/2, к.ч 384/3, к.ч 385/1, к.ч 
385/2, к.ч 385/3, к.ч 385/4, к.ч 385/5, к.ч 386/1, к.ч 
386/2, к.ч 386/3, к.ч 386/4, к.ч 386/5, к.ч 387/1, к.ч 
387/2, к.ч 388/1, к.ч  388/2, к.ч 388/3, к.ч 388/4, к.ч 
388/5, к.ч 389/1, к.ч 389/2, к.ч 389/3, к.ч 402, к.ч 
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403/1, к.ч 403/2, к.ч 404, к.ч 405, к.ч 406, к.ч 407, 
к.ч 408/1, к.ч 408/2, к.ч 409, к.ч 410, к.ч 411/1, к.ч 
411/2, к.ч 412, к.ч 413, к.ч 414, к.ч 415/1, к.ч 415/2, 
к.ч 415/3, к.ч 415/4, к.ч 415/5, к.ч 415/6, к.ч 415/7, 
к.ч.416/1, к.ч 416/2, к.ч 416/5, к.ч 416/6, к.ч 417/1, 
к.ч 417/2, к.ч 418, к.ч 419/1, к.ч 419/2, к.ч 420, к.ч 
421/1, к.ч 421/2, к.ч 422, к.ч 423/1, к.ч 423/2, к.ч 
424, к.ч 425, к.ч 426, к.ч 427, к.ч 428/1, к.ч 428/2, 
к.ч 428/3, к.ч 428/4, к.ч 428/5, к.ч 428/6, к.ч 428/7, 
к.ч 428/8, к.ч 429/1, к.ч 429/2, к.ч 430/1, к.ч 430/2, 
к.ч 431/1, к.ч 431/2, к.ч 431/3, к.ч 432/1, к.ч.433/1 
, к.ч 434, к.ч 435/5, к.ч 435/6, к.ч 436/1, к.ч 436/2, 
к.ч 437/2, к.ч 437/5, к.ч 437/6, к.ч 438, к.ч 439, к.ч 
440/1, к.ч 440/2, к.ч 440/3, к.ч 440/4, к.ч 441/1, к.ч 
441/2, к.ч 441/3, к.ч 441/4, к.ч 441/5, к.ч 442, к.ч 
443/1, к.ч 443/2, к.ч 443/3, к.ч  444/1, к.ч 444/2, к.ч 
445/1, к.ч 445/2, к.ч 446, к.ч 447, к.ч 448, к.ч 449, 
к.ч 450, к.ч 453, к.ч 454/1, к.ч 454/2, к.ч 455/1, к.ч 
455/2, дио парцеле пута к.ч. 1288,  дио парцеле 
пута к.ч. 1290. 
 
КО Приједор 1: 
к.ч 600, к.ч 601, к.ч 652, к.ч 653, к.ч 654, к.ч 655, 
к.ч 656, к.ч 1635, к.ч 3366, к.ч 3367, к.ч 3368, к.ч 
3369, к.ч 3370, к.ч 3371, к.ч 3372, к.ч 3373, к.ч 
3374, к.ч 3375, к.ч 3376, к.ч 3377, к.ч 3378, к.ч 
3379, к.ч 3380, к.ч 3381, к.ч 3382, к.ч 3383, к.ч 
3400,  к.ч 3404, к.ч 3405, , к.ч 3406/1, к.ч 3406/02, 
к.ч 3406/3, к.ч 3407, к.ч 3408, к.ч 3409, к.ч 3410, 
к.ч 3411, к.ч 3412, к.ч 3413, ,  к.ч 3414/1 к.ч 3415, 
к.ч 3416/1 к.ч 3417, к.ч 3418, к.ч 3419, к.ч 3420, 
дио парцеле пута к.ч.3421, к.ч 3422/1, к.ч 3423/1, 
к.ч 3424/1, к.ч 3425/1, к.ч 3425/3 к.ч 3426, к.ч 
3427, к.ч 3428, к.ч3429, к.ч 3430, к.ч 3431, к.ч 
3434/1, к.ч 3434/2, к.ч 3434/3,  к.ч 3458, к.ч 3459, 
к.ч 3460, к.ч 3461, к.ч  3462/1, к.ч 3462/2, к.ч 3462/ 
к.ч 3463, к.ч 3467, к.ч 3468, к.ч 3469, к.ч 3470, к.ч 
3471, дио парцеле пута  к.ч.5707. 
 
КО Хамбарине: 
К.ч 18/1, к.ч 18/3, к.ч 18/4, к.ч 18/5, к.ч 19/1, к.ч 
19/2, к.ч 20/1, к.ч 20/2, к.ч 20/3, к.ч 21, к.ч 22, к.ч 
23, к.ч 27, к.ч 28, к.ч 29, к.ч 30, к.ч 31, к.ч 32/1, к.ч 
32/2, к.ч 32/3, к.ч 32/4, к.ч 32/5, к.ч 32/6, к.ч 32/7, 
к.ч 33, к.ч 34/1, к.ч 34/2, к.ч 35/3, к.ч 37/1, к.ч 37/2, 
к.ч 38/1, к.ч 39, к.ч 40/1, к.ч 40/2, к.ч 41/1, к.ч 41/2, 
к.ч 41/3, к.ч 41/4, к.ч 42, к.ч 43, к.ч 44, к.ч 45, к.ч 
46, к.ч 60, к.ч 61, к.ч 62, к.ч 63, к.ч 64, к.ч 65, к.ч 66, 
к.ч 67/1, к.ч 67/2, к.ч 67/3, к.ч 1973, дио парцеле 
пута  к.ч.2686. 
 
 КО Бишћани: 

к.ч 428, к.ч 429, к.ч 430, к.ч 431, к.ч 432, к.ч 433, 
к.ч 434, к.ч 435, к.ч 436, к.ч 437, к.ч 438, к.ч 439, 
к.ч 440, к.ч 441, к.ч 442, к.ч 443, к.ч 444, к.ч 445, 
к.ч 446, к.ч 447/1, к.ч 447/2, к.ч 447/3, к.ч 447/4, 
к.ч 448/1, к.ч 448/2. 
 
Зона уже заштите  изворишта „ Приједорчанка“ 

 
Члан 9. 

Унутрашњу границу зоне уже заштите 
изворишта „Приједорчанка“ представљају 
геодетске границе између зоне непосредне 
заштите  око бунара  ПБ3, до спољашње границе 
зоне уже заштите изворишта. 
 

Спољашња граница зоне уже заштите 
изворишта „Приједорчанка“  минимално је 
удаљена 300 метара од спољашње границе зоне 
непосредне заштите бунара, представљају међе 
катасртарских честица које заједно чине 
јединствену непрекидну линију. Побројане 
катастарске честице такође припадају зони уже 
заштите изворишта „Приједорчанка“. 
 

Спољашна граница зоне уже заштите 
изворишта  „Приједорчанка“  почиње од 
раскрснице  међне тачке магистралног пута 
Приједор – Н.Град и к.ч.23/7 К.О. Приједор II ( 
обухвата)  и пружа се магистралним путом за 
Нови Град до међе са к.ч.2566/15 ( обухвата) где 
скреће и наставља међом  к.ч.2566/3, к.ч. 2566/5 
к.ч.2566/6 , к.ч. 2566/1 , к.ч. 2568 , скреће путом 
к.ч.2572 пресјеца га и наставља међом  к.ч. 2489 , 
к.ч. 2488 , к.ч.2487 , к.ч. 2483/1 , сјече пут к.ч.2791, 
иде међом к.ч.1868 поново сјече пут 2791 и 
наставља међом , к.ч.1872 , к.ч.1871/1 , к.ч. 
1871/2 , к.ч. 1871/9 , к.ч.1898/1 пресјеца пут 
к.ч.2780, наставља међом к.ч.1903 , к.ч. 1914/5, 
к.ч.2444 , к.ч.2443, к.ч.2437 , к.ч.2436 све у  
К.О.Брезичани. 
Граница наставља путом к.ч.5992 , путом 
к.ч.5738,  даље иде међама к.ч. 26/1, , к.ч 26/2 , 
к.ч.10 , к.ч. 23/7  и излази на магистрални пут 
Приједор – Н. Град (у почетну тачку границе зоне 
уже заштите) К.О. Приједор II. 
 
Парцеле које се налазе у зони уже заштите 
изворишта Приједорчанка ПБ-3: 
 
К.О. Брезичани: к.ч.1868 , к.ч. 1869/1 ,к.ч. 1869/2 
,к.ч. 1870 ,к.ч. 1871/1 , к.ч.1871/2 ,к.ч.1871/3 , 
к.ч.1871/4 ,.кч.1871/5 , к.ч.1871/6 ,к.ч. 1871/7 
,к.ч.1871/8 ,к.ч.1871/9 ,к.ч.1871/10 ,к.ч.1872 
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,к.ч.1884/1 ,к.ч. 1884/2 ,к.ч. 1884/3 , к.ч.1884/4 , 
к.ч. 1885/1 ,к.ч 1885/2 , к.ч 1886 , к.ч. 1887/1 , к.ч. 
1887/2 , к.ч.1888 , к.ч. 1889/1 ,к.ч. 1889/2 ,к.ч.1890 
,к.ч.1898/1 ,к.ч.1898/2 ,к.ч.1903 , к.ч. 1914/5 
,к.ч.2436 ,к.ч 2437 , к.ч.2443 ,к.ч.2444 ,к.ч.2445 
,к.ч.2446/1 ,к.ч.2446/2 ,к.ч.2447/1 ,к.ч. 2447/2 ,к.ч. 
2447/3 ,к.ч.2448 ,к.ч.2449 ,к.ч.2450 , к.ч.2451/1 , 
к.ч. 2451/2 , к.ч.2452 , к.ч.2453 , к.ч.2454 , к.ч.2455 
, к.ч.2456 , к.ч.2457 , к.ч.2458 , к.ч.2459/1 ,дио 
к.ч.2460 ( поток) , к.ч.2461/1 , к.ч.2462/1 
,к.ч.2463/1 , к.ч. 2464/1 , к.ч. 2465 , к.ч.2466 , 
к.ч.2470 ,к.ч.2471 , к.ч.2472 , к.ч.2473 ,к.ч.2474 , 
к.ч.2475/1 , к.ч.2475/2 , к.ч.2476 , к.ч.2477 , 
к.ч.2478 , к.ч.2479 , к.ч.2480 ,к.ч.2481 , к.ч.2483//1 
, к.ч.2483/2 , к.ч.2487 , к.ч.2488 , к.ч.2489 , 
к.ч.2566/1, к.ч. 2566/3 , к.ч.2566/4 , к.ч.2566/5 , 
к.ч.2566/6 , к.ч. 2566/7 , к.ч.2566/8 , к.ч.2566 /9 , 
к.ч.2566/10 , к.ч.2566/11 , к.ч.2566/12 , 
к.ч.2566/13 , к.ч.2566/15 , к.ч. 2566/16 
,к.ч.2566/17 , к.ч 2566/18 , к.ч.2566/19 , 
к.ч.2566/20 , к.ч.2568 , к.ч.2569 , к.к. 2570 , к.ч. 
2571 , к.ч. 2572 , к.ч.2573 , к.ч.2575 к.ч. 2576 к.ч. 
2577 , к.ч.2578 , к.ч.2579 , дио пута к.ч.2780 и дио 
пута к.ч.2791. 
К.О. Приједор II : к.ч. 1 , к.ч 2 ,к.ч 3 , к.ч 4 , к.ч. 5/1 
, к.ч. 5/2 ,к.ч.5/3 , к.ч. 5/4 , к.ч.6 , к.ч.7 , к.ч 8 , к.ч. 
9/1 , к.ч. 9/2 , к.ч.10 , к.ч. 11/1 , к.ч.11/2 , к.ч. 11/3 
,к.ч 11/4 , к.ч. 11/5 , к.ч 11/6 ,к.ч 11/7 , кч 11/8 , к.ч 
11/9 ,к.ч 11/10 , к.ч. 11/11 к.ч 11/12 , к.ч 12 ,.кч 13 
,к.ч.14/1 , к.ч 14/2 ,к.ч 14/3 , к.ч 14/4 , к.ч. 14/5 , 
к.ч.15/1 , к.ч 15/2 , к.ч.16 , к.ч 17 , к.ч 18 ,к.ч 19 , 
к.ч 20 , к.ч 21 , к.ч.22 , к.ч 23/1 , к.ч.23/2 , к.ч. 23/3 
, к.ч 23/4 ,к.ч 23/5 ,к.ч 23/6 , кч 23/7 , к.ч. 23/8 , к.ч. 
26/1, к.ч.26/2 , к.ч. 5733 , к.ч 5734 , к.ч.5735 , 
к.ч.5736/1 , к.ч 5736/2 , к.ч.5736/3 , к.ч.5737 , 
к.ч.5738 , к.ч 5739 , к.ч.5740/1 , к.ч.5740/2 , 5741/1 
, к.ч.5741/2 , к.ч.5741/3 , к.ч 5742/1 , к.ч.5742/2 , 
к.ч.5742/4 и дио парцеле потока к.ч.5652. 
 

2.3.Зона шире заштите 
 

Зона шире заштите изворишта „Тукови - 
Матарушко поље“ 

 
Члан 10. 

Унутрашњу границу зоне шире заштите 
изворишта „Тукови - Матарушко поље“ 
представљају спољашње геодетске границе зоне 
уже заштите изворишта  „Тукови - Матарушко 
поље“. 

Спољашњу границу зоне шире заштите 
наведеног изворишта, а која мора бити 
минимално удаљена 200 метара од спољашње 

границе зоне уже заштите за ово извориште, 
представљају међе катастарских честица које 
заједно чине јединствену непрекидну линију. 

Спољашња граница зоне шире заштите је 
уједно и граница подручја посебне намјене, уз 
извориште „Тукови-Матарушко поље“ и 
извориште „Приједорчанка“.   

 
Шира зона заштите изворишта „Тукови-

Матарушко поље“ се простире уз лијеву обалску 
страну ријеке Сане  од  међе улице Тоде 
Швракића  и к.ч. 4323 К.О. Приједор I и пружа се 
до  аде  која  улази у зону заштите, прелази  
ријеку Сану до к.ч.421/1 и наставља међом  
к.ч.421/3, к.ч.423 , иде дијелом пута  к.ч.1269 , 
међом к.ч.470/1 , к.ч. 470/2 , к.ч.469/2 , к.ч.469/1  
К.О. Бишћани. 
Граница даље наставља међом к.ч. 134/1 , 
прелази пут к.ч.1582 , наставља међом к.ч.515/1 , 
к.ч. 515/2 , к.ч.516 , к.ч.518 , к.ч.524/2, к.ч. 525/2 , 
к.ч.523/1 , к.ч.523/2 , к.ч. 522 , к.ч.529 , к.ч. 569 , 
к.ч. к.ч.568 , к.ч.567 , к.ч.565/4 , к.ч.565/3 , к.ч. 
565/2 , к.ч.565/1 , к.ч. 563 , к.ч.78 , к.ч. 75 , к.ч.69 , 
к.ч. 68 К.О. Ризвановићи. 
Граница даље наставља међом к.ч. 353 , к.ч. 
352/4 , к.ч.352/5 , к.ч. 333 , к.ч. 3334 , к.ч.3335 , к.ч. 
336 , пресјеца пут к.ч.1288 , наставља међом к.ч. 
463, к.ч.462 , к.ч.461 , к.ч. 460 , к.ч.459 К.О. 
Раковчани. 
Граница наставља међом к.ч. 6 , к.ч.283 , к.ч. 
284/2 , к.ч.284/1 , к.ч.285 , сјече пут к.ч.2686 , 
наставља међом к.ч.268/2 , к.ч.264 , к.ч.260 , иде 
путем к.ч.2687 , скреће међом к.ч. 84 , к.ч.85 , 
к.ч.86 , к.ч. 93, к.ч.92 , к.ч.98/4 , к.ч.98/3, к.ч.98/2 , 
излази на пут к.ч.2688 – Сарајевску улицу К.О. 
Хамбарине. 
 Граница наставља Сарајевском улицом , 
пресјеца улицу Степе Степановића и наставља 
међом к.ч.3574 , к.ч.3575 , к.ч. 3576 , к.ч.4324 , 
к.ч.4323 и спаја се у почетној тачки у улици Тоде 
Швракића К.О. Приједор I. 
 
Зону шире  заштите изворишта „Тукови-
Матарушко поље“  чине катастарске честице : 
K.O. Ризвановићи : к.ч.25, к.ч 32, к.ч 33/1, к.ч 33/2, 
к.ч 34/1, к.ч 34/2, к.ч 35, к.ч 36, к.ч 37, к.ч 38, к.ч 
39, к.ч 40, к.ч 41, к.ч 42, к.ч 43, к.ч 44, к.ч 45, к.ч 46, 
к.ч 47, к.ч 48, к.ч 62, к.ч 63, к.ч 64, к.ч 65, к.ч 66, к.ч 
67, к.ч 68, к.ч 69, к.ч 75, к.ч 78, к.ч 79, к.ч 80, к.ч 81, 
к.ч 82, к.ч 83, к.ч 84, к.ч 85, к.ч 86, к.ч 87, к.ч 126, 
к.ч 127, к.ч 128, к.ч 129, к.ч 130/1, к.ч 130/2, к.ч 
130/3, к.ч 130/4 к.ч 130/5, к.ч 131, к.ч 132, к.ч 
133/1, к.ч 133/2, к.ч 133/3, к.ч 134/1, к.ч 134/2, к.ч 
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134/3,к.ч 514/2, к.ч 515, к.ч 516, к.ч 518, к.ч 519/1, 
к.ч 519/2, к.ч 519/3,  к.ч 520, к.ч 521, к.ч 522, к.ч 
523/1, к.ч 523/2, к.ч 524/2, к.ч 525/2, к.ч 529, к.ч 
530, к.ч 531, к.ч 532, к.ч 533/1, к.ч 533/2, к.ч 533/3, 
к.ч 534/1, к.ч 534/2, к.ч 535/1, к.ч 535/2, к.ч 536, 
к.ч 537, к.ч 538, к.ч 539, к.ч 541, к.ч 553, к.ч 554, 
к.ч 555, к.ч 556, к.ч 557, к.ч 558, к.ч 559, к.ч 560, 
к.ч 561, к.ч 562, к.ч 563 к.ч 565/1, к.ч 565/2, к.ч 
565/3, к.ч 565/4, , к.ч 567, к.ч 568, к.ч 569, дио 
парцеле пута к.ч. 1582. 
 
КО Раковчани: к.ч 333, к.ч 334, к.ч 335, к.ч 336, к.ч 
337, к.ч 338, к.ч 339, к.ч 340/1, к.ч 340/2, к.ч 341/2, 
к.ч 344, к.ч 345, к.ч 346, к.ч 347, к.ч 348,  к.ч 349, 
к.ч 350,  к.ч 351, к.ч 352/1, к.ч 352/2, к.ч 352/3, к.ч 
352/4, к.ч 352/5, к.ч 353,  к.ч 354/1, к.ч 354/2, к.ч 
354/3, к.ч 355, к.ч 356, к.ч 357/1, к.ч 379, к.ч 380, 
к.ч 390, к.ч 391, к.ч 392, к.ч 393, к.ч 394/1, к.ч 
394/2, к.ч 394/3, к.ч 395/1, к.ч 395/2, к.ч 395/3, к.ч 
396/1, к.ч 396/2, к.ч 397, к.ч 398, к.ч 399, к.ч 400, 
к.ч 401, к.ч 451, к.ч 452, к.ч 456, к.ч 457/1, к.ч 
457/2, к.ч 458, к.ч 459, к.ч 460, к.ч 461, к.ч 462, к.ч 
463, к.ч  1289 , дио парцеле пута к.ч.1288. 
 
КО Приједор 1: к.ч 502, к.ч 503, к.ч 504, к.ч 505, к.ч 
506, к.ч 507, к.ч 508, к.ч 509, к.ч 510, к.ч 511, к.ч 
512, к.ч 513, к.ч 514, к.ч 515, к.ч 516, к.ч 517, к.ч 
518, к.ч 519, к.ч 520, к.ч 521, к.ч 522, к.ч 523, к.ч 
524, к.ч 525, к.ч 526, к.ч 527, к.ч 528, к.ч 529, к.ч 
530, к.ч 531, к.ч 532, к.ч 580, к.ч 581, к.ч 582/1, к.ч 
582/2, к.ч 583, к.ч 584, к.ч 585, к.ч 586, к.ч 587, к.ч 
588, к.ч 589, к.ч 590, к.ч 591, к.ч 592, к.ч 593, к.ч 
594, к.ч 595, к.ч 596, к.ч.597/1 , к.ч.597/2 , к.ч 598, 
к.ч 599, к.ч 602, к.ч 603, к.ч 604, к.ч 605, к.ч.606/1 
, к.ч.606/2 , к.ч.606/3 , к.ч.606/4 , к.ч.607/1 , к. 
ч.607/2, к.ч 608, к.ч 609, к.ч 610, к.ч 611, к.ч 612, 
к.ч 613, к.ч 614, к.ч 615, к.ч 616, к.ч 617, к.ч 618, 
к.ч 619, к.ч 620, к.ч 621, к.ч 622, к.ч 623, к.ч 645, 
к.ч 646, к.ч 647, к.ч 648, к.ч 649, к.ч 650, к.ч 651, 
к.ч 657, к.ч 658, к.ч 659, к.ч 660, к.ч 1554,к.ч 
1555/1, к.ч 1555/2, к.ч 1555/3, к.ч 1555/4, к.ч 
1555/5, к.ч 1556/1, к.ч 1556/2, к.ч 1557/1, к.ч 
1557/2, к.ч 1558, к.ч 1559, к.ч 1560, к.ч 1561, к.ч 
1562, к.ч 1575, к.ч 1576, к.ч 1577, к.ч 1578, к.ч 
1579, к.ч 1580, к.ч 1581, к.ч 1582, к.ч 1583, к.ч 
1584, к.ч 1585, к.ч 1586/1, к.ч 1586/2, к.ч 1587, к.ч 
1588, к.ч 1589, к.ч 1619, к.ч 1620,к.ч 1621/1, к.ч 
1621/2, к.ч 1622, к.ч 1623, к.ч 1624, к.ч 1625, к.ч 
1626, к.ч 1627, к.ч 1628, к.ч 1629, к.ч 1630, к.ч 
1631, к.ч 1632, к.ч 1633, к.ч 1634, к.ч 1636, к.ч 
1637, к.ч 1638, к.ч 1639, к.ч 1640, к.ч 1641, к.ч 
1642, к.ч 1643, к.ч 1644, к.ч 1645, к.ч 1646, к.ч 
1647, к.ч 1648, к.ч 1649, к.ч 1650, к.ч 1651, к.ч 

1652, к.ч 1653, к.ч 1654, к.ч 1655, к.ч 1656, к.ч 
3284, к.ч 3285, к.ч 3286,к.ч 3287/1, к.ч 3287/2, к.ч 
3288/1, к.ч 3288/2, к.ч 3289/1, к.ч 3289/2, к.ч.3290 
, к.ч.3291 , к.ч 3292/1, к.ч 3292/2, к.ч 3292/3, к.ч 
3292/4, к.ч 3293/1, к.ч 3293/2, к.ч 3293/3, к.ч.3294 
, к.ч 3295/1, к.ч 3295/2, к.ч 3295/3, к.ч 3295/4, к.ч 
3295/5, к.ч 3295/6, к.ч 3296/1, к.ч 3296/2, к.ч 
3296/3, к.ч 3296/4, к.ч 3296/5, к.ч 3296/6, к.ч 
3296/7, к.ч 3296/8, к.ч 3296/9, к.ч 3296/10, к.ч 
3296/11, к.ч 3296/12, к.ч 3296/13, к.ч 3297,к.ч 
3298/1, к.ч 3298/2, к.ч 3298/3, к.ч 3298/4, к.ч 
3298/5, к.ч 3298/6, к.ч 3299, к.ч 3300, к.ч 3301, к.ч 
3302, к.ч 3303, к.ч 3304, к.ч 3305, к.ч 3306, к.ч 
3307, к.ч 3308, к.ч 3309, к.ч 3310, к.ч 3311/1, к.ч 
3311/2, к.ч 3312, к.ч 3313, к.ч 3314, к.ч 3315, к.ч 
3316, к.ч 3317,к.ч 3318/1, к.ч 3318/2, к.ч 3319, к.ч 
3320,к.ч 3321/1, к.ч 3321/2, к.ч 3321/3, к.ч 3321/4, 
к.ч 3322/1, к.ч 3322/2, к.ч 3323/1, к.ч 3323/2, к.ч 
3324, к.ч 3325, к.ч 3326, к.ч 3327, к.ч 3328, к.ч 
3329, к.ч 3330, к.ч 3331, к.ч 3332, к.ч 3333, к.ч 
3334/1, к.ч 3334/2, к.ч 3334/3, к.ч 3334/4, к.ч 
3334/5, к.ч 3335, к.ч 3336, к.ч 3337, к.ч 3338, к.ч 
3339, к.ч 3340, к.ч 3341,к.ч 3342/1, к.ч 3342/2, к.ч 
3343/1, к.ч 3343/2, к.ч 3344/1, к.ч 3344/2, к.ч 
3345/1, 3345/2, к.ч 3346/1, к.ч 3346/2, к.ч 3347/1, 
к.ч 3347/2, к.ч 3348, к.ч 3349, к.ч 3350/1, к.ч 
3350/2, к.ч 3351, к.ч 3352, к.ч 3353, к.ч 3354, к.ч 
3355,к.ч 3356/1, к.ч 3356/2, к.ч 3357/1, к.ч 3358, 
к.ч 3362/1, к.ч 3363, к.ч 3364, к.ч 3365, к.ч 3395, 
к.ч 3396, к.ч 3397, к.ч 3398, к.ч 3399, к.ч 3432, к.ч 
3433, к.ч 3435, к.ч 3436, к.ч 3437/1, к.ч 3437/2, к.ч 
3437/3, к.ч 3438/1, к.ч 3438/2, к.ч 3439/1, к.ч 
3439/2, к.ч 3439/3, к.ч 3439/4, к.ч 3439/5, к.ч 
3440/1, к.ч 3440/2, к.ч 3440/3, к.ч 3440/4, к.ч 
3440/5, к.ч 3440/6, к.ч 3440/7, к.ч 3441/1, к.ч 
3441/2, к.ч 3441/3, к.ч 3442, к.ч 3443, к.ч 3444, к.ч 
3445, к.ч 3446, к.ч 3447, к.ч 3448, к.ч 3449, к.ч 
3450, к.ч 3451, к.ч 3452, к.ч 3453, к.ч 3454/1, к.ч 
3454/2, к.ч 3454/3, к.ч 3454/4, к.ч 3454/5, к.ч 
3454/6, к.ч 3454/7, к.ч 3454/8, к.ч 3454/9, к.ч 3455, 
к.ч 3456, к.ч 3457, к.ч 3464, к.ч 3465, к.ч 3466, к.ч 
3472, к.ч 3473, к.ч 3474, к.ч 3475, к.ч 3476, к.ч 
3477, к.ч 3478,к.ч 3479/1, к.ч 3479/2, к.ч 3480, к.ч 
3481, к.ч 3482, к.ч 3483, к.ч 3484, к.ч 3485, к.ч 
3486, к.ч 3487, к.ч 3488,к.ч 3489/1, к.ч 3489/2, к.ч 
3489/3, к.ч 3490, к.ч 3491/1, к.ч 3491/2, к.ч 3491/3, 
к.ч 3492, к.ч 3493, к.ч 3494, к.ч 3495/1, к.ч 3495/2, 
к.ч 3496, к.ч 3497, к.ч 3498, к.ч 3499, к.ч 3500, к.ч 
3501, к.ч 3502/1, к.ч 3502/2, к.ч 3503, к.ч 3504, к.ч 
3505, к.ч 3506, к.ч 3507, к.ч 3508, к.ч 3509, к.ч 
3510/1, к.ч 3510/2, к.ч 3511, к.ч 3512, к.ч 3513, к.ч 
3515, к.ч 3516/1, к.ч 3516/2, к.ч 3516/3, к.ч 3516/4, 
к.ч 3516/5, к.ч 3516/6, к.ч 3516/7, к.ч 3516/8, к.ч 
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3516/9,к.ч 3516/10, к.ч 3516/11, к.ч 3517/2, к.ч 
3517/3,  к.ч 3518, к.ч 3519, к.ч 3520, к.ч 3521, к.ч 
3522, к.ч 3523, к.ч 3524, к.ч 3525/1, к.ч 3525/2, к.ч 
3526, к.ч 3527, к.ч 3528, к.ч 3529, к.ч 3530, 3531/1, 
к.ч.3531/2 , к.ч.3531/3 , к.ч 3532, к.ч 3533, к.ч 
3534, к.ч 3535, к.ч 3536, к.ч 3537, к.ч 3538, к.ч 
3539, к.ч 3540, к.ч 3541, к.ч 3542, к.ч 3543, 
к.ч.3544/1 , к.ч.3544/2 , к.ч 3545, к.ч 3546, к.ч 
3547, к.ч 3548, к.ч 3549, к.ч.3550/1 , к.ч.3550/2 , 
к.ч.3550/3 , к.ч.3550/4 , к.ч 3551, к.ч 3552, 
к.ч.3553/1 , к.ч.3553/2 , к.ч.3553/3 , к.ч.3553/4 , к.ч 
3554, к.ч 3555, к.ч 3556, к.ч.3557/1 , к.ч.3557/2 , 
к.ч.3557/3 , к.ч.3558/1 , к.ч.3558/2 , к.ч.3558/3 , 
к.ч.3558/4 , к.ч.3558/5 , к.ч.3558/6 , к.ч.3558/7 , 
к.ч.3558/8 , к.ч.3558/9 , к.ч.3558/10 , к.ч 3559, 
к.ч.3560/1  , к.ч.3560/2 , к.ч.3561/1 , к.ч.3561/2 ,  
к.ч 3562, к.ч 3563, к.ч 3564, к.ч 3565, к.ч 3566, к.ч 
3567, к.ч 3568, к.ч 3570, к.ч 3571, к.ч 3572, к.ч 
3573, к.ч 3574, к.ч 3575, к.ч 3576, к.ч 3577, 
к.ч.3578/1 , к.ч.3578/2 , к.ч.3578/3 , к.ч3578/4 , 
к.ч.3578/5 к.ч.3578/7  к.ч 3580, к.ч 3581, к.ч 3582, 
к.ч 3583, к.ч 3584, к.ч 3585, к.ч.3586/1 , к.ч.3586/2 
, к.ч 3587, к.ч 3588, 3589/1 , к.ч.3589/2 , к.ч 3590, 
к.ч 3591, к.ч. 3592/1 , к.ч.3592/2 , к.ч.3593/1 , 
к.ч.3593/2 ,к.ч 3594, к.ч.3595/1 , к.ч.3595/2 , к.ч 
3596, к.ч 3597, к.ч 3598, к.ч.3599/1 , к.ч.3599/2 , 
к.ч 3600, к.ч.3601/1 , к.ч.3601/2 , к.ч.3601/3 , 
к.ч.3601/4 , к.ч.3601/5 , к.ч. 3601/6 . к.ч.3601/7 , 
к.ч.3602/1 ,  
 
к.ч.3602/2 , к.ч 3603, к.ч.3604/1 , к.ч.3604/2 , 
к.ч3605, к.ч.3606/1 , к.ч.3606/2 , к.ч 3607, к.ч 3608, 
к.ч 3609, к.ч.3610/1 , к.ч.3610/2 , к.ч.3611/1 , 
к.ч.3611/2 , к.ч 3612, к.ч 3613, к.ч.3614/1 , 
к.ч.3614/2 , 
к.ч 3615, к.ч 3616, к.ч 3617, к.ч.3618/1 , к.ч.3618/2 
, к.ч.3618/3 , к.ч.3618/4 , к.ч 3619, к.ч.3620/1 , 
к.ч.3620/2 , 3621/1 , к.ч.3621/2 , к.ч.3622/1 , 
к.ч.3622/2 , к.ч 3623, к.ч.3624/1 , к.ч.3624/2 , , 
к.ч.3625/1 , к.ч.3625/2 , к.ч.3626/1 ,к.ч.3626/2 , 
к.ч.3627/1 , к.ч.3627/2 , к.ч 3628, к.ч.3629/1 , 
к.ч.3629/2 , к.ч 3630, к.ч.3631/1 , к.ч.3631/2 , 
к.ч.3632/1 , к.ч.3632/2 , к.ч 3633, к.ч.3634/1 , 
к.ч.3634/2 , к.ч 3635, к.ч.3636/1 , к.ч.3636/2 , 
к.ч.3637/1 , к.ч.3637/2 , к.ч 3638, к.ч. 3639/1 , 
к.ч.3639/2 ,  к.ч.3640/1 , к.ч.3640/2 , к.ч.3640/3 , 
к.ч.3640/4 , к.ч.3640/5 , к.ч.3640/6 , к.ч.3640/7 к.ч 
3641, к.ч 3642, к.ч.3643/1 , к.ч.3643/2 , к.ч.3643/3 
, к.ч.3644/1 , к.ч.3644/2 ,  к.ч 3645, к.ч 3646, к.ч 
3647, к.ч 3648, к.ч 3649, к.ч 3650, к.ч 3651, к.ч 
3652, к.ч 3653, к.ч 3654, к.ч 3655, к.ч 3656, к.ч 
3657, к.ч 3658, к.ч 3659, к.ч 3660, к.ч 3661, 
к.ч.3663/1 , к.ч.3663/2 , к.ч.3663/3 , к.ч 3664, к.ч 

3665, к.ч 3666, к.ч 3667, к.ч 3668, к.ч 3669, к.ч 
3670, к.ч 3671, к.ч 3672, к.ч 3673, к.ч 3674, к.ч 
3675, к.ч 3676, к.ч 3677, к.ч..3678/1 , к.ч.3678/2 , 
к.ч 3679, к.ч 3680, к.ч 3681, к.ч 3682, к.ч.3683/1 , 
к.ч.3683/2 , к.ч.3683/3 , к.ч 3684, к.ч 3685, к.ч 
3686, к.ч 3687, к.ч 3688, к.ч 3689, к.ч 3690, к.ч 
3691, к.ч 3692, к.ч 3693, к.ч 3694, к.ч 3695, 
к.ч.3696/1 , к.ч.3696/2 , к.ч.3696/3 , к.ч 3697, 
к.ч.3698/1 , к.ч.3698/2 , к.ч 3699, к.ч 3700, к.ч 
3701, к.ч 3702, к.ч3703 , к.ч.3704/1 , к.ч.3704/2 , 
к.ч.3704/3 , к.ч.3704/4 , к.ч.3704/5 , к.ч.3705/1 , 
к.ч.3705/2 , к.ч.3705/3 , к.ч.3705/4 , к.ч.3706 , 
к.ч.3707  , к.ч.3708 , к.ч. 3709 , к.ч.3710 , к.ч3711, 
к.ч.3712 , к.ч.3713 , к.ч.3714 , к.ч.3715/1 , 
к.ч.3715/2 , к.ч.3716 , к.ч.3717 , к.ч.3718 , к.ч.3719 
, к.ч.3720 , к.ч.3721 , к.ч.3722 , к.ч.3723 , к.ч.3724 , 
к.ч.3725 , к.ч.3726 , к.ч.3727/1 , к.ч.3727/2  , 
к.ч3728 , к.ч.3729 , к.ч.3730/1 , к.ч.3730/2 , 3731/1 
, к.ч.3731/2 , к.ч.3731/3 , к.ч.3731/4 , к.ч3731/5, 
к.ч. 3732 , к.ч.3733, к.ч.3734 , к.ч.3735 , к.ч.3736 , 
к.ч3737 , к.ч.3738 , к.ч.3739 , к.ч.3740/1 , 
к.ч.3740/2 , к.3741/1 , к.ч.3741/2 , к.ч.3742/1 , 
к.ч.3742/2 , к.ч.3743/1 , к.ч.3743/2 , к.ч.3744/1 , 
к.ч.3744/2 ,к.ч.4319/1 , к.ч.4319/2 к.ч.4320 , 
к.ч.4321 , к.ч.4322 , к.ч.4323 , к.ч.4324 , к.ч.4555 , 
к.ч.4556 , к.ч.4557 , к.ч.4558 , к.ч.4559 ,к.ч. 4560 , 
к.ч.4561 , к.ч.4562 , к.ч.4563 , к.ч.4564 , к.ч.4565 , 
к.ч.4566 , к.ч.4567 , к.ч.5673 , к.ч.5697 , к.ч.5698 , 
к.ч.5732 , к.ч.5673 – рукавац Сане , дио парцеле 
пута к.ч.5703 , дио парцеле пута к.ч.5707 , 
к.ч.5708 и дио парцеле магистралног пута 
к.ч.5731. 
 
КО Хамбарине:  
к.ч.6 , к.ч. 7 , к.ч. 8, к.ч.9 , к.ч.10/1 , к.ч.10/2, к.ч.11 
, к.ч.12/1 , к.ч.12/2 , к.ч.13/1 , к.ч.13/2 ,  к.ч.14 , 
к.ч.15 , к.ч.16 , к.ч.17 , к.ч.18/2 , к.ч.24 , к.ч.25 , 
к.ч.26 , к.ч.45, к.ч.46 , к.ч.47/1 , к.ч.47/2 , к.ч.47/3 , 
к.ч.48 , к.ч.49 , к.ч.50 ,  к.ч.51 , к.ч.52/1 , к.ч.52/2 , 
к.ч.52/3 , к.ч.52/4 , к.ч.52/5 , к.ч.52/6 , к.ч.53 , 
к.ч.54, к.ч.55/1 , к.ч.55/2 , к.ч.56 , к.ч.57 , к.ч.58/1  
, к.ч.58/2 , к.ч.58/3 , к.ч.58/4. к.ч.59 , к.ч.68 , 
к.ч.69/1 , к.ч.69/2 , к.ч.70/1 , к.ч.70/2 , к.ч.70/3 , 
к.ч.71 , к.ч.72 , к.ч.73 , к.ч.74 , к.ч.75 , к.ч.76 , к.ч.77 
, к.ч.78 , к.ч.79 , к.ч80 , к.ч.81 , к.ч.82 , к.ч.83 , к.ч.84 
, к.ч.85 , к.ч.86 , к.ч.87 , к.ч.88/1 , к.ч.88/2 , к.ч.89 , 
к.ч.90/1 , к.ч.90/2 , к.ч.90/3 к.ч.90/4 , к.ч.90/5 , 
к.ч.91 , к.ч.92 , к.ч.93 , к.ч.98/1 , к.ч.98/2 , к.ч.98/3 
, к.ч.98/4 , к.ч.98/5 , к.ч99/1 , к.ч.99/2 , к.ч.100/1 , 
к.ч.100/2 , к.ч.101 , к.ч.102 , .ч.103/1 , к.ч.103/2 , 
к.ч.104 , к.ч.105/1 , к.ч.105/2 , к.ч.106 , к.ч.107 , 
к.ч.108 , к.ч.111/1 , к.ч.111/2 , к.ч.111/3 , к.ч.112 , 
к.ч.113 , к.ч.114 , к.ч.115 , к.ч.116 , к.ч.117 , 
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к.ч.118/1 , к.ч.118/2 , к.ч.119/1 , к.ч.119/2 , 
к.ч.119/3 , к.ч.119/4 , к.ч.120 , к.ч.121 , к.ч.122 , 
к.ч.123 , к.ч.124 , к.ч.125/1 , к.ч.125/2 , к.ч.125/3 , 
к.ч.125/4 , к.ч.126 , к.ч.127 , к.ч.128 , к.ч.129 , 
к.ч.130/1 , к.ч.130/2 , к.ч.130/3 , к.ч.130/4, к.ч.131 
, к.ч.260 , к.ч.261 , к.ч.262 , к.ч.263 , к.ч.264 ,  
к.ч.268/2 , к.ч.268/3 , к.ч.269 , к.ч.270/1 , к.ч270/2 
, к.ч.271 , к.ч272 , к.ч.273 , к.ч.274 , к.ч.275 , к.ч.276 
, к.ч.277 , к.ч.278/1 , к.ч.278/2 , к.ч.278/3 к.ч.278/4 
, к.ч.278/5 , к.ч.278/6 , к.ч.279 , к.ч.280 , к.ч.281 , 
к.ч.282 , к.ч.283 , к.ч.284/1 , к.ч.284/2 , к.ч.284/3 , 
к.ч. 285 ,  дио Сарајевске улице к.ч.2688 и дио 
пута к.ч.2687 и дио пута к.ч.2686 . 
 
 КО Бишћани: к.ч 400 , к.ч.421/1 , к.ч.421/2 , 
к.ч.421/3 , к.ч.423 , к.ч.424 , к.ч.425/1 , к.ч.425/2 , 
к.ч.425/3 , к.ч.425/4 , к.ч.425/5 , к.ч.425/6 , 
к.ч425/7 , к.ч.426/1 , к.ч.426/2 , к.ч427 , к.ч.449 , 
к.ч.450 , к.ч.451 , к.ч.452/1 , к.ч.452/2 , к.ч.453 , 
к.ч.454 , к.ч.455 , к.ч.456/1 , к.ч.456/2 , к.ч.457/1 , 
к.ч.457/2 , к.ч.457/3 , к.ч.458 , к.ч.459 , к.ч.460 , 
к.ч.461 , к.ч.462 , к.ч.463 , к.ч.464/1 , к.ч.464/2 , 
к.ч.465 , к.ч.466 , к.ч.467/1 , к.ч.467/2 , к.ч.467/3 , 
к.ч.467/4 , к.ч.467/5 , к.ч.467/6 , к.ч.467/7 , 
к.ч.467/8 , к.ч.-467/9 , к.ч.467/10 , к.ч.467/11 , 
к.ч.468/1 , к.ч.468/2 , к.ч.468/3 , к.ч.468/4 , 
к.ч.469/1 , к.ч.469/2 , к.ч.470/1 ,к.ч.470/2 дио 
парцеле пута к.ч.1269. 
 
 
Зона шире заштите изворишта «Приједорчанка» 
 

Члан 11. 
Зона шире заштите изворишта 

„Приједорчанка“ утврђује се на простору 
минималне удаљености 200 м од границе зоне 
уже заштитне.За одређивење зоне шире заштите 
примјењује се пропорционално утврђена 
удаљеност у односу на зону непосредне заштите. 

Спољашна граница  зоне шире заштите  
изворишта „Приједорчанка“ је уједно и граница 
подручја посебне намјене уз извориште 
„Приједорчанка“  ПБ-3 , међне тачке пруге Суња 
– Добој  и к.ч.259 ( обухвата)  наставља  међом 
к.ч.259 , к.ч262 , к.ч. 263/2 , к.ч. 264 , к.ч. 265 , к.ч. 
269 , прелази колектор наставља међом к.ч.467  
све у К.О.Приједр I, сијече пут – ул.М.Обилића и 
излази на ријеку Сану. 
Граница наставља обалним дијелом ријеке Сане 
до улива потока Цигануша , скреће и наставља 
потоком  и пресјеца га на међи са к.ч.2598/2 
(обухвата дио) К.О. Брезичени , скреће међом  
к.ч.2598/2 , сијече к.ч.2598/1 и захвата њен мањи 

дио , сијече к,ч,2597 и захвата мањи дио 
наставља међама к.ч.2596/1 , к.ч. 2592 , к.ч2589/1 
, к.ч.2584 , к.ч.2586/1 , к.ч. 2586/2, к.ч. 2587, к.ч. 
2588, к.ч.2607/2, к.ч.2607/1, к.ч.2609, к.ч.2608/1 
сијече жељезничку пругу –триангл к.ч.2806 
наставља међама к.ч.2555, к.ч. 2554, спушта се до 
Ж.пруге Суња – Добој прелази пругу и  
магистрални пута Приједор –Нови Града , 
пресјеца је и наставља међама к.ч.2534/1 , к.ч. 
2528, к.ч.2532, к.ч.2530 , к.ч.2538 , к.ч.2543 , 
к.ч.2542 , сјече пут к.ч.2791 , наставља међама 
к.ч. 1843/2 , к.ч.1843/8, к.ч.1846/2 , к.ч.1846/1 , 
к.ч.1849 , к.ч.1850/5 , к.ч.1850/4 , к.ч.1850/3 , 
к.ч.1850/2 , к.ч.1687/1 , к.ч.1687/2 , к.ч.1676 , сече 
пут  к.ч.2791 , наставља међама  к.ч.1878 , 
к.ч.1879 , к.ч.1882/2 , к.ч.1884/5 , к.ч.1881/1 , 
к.ч.1630 , к.ч.1623 , сјече пут к.ч.2780 , наставља 
међама к.ч.1914/1 ,  к.ч.1920/5 , к.ч.1924/1 
,к.ч.1928 , кч 1929/1 , к.ч.1930 и к.ч.2428 све у К.О. 
Брезичани. 
Граница наставља међама к.ч. 5751/2 , к.ч.5751/1 
, К.Ч. 5764 , К.Ч.5765 , К.Ч.5766, К.Ч.5767 , 
К.Ч.5763/1 , К.Ч.5763/2 , К.Ч. 5775/2 , К.Ч5775/3 , 
К.Ч. 5776/5 , К.Ч.5779 , k.ч. 5777 ,К.Ч.5778/1 , 
скреће путом к.ч.5666  и наставља међом  
К.Ч.41/10, к.ч. 41/3 и , к.ч.41/4 све у К.О.Приједор 
II, прелази магистрални  пут  Приједор – Н.Град и 
Пругу Суња – Добој и спаја се са почетком у 
међној к.ч.259 К.О. Приједор I. 
 
Парцеле које се налазе у  зони шире заштите 
изворишта Приједорчанка ПБ-3: 
К.О. Приједор I : к.ч. 1 , к.ч 2 , к.ч. 3 , к.ч 4 , к.ч 5 , 
к.ч 6 , к.ч7 , к.ч 8 , к.ч 9 , к.ч. к.ч 10/1 , к.ч. 10/2 , к.ч 
10/3 , к.ч 11/1 , к.ч 11/2 , к.ч. 11/3 ,к.ч 12 , к.ч 13 , 
к.ч 14 , к.ч.15 , к.ч 16 , к.ч. 17 , к.ч 18 ,к.ч 19 , к.ч 20 
, к.ч 21 , к.ч 22 , к.ч 23 , к.ч 24 , к.ч 25 , к.ч 26 , к.ч 
27 , к.ч. 28 , к.ч 29 , кч 30/1 , к.ч 30/2 , к.ч 30/3 , к.ч 
30/4 , к.ч 31 , к.ч 32 , к.ч 33 , к.ч 34/1 , к.ч 34/2 , к.ч. 
35 , к.ч. 36 , к.ч 37 , к.ч 38/1 , к.ч 38/2 , к.ч 39 , к.ч.40 
, кч 41 , к.ч 42 , к.ч 43 , к.ч 44 , к.ч.45/1 , к.ч 45/2 , 
к.ч 46/1 , к.ч 46/2 , к.ч 47 , к.ч 48 , к.ч 49 , к.ч. 50, 
к.ч 51 , к.ч 52 ,к.ч 53 , к.ч 54 , к.ч 55, к.ч 56 , к.ч 57, 
к.ч 58 , к.ч 59 , к.ч 60 , к.ч 61 , к.ч 62 , к.ч 63 , к.ч 64 
, к.ч 65 ,к.ч 66 , к.ч 67 , к.ч 68 , к.ч 69 , к.ч 70 , к.ч 71 
, к.ч. 71 , к.ч 72 , к.ч 73 ,к.ч 74 , к.ч 75 , к.ч.76 , к.ч 
77 ,к.ч. 78 , к.ч 79 , к.ч 80 , к.ч 81 , к.ч 82/1 , к.ч. 
82/2 , к.ч 83 , к.ч 84 , к.ч 85 , к.ч 86 , к.ч 87 , к.ч 88 , 
к.ч 89 ,к.ч 90 , к.ч. 91/1 , к.ч 91/2 , к.ч 91/3  , к.ч 
92/1 , к.ч 92/2 , к.ч93 , к.ч 94 , к.ч 95 , к.ч 96/1 , к.ч 
96/2 , к.ч97 , к.ч 98 , к.ч 99 , к.ч 100 , к.ч 101 , к.ч 
102 , к.ч 103 , к.ч 104 , к.ч 105 , к.ч 106 , к.ч 107 , 
к.ч 108/1 , к.ч 108/2 , к.ч 109 , к.ч 110 , к.ч 111 , к.ч 



621                                                             „СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК“                                                    Број: 9/18 
 

 
 

112 , к.ч 113 , к.ч 114 , к.ч 115 , к.ч 116/1 , к.ч 116/2 
, к.ч. 117 , к.ч 118 , к.ч 119/1 , к.ч 119/2 , к.ч 120 , 
к.ч 121 , к.ч.122/1 , к.ч 122/2 , к.ч 122/3 , к.ч 122/4 
, к.ч. 122/5 , к.ч123/1 , к.ч 123/2 , к.ч.124 , к.ч 125 , 
к.ч 126 , к.ч 127  , к.ч 128 , к.ч 129 , к.ч 130 , к.ч 131 
, к.ч 132 , к.ч 133/1 , к.ч 133/2 , к.ч.134 , к.ч 135 , 
к.ч 136 , к.ч 137 , к.ч 138 , к.ч 139 , к.ч 140 , к.ч 141 
, к.ч 142 , к.ч 143 , к.ч 144 , к.ч 145 , к.ч 146 , к.ч. 
147/1 , к.ч 147/2 , к.ч 147/3 , к.ч 148 , к.ч 149 , к.ч. 
150 , к.ч 151, к.ч 152 , к.ч 153 , к.ч 154 , к.ч 155/1 , 
к.ч 155/2 , к.ч156 , к.ч. 157 , к.ч 158 , к.ч. 159/1 , к.ч 
159/2 , к.ч 159/3 , к.ч. 160/1 , к.ч 160/2 , к.ч. 161 , 
к.ч 162 , к.ч. 163 , к.ч 164 , к.ч 165 , к.ч 166 , к.ч 167 
, к.ч 168 , к.ч 169 , к.ч 170 , к.ч 171 , к.ч 172 , к.ч 173 
, к.ч 174 , к.ч 175 , к.ч 176 , к.ч. 177 , к.ч 178 , к.ч 
179 , к.ч 180 , к.ч181 , к.ч 182 , к.ч 183 , к.ч 184 ,к.ч 
185 , к.ч 186 , к.ч 187 , к.ч 188 , к.ч 189/1 , к.ч 189/2 
, к.ч 190/1 , к.ч. 190/2 , к.ч 191/1 , к.ч 191/2 , к.ч.192 
, к.ч.193/1 , к.ч 193/2 , к.ч 194/1 , к.ч 194/2 , к.ч195 
, к.ч 196/1 , к.ч 196/2 , к.ч 196/3 , к.ч. 197/1 , к.ч 
197/2 , к.ч. 198 , к.ч.199 , к.ч.200 , к.ч 201 , к.ч 202 
, к.ч 203 , к.ч 204 , к.ч 205 , к.ч 206 , к.ч 207 , к.ч 208 
, к.ч 209 , к.ч 210 , к.ч 211 , к.ч 212 , к.ч 213 , к.ч 214 
, к.ч 215 , к.ч 216 , к.ч 217 , к.ч 218 , к.ч 219 , к.ч 220 
, к.ч 221/1 , к.ч  
 
 
221/2 , к.ч. 222 , к.ч 223 , к.ч 224 , к.ч 225 , к.ч 226 
, к.ч.227 , к.ч 228 , к.ч 229 , к.ч.230, к.ч.231/1 , к.ч 
231/2 , к.ч.232/1 , к.ч 232/2 , к.ч 232/3 , к.ч.233 , 
к.ч 234 , к.ч 235 , к.ч.236/1 , к.ч 236/2 ,к.ч. 236/3 , 
к.ч.237 , к.ч 238 , к.ч 239 , к.ч.240/1 , к.ч 240/2 , к.ч 
240/3 , к.ч 240/4 , к.ч 240/5 , к.ч 240/6 , к.ч.241 , к.ч 
242 , к.ч 243/1 , к.ч 243/2 , к.ч 243/3 , к.ч 243/4 , к.ч 
244 , к.ч 245 , к.ч 246 ,к.ч 247 , к.ч 248 , к.ч 249 , к.ч 
250 , к.ч251 , к.ч 252 , к.ч 253 , к.ч 254 , к.ч 255 , к.ч 
256 , к.ч 257 , к.ч 258 , к.ч 259 , к.ч 260 , к.ч.261/1 , 
к.ч 261/2 , к.ч.261/3 , к.ч.261/4 , к.ч.262 , к.ч.263/1 
, к.ч.263/2 , к.ч.264 , к.ч 265 , к.ч 266 , к.ч.267 , к.ч 
268/1 , к.ч 268/2 , к.ч 268/3 , к.ч.269 , к.ч.467 , 
к.ч.533 , к.ч.534/1 , к.ч 534/2 , к.ч.535 , к.ч.536 , к.ч 
537 , к.ч. 538 , к.ч 539 , к.ч.540 , к.ч 541 , к.ч 542 , 
к.ч 543/1 , к.ч. 543/2 , к.ч 543/3 , к.ч.544 , к.ч 545/1 
, к.ч.545/2 , 546 , к.ч.547 , к.ч 548 , к.ч 549/1 , 549/2 
, к.ч. 550 , к.ч 551 , к.ч 552 , к.ч 553 , к.ч 553 , к.ч 
554 , к.ч 555 , к.ч 556/1 , к.ч 556/2 , к.ч 557 , к.ч 558 
, к.ч 559 , к.ч 560 , к.ч 561 , к.ч.562 , к.ч.563 , к.ч 564 
, к.ч.565 , к.ч 566 , к.ч 567 , к.ч 568 , к.ч.569/1 , к.ч 
569/2 , к.ч 570 , к.ч 571 , к.ч 572 , к.ч 573 , к.ч 574/1 
, к.ч 574/2 , к.ч.575 , к.ч 576 , к.ч 577/1 , к.ч 577/2 , 
к.ч 578/1 , к.ч 578/2 , к.ч 579 , дио к.ч 5670 ( поток  
Светиња), пут к.ч 5688 , пут к.ч.5689 ,  пут дио к.ч. 

5690 , дио потока Цигануша к.ч.5668 и дио потока 
к.ч.5669 
К.О. Приједор II: к.ч.24 , к.ч 25 , к.ч 26 , к.ч. 27 , к.ч. 
28 , к.ч 29 , к.ч 30/1 , к.ч 30/2 , к.ч. 30/3 , к.30/4 , 
к.ч 30/5 , к.ч 30/6 , к.ч 30/7 , к.ч 30/8 , к.ч 31 , к.ч 
32 ,к.ч 33 ., к.ч 34 , к.ч 35 , к.ч 36 , к.ч 37 , к.38 , к.ч 
39/1 , к.ч 39/2 , к.ч 40/1 , к.ч 40/2 , к.ч 40/3 , к.ч 
41/1 , к.ч 41/2 , к.ч 41/3 , к.ч 41/4 , к.ч 41/5 , к.ч 
41/6 , к.ч 41/7 , к.ч 41/8 , к.ч 41/9 , к.ч 41/10 , к.ч. 
5743/1 , к.ч 5743/2 , к.ч. 5743/3 , к.ч 5743/4 , к.ч 
5745 , к.ч 5746 , к.ч 5747/1 , к.ч 5747/2 , к.ч 5747/3 
, к.ч 5747/4 , к.ч. 5748/1 , к.ч 5748/2 , к.ч 5748/3 , 
к.ч 5478/4 , к.ч 5749 , к.ч 5750 , к.ч 5751/1 , к.ч. 
5751/2 , к.ч . 5763/1 , к.ч 5763/2 , к.ч 5764 , к.ч . 
5765 , к.ч.5766 , к.ч 5767 , к.ч 5768 , к.ч 5769 , 
к.ч.5770 , к.ч. 5771 , к.ч. 5772 , к.ч . 5773/1 , 
к.ч.5773/2 , к.ч 5773/3 , к.ч 5773/4 , к.ч 5774 , к.ч 
5775/1 , к.ч 5775/2 , к.ч5775/3 , к.ч 5776/1 , к.ч. 
5776/2 , к.ч 5776/3 , к.ч.5776/4 , к.ч. 5776/5 , к.ч 
5776/6 , 5776/7 , к.ч.5777 , к.ч.5778/1 , к.ч.5778/2 
, к.ч. 5778/3 , к,ч, 5778/4, к.ч. 5778/5 , к.ч 5778/6 , 
кч 5778/7 , к.ч 5778/8 , к.ч. 5778/9 , к.ч.5778/10 , 
к.ч. 5779 , к.ч.5992,  дио парцеле ж. пруге к.ч. 
5664 , дио парцеле пута к.ч. 5666 , дио магистрале 
к.ч.5668. 
К.О: Брезичани : к.ч. 1621 , к.ч.1623 , к.ч.1624 , 
к.ч.1625 , к.ч 1626/1 , к.ч.1626/2  , к.ч 1627 , к.ч 
1629 , к.ч. 1630 , к.ч.1676 , к.ч.1677 , к.ч 1678 , к.ч 
1679 , к.ч. 1680 , к.ч. 1681 , к.ч.1682/1 , к.ч. 1682/2 
, к.ч 1683 , к.ч 1684 , к.ч 1685 , к.ч. 1687/1 , к.ч. 
1687/2 ,  к.ч. 1843/2, к.ч. 1843/8, к.ч.1844 , к.ч. 
1845 , к.ч.1846/1 , к.ч. 1846/2 , к.ч. 1846/3 , к.ч 
1846/4 , к.ч.1846/5 ,  к.ч. 1847 , к.ч 1848 , к.ч 1849,  
к.ч. 1850/2 , к.ч.1850/3 , к.ч.1850/4 , к.ч.1850/5, к.ч 
1850/6  , к.ч . 1851 , к.ч. 1852 ,  к.ч. 1853/1 , 
к.ч.1853/2 , к.ч.1853/3 , к.ч. 18541 , к.ч 1854/2 , к.ч. 
1854/3 , к.ч.1854/4 , к.ч.1854/6 ,к.ч.1855 , к.ч. 1856 
, к.ч.1857 , к.ч. 1859/2, к.ч. 1859/3 , к.ч. 1860 , 
к.ч.1861 , к.ч.1862 /1 , к.ч. 1862/2, к.ч. 1863 , к.ч 
1864 , к.ч.1865 , к.ч. 1866 , к.ч. 1867 , к.ч.1873 , 
к.ч.1874 , к.ч.1875 , к.ч.1876 , к.ч.1877 , к.ч.1878 , 
к.ч. 1879 , к.ч. 1880/1 , к.ч. 1880/2, к.ч. 1881/1 , к.ч. 
1881/2 , к.ч. 1881/3 , 1882/1 , к.ч.1882/2, к.ч.1883 
, к.ч.1884/1 , к.ч.1884/2 , к.ч.1884/5 , к.ч. 1884/6 , 
к.ч. 1891 , к.ч.1892 , к.ч.1893 , к.ч.1894 , к.ч. 1895 , 
к.ч. 1896 , к.ч 1897 , к.ч. 1899 , к.ч.1900, к.ч. 1901 , 
к.ч.1902 , к.ч. 1904 , к.ч. 1905 , к.ч. 1906 , к.ч 1907 
, к.ч. 1908 , к.ч 1909 , к.ч.1910 , к.ч. 1914/1 , 
к.ч.1914/2 , к.ч.1914/3 к.ч. 1914/4 , к.ч. 1914/5 , 
к.1914/6 , к.ч.1920/5 , к.ч 1920/6 ,  к.ч.1921 , к.ч 
1922 , к.ч.1923 , к.ч.1924/2, 1924/3 ,к.ч. 1927 , 
к.ч.1928 , к.ч.1929/1, к.ч.1929/2 , к.ч.1930 , 
к.ч.2428 , к.ч. 2429 , к.ч 2430 , к.ч. 2431 , к.ч 2432 
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,к.ч. 2433 , к.ч. 2434 , к.ч 2435 , к.ч.2438 , к.ч.2439 
, к.ч. 2440/1 к.ч. 2440/2 , к.ч. 2441 , к.ч.2442 , к.ч 
2482 , к.ч.2484 , к.ч. 2485 , к.ч.2486 , к.ч, 2490 , 
к.ч.2491 , к.ч.2492 , к.ч 2493 , к.ч 2494 , к.ч. 2495/1 
, 2495/2, к.ч.2496 , к.ч.2497 , к.ч.2498 , к.ч.2499 , 
к.ч.2500 , к.ч.2501 , к.ч.2502/1, к.ч. 2502/2, 
к.ч.2503/1 , к.ч.2503/2 , к.ч.2504 , к.ч 2505, к.ч. 
2506 ,к.ч.2507/1 , к.ч.2507/2 , к.ч.2507/3, к.ч 2508 
, к.ч. 2509 , к.ч. 2510 , к.ч.2511 , к.ч.2512 , к.ч.2513 
, к.ч.2514 , к.ч.2515 , к.ч.2516 , к.ч.2517 ,  
к.ч.2518/1 , к.ч.2518/2 ,к.ч.2519 , к.ч.2520/1 , 
к.ч.2520/2 , к.ч.2521/1 , к.ч.2521/2 , к.ч.2521/3, к.ч. 
2522 , к.ч.2523 , к.ч.2524/1 , к.ч.2524/2 , к.ч 2525 , 
к.ч.2526 , к.ч.2527 , к.ч.2528 , к.ч 2529 , к.ч. 2530 , 
к.ч.2531 , к.ч 2532 , к.ч 2533 , к.ч. 2534/1 , к.ч.2538 
, к.ч. 2539 , к.ч. 2540 , к.ч. 2541 , к.ч. 2542 , к.ч 2543 
, к.ч. 2554 , к.ч. 2555 , к.ч. 2556 , кч 2557 , 
к.ч.2561/1 , к.ч.2565/1 , к.ч.2565/3 , к.ч.2565/4 , 
к.ч.2565/5 , к.ч.2565/6 , к.ч.2566/2 , к.ч.2566/14, 
к.ч.2584 , к.ч.2585 , к.ч. 2586/1, к.ч.2586/2 , 
к.ч.2587 , к.ч. 2588 , к.ч. 2589/1 , к.ч.2589/2  , 
к.ч.2590/1 , к.ч.2590/2 , к.ч.2591/1 , 
к.ч.2591/2,.к.ч.2592 , к.ч.2596/1 , к.ч.2596/2 , дио 
к.ч. 2597, дио к.ч. 2598/1 , дио к.ч.2598/2 , 
к.ч.2607/1 , к.ч.2607/2 , к.ч.2608/1 , к.ч.2608/2 , к.ч 
2608/3 , к.ч.2608/4 , к.ч. 2608/5 , к.ч. 2608/6 , к.ч. 
2609, к.ч.2798 , к.ч. 2805 , дио маг. пута к.ч.2549/1 
, дио пута к.ч.2780 , дио пута к.ч.2791 , дио 
ж.пруге к.ч.2803 , дио ж.пруге  к.ч.2806. 

 
3.МЈЕРЕ ЗАШТИТЕ У ЗОНАМА 

ИЗВОРИШТА 
 

3.1.Мјера заштите у зони непосредне заштите 
 

Члан 12. 
На подручју зоне непосредне заштите  

изворишта „Тукови- Матарушко поље“   и 
изворишта  „Приједорчанка“,поред мјера  
забране које се односе на зону уже заштите и 
зону шире заштите, забрањују се све активности 
које нису везане за планско пружање услуга 
водоснабдијевања и одржавање зоне. 

На подручју зоне непосредне заштите 
изворишта могу се уз примјену прописаних мјера 
заштите,градити или налазити само 
водопривредни објекти, као што су водозахватни 
објекти, резервоари, пумпне станице, трафо-
станице, прилазни путеви и други објекти који су 
неопходни за рад система за водоснабдијевање. 

У зону непосредне заштите може се у 
функцији одржавања простора, земљиште   
користити само као сјенокос, али без употребе 

било које врсте прихрањивања травњака или 
употребе било каквих заштитних средстава за 
биље или других агротехничких средстава. 

 „Водовод“ а.д. Приједор као правно лице 
које управља системом водоснебдијевања 
једино је надлежно за кориштење замљишта у 
зони непосредне заштите. 

„Водовод“ а.д. Приједор је дужан 
обезбиједити свакодневну контролу и надзор 
над зонама непосредне заштите, као и одредити 
одговорно лице за спровођење мјера санације у 
случају хаваријe. 

 
Члан 13. 

Приступ на подручју зоне непосредне 
заштите дозвољен је само овлаштеним особама, 
што укључује запослене  А.Д. “Водовод-а” 
Приједор ,који стално или повремено раде 
унутар ове зоне и надлежним инспекцијским 
органима у току вршења редовних или 
ванредних контрола ове зоне, као и другим 
лицима уз посебно одобрење А.Д. “Водовод-а” 
Приједор.  

Сва лица из претходног става овог члана 
морају посједовати одговарајуће пропуснице 
како би могла приступити простору зоне 
непосредне заштите. Врсте пропусница и услови 
њиховог издавања утврђују се општим актима 
А.Д. “Водовод” Приједор. 

О свим посјетама лица која нису радно 
ангажована на пословима водоснабдијевања у 
зони мора се водити посебна евиденција кроз 
књигу посјета у коју се уписује пуно име, адреса 
становања и својство лица које тренутно борави 
у зони непосредне заштите те сврху и дужину 
боравка у зони непосредне заштите. 

 
Члан 14. 

Подручје зоне непосредне заштите мора 
бити заштићено од неовлаштеног приступа 
оградом, као и другим потребним мјерама 
физичке заштите и осигурања. 

Ограда из претходног става овог члана 
мора бити изведена на начин да спријечи 
неовлаштени или насилни улазак на подручје  
зоне непосредне заштите. 
 

Члан 15. 
А.Д. “Водовод” Приједор дужан је на 

одговарајући начин обиљежити зону непосредне 
заштите, што нарочито укључује назив изворишта 
и заштитне зоне, назив А.Д. “Водовод” Приједор, 
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број дежурног телефона за хитне случајеве и 
упозорење о забрани неовлаштеног приступа.  
 

Члан 16. 
Лица која стално или повремено раде на 

објектима унутар зоне непосредне заштите 
морају бити подвргнута периодичним 
љекарским прегледима, у складу са 
одговарајућим прописима о санитарној заштити. 
 

Члан 17. 
Водопривредни и други објекти из члана 

12. ове oдлуке и њима припадајућа опрема у 
власништву су Града Приједора. 
А.Д. “Водовод”Приједор и Град Приједор 
надлежани су за спровођење свих заштитних 
мјера прописаних овом oдлуком на подручју 
зоне непосредне заштите. 

Град Приједор је дужан да донесе мјере 
и поступке, као и унапријед да одреди која ће 
дежурна служба са именованим одговорним 
лицем водовода и бити нaдлежна за 
координацију и спровођење активности санације 
у случају хаварије. 
 

3.2.Мјере заштите у зонама уже заштите 
     

Члан 18. 
У зони уже заштите изворишта «Тукови-

Матарушко поље» и изворишта 
«Приједорчанка», забрањено је извођење 
радова,изградња објеката и обављање 
активности којима се могу загадити воде  
изворишта а нарочито: 

1. извођење свих активности које су 
забрањене у зони шире заштите; 

2. изградња индустријских погона, занатских 
радњи, пољопривредних објеката и 
складишта грађевинског материјала, осим 
мањих погона који не употребљавају и не 
производе опасне и штетне материје 
наведене у Правилнику о условима 
испуштања отпадних вода у површинске 
воде и Правилнику о условима испуштања 
отпадних вода у јавну канализацију и 
уколико добију водопривредну сагласност 
или дозволу Јавне установе „Воде Српске“; 

3. изградња путева, жељезничких пруга, 
паркиралишта и резервоара било које 
намјене,уколико се не спроведу мјере 
заштите у складу са најбоље доступним 
техникама и уколико за ту дионицу не 

добију водопривредну сагласност или 
дозвола Јавне установе „Воде Српске“; 

4. изградња колектора канализације, осим 
непропусног, који служи само за објекте 
који су на том подручју. 

5. изградња рибњака што укључује и рибњаке 
на отвореним водотоцима гдје је директна 
веза површинских и подземних вода; 

6. изградња терена за камповање, спортских 
терена, туристичких и стамбених објеката 
колективног становања; 

7. транспорт радиоактивних или других за 
воду штетних и опасних материја,без 
посебних најава и спровођења мјера 
посебне пратње и заштите кроз та подручја, 
и уз спровођење плана за акцидентна 
загађења; 

8. свако ускладиштење нафте и нафтних 
деривата; 

9. свака рударска и грађевинска дјелатност 
којом се оштећује заштитни покров или 
омогућава отворено сакупљање воде, осим 
активности испитивања које су предвиђене 
и служе функцији водоснабдијевања; 

10. отварање шљунчара и пјешчаника, 
тресетишта, позајмишта глине, засјека, 
каменолома,предузимање било којих 
пољопривредних и шумарских захвата 
којима би могла бити оштећена активна 
зона  земљишта или смањена дебљина 
кровине, поспјешила или убрзала ерозију 
земљишта, осим радњи које то спречавају; 

11. постављање торова, осим испаше; 
12. отворено ускладиштење и примјена  

хемијских средстава штетних за земљиште и 
воду, пестицида, и средстава за регулисање 
и раст биља; 

13. логоровање и купање у површинским 
водама; 

14. прање возила, радних машина и уређаја, 
као и замјена уља, резервних дијелова,  и 
слично; 

15. отварање нових гробаља и укопавање на 
постојећим гробљима; 

16. површинско и дубинско минирање и 
17. употреба  земљишта у пољопривредне 

сврхе осим ливада и органске производње 
ратарских биљака без коришћења стајњака, 
минералних ђубрива и пестицида. 

Члан 19. 
На подручју зоне уже заштите могу остати 

већ постојећи стамбени објекти на којима су 
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дозвољени радови усмјерени на текуће 
одржавање, а ускладу са условима дефинисаним 
актом о грађењу, издатим од стране надлежног 
органа.  
 

Санитарне отпадне воде из објеката на 
подручју зоне уже заштите из става 1. oвог члана, 
морају се прикупљати и транспортовати 
прописно пројектованим и изведеним 
канализационим системом. Канализациони 
систем мора бити водонепропустан на подручју 
зоне уже заштите. 
 

У случајевима када се  врши 
пречишћавање прикупљених санитарних 
отпадних вода из претходног става овог члана, 
санитарне отпадне воде морају се испустити 
изван подручја зоне уже заштите.  
 

Члан 20. 
На подручју зоне уже заштите, забрањују 

се све активности које нису у директној вези са 
нормалним радом и одржавањем водозахватних 
објеката. Активности које се проводе у циљу 
нормалног рада и одржавања водозахватних 
објеката не смију штетно дјеловати на 
извориште.  
 

Изузетно од одредаба става 1. oвог члана, 
допуштају се слиједеће активности у обиму који 
не утиче на квалитет подземне воде на 
изворишту:  
 
-не комерцијални узгој траве, при чему се не 
дозвољава употреба природног и вјештачког 
ђубрива ;  
-провођење канализације и других инсталација, 
које служе за нормалан рад објеката за 
водоснабдијевање, у ком случају је 
одговарајућим пројектним и извођачким 
рјешењима потребно осигурати да те 
инсталације не могу угрозити извориште; 
-кретање становништва без ограничења и 
контролисане рекреативне активности, што 
може укључити стазе за шетњу, џогинг и вожњу 
бицикала, паркове за шетњу и сједење и сл., при 
чему није дозвољена изградња спортских и 
рекреационих објеката;  
-одржавање постојећих објеката, усмјерено на 
обезбјеђење правилног функционисања 
постојећих објеката, првенствено са аспекта 
прихвата и одвођења отпадних вода, те 

уклањања чврстог отпада, при чему није 
дозвољена промјена намјене објеката. 

 
 

3.3.Mjере заштите у зони шире заштите 
 

Члан 21. 
У зони шире заштите није дозвољено:  

1. упуштање отпадних вода у земљиште; 
2. изградња објеката базне индустрије који 

испуштају радиоактивне или друге за воду 
штетне и опасне материје или отпадне воде 
(рафинерије нафте, нуклеарни реактори, 
металопрерађивачки погони, хемијске 
фабрике и друго); 

3. одлагање, задржавање или одстрањивање 
увођења у подземље радиоактивних 
материја; 

4. одлагање, задржавање, увођење у 
подземље за воду опасних и штетних 
материја наведених у Правилнику о 
условима испуштања отпадних вода у 
површинске воде и Правилнику о условима 
испуштања отпадних вода у јавну 
канализацију, осим ако није ријеч о 
материјама које се могу испуштати у јавну 
канализацију и ако су те штетне материје у 
потпуности одведене непропусном 
канализацијом ван утицајног подручја 

5. изградња цјевовода за течности које су 
штетне и опасне за воду; 

6. ускладиштење радиоактивних и других за 
воду штетних и опасних , материја, осим 
ускладиштења лож-уља за домаћинство и 
погонског горива за пољопривредне 
машине, ако су спроведене најбоље 
доступне технике, као што су сигурносне 
мјере за изградњу, довоз, пуњење, 
ускладиштење и употребу; 

7. изградња резервоара и претакалишта за 
нафту и нафтне деривате, радиоактивне и 
остале за воду опасне и штетне материје; 

8. извођење истражних и експлоатационих 
бушотина за нафту, земни гас, минералну 
воду, радиоактивне материје и израда 
подземних складишта; 

9. отворено ускладиштење и примјена  
хемијских средстава стетних за земљиште и 
воду, пестицида и средстава за регулисање 
и раст биља;  

10. коришћење отпадних вода у 
пољопривреди, укључујући и aтмосферске 
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воде са саобраћајних површина, те 
упуштање ових вода у акумулацију или 
њене притоке; 

11. изградња насеља, болница, одмаралишта, 
индустријских и занатских погона, осим ако 
се отпадне воде из њих не одводе у 
цијелости непропусном канализацијом 
изван зоне заштите; 

12. изградња сточних, перадарских и других 
фарми и товилишта; 

13. изградња полетно-слетних стаза у 
ваздушном саобраћају; 

14. изградња војних складишта и сличних 
војних објеката; 

15. изградња жељезничких и аутобуских 
станица и ауто-транспортних терминала; 

16. изградња уређаја за пречишћавање 
отпадних вода и уређаја за спаљивање 
смећа; 

17. изградња нових гробаља и проширење 
постојећих (хуманих и сточних); 

18. формирање депоније чврстог отпада, 
планирки, мрциништа, ауто-отпада и старог 
жељеза; 

19. употреба материјала штетних за воду  
приликом изградње објеката (нпр. смоле, 
битуменизирани материјали, шљака и 
слично); 

20. пражњење возила за одвоз фекалија; 
21. упуштање у  земљиште расхладних и 

термалних вода; 
22. отварање ископа у површинском заштитном 

слоју, осим на мјестима изградње објеката у 
складу са прописаним условима; 

23. експлоатација минералних сировина; 
24. прање возила и замјена уља уз површинске 

воде; 
25. напајање стоке из површинских вода и 

гоњење стоке преко водотока; 
26. комерцијални узгој рибе, осим биолошког 

одржавања и порибљавања у природним 
токовима; 

27. крчење шума и друге дјелатности које 
изазивају ерозију  земљишта. 

 
Члан 22. 

На подручју зоне шире заштите  могу 
остати већ постојећи стамбени објекти, као и 
индивидуални објекти.  

На објектима из претходног става 
дозвољени су радови усмјерени на текуће 
одржавање, а у складу са условима дефинисаним 

актом о грађењу, издатим од стране надлежног 
органа.  

Санитарне отпадне воде из објеката на 
подручју зоне шире заштите  из става 1. овог 
члана морају се прикупљати и транспортовати 
прописно пројектованим и изведеним 
канализационим системом. Канализациони 
систем мора бити водонепропустан на подручју 
зоне шире заштите.  

У случајевима када се не врши 
пречишћавање прикупљених санитарних 
отпадних вода из претходног става овог члана, 
санитарне отпадне воде морају се испустити 
изван подручја зоне шире заштите  изворишта. 
 
 

3.4. Обиљежавање зона санитарне заштите 
 

Члан 23. 
Зоне санитарне заштите обавезно се 

обиљежавају одговарајућим знаковима у складу 
са условима и на начин утврђен  Правилником о 
мјерама заштите, начину одређивања, 
одржавања и обиљежавања зона санитарне 
заштите („Службени гласник Републике 
Српске”,број 76/16). Обиљежавање зоне 
непосредне заштите дужан је извршити А.Д. 
“Водовод” Приједор, а обиљежавање зоне уже и 
шире заштите дужна је извршити Градаска 
управа Приједор. 

 
Члан 24. 

Знакови којима се обиљежавају зоне 
санитарне заштите морају бити постављани на 
све путне правце и саобраћајнице које долазе до 
зона санитарне заштите, а на путеве и 
саобраћајнице које пролазе кроз зону санитарне 
заштите, знак се поставља  на улазу и излазу из те 
зоне, на њиховим границама у складу са 
Програмом санитарне заштите изворишта 
“Тукови-Матарушко поље” и Програмом 
санитарне заштите изворишта “Приједорчанка”. 
 

      
4. ПРОГРАМ САНИТАРНЕ ЗАШТИТЕ 
ИЗВОРИШТА 
 

Члан 25. 
Програм санитарне заштите изворишта, 

доноси свако правно односно физичко лице лице 
чији је резултат дјелатности производња или 
стављање у промет производа који су 
намијењени људским потребама или било која 



626                                                             „СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК“                                                    Број: 9/18 
 

 
 

друга дјелатност која може имати утицај на 
квалитет воде изворишта. 

Програм из става 1. овог члана, обавезно 
садржи елементе предвиђене  чланом 15. 
Правилника о мјерама заштите, начину 
одређивања , одржавања и обиљежавања зона 
санитарне заштите (“Службени гласник 
Републике Српске”, број :76/16). 

Мјере које се планирају Програмом санитарне 
заштите сваког појединачног субјекта, морају се 
базирати на мјерама заштите изворишта  
предвиђене Програмом санитарне заштите 
изворишта “Тукови-Матарушко поље”   и 
Програмом санитарне заштите изворишта 
“Приједорчанка”. 

 
Члан 26. 

У складу са чланом 25. Правилника о мјерама 
заштита, начину одређивања одржавања и 
обиљежавања зона  санитарне заштите 
(“Службени гласник Републике Српске”, 
бр.76/16), смјернице за санацију стања, код 
објеката који су изграђени у зонама санитарне 
заштите, дужни су затражити надлежни 
корисници или власници објеката и постројења, 
од  Јавне установе “ Воде Српске”, у року како је 
прописано наведеним Правилником. 
 

Члан 27. 
Мјере санације и заштите у зонама санитарне 

заштите изворишта ,садржане у документима из 
члана 25. став 3. ове Одлуке, служе као основ за 
доношење Програма санације и заштите сваког 
појединачног субјекта  планирања – 
потенцијланог загађивача. 

 
Члан 28. 

Сви надлежни органи Градске управе 
Приједор, укључујући и надлежне инспекцијске 
органе, дужни су у склопу властитих годишњих 
планова и програма рада  приоритетно 
планирати мјере санације и заштите изворишта 
утврђене Програмом санитарне заштите 
изворишта “Тукови-Матарушко поље”  и 
Програмом санитарне заштите изворишта 
“Приједорчанка”  Приједор. 
 

5. НАДЗОР 
 

Члан 29. 
Надзор над активностима и поступањима 

правних и физичких лица у погледу извршавања 
одредаба ове oдлуке врше: водна, здравственa, 

пољопривредна, ветеринарска, урбанистичко - 
грађевинска и еколошка инспекција, те 
комунална полиција, свако у оквиру своје 
надлежности. 

У вршењу надзора инспектори и друга лица 
којима је повјерено обављање инспекцијских 
послова, могу предузимати превентивне, 
корективне и репресивне мјере у складу са 
важећим прописима. 

 
6.  КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ  

 
Члан  30. 

Новчаном казном у износу од  1000,00 до 
10.000,00 КМ казниће се правно лице:  
 
1. Уколико у зони непосредне заштите врши 
активности које нису везане за планско пружање 
услуга водоснабдијевања, односно поступи 
супротно одредби чл. 12. ове oдлуке. 
1. Уколико не поступа у складу са одредбом чл. 

13. ове oдлуке.  
3.  Уколико не врши љекарске прегледе лица која 
стално или повремено раде у зони непосредне 
заштите (члан. 16.) 
4.   Уколико врши извођење радова,изградњу или 
реконструкцију објеката или обавља активности 
супротне мјерама заштите у зони уже заштите 
(члан 18.) 
5.    Уколико врши извођење радова, изградњу 
или реконструкцију објеката или обавља 
активности супротне мјерама заштите у зони 
шире заштите (члан 21.) 
6.  Уколико не изврши обиљежавање зона 
непосредне заштите, уже и шире заштите (члан 
23.) 
7. Уколико не донесе Програм санитарне заштите 
изворишта, а обавља дјелатност која може имати 
утицај на квалитет воде изворишта , и ставља у 
промет производе намјењене људској употреби 
(члан 25.) 
       

За  прекршаје  из става 1. овог члана, казниће 
се и одговорно лице у правном лицу, новчаном 
казном у износу од 300,00 до 5.000,00 КМ.  
     За прекршаје из става 1. овог члана, казниће се 
предузетник, новчаном казном у износу 1000,00 
до 6000,00 КМ. 
 

Члан 31. 
Новчаном казном у износу од 100,00 КМ 

до 3.000 КМ казниће се и физичко лице: 
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1. Уколико врши извођење радова,изградњу или 
реконструкцију објеката или обавља активности 
супротне мјерама заштите у зони уже заштите 
(члан 18.) 
2. Уколико врши извођење радова,изградњу или 
реконструкцију објеката или обавља активности 
супротне мјерама заштите у зони шире заштите 
(члан 21.) 
3. Уколико постојећи стамбени објекти или други 
објекти не прикључе се  на заједничку 
канализацију или не изграде септичку јаму  
према важећим прописима, или диспозицију 
отпадних вода не врше изван граница зона 
санитарне заштите изворишта (члан 19.) 
 
 

7.  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 32. 
Ступањем на снагу ове oдлуке, престаје 

да важи Одлука о заштити изворишта воде за 
пиће “Матарушко поље – Тукови”, “Матарушко 
поље II”  и “Приједорчанка”  (“Службени гласник 
општине Приједор”, бр:9/06). 
 

Члан 33. 
Саставни дио ове oдлуке су следећи прилози: 

1. Графички приказ зона санитарне заштите 
изворишта “Тукови - Матарушко поље”  

2. Графички приказ зона санитарне заштите 
изворишта “ Приједорчанка” 

3. Графички приказ мјеста на којима ће се 
поставити обиљежја – саобраћајни 
знакови којима се означавају зоне и 
појасеви санитарне заштите 

 
Члан 34. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику града 
Приједора“.  
 
 

Број: 01-022-127/18 ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор, СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 13.06.2018. године Сеад Јакуповић, с.р. 

 
 
152. 

На основу члана 24. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, брoj: 97/16), члана 132. Закона о 
социјалној заштити („Службени гласник 
Републике Српске“, брoj: 37/12 и 90/16) и члана 

39. Статута града Приједора („Службени гласник 
Града Приједора“, број: 12/17), Скупштина града 
Приједора на 18. сједници одржаној дана 
13.06.2018. године, донијела је 
 
 

     О Д Л У К У 
о висини учешћа грађана у трошковима 

услуга социјалног рада 
 
I 

Овом одлуком утврђује се када постоји обавеза 
учешћа грађана у трошковима одређених услуга 
социјалног рада и висина учешћа грађана у 
трошковима услуга које пружа ЈУ „Центар за 
социјални рад“ Приједор а које нису у функцији 
превентивне дјелатности у остваривању права из 
области социјалне, породичне и дјечије заштите. 
 

II 
Грађанин је дужан да учествује у трошковима 
одређених услуга социјалног рада за сваки 
писани акт, спис, социјалну анамнезу или било 
коју другу услугу социјалног рада која се тражи на 
лични захтјев и која није у функцији превентивне 
дјелатности у остваривању права из области 
социјалне, породичне и дјечије заштите.  

 
III 

Висина учешћа у трошковима зависи од радње 
која претходи доношењу писмена.  

 
IV 

Грађани учествују у трошковима услуга 
социјалног рада приликом издавања слиједећих 
увјерења, и то:  

 
1. Увјерење да лице није корисник права из 
социјалне заштите у сврху остваривања пореских 
олакшица у иностранству за подносиоца захтјева 
или сродника ............................................... 50КМ; 

 
2.   Увјерење да лице није корисник права из 
дјечије заштите у сврху остваривања права у 
иностранству ................................................ 50КМ; 

 
3. Увјерење о вршењу родитељских дужности у 
сврху остваривања пореских олакшица у 
иностранству за родитеље .......................... 30КМ; 

 
4. Увјерење којим се потврђује да је породица у 
матичној држави обезбијеђена у сврху 
одобравања боравка у иностранству.......... 25КМ; 
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5. Издавање социјалне анамнезе породице у 
сврху остваривања повластица и олакшица код 
рјешавања статусних питања породице ..... 50КМ; 

  
6. Издавање свих других увјерења ради 
утврђивања чињеничног стања у сврху 
прибављања неке користи за странку ........ 30КМ.  
 

V 
За издавање увјерења из тачке IV ове одлуке 
накнада се плаћа приликом подношења захтјева 
на благајни ЈУ „Центар за социјални рад“ 
Приједор и служиће за покриће материјалних 
трошкова.  

 
VI 

За реализацију ове одлуке задужује се ЈУ „Центар 
за социјални рад“ Приједор. 
 

VII 
Доношењем ове одлуке престаје да важи Одлука 
о висини учешћа грађана у трошковима 
одређених услуга социјалног рада број: 01-022-
35/03 од 02.07.2003. године. 
 

VIII 
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику Града 
Приједора". 
 
 
 

Број: 01-022-128/18 ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор, СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 13.06.2018. године Сеад Јакуповић, с.р. 

 
 
153.                                                                                                     

На основу члана  39. Закона о локалној 
самоуправи („ Сужбени гласник Републике 
Српске“ број 97/16) и члана 39. Статута Града 
Приједорa („Службени гласник Града 
Приједорa“, број: 12/17), Скупштина Града 
Приједорa на 18. сједници одржаној дана 
13.06.2018. године  донијела је              

                              
ОДЛУКУ 

о  висини накнаде за услуге пружања  
правне помоћи 

                                           
Члан 1. 

         Овом Одлуком уређују се услови и начин 
пружања правне помоћи грађанима Града 

Приједор, утврђује висина и начин плаћања 
накнаде и уређују друга питања од значаја за 
пружање правне помоћи. 

 
Члан 2. 

         Право на пружање правне помоћи имају 
грађани - искључиво физичка лица ( у даљем 
тексту корисник) са пребивалиштем на подручју 
Града Приједор, ради заштите и остваривања 
њихових права и интереса.  

 
Члан 3. 

         Организација и послови правне помоћи 
уређују се актом којим се уређује организација 
Градске управе.  

 
Члан 4. 

          Правна помоћ пружа се корисницима у 
усменом и писменом облику, а обухвата давање 
усмених правних савјета или састављање тужби  
и других поднесака и исправа  ради остваривања  
права и правних интереса грађана у свим 
правним поступцима, осим у поступцима 
кривичне и прекршајне одговорности, оснивања 
и престанка рада привредних друштава и 
предузетничких радњи. 
         Усмена правна помоћ се пружа одмах по 
обраћању корисника, а ако се ради о сложеној 
правној ствари усмена правна помоћ се  пружа 
наредног дана или у договору са корисником.  

 
Члан 5. 

         Писмена  правна помоћ обухвата: 
- Састављање поднесака (тужби, одговора 

на тужбе, жалби, приједлога за 

извршења, приговора и сл.). 

- Састављање исправа, као и других 

правних послова у складу са законом. 

 
Члан 6. 

          У зависности од обима и сложености правне 
ствари писмена правна помоћ се пружа  по 
могућности  одмах по обраћању, наредних  дана 
од дана подношења писменог захтјева или у 
договору са корисником. 
 

Члан 7. 
          Самостални стручни сарадници  за пружање 
правне помоћи се не баве правним заступањем 
грађана пред судовима, државним и другим 
органима, фондовима и другим управним 
организацијама.     
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         Корисник сам прибавља исправе и друга 
доказна средства потребна за пружање правне 
помоћи. 

Члан 8. 
     Правна помоћ  се може  ускратити: 

- ако је захтјев очигледно неоснован, 
- ако би то било штетно по интересе странке која 
тражи правну помоћ,  
- ако је коришћење захтијеваног вида правне 
помоћи у супротности са законом,  
- ако странка условљава пружање правне помоћи 
успјехом или крајњим исходом,  
- ако је у истој правној ствари већ донесена 
правоснажна одлука, а не постоје нове чињенице 
и докази,  
- ако је у истој правној ствари странка већ 
ангажовала пуномоћника,  
- ако је у истој ствари већ  пружена правна помоћ 
противној странци и 
- у другим случајевима када пружање правне 
помоћи није оправдано. 

 
         У случају да се ускрати правна помоћ, 
надлежни орган је дужан да  на захтјев странке 
донесе ријешење, којим ће образложити разлоге 
ускраћивања правне помоћи, по правилима 
управног поступка.  
 

Члан 9. 
        Правна помоћ која се састоји у давању 
усмених правних савјета је бесплатна. 
 

Члан 10. 
          За услуге пружања правне помоћи у 
писменом облику, наплаћује се градска 
административна такса према Тарифи која је 
саставни дио ове Одлуке, а средства остварена 
пружањем правне помоћи иду у корист Буџета 
Града Приједор.    
  

Члан 11. 
          Плаћање накнаде за пружену правну помоћ 
из члана 10. ове Одлуке ослобођени су : 
         1. Корисници сталне социјалне помоћи, 
лица под старатељством, инвалидна лица и 
корисници најнижих старосних  пензија из 
Републике Српске и Босне и Херцеговине, 

            2. Борци војске Републике Српске,  ратни 
војни инвалиди, цивилне жртве рата, породице 
погинулих и несталих бораца  и  то у предметима 
из области борачко инвалидске заштите,  
незапослена лица у  предметима остваривања 
права из радних односа и запослења, избјегло и 

расељено становништво и повратници у 
предметима рјешавања њихових статусних 
питања. 

 
Члан 12. 

            За остваривање права на бесплатну правну 
помоћ корисник је дужан уз личну карту 
доставити и одговарајућу вјеродостојну исправу, 
којом потврђује статус лица из члана 11. ове 
Одлуке. 

 
Члан 13. 

            Самостални стручни сарадник за пружање 
правне помоћи води уписник са подацима о 
кориснику и врсти услуге која је пружена, а на 
основу те евиденције подноси мјесечни и 
годишњи извјештај  начелнику Одјељења.  
            Скупштини Града  се једном годишње 
подноси информација о пружању правне 
помоћи.  
 

Члан 14. 
          Градска административна  такса  за 
пружање правне помоћи плаћа  се по сљедећој 
Тарифи  
 

Т А Р И Ф А 
градске административне таксе 

за пружање правне помоћи грађанима 
 
  Тарифни број 1. 
  Парнични поступак 
 а)  састављање тужби : 

- ради развода или поништења брака, за 
утврђивање или оспоравање очинства, о 
чувању и      васпитању дјеце, за законско 
издржавање или укидање   обавезе  
издржавања............................... 40 бодова  

- ради сметања посједа, успоставе права 
служности.................................. 20 бодова 

- из стамбених односа................ 15 бодова 
- остале тужбе ............................  50 бодова 

б)  састављање одговора на тужбу, приговора  
против платног налога и образложених  
поднесака у којима се одговара на наводе 
приговора  и одговора на тужбу.......... 15 бодова 
ц)   састављање приједлога за повраћај у 
пређашње стање, приједлога за издавање 
привремених мјера............................... 10 бодова 
д)   састављање правних лијекова:  редовних 
правних лијекова против пресуда као и против 
рјешења,  састављање одговора на жалбе и 
ревизија...................................................25 бодова 
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е)   остали поднесци .............……. 10 бодова 
    
 Тарифни број 2.  
 Извршни поступак 

- за састављање приједлога за дозволу 
извршења, приједлога за одређивање  
привремених мјера, приговора против 
рјешење о извршењу и противљењу  
приједлозима за одређивање 
привремених мјера, те одговора на 
приговоре  против рјешења о  
извршењу................................... 10 бодова 

 
Тарифни број 3. 
Ванпарнични поступак 

- За састављање поднесака којима  се 

покреће поступак за диобу заједничке 

имовине или брачне тековине, 

развргнуће заједнице непокретности, 

приједлога за расподјелу накнадно 

пронађене имовине оставиоца, уређење 

међа, састављање правних 

лијекова...................................... 30 бодова 

Тарифни број 4. 
 Земљишно књижни поступак 

- За састављање земљишно књижних 

приједлога код којих се одлучује о упису 

и брисању, предбиљежби и забиљежби 

неког права, састављање правних 

лијекова…...................................15 бодова 

Тарифни број 5. 
 Управни поступак 

- За састављање поднесака  којима се 

покреће управни поступак и састављање 

правних лијекова........................10 бодова 

- Остали поднесци, изјаве и  
пуномоћи ...................................  5 бодова 

Тарифни број 6. 
Управни спорови 

- За састављање тужби.................20 бодова 

Тарифни број 7. 
Састављање  исправа  

- За састављање уговора, тестамената  и  

сл.  ............................................15 бодова 
 

Вриједност бода за пружену правну помоћ 
износи   1,00 КМ. 
 

 

Члан 15. 
        Даном ступањем на снагу ове Одлуке 
престаје да важи Одлука о висини и начину 
плаћања накнаде за пружање правне помоћи 
(„Службени гласник Града Приједора“, број: 8/14 
и 11/17“). 
 

Члан 16. 
         Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику Града 
Приједора“.                                             
   
 

Број: 01-022-129/18 ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор, СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 13.06.2018. године Сеад Јакуповић, с.р. 

 
 
154. 

На основу члана 155. Закона о 
службеницима и намјештеницима у органима 
јединице локалне самоуправе („Службени 
гласник Републике Српске", број: 97/16) члана 39. 
Статута града Приједора („Службени гласник 
града Приједора", број: 12/17) и члана 143. 
Пословника Скупштине града Приједора 
(„Службени гласник  града Приједора“, број: 
2/18), Скупштина града Приједора је на 18. 
сједници одржаној дана 13.06.2018. године   
донијела 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е  
О РАЗРЈЕШЕЊУ ПРЕДСЈЕДНИКА  

И ЧЛАНОВА ОДБОРА ЗА ЖАЛБЕ ГРАДА 
ПРИЈЕДОРА 

 
I 

Разрјешавају се предсједник и чланови 
Одбора за жалбе града Приједора, због истека 
мандата, како слиједи: 
 

1. Панић Пантелија, предсједник 
2. Лукић Младен, члан, 
3. Гајић Лазар, члан. 

 
II 

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

Број: 01-111-159/18 ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор, СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 13.06.2018. године Сеад Јакуповић, с.р. 
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155. 
На основу члана 155. Закона о 

службеницима и намјештеницима у органима 
јединице локалне самоуправе („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 97/16), члана 
39. Статута Града Приједора („Службени гласник 
Града Приједора“, број: 12/17) и члана 143. 
Пословника Скупштине града Приједора 
(„Службени гласник града Приједора“, број: 
2/18), Скупштина града Приједора је  на 18. 
сједници одржаној дана 13.06.2018. године 
донијела 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е  
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ  

ПРЕДСЈЕДНИКА И ЧЛАНОВА ОДБОРА ЗА ЖАЛБЕ 
ГРАДА ПРИЈЕДОРА 

 
I 

Именују се вршиоци дужности предсједника 
и чланова Одбора за жалбе града Приједора, 
како слиједи: 
 

4. Панић Пантелија, предсједник 
5. Лукић Младен, члан, 
6. Гајић Лазар, члан 

 
II 

Предсједник и чланови из тачке I овог 
Рјешења именују се на период до 90 дана. 
 

III 
Ово Рјешење ступа на снагу даном 

објављивања у „Службеном гласнику града 
Приједора“. 
 
 
Број: 01-111-160/18 ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор, СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 13.06.2018. године Сеад Јакуповић, с.р. 
 
 
156. 

На основу члана 155. Закона о 
службеницима и намјештеницима у органима 
јединице локалне самоуправе („Службени 
гласник Републике Српске", број: 97/16), те 
Одлуке о утврђивању критеријума за именовање 
предсједника и чланова Одбора за жалбе града 
Приједора број: 01-22-7/14 („Службени гласник 
града Приједора“, број: 1/14) и члана 39. и 59. 
Статута Града Приједора („Службени гласник 
града Приједора", број: 12/17) и члана 137. 

Пословника Скупштине града Приједора 
(„Службени гласник града Приједора“ број: 2/18), 
Скупштина града Приједора је на 18. сједници 
одржаној дана 13.06.2018. године донијела  

 
 

О Д Л У К У 
о расписивању Јавног конкурса за избор и 

именовање предсједника и чланова Одбора за 
жалбе Града Приједора  

 
I 

Расписује се Јавни конкурс за именовање 
предсједника и чланова Одбора за жалбе Града 
Приједора. 
 

II 
Јавни конкурс из тачке I је саставни дио  

ове Одлуке. 
 

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

 
Број: 01-022-130/18 ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор, СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 13.06.2018. године Сеад Јакуповић, с.р. 

 
 

На основу члана 155. Закона о 
службеницима и намјештеницима у органима 
јединице локалне самоуправе ("Службени 
гласник Републике Српске", број: 97/16), те 
Одлуке о утврђивању критеријума за именовање 
предсједника и чланова Одбора за жалбе града 
Приједора број: 01-22-7/14 („Службени гласник 
града Приједора“, брoj: 1/14) и члана 39. и 59. 
Статута града Приједора („Службени гласник 
града Приједора", број: 12/17), Скупштина Града 
Приједора   објављује 

 
 

Ј А В Н И   К О Н К У Р С 
ЗА ИЗБОР ИМЕНОВАЊЕ ПРЕДСЈЕДНИКА И 

ЧЛАНОВА ОДБОРА ЗА ЖАЛБЕ ГРАДА ПРИЈЕДОРА 
 
I – Скупштина града Приједора расписује Јавни 
конкурс за избор предсједника и 2 (два) члана 
Одбора за жалбе града Приједора.  
II - Опис послова: 
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Одбор за жалбе одлучује у другом степену о 
жалбама учесника Јавног конкурса у поступкку 
запошљавања у Градску управу, о жалбама које 
се односе на статусна питања службеника, као и 
о другим жалбама утврђеним Законом о 
службеницима и намјештеницима у органима 
jединице локалне самоуправе. 
 
III -  Мандат: 
Предсједника и чланове Одбора за жалбе 
именује Скупштина града Приједора након 
спроведеног Јавног конкурса на мандатни 
период од 4 (четири) године,  уз могућност 
поновног избора. 
 
IV - Статус: 
Предсједник и чланови Одбора за жалбе немају 
статус службеника и намјештеника у Градској 
управи. 
Предсједник и чланови Одбора имају право на 
накнаду за рад, чија се висина утврђује одлуком 
Скупштине 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 са звањем - дипломирани правник и 

остварених најмање 240 ECTS бодова, или 
еквивалент 
2.  да има најмање пет година радног искуства у 
траженом степену образовања, 
3. да има положен стручни испит за рад у управи 
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“, број: 41/03), Законом 
о спречавању сукоба интереса у органима власти 
Републике Српске („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 73/08) и другим законима. 
 
VIII - Потребна документа: 
Кандидати достављају пријаву у којој ће 
назначити за коју од позиција се пријављују 
(предсједника или члана Одбора или за обје 
позиције). 
Уз пријаву на Конкурс кандидати су дужни 
приложити доказе о испуњавању општих и 
посебних услова, у оригиналу или овјереној 
копији: 
1. Увјерење о држављанству (не старије од шест 
мјесеци), 
2. Извод из матичне књиге рођених, 
3. Љекарско увјерење о општој здравственој 
способности (не старије од шест мјесеци), 
4. 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), 
5. Увјерење да се против кандидата  не води 
кривични поступак (не старије од три мјесеца), 
6. 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, 
7. Својеручно потписану и од надлежног органа 
овјерену изјаву да се на њега не односе одредбе 
члана IX став 1. Устава БиХ, 
8. својеручно потписану и од надлежног органа 
овјерену изјаву о непостојању сукоба интереса,  
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9. диплому о завршеном четворогодишњем 
студију са звањем дипломирани правник или 
завршеним првим циклусом студија- 
дипломирани правник са оствареним најмање 
240 ECTS бодова, или еквивалент, 
10. потврду о радном искуству у траженом 
степену образовања, 
11. увјерење о положеном стручном испиту за 
рад у органима управе или положеном 
правосудном испиту, 
12. биографију о кретању у служби, 
13. 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  
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 
обавјештени, на адресу коју су означили у 
пријави.  
Поступак именовања предсједника и чланова 
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 гласник Босне и Херцеговине“, број: 
49/06 и 76/11). Све остале информације су јавне 
и доступне. 
 
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 број: 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“. 

 
 

 
Број: 01-022-130/18 ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор, СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 13.06.2018. године Сеад Јакуповић, с.р. 
      
   
 
157.     

На основу члана 155. став 3. Закона о 
службеницима и намјештеницима у органима 
јединице локалне самоуправе („Службени 
гласник Републике Српске", број: 97/16) члана 39. 
Статута града Приједора („Службени гласник 
Града Приједора", број: 12/17) и члана 143. 
Пословника Скупштине града Приједора 
(„Службени гласник  града Приједора“, број: 
2/18), Скупштина града Приједора  је на 18. 
сједници одржаној дана 13.06.2018. године  
донијела 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е  
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР И 

ИМЕНОВАЊЕ ПРЕДСЈЕДНИКА И ЧЛАНОВА 
ОДБОРА ЗА ЖАЛБЕ ГРАДА ПРИЈЕДОРА 

 
I 

       У Комисију за избор предсједника и два 
члана Одбора за жалбе Града Приједора 
именују се:  
 
1. Нада Ђаковић, предсједник - са листе 

стручњака, 
2. Владо Рељић, члан - са листе стручњака, 
3. Миленко Пузигаћа, члан - са листе стручњака, 
4. Јефа Керановић, члан - службеник са 

професионалним искуством из Градске управе, 
5. Суада Колонић, члан - службеник са 

професионалним искуством из Градске управе. 
 

II 
 Задатак Комисије регулисан је чланом 
155. Закона о службеницима и намјештеницима 
у органима јединице локалне самоуправе 
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(„Службени гласник Републике Српске“, број: 
97/16). 

III 
Накнада за рад чланова Комисије 

утврдиће  се посебним актом. 
 

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

Број: 01-111-161/18 ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор, СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 13.06.2018. године Сеад Јакуповић, с.р. 

 

 

158. 

На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16), члана 39. Статута града  

Приједора  ("Службени гласник града 

Приједора", број: 12/17) и члана 142. Пословника 

Скупштине града  Приједора  ("Службени гласник 

града Приједора“ број: 2/18), разматрајући 

Извјештај о раду ЈУ Спортска дворана „Младост“ 

Приједор за 2017. годину, Скупштина града 

Приједора је на 18. сједници одржаној дана 

13.06.2018.године, донијела  

 
З А К Љ У Ч А К 

о усвајању  Извјештајa о раду ЈУ Спортска 
дворана „Младост“ Приједор за 2017. годину 

 

 

1. Скупштина Града Приједора усваја  
Извјештај о раду ЈУ Спортска дворана 
„Младост“ Приједор за 2017. годину. 

 

 
2. Овај Закључак ступа на снагу осмог дана од  

дана објављивања у „Службеном гласнику 

града Приједора“. 

 

 

Број: 01-022-131/18 ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор, СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 13.06.2018. године Сеад Јакуповић, с.р. 
 
 

159. 
На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16), члана 39. Статута града  

Приједора  ("Службени гласник града 

Приједора", број: 12/17) и члана 142. Пословника 

Скупштине града  Приједора  ("Службени гласник 

града Приједора“ број: 2/18), разматрајући 

Извјештај о остваривању годишњег Плана 

имплементације интегралне стратегије развоја 

града Приједора (2014-2024) за 2017. годину, 

Скупштина града Приједора је на 18. сједници 

одржаној дана 13.06.2018.године, донијела  

 
З А К Љ У Ч А К 

о усвајању  Извјештајa о остваривању годишњег 
Плана имплементације интегралне стратегије 
развоја града Приједора (2014-2024) за 2017. 

годину 
 

1. Скупштина Града Приједора усваја  
Извјештај о остваривању годишњег Плана 
имплементације интегралне стратегије 
развоја града Приједора (2014-2024) за 2017. 
годину. 
 

2. Овај Закључак ступа на снагу осмог дана од  

дана објављивања у „Службеном гласнику 

града Приједора“. 

 

 

Број: 01-022-132/18 ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор, СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 13.06.2018. године Сеад Јакуповић, с.р. 

 

 
160. 

На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16), члана 39. Статута града  

Приједора  ("Службени гласник града 

Приједора", број: 12/17) и члана 142. Пословника 

Скупштине града  Приједора  ("Службени гласник 

града Приједора“ број: 2/18), разматрајући 

Информацију о раду и утрошку средстава 

спортских клубова у 2017. години, Скупштина 

града Приједора је на 18. сједници одржаној 

дана 13.06.2018.године, донијела  
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З А К Љ У Ч А К 
о усвајању  Информацијe о раду и утрошку 

средстава спортских клубова у 2017. години 
 

 

1. Скупштина Града Приједора усваја  
Информацију о раду и утрошку средстава 
спортских клубова у 2017. години. 
 

 
2. Овај Закључак ступа на снагу осмог дана од  

дана објављивања у „Службеном гласнику 

града Приједора“. 

 

 

Број: 01-022-133/18 ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор, СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 13.06.2018. године Сеад Јакуповић, с.р. 

 

161. 
На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16), члана 39. Статута града  

Приједора  ("Службени гласник града 

Приједора", број: 12/17) и члана 142. Пословника 

Скупштине града  Приједора  ("Службени гласник 

града Приједора“ број: 2/18), разматрајући 

Информацију о раду и утрошку средстава 

спортских клубова у 2017. години, Скупштина 

града Приједора је на 18. сједници одржаној 

дана 13.06.2018.године, донијела  

 
З А К Љ У Ч А К 

о обавези достављања годишњих извјештаја за 
спортске клубове који се суфинансирају из 

буџета града Приједора 
 

1.  Спортски клубови са подручја Града 

Приједора који се суфинансирају из буџета 

Града Приједора обавезни су сваке године 

доставити изјештај о раду, план рада за 

наредну годину, финансијски извјештај (само 

за финансијска средства дозначена од стране 

Градске управе) и финансијски план за 

наредну годину, до краја календарске године. 

 

2. Спортским клубовима који не доставе на 

вријеме тражене извјештаје биће  

обустављено суфинансирање из градског 

буџета до достављања тражених извјештаја. 

 
3. Овај Закључак ступа на снагу осмог дана од  

дана објављивања у „Службеном гласнику 

града Приједора“. 

 

 

Број: 01-022-134/18 ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор, СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 13.06.2018. године Сеад Јакуповић, с.р. 

 

162. 
На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16), члана 39. Статута града  

Приједора  ("Службени гласник града 

Приједора", број: 12/17) и члана 142. Пословника 

Скупштине града  Приједора  ("Службени гласник 

града Приједора“ број: 2/18), разматрајући 

Информацију о раду Савјета мјесних заједница у 

2017. години, Скупштина града Приједора је на 

18. сједници одржаној дана 13.06.2018.године, 

донијела  

 
З А К Љ У Ч А К 

о усвајању  Информације о раду Савјета мјесних 
заједница у 2017. години 

 

 

1. Скупштина Града Приједора усваја  
Информацију о раду Савјета мјесних 
заједница у 2017. години. 
 

2. Овај Закључак ступа на снагу осмог дана од  

дана објављивања у „Службеном гласнику 

града Приједора“. 

 

 

Број: 01-022-135/18 ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор, СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 13.06.2018. године Сеад Јакуповић, с.р. 
 
 
163. 

На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16), члана 39. Статута града  
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Приједора  ("Службени гласник града 

Приједора", број: 12/17) и члана 142. Пословника 

Скупштине града  Приједора  ("Службени гласник 

града Приједора“ број: 2/18), разматрајући 

Информацију о одржаној радионици на тему 

„Организација обављања водних услуга на нивоу 

града Приједор“, Скупштина града Приједора је 

на 18. сједници одржаној дана 

13.06.2018.године, донијела  

 
 

З А К Љ У Ч А К 
о усвајању  Информације о одржаној радионици 
на тему „Организација обављања водних услуга 

на нивоу града Приједор“ 
 

 

1. Скупштина Града Приједора усваја  
Информацију о одржаној радионици на тему 
„Организација обављања водних услуга на 
нивоу града Приједор“. 
 

 
2. Овај Закључак ступа на снагу осмог дана од  

дана објављивања у „Службеном гласнику 

града Приједора“. 

 

 

 

Број: 01-022-136/18 ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор, СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 13.06.2018. године Сеад Јакуповић, с.р. 

 

 
164. 
РЕФЕРАТИ ИЗ ИМОВИНСКО – ПРАВНЕ ОБЛАСТИ 
 
 На основу одредаба члана 39. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16), члана 39. 
Статута Града Приједорa („Службени гласник 
Града Приједорa“, број: 12/17), члана 137. 
Пословника Скупштине Града Приједорa 
(„Службени гласник Града Приједорa“, број: 
2/18) и члана 348. Закона о стварним правима 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 
124/08, 58/09, 95/11 и 60/15), Скупштина Града 
Приједора на 18. сједници, одржаној дана 
13.06.2018. године,  донијела је 

ОДЛУКУ 
о продаји грађевинског земљишта путем 

непосредне погодбе 
 
I 

Oдобрава се  продаја  непосредном 
погодбом, по тржишној цијени, у сврху 
формирања грађевинске парцеле за редовну 
употребу објекта, предложена од стране Карагић 
Ајдина и Лончаревић, рођ.Карагић Азре из 
Приједора и то грађевинског земљишта које је 
означено као: 

  
            Према подацима земљишне књиге - 
грунтовнице : 

- к.п.бр. 4/746, Ограда, ораница у 
површини од 38 m2, к.о. СП Приједор, 
уписана као власништво Града Приједор. 
Према подацима катастарског операта 
земљишта: 

- к.п.бр.1166 к.о.Приједор I и исте су 
уписане као посјед на име Карагић 
(Дервиш) Ајдина са1/2 дијела и 
Лончаревић, рођ. Карагић Азре са 1/2 
дијела. 

 
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, 95/11 и 60/15), закључи 
купопродајни уговор о продаји земљишта 
описаног у тачки I  ове одлуке, по цијени од 3.724 
КМ, утврђеној у Извјештају о процјени тржишне и 
грађевинске вриједности некретнина, урађеним 
од стране овлаштеног вјештака грађевинске-
архитектонске струке.   
 

III 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику Града 
Приједорa“. 
 
 
 
Број: 01-022-137/18 ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор, СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 13.06.2018. године Сеад Јакуповић, с.р. 
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* *  * 
На основу одредаба члана 39. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16), члана 39. 
Статута Града Приједорa („Службени гласник 
Града Приједорa“, број: 12/17), члана 137. 
Пословника Скупштине Града Приједорa 
(„Службени гласник Града Приједорa“, број: 
2/18) и члана 348. Закона о стварним правима 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 
124/08, 58/09, 95/11 и 60/15), Скупштина Града 
Приједора на 18. сједници, одржаној дана 
13.06.2018. године,  донијела је 

 
 

ОДЛУКУ 
о продаји грађевинског земљишта путем 

непосредне погодбе 
 
I 

Одобрава се  продаја  непосредном 
погодбом, по тржишној цијени, у сврху 
формирања грађевинске парцеле за редовну 
употребу објекта, предложена од стране „Мтел“ 
а.д. Бања Лука, и то грађевинског земљишта које 
је означено као: 

  
            Према подацима катастарског операта 
земљишта: 

 
-к.п.бр. 1861/22, ул. Краља Петра I, 
двориште, у површини од 6 m2, уписана у 
посједовни лист број 3039/260 К.О. 
Приједор 1, као посјед Града Приједор са 
дијелом 1/1, и 
-к.п.бр. 5704/9, ул. С. Аљендеа, улица, у 
површини од 5 m2, К.О. Приједор 1, 
уписана као посјед Града Приједор са 
дијелом 1/1. 

 
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, 95/11 и 60/15), закључи 
купопродајни уговор са „Мтел“ а.д. Бања Лука, о 
продаји земљишта описаног у тачки I ове одлуке, 
по цијени од 10.296,00 КМ, утврђеној у 
Извјештају о процјени тржишне и грађевинске 
вриједности некретнина, урађеним од стране 

овлаштеног вјештака грађевинске-архитектонске 
струке.   
 

III 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику Града 
Приједорa“. 

 
 
Број: 01-022-138/18 ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор, СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 13.06.2018. године Сеад Јакуповић, с.р. 
 
 

* *  * 
 На основу одредаба члана 39. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16), члана 39. 
Статута Града Приједорa („Службени гласник 
Града Приједор“, број: 12/17), члана 137. 
Пословника Скупштине Града Приједорa 
(„Службени гласник Града Приједорa“, број: 
2/18) и члана 13. Закона о узурпацији („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 70/06), 
Скупштина Града Приједор на 18. сједници, 
одржаној дана 13.06.2018. године,  донијела је 
 
 

ОДЛУКУ 
о утврђивању губитка статуса добро у општој 

употреби – путеви 
 

I 
Утврђује се да је изгубило статус 

непокретности у општој употреби – путеви, 
сљедеће земљиште: 

Према подацима катастарског операта 
земљишта, предметна некретнина је означена 
са: 

-  к.п.бр. 5704/9, ул. С. Аљендеа, улица, у 
површини од 5 m2, уписана у посједовни 
лист број 845/126 К.О. Приједор 1, као 
добро у општој употреби – путеви. 
 

II 
             У катастарском операту земљишта, у 
пл.бр. 845/126 К.О. Приједор 1, брисаће се 
извршени упис на земљишту из тачке I ове одлуке 
као добро у општој употреби – путеви, а 
наведено земљиште ће се уписати као посјед 
Града Приједор.   
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III 
             Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику Града 
Приједорa“. 
 
 
Број: 01-022-139/18 ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор, СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 13.06.2018. године Сеад Јакуповић, с.р. 
 
 

* *  * 
 На основу одредаба члана 39. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“ број: 97/16), члана 39. Статута 
Града Приједорa („Службени гласник Града 
Приједорa“, број: 12/17), члана 137. Пословника 
Скупштине Града Приједорa („Службени гласник 
Града Приједорa“, број: 2/18) и члана 348. Закона 
о стварним правима („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 124/08, 58/09, 95/11 и 
60/15), Скупштина Града Приједора на 18. 
сједници, одржаној дана 13.06.2018. године, 
донијела је 
 

ОДЛУКУ 
о замјени непокретности 

 
I 

             Даје се сагласност на замјену некретнина 
између Града Приједор и Врабац рођ. Дошен 
Гине из Приједора, ради рјешавања имовинско-
правних односа на предметним парцелама, који 
уговор ће се закључити на следећи начин: 
 

             1. Уговарач Град Приједор даје Врабац 
рођ. Дошен Гини из Приједора следеће 
непокретности:  
 

            Према подацима земљишнокњижног 
операта земљишта, означене са:  

- к.п.бр. 732/218, Тополик, ораница, у 
површини од 230 m2, К.О. СП Приједор, 
уписана као својина Града Приједор са 
дијелом 1/1. 
 

            Према подацима катастарског операта 
земљишта, означене са:  

- к.п.бр. 5174/50, Свале, земљиште уз 
пословну зграду, у површини од 230 m2, 
уписана у посједовни лист број 3064/923, 
К.О. Приједор 2, као посјед Града 
Приједор са дијелом 1/1. 

 

             2. Уговарач Врабац рођ. Дошен Гина из 
Приједора даје Граду Приједор сљедећу 
непокретност:  
 

            Према подацима земљишнокњижног 
операта земљишта, означене са:  

- к.п.бр. 731/982, Свале, градилиште, у 
површини од 230 m2, уписана у 
земљишнокњижни уложак број 7032, 
К.О. СП Приједор, као својина Врабац 
рођ. Дошен Гина са дијелом 1/1. 

 

            Према подацима катастарског операта 
земљишта, означене са:  

- к.п.бр. 5174/51, Свале, градилиште, у 
површини од 230 m2, уписана у 
посједовни лист број 5067/6, К.О. 
Приједор 2, као посјед Врабац Мирка 
Гина рођ. Дошен са дијелом 1/1. 

   
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, 95/11 и 60/15), закључи 
уговор о замјени непокретности описаних у тачки 
I  ове одлуке са Врабац рођ. Дошен Гином из 
Приједора, по цијени утврђеној у Извјештају о 
процјени тржишне и грађевинске вриједности 
некретнина број 26/18, урађеним од стране 
овлаштеног вјештака грађевинске-архитектонске 
струке.   

III 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику Града 
Приједора“. 
 
 

Број: 01-022-140/18 ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор, СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 13.06.2018. године Сеад Јакуповић, с.р. 

 
 

* *  * 
 На основу одредаба члана 39. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16), члана 39. 
Статута Града Приједорa („Службени гласник 
Града Приједорa“, број: 12/17) и члана 137. 
Пословника Скупштине Града Приједорa 
(„Службени гласник Града Приједорa“, број: 
2/18), Скупштина Града Приједорa на 18. 
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сједници, одржаној дана 13.06.2018. године,  
донијела је 
 

ОДЛУКУ 
о преносу права на непокретностима без 

накнаде 
 
I 

Oдобрава се пренос права на 
непокретностима, без накнаде, у сврху 
формирања грађевиснких парцела, односно 
омогућавања легализације бесправно 
иизграђеног објекта и наставка започете градње, 
на непокретностима означеним као:  

 
Према подацима земљишнокњижног 

операта земљишта, означене са:  
- к.п.бр. 732/218, Тополик, ораница, у 

површини од 230 m2, уписана у 
земљишнокњижни уложак број  1395 К.О. 
СП Приједор као државна својина са 
правом кориштења у корист ЈП „Завод за 
изградњу града“ Приједор. 
 
Према подацима катастарског операта 

земљишта, означене са:  
- к.п.бр. 5174/50, Свале, земљиште уз 

пословну зграду, у површини од 230 m2, 
уписана у посједовни лист број 3064/923, 
К.О. Приједор 2, као посјед Града 
Приједор са дијелом 1/1. 
 

II 
Даје се сагласност Градоначелнику Града 

Приједор да у циљу регулисања међусобних 
права и обавеза уговорних страна закључи 
уговор са ЈП „Завод за изградњу града“ Приједор, 
о преносу права на непокретностима, на 
некретнинама прецизираним у тачки I ове 
одлуке, без накнаде. 
 

 III 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику Града 
Приједорa“. 

 
 
 

Број: 01-022-141/18 ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор, СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 13.06.2018. године Сеад Јакуповић, с.р. 

 
 

АКТИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
 
33. 
 На основу члана 82. став 3. Закона о 
локалној самоуправи ("Службени гласник 
Републике Српске", број: 97/16), и члана 89. 
Статута града Приједора ("Службени гласник 
града Приједора", број:12/17), 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 
2018.години.  
        

II 
Планом буџета за 2018.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 
2018.години и биће уплаћена на жиро рачун 
Удружења пензионера града Приједор, број: 
5520210002078229, отворен код Hipo Alpe Adria 
Bank. 

  
III 

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

 
 

IV 
 Ова одлука ступа на снагу даном 
доношења, а  објавиће се  у "Службеном гласнику 
града Приједора".   
 
 

Број: 02- 40-276-1/18 ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Приједор, Миленко Ђаковић, с.р. 
Датум: 10.05.2018. год.  

 
 
34. 

На основу члана 82. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник Републике 
Српске", број: 97/16) и члана 89. Статута града 
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Приједора ("Службени гласник града Приједора", 
број: 12/17), 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 2018. 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, са 
позиције број 18, потрошачка јединица 
00740123, економски код 415200 – Грантови у 
земљи -Учешће у финансирању јавних медија, на 
жиро рачун број: 562-007-00002639-92, отворен 
код НЛБ 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- 40-1427/18 ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Приједор, Миленко Ђаковић, с.р. 
Датум: 28.05.2018. год.  

 
 
35.              

На основу члана  8. став 2. алинеја 3. 
Правилника о организовању Књижевних сусрета 
на Козари („Службени гласник Града Приједор“, 
број: 7/18) Градоначелник Града Приједор,   
доноси  

ПРАВИЛНИК 
О ИЗДАВАЧКОЈ ДЈЕЛАТНОСТИ 

„КЊИЖЕВНИХ СУСРЕТА НА КОЗАРИ“ 
 

Члан 1. 
              (1)Овим правилником се уређује 
издавачка дјелатност као једна од посебних 
програмских активности  „Књижевних сусрета на 
Козари“, у даљем тексту Сусрета. 
 

Члан 2. 
              (1)Основни циљеви издавачке 
дјелатности Сусрета су издавање дјела 
добитника награда и учесника Сусрета,  како би 

се оставио траг у историји књижевности о 
постојању и активностима Сусрета, промовисање 
младих као и већ афирмисаних  стваралаца са 
подручја Града Приједор. 
 

Члан 3. 
               (1)Званични издавач „Књижевних 
сусрета на Козари“ је Народна библиотека 
„Ћирило и Методије“ Приједор (у даљњем тексту 
Издавач). 
               (2)Обавеза Издавача је да обезбиједи 
ЦИП број и, уз помоћ  Одјељења за друштвене 
дјелатности Градске управе, од аутора или 
власника права, добије уступање без накнаде, 
ауторских права за једнократно издавање дјела 
те, у сарадњи са Уређивачким одбором, 
организује промоције објављених дјела. 
 

Члан 4. 
               (1)Активности из области издавачке 
дјелатности Сусрета проводи Уређивачки одбор 
који броји  пет чланова.  
                (2)На челу Уређивачког одбора налази се 
уредник, а Одбор чине три стручњака из области 
књижевности и по један представник Издавача и 
Организационог одбора Сусрета. 
                (3)Уређивачки одбор и уредника 
именује предсједник Организационог одбора 
Сусрета на приједлог Организационог одбора 
Сусрета. 
                (4)Уредник издавачке дјелатности 
сусрета је по функцији члан Организационог 
одбора Сусрета. 
               (5)Мандат Уређивачког одбора и 
уредника је четири године са могућношћу 
поновног мандата. 
                (6)Чланство у Одбору може престати и 
прије истека мандата због неактивности члана, 
непоштовања и непровођења одлука 
Организационог одбора Сусрета или на лични 
захтјев члана. 
 

Члан 5. 
            (1)Уређивачки одбор обавља сљедеће 
послове: 
- Предлаже Организационом одбору Сусрета 

годишњи издавачки план и трошковник; 
- Подноси Организационом одбору Сусрета 

извјештај о своме раду и утрошеним 
средствима; 

- Обавља све уређивачке послове 
(обезбјеђује рецензенте, писце предговора 
или поговора, биографија и библиографија 
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аутора као и осталих прилога који књигу 
чине научно вреднијом); 

- Одређује уредника који ће извршити избор 
дјела за књигу добитника награде 
„Књижевни вијенац Козаре“ и 

- Проналази дизајнера који ће израдити 
графичко рјешење изгледа комплетне 
Библиотеке и подноси га на усвајање 
Организационом одбору Сусрета. 

 

Члан 6. 
            (1)Основни програм издавачке 
дјелатности Сусрета огледа се у издавању 
Библиотеке „Књижевни сусрети на Козари“ која 
би се састојала од три кола: 

- „Овјенчани“- добитници награда Сусрета 
- „Трагови“ – учесници Сусрета 
- „Свједочења“ – посебна издања. 

 

Члан 7. 
            (1)У колу „Овјенчани“ објављују се 
изабрана дјела добитника награда Сусрета 
„Књижевни вијенац Козаре“ и „Скендер 
Куленовић“. 
            (2)У колу „Трагови“ објављује се избор 
пјесама или краћих прозних дјела свих учесника 
Сусрета, у облику антологија везаних за 
одређене временске периоде. 
            (3)У колу „Свједочења“ објављују се 
посебна тематска издања везане за годишњице 
сусрета и аутора и савремене или теме из 
историје књижевности. 
 

Члан 8. 
             (1)Све књиге у Библиотеци „Књижевни 
сусрети на Козари“ штампају се у тиражу, не 
мањем, од 200 комада. 
            (2)Графичко рјешење треба да садржи 
препознатљиве симболе Сусрета и Библиотеке 
Књижевних сусрета на Козари.  
            (3)Рјешења сваког појединачног кола су у 
различитим бојама, али са истим симболима из 
става 2. овог члана. 
            (4)Књиге из члана 7. овог правилника 
израђују се као шивана књига са тврдим повезом. 
 

Члан 9. 
             (1)Дјела из кола „Овјенчани“ издају  се 
тако да се сваке године објављује књига 
актуелног добитника награде и једна са почетка 
додјељивања награда „Књижевних сусрета на 
Козари“, почев од првог добитника Бранка 
Ћопића. У случају већег прилива донаторских 

средстава, у једној години се може издати више 
књига из овог Кола. 
            (2)Дјела из кола „Трагови“ издају се у 
динамици једна књига годишње. 
            (3)Дјела из кола „Свједочења“ издају се 
периодично, у зависности од избора тема и 
прилива средстава.  

 

Члан 10. 
            (1)Финансирање издања Библиотеке 
Књижевних сусрета на Козари врши се из 
буџетских средстава Града Приједор 
намијењених за издавачку дјелатност Сусрета, те 
спонзорских и донаторских прилога. 
                        

Члан 11. 
            (1)Измјене и допуне овог правилника 
доноси Градоначелник на приједлог  
Организационог одбора. 
 

Члан 12. 
            (1) Овај правилник ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у „Службеном 
гласнику Града Приједор“.  
 
 

Број: 02-6-3/18  ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Приједор, Миленко Ђаковић, с.р. 
Датум: 29.05.2018. год. Предсједник 

Организационог одбора 
 
36. 

На основу члана 8. став 2. алинеја 3. 
Правилника о организовању Књижевних сусрета 
на Козари („Службени гласник Града Приједор“, 
број: 7/18), Градоначелник Града Приједор,   
доноси 

ПРАВИЛНИК 
О НАГРАДАМА 

„КЊИЖЕВНИХ СУСРЕТА НА КОЗАРИ“ 
                           

Члан 1. 
              (1)Овим правилником регулише се назив 
и облик награда, мјесто и начин њиховог 
уручења, услови које морају испуњавати 
добитници те начин доношења одлука о 
додјељивању награда Књижевних сусрета на 
Козари. 

Члан 2. 
              (1)„Књижевни сусрети на Козари“ 
традиционално додјељују двије награде: 

-  „Књижевни вијенац Козаре“ и 
-  „Скендер Куленовић“. 
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Члан 3. 

              (1) Награда „Књижевни вијенац Козаре“ 
додјељује се сваке треће године за животно 
дјело, односно за укупни допринос српској 
књижевности. 
              (2)Награда се састоји од Повеље 
„Књижевни вијенац Козаре“ и новчаног износа 
од  5.000,00 КМ (2.500,00 евра). 
 

Члан 4. 
            (1)Награда „Скендер Куленовић“ 
додјељује се сваке године, осим у години када се 
додјељује „Књижевни вијенац Козаре“, за нову 
књигу поезије објављену у претходној години.  
            (2)У години када се додјељује Награда 
„Књижевни вијенац Козаре“, за Награду 
„Скендер Куленовић“ конкуришу књиге које су 
објављене у посљедње двије године. 
            (3)Награда се састоји од Повеље „Скендер 
Куленовић“ и новчаног износа од 3.000,00 км 
(1.500,00 евра). 
            (4)Добитник ове награде обавезан је 
уступити, без накнаде, ауторско право за 
једнократно издавање награђене књиге у 
Библиотеци „Књижевни сусрети на Козари“, у 
колу „Овјенчани“. 
 

Члан 5. 
            (1)Организациони одбор је раније усвојио 
облик и текст повеља за награде Сусрета, а дјело 
су  академског сликара Зорана Совиља из 
Београда. 

Члан 6. 
          (1)Повеље награда „Књижевних сусрета на 
Козари“ додјељује Град Приједор, а уручују се 
добитницима у оквиру свечаног отварања 
Сусрета у Позоришту Приједор, а уручује их 
предсједник Организационог одбора Сусрета. 
          (2)Новчани дио награда традиционално 
додјељује спонзор награда, а доказ о уплати 
спонзор уручује  добитницима на Централној 
књижевној манифестацији која се одржава на 
Мраковици. 
          (3)Новчани износ награде уплаћује се на 
рачун добитника, најкасније петнаест дана од 
уручења повеља. 
 

Члан 7. 
           (1)Награде „Књижевни вијенац Козаре“ и 
„Скендер Куленовић“ додјељују се писцима чије 
дјело припада српској књижевности. 

           (2)Изузетно, награде се могу додијелити и 
писцима који не припадају корпусу српске 
књижевности, а који су освједочени пријатељи 
српског народа и који су дали допринос српској 
књижевности и култури. 
 

Члан 8. 
           (1)Одлуку о додјели награда „Књижевних 
сусрета на Козари“ доноси Жири за додјелу 
награда „Књижевних сусрета на Козари“ 
састављен од три (3) члана који одлуке доноси 
већином гласова. 
           (2)Жири за додјелу награда Сусрета, као и 
његовог предсједника, именује Организациони 
одбор Сусрета, на првој редовној сједници. 
           (3)Жири се бира из редова књижевника те 
професора и научних радника из области 
књижевности. 

Члан 9. 
          (1)Одлуку о додјели награда, Жири 
презентује на верификацију Организационом 
одбору Сусрета на редовној сједници Одбора 
која се одржава у првој половини септембра.     
          (2)Образложење о додјели награда 
презентује предсједник Жирија.  
          (3)Након верификације на Организационом 
одбору, исти дан, на конференцији за медије, 
одлука Жирија се саопштава јавности. 
 

Члан 10. 
         (1)У доношењу одлука Жири ради 
самостално на основу својих научних, 
умјетничких, естетских и моралних начела, уз 
поштовање правилника Сусрета и придржавање 
принципа праведности и непристрасности. 
         (2)Жири за додјелу награда „Књижевних 
сусрета“ састаје се у Приједору најмање два пута: 
на првој, конститутивној сједници  Жири се 
договара о начину рада, а на другој сједници 
доноси коначну одлуку о додјели награда. 
         (3)Између ових сједница Жири комуницира 
електронским путем. 
         (4)До краја јуна мјесеца, Жири је обавезан 
саопштити ужи избор кандидата за награде. 
         (5)Уз одлуку о додјели награда Жири је 
дужан написати образложење о додјели награда 
којег потписује предсједник Жирија. 
        (6)Организатор задржава право 
објављивања образложења Жирија у 
публикацијама Књижевних Сусрета на Козари. 
        (7)Жири у пуном саставу присуствује 
одржавању завршних манифестација Сусрета, а 
прије уручења награда, на свечаном отварању 
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Сусрета, предсједник Жирија чита саопштење о 
додјели награда. 
       (8)Чланови Жирија, у договору са 
организатором, дужни су присуствовати 
конференцијама за медије. 
       (9)За свој рад чланови Жирија добијају 
одређену новчану накнаду коју утврђује 
Организациони одбор сваке године, у складу са 
финанјсијским пројекцијама Сусрета. 
      (10)Новчана накнада члановима Жирија се 
исплаћује жиралним путем, најкасније осам дана 
од завршетка Сусрета, а на основу претходно 
потписаног уговора са Организатором. 
 

Члан 11. 
       (1)Ступањем на снагу овог правилника 
престаје да важи Правилник о наградама 
Књижевних сусрета на Козари , број: 02-6-3-1/16 
од 22.02.2016. године. 
 

Члан 12. 
       (1)Измјене и допуне овог правилника доноси 
Градоначелник на основу приједлога 
Организационог одбора Сусрета. 
 

Члан 13. 
       (1)Овај правилник ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у „Службеном гласнику 
Града Приједор“. 
 

Број: 02-6-2/18  ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Приједор, Миленко Ђаковић, с.р. 
Датум: 29.05.2018. год. Предсједник 

Организационог одбора 
 
37.                                                                                  

На основу члана 82. став 3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број 97/16), чланa 89. Статута 
Града Приједора („Службени гласник Града 
Приједора“, број: 12/17), а у вези са чланом 11. 
Закона о социјалној заштити („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 37/12 и 90/16), 
Градоначелник Приједора,   доноси 
 

П Р А В И Л Н И К 
о условима, начину и поступку додјеле 
једнократне новчане помоћи социјално 

угроженим грађанима из средстава буџета 
 

Члан 1. 
Овим правилником утврђују се услови, начин и 
поступак за додјелу једнократне новчане помоћи 

социјално угроженим грађанима Приједора из 
средстава предвиђених буџетом града Приједор.  
 

Члан 2. 
Једнократна новчана помоћ се додјељује у 
случају стања тренутне социјалне угрожености и 
када су исцрпљене могућности у другим 
институцијама надлежним за ову врсту помоћи, а 
након проведеног поступка.  
Приоритет код остваривања ове врсте помоћи 
имају корисници из члана 22. Закона о социјалној 
заштити („Службени гласник Републике Српске“ 
бр. 37/12 и 90/16). 
  

Члан 3. 
Једнократна новчана помоћ додјељује се 
појединцима и породицама који се налазе у 
стању из члана 2. овог правилника на основу 
поднесеног захтјева.  
Захтјев се подноси путем Пријемне канцеларије 
Градоначелнику.  
 

Члан 4. 
Услови за остваривање помоћи појединца или 
породице су сљедећи и примјењују се 
кумулативно:  
- пребивалиште или боравиште на подручју града 
Приједор у последњих шест мјесеци;  
- изузетно тешке тренутне животне околности, а 
које подразумјевају стање социјалне нужде, 
задовољавање основних животних потреба, 
несретан случај у породици, велика штета у 
породичном домаћинству настала због несреће 
или елементарне непогоде, тешке болести 
(леукемија, малигне болести, аутизам...) и друге 
непредвидиве околности.  
 

Члан 5. 
Појединац или породица по истом основу може 
остварити помоћ у највишем износу од 1.500,00 
КМ уопште.  
Појединац или породица може ову врсту помоћи 
остварити највише два пута годишње по 
различитим основама.  
 

Члан 6. 
Помоћ се остварује на основу захтјева корисника 
и припадајуће документације којим се доказује 
постојање услова за остваривање помоћи по 
овом правилнику.  
 
Документацију из става 1. чине:  
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- фотокопија личне карте подносиоца захтјева 
или увјерење о пребивалишту,  

- фотокопија текућег рачуна,  

- доказ о броју чланова породичног домаћинства 
(кућна листа),  

- фотокопија мјесечних одрезака личних 
примања (плате, пензије, помоћи за 
уздржавање, накнада са завода за 
запошљавање) или изјава са пуном 
материјалном 

  одговорношћу да не остварује наведене 
приходе ни по ком основу,  

- доказ о незапослености подносиоца захтјева и 
чланова домаћинства, уколико су незапослени,  

- документација која доказује наводе из захтјева 
(нпр. лијечничка документација, извод из 
матичне књиге умрлих, записник надлежног 
органа о догађају).  
 

Члан 7. 
Захтјеве за додијелу једнократне новчане 
помоћи за социјално угрожена лица, разматра 
Комисија за додијелу једнократне помоћи (у 
даљем тексту: Комисија)  
Комисију именује Градоначелник.  
Комисија се састоји од три члана (предсједник и 
два члана).  
 

Члан 8. 
Административно-техничке послове по 
захтјевима за једнократне помоћи обављаће 
Кабинет Градоначелника.  

 
Члан 9. 

На приједлог Комисије, Градоначелник доноси 
закључак којим се одобрава исплата једнократне 
новчане помоћи.  
О извршењу донесеног закључка стараће се 
Одјељење за финансије.  
 

Члан 10. 
Правилник се примјењује уз средства одобрена 
Буџетом Града Приједора за ове намјене. 
  

Члан 11. 
Ступањем на снагу овог правилника престаје да 
важи Правилник о условима, начину и поступку 
додјеле једнократне новчане помоћи социјално 
угроженим грађанима из средстава буџета, број: 
02-40-71/15 од 02.02.2015. године.  
 

 
 

Члан 12. 
Правилник ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику Града 
Приједор“  
 

Број: 02-40-1529/18 ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Приједор, Миленко Ђаковић, с.р. 
Датум: 01.06.2018. год.  

 

 
38. 
 На основу члана 59. Закона о ловству 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 
60/09 и 50/13), члана 82. став  3. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број 97/16) и члана 89. 
Статута Града Приједора („Службени гласник 
Града Приједора“, број: 12/17), градоначелник 
Приједора, доноси: 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о именовању Комисије за утврђивање узрока 

штете и процјену вриједности штете причињене 
од дивљачи  на пољопривредним усјевима 

 
I 

Именује се Комисија за за утврђивање 
узрока штете и процјену вриједности штете 
причињене од дивљачи  на пољопривредним 
усјевима, у следећем саставу: 

1. Новак Анђић, предсједник, 
2. Лазо Марчетић, члан, 
3. Весна Вучета, члан, 
4. Младен Здјелар, члан, 
5. Жељко Ступар, члан и 
6. Милан Бецнер, члан. 

II 
 Комисија ради у трочланом саставу 
(предсједник и 2 члана). За сваки појединачни 
захтјев, предсједник Комисије одређује  у којем 
ће саставу Комисија радити. 
 

III 
Задатак Комисије је  да најкасније у року 

од три дана, по пријему пријаве штете изврши 
увиђај, у присуству оштећеног и представника 
корисника ловишта и  да записнички утврди: 
мјесто и начин настанка штете, знакове који 
упућују на одређену врсту дивљачи, обим и 
висину штете, предузете мјере оштећеног да се 
спријечи штета и предузете мјере послије штете, 
те да закључно мишљење о испуњености услова 
за накнаду штете. 
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IV 
Комисија ће по изради записника исти 

доставити Градоначелнику, на даље поступање. 
V 

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

Број: 02-111-129/18 ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Приједор, Миленко Ђаковић, с.р. 
Датум: 15.05.2018. год.  

 
165. 
ОГЛАСНИ ДИО  
 
На основу члана 29. Правилника о упису у 
регистар заједница етажних власника стамбених 
зграда („Сл.гласник РС“,бр. 74/03) Одјељење за 
саобраћај, комуналне послове и заштиту 
животне средине и имовинско- стамбене 
послове Градске управе Приједор објављује  
 

О Г Л А С 
 

Код Одјељења за саобраћај, комуналне послове 
и заштиту животне средине и имовинско- 
стамбене послове Градске управе Приједор 
извршен је упис Заједница етажних власника 
стамбених зграда у:  
 
*Одјељење за саобраћај, комуналне послове и 
заштиту животне средине и имовинско- 
стамбене послове Градске управе Приједор, на 
основу рјешења број: 08-372-5/18 од 
30.01.2018.године, извршило је у регистру 
заједница етажних власника зграда у 
регистрарском листу број: 65/04, УПИС промјене 
лица овлаштеног за заступање ЗАЈЕДНИЦЕ ЗА 
УПРАВЉАЊЕ ДИЈЕЛОМ ЗГРАДЕ Ц-1, УЛАЗ 3, 
Приједор и то како слиједи:  
Нови законски заступник заједнице са даном 
овог уписа је Ђаковић Драган умјесто ранијег 
Ђаковић Душка.  
__________________________________________ 
*Одјељење за саобраћај, комуналне послове и 
заштиту животне средине и имовинско- 
стамбене послове Градске управе Приједор, на 
основу рјешења број: 08-372-13/18 од 
19.02.2018.године, извршило је у регистру 
заједница етажних власника зграда у 
регистрарском листу број: 15/04, УПИС промјене 
лица овлаштеног за заступање ЗАЈЕДНИЦЕ 
ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА „ЦРВЕНИ 

СОЛИТЕР“Приједор, Ул. Саве Ковачевића бр. 15 и 
то како слиједи:  
Нови законски заступник заједнице са даном 
овог уписа је Малбашић Зорица умјесто ранијег 
Дошеновић Милана.  
__________________________________________ 
*Одјељење за саобраћај, комуналне послове и 
заштиту животне средине и имовинско- 
стамбене послове Градске управе Приједор, на 
основу рјешења број: 08-372-15/18 од 
26.02.2018.године, извршило је у регистру 
заједница етажних власника зграда у 
регистрарском листу број: 141/05, УПИС 
промјене лица овлаштеног за заступање 
управљање дијелом зграде Ц-4, улаз бр. 4, 
Приједор, ул. Мит.Петра Зимоњића Ц-4, ул. 4, и 
то како слиједи:  
Нови законски заступник заједнице са даном 
овог уписа је Сузић Невена умјесто ранијег Јовеш 
Ратка.  
__________________________________________ 
*Одјељење за саобраћај, комуналне послове и 
заштиту животне средине и имовинско- 
стамбене послове Градске управе Приједор, на 
основу рјешења број: 08-372-17/18 од 
09.03.2018.године, извршило је у регистру 
заједница етажних 
власника зграда у регистрарском листу број: 
205/09, УПИС промјене лица овлаштеног за 
заступање управљање дијелом зграде Приједор, 
ул. Академика Јована Рашковића бр. 12 и то како 
слиједи:  
Нови законски заступник заједнице са даном 
овог уписа је Малић Даница умјесто ранијег 
Мацура Жељка.  
__________________________________________ 
*Одјељење за саобраћај, комуналне послове и 
заштиту животне средине и имовинско- 
стамбене послове Градске управе Приједор, на 
основу рјешења број: 08-372-19/18 од 
13.03.2018.године, извршило је у регистру 
заједница етажних 
власника зграда у регистрарском листу број: 
241/13, УПИС промјене лица овлаштеног за 
заступање управљање дијелом зграде Приједор, 
„МЕТРО“ улаз 4, ул. Саве Ковачевића бр 4, како 
слиједи:  
Нови законски заступник заједнице са даном 
овог уписа је Мишковић Стојанка умјесто ранијег 
Бајић Јадранка. 
 
__________________________________________ 
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*Одјељење за стамбено комуналне послове и 
заштиту животне средине Градске управе 
Приједор, на основу рјешења број: 08-372-21/18 
од 22.03.2018.године, извршило је у регистру 
заједница етажних власника зграда у 
регистрарском листу број: 278/18, УПИС 
оснивања ЗАЈЕДНИЦА ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА 
ДИЈЕЛА ЗГРАДЕ ПЕЋАНИ Ф 3,УЛАЗ 1 У  УЛИЦИ 
Меше Селимовића .  
НАЗИВ И СЈЕДИШТЕ: ЗАЈЕДНИЦА ЕТАЖНИХ 
ВЛАСНИКА ДИЈЕЛА ЗГРАДЕ ПЕЋАНИ Ф 3,УЛАЗ 1 У  
УЛИЦИ Меше Селимовића.  
ОСНИВАЧИ: 8 етажни власника зграде.  
ДЈЕЛАТНОСТ70320- управљање дијелом зграде-
улазом за рачун етажних власника..  
Иступа у правном промету самостално у оквиру 
дјелатности, за обавезе одговара цјелокупном 
имовином. Чланови одговарају супсидијарно до 
висине удјела у плаћању трошкова одржавања 
дијела зграде-улаза.  
ЗАСТУПА: Вукмирица Милан, предсједник 
скупштине заједнице, самостално и без 
ограничења.  
__________________________________________ 
*Одјељење за саобраћај, комуналне послове и 
заштиту животне средине и имовинско- 
стамбене послове Градске управе Приједор, на 
основу рјешења број: 08-372-26/18 од 
10.04.2018.године, извршило је у регистру 
заједница етажних 
власника зграда у регистрарском листу број: 
9/04, УПИС промјене лица овлаштеног за 
заступање управљање зградом ГС-1, улаз 1 
Приједоре, ул. Жарка Згоњанина бр 2 и то како 
слиједи:  
Нови законски заступник заједнице са даном 
овог уписа је Мирослав Ерцег умјесто ранијег 
Јове Ђаковића. 
__________________________________________ 
*Одјељење за саобраћај, комуналне послове и 
заштиту животне средине и имовинско- 
стамбене послове Градске управе Приједор, на 
основу рјешења број: 08-372-30/18 од 
17.04.2018.године, извршило је у регистру 
заједница етажних 
власника зграда у регистрарском листу број: 
99/05 УПИС промјене лица овлаштеног за 
заступање Заједнице етажних власника дијела 
зграде Ф-4, улаз бр. 2, Приједор, Ул. 
Митрошолита Петра Зимоњића бр. 15, и то како 
слиједи:  

Нови законски заступник заједнице са даном 
овог уписа је Милан Ковачевић умјесто ранијег 
Горана Ђурића. 
__________________________________________ 
*Одјељење за саобраћај, комуналне послове и 
заштиту животне средине и имовинско- 
стамбене послове Градске управе Приједор, на 
основу рјешења број: 08-372-35/18 од 
18.04.2018.године, извршило је у регистру 
заједница зграда у регистарском листу бр. 140/05 
УПИС промјене лица овлаштеног за заступање 
заједнице етажних власника зграде Приједор, 
Пећани Ц-4, улаз 5, и то како слиједи:  
Нови законски заступник заједнице са даном 
овог уписа је Сретко Радаковић умјесто ранијег 
Раде Пилиповића. 
__________________________________________ 
*Одјељење за саобраћај, комуналне послове и 
заштиту животне средине и имовинско- 
стамбене послове Градске управе Приједор, на 
основу рјешења број: 08-372-43/18 од 
25.04.2018.године, извршило је у регистру 
заједница зграда у регистарском листу бр. 201/09 
УПИС промјене лица овлаштеног за заступање 
заједнице за управљање зградом Приједор у ул. 
Петра Петровића Његоша бр. 11, и то како 
слиједи:  
Нови законски заступник заједнице са даном 
овог уписа је Александар Милић умјесто ранијег 
Раденка Чиче. 
__________________________________________ 
*Одјељење за саобраћај, комуналне послове и 
заштиту животне средине и имовинско- 
стамбене послове Градске управе Приједор, на 
основу рјешења број: 08-372-74/18 од 
24.05.2018.године, извршило је у регистру 
заједница зграда у регистарском листу бр. 244/14 
УПИС промјене лица овлаштеног за заступање 
заједнице етажних власника дијела зграде Б-4, 
улаз 1, Приједор у ул. Меше Селимовића , и то 
како слиједи:  
Нови законски заступник заједнице са даном 
овог уписа је Милош Ковачевић  умјесто ранијег 
Данка Николића. 
__________________________________________ 
*Одјељење за саобраћај, комуналне послове и 
заштиту животне средине и имовинско- 
стамбене послове Градске управе Приједор, на 
основу рјешења број: 08-372-81/18 од 
24.05.2018.године, извршило је у регистру 
заједница зграда у регистарском листу бр. 48/04 
УПИС престанка ЗАЈЕДНИЦЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ 
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ЗГРАДОМ, Приједор, Ул. Саве Ковачевића бр. 7, 9. 
и 11, са даном донешења рјешења. 
__________________________________________ 
*Одјељење за саобраћај, комуналне послове и 
заштиту животне средине и имовинско- 
стамбене послове Градске управе Приједор, на 
основу рјешења број: 08-372-85/18 од 
11.06.2018.године, извршило је у регистру 
заједница зграда у регистарском листу бр. 182/07 
УПИС промјене лица овлаштеног за заступање 
заједнице за управљање зградом, Приједор, ул. 
Козарска бр. 36, и то како слиједи:  
Нови законски заступник заједнице са даном 
овог уписа је Драгана Ангиревић  умјесто ранијег 
Радомира Ивковића. 
__________________________________________ 
*Одјељење за саобраћај, комуналне послове и 
заштиту животне средине и имовинско- 
стамбене послове Градске управе Приједор, на 
основу рјешења број: 08-372-94/18 од 
12.06.2018.године, извршило је у регистру 
заједница зграда у регистарском листу бр. 131/05 
УПИС промјене лица овлаштеног за заступање 
заједнице за управљање зградом, Приједор, ул. 
Козарска бр.51, и то како слиједи:  
Нови законски заступник заједнице са даном 
овог уписа је Стево Рашула  умјесто ранијег Наде 
Нишевић. 

__________________________________________ 
*Одјељење за саобраћај, комуналне послове и 
заштиту животне средине и имовинско- 
стамбене послове Градске управе Приједор, на 
основу рјешења број: 08-372-98/18 од 
14.06.2018.године, извршило је у регистру 
заједница зграда у регистарском листу бр. 193/08 
УПИС промјене лица овлаштеног за заступање 
заједнице за управљање дијелом  зграде Ц-
2,улаз 2, Приједор, Пећани Ц-2, улаз 2, и то како 
слиједи:  
Нови законски заступник заједнице са даном 
овог уписа је Миле Мрдаљ  умјесто ранијег 
Предрага Дејановића. 
__________________________________________ 
*Одјељење за саобраћај, комуналне послове и 
заштиту животне средине и имовинско- 
стамбене послове Градске управе Приједор, на 
основу рјешења број: 08-372-97/18 од 
14.06.2018.године, извршило је у регистру 
заједница зграда у регистарском листу бр. 
130/05, УПИС промјене лица овлаштеног за 
заступање заједнице етажних власника зграде, 
Приједор, Ул. Проте матеје Ненадовића бр. 9. и 
11, и то како слиједи:  
Нови законски заступник заједнице са даном 
овог уписа је Мирослав Кнежевић   умјесто 
ранијег Весне Гаврановић. 
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С А Д Р Ж А Ј 
 

Број акта                                                                                                                                           Страна 

  
 

 

146.  Одлука  о измјени Одлуке о усвајању   буџета Града Приједора за 2018. годину 557. 
147.  Закључак о  утврђивању Нацрта Регулационог плана „Аеродром 4“  600. 
148.  Одлука о приступању изради Урбанистичког плана Козарац и контакт подручја 2019-

2039.година 
 

600. 
149.  Одлука о измјени и допуни Одлуке о одређивању и обиљежавању улица и тргова и 

означавању зграда кућним бројевима на подручју града Приједор 
 

603. 
150.  Одлука о гробљима и погребној дјелатности 604. 
151.  Одлука о заштити изворишта воде за пиће „Тукови - Матарушко поље“ и 

„Приједорчанка“ 
 

613. 
152.  Одлука о висини учешћа грађана у трошковима услуга социјалног рада 627. 
153.  Одлука о  висини накнаде за услуге пружања правне помоћи 628. 
154.  Рјешење о разрјешењу предсједника и чланова Одбора за жалбе града Приједора 630. 
155.  Рјешење о именовању вршиоца дужности  предсједника и чланова Одбора за жалбе 

града Приједора 
 

631. 
156.  Одлука о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање предсједника и 

чланова Одбора за жалбе Града Приједора  
Јавни  конкурс за избор именовање предсједника и чланова Одбора за жалбе града 
Приједора 

 
631. 

 
631. 

157.  Рјешење о именовању Комисије за избор и именовање предсједника и чланова 
Одбора за жалбе града Приједора 

 
633. 

158.  Закључак о усвајању  Извјештајa о раду ЈУ Спортска дворана „Младост“ Приједор за 
2017. годину 

 
634. 

159.  Закључак о усвајању  Извјештајa о остваривању годишњег Плана имплементације 
интегралне стратегије развоја града Приједора (2014-2024) за 2017. годину 

 
634. 

160.  Закључак о усвајању  Информацијe о раду и утрошку средстава спортских клубова у 
2017. години 

 
635. 

161.  Закључак о обавези достављања годишњих извјештаја за спортске клубове који се 
суфинансирају из буџета града Приједора 

 
635. 

162.  Закључак о усвајању  Информације о раду Савјета мјесних заједница у 2017. години 635. 
163.  Закључак о усвајању  Информације о одржаној радионици на тему „Организација 

обављања водних услуга на нивоу града Приједор“ 
 

635. 
   

164.  РЕФЕРАТИ ИЗ ИМОВИНСКО – ПРАВНЕ ОБЛАСТИ 
- Одлука о продаји грађевинског земљишта путем непосредне погодбе 
- Одлука о продаји грађевинског земљишта путем непосредне погодбе 
- Одлука о утврђивању губитка статуса добро у општој употреби – путеви 
- Одлука о замјени непокретности 

- Одлука о преносу права на непокретностима без накнаде 

636. 
636. 
637. 
637. 
638. 
638. 

 
 АКТИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА 639. 

33.  Одлука о додјели средстава Удружењу пензионера града Приједор 639. 
34.  Одлука о додјели средстава ИПЦ „Козарски вјесник“ Приједор 639. 
35.  Правилник о издавачкој дјелатности „Књижевних сусрета на Козари“ 640. 
36.  Правилник о наградама „Књижевних сусрета на Козари“ 641. 
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37.  Правилник о условима, начину и поступку додјеле једнократне новчане помоћи 
социјално угроженим грађанима из средстава буџета 

 
643. 

38.  Рјешење о именовању Комисије за утврђивање узрока штете и процјену вриједности 
штете причињене од дивљачи  на пољопривредним усјевима 

 
644. 

   
165. Огласни дио 645. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 


