
 
 

 
 

 

 
 
1. 

На основу члана 39. Статута Града 
Приједора („Службени гласник Града Приједора“, 
број: 12/17) и чланова 130., 131., 132., 133. и 134.  
Пословника Скупштине града Приједора 
(„Службени  гласник Града Приједора“ број:  2/18) 
Скупштина Града Приједора је на 22. сједници 
одржаној дана 13.02.2019. године донијела    
   
   

П Р О Г Р А М   Р А Д А 
СКУПШТИНЕ ГРАДА ПРИЈЕДОРА ЗА 2019. ГОДИНУ 

 
 
 
I   У В О Д 
 

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

Програм рада Скупштине Града Приједора 
за 2019. годину садржи активности Скупштине којe 
произилазе из Устава, Закона, Статута Града и 
других прописа, утврђене политике, економског 
развоја и усвојене Стратегије Града, као и друге 
послове и задатке у рјешавању питања од интереса 
за грађане.  
 

У припреми за израду Програма рада 
прибављени су приједлози и мишљења 

Градоначелника Града Приједора и политичких 
партија и странака које партиципирају у Скупштини 
Града, те јавних установа и организација. 
  

Скупштина Града Приједора ће у 
2019.години, своје активности усмјерити у складу 
са овим Програмом рада који обухвата 
најактуелнија питања друштвено економског 
развоја која су од интереса за грађане, предузећа, 
установе и друге облике организовања живота и 
рада у Граду Приједору. 

Током цијеле године Скупштина ће водити 
активности у стварању услова за бољи рад многих 
установа, предузећа, спортских клубова и културно 
умјетничких друштава, те удружења грађана као и 
пројеката који се реализују у Градској управи (MEG, 
BFC). 
 

Скупштина ће разматрати и друга питања 
која нису предвиђена овим Програмом, за која 
током године покрену иницијативу грађани, 
политичке странке и партије и други легитимни 
субјекти, а у складу са Законом, Статутом Града и 
Пословником Скупштине Града.  
 
 
Како је Програм сачињен по тромјесечјима, у том 
смислу је и потребно пратити његово извршење. 
 
 
 

ГОДИНА XXVIII 
ЧЕТВРТАК  14.02.2019. 

БРОЈ 
1. 

Web adresa 
www.prijedorgrad.org 
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II   ПОДЈЕЛА  ПО ТРОМЈЕСЕЧJИМА 
 
Прво тромјесечје 
Јануар – Март 2019.године 
 

1. Приједлог Програма рада Скупштине 
града Приједора за 2019. годину, 
Обрађивач: Одсјек за стручне и 
административне послове Скупштине града 
Предлагач: Предсједник Скупштине града. 
 

2. Извјештај о раду Градоначелника и 
Градске управе Приједор за 2018.годину, 
Обрађивач: Кабинет Градоначелника, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

3. Приједлог Закључка о утврђивању Нацрта 
Регулационог плана градског гробља 
„Пашинац“, 
Обрађивач: Одјељење за просторно 
уређење, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

4. Приједлог Рјешења о именовању Савјета 
за израду Зонинг плана радне зоне на 
потезу жењезничка станица, Топлана и ТС 
Приједор 1, 
Обрађивач: Одјељење за просторно 
уређење, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

5. Приједлог Одлуке о доношењу Плана 
парцелације за локацију „Растичани“ у 
склопу Националног парка „Козара“, 
Обрађивач: Одјељење за просторно 
уређење, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

6. Приједлог Одлуке о Програму уређења 
грађевинског земљишта за 2019.годину, 

 Обрађивач: Одјељење за просторно   
       уређење, 

Предлагач: Градоначелник. 
 

7. Приједлог Одлуке о утврђивању основице 
за израчунавање висине ренте у  
2019.години, 
Обрађивач: Одјељење за просторно 
уређење, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

8. Приједлог Одлуке о утврђивању просјечне 
цијене трошкова припремања    
градског грађевинског земљишта за 
2019.годину,   

               Обрађивач: Одјељење за просторно  
               уређење, 

Предлагач: Градоначелник. 
 

9. Приједлог Одлуке о утврђивању 
просјечних јединичних цијена радова     

       комуналне и друге јавне инфраструктуре  
       и уређења јавних површина,   

              Обрађивач: Одјељење за просторно  
              уређење, 

Предлагач: Градоначелник. 
 

10. Приједлог Одлуке о висини трошкова 
уређења градског грађевинског    
земљишта  за 2019.годину,  
Обрађивач: Одјељење за просторно 
уређење, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

11. Приједлог Одлуке о утврђивању просјечно 
остварене накнаде трошкова уређења 
градског грађевинског земљишта за 
2019.годину, 
Обрађивач: Одјељење за просторно 
уређење, 
Предлагач: Градоначелник. 

 
12. Информација о реализацији Програма 

заједничке комуналне потрошње за   
2018.годину,  
Обрађивач: Одјељење за саобраћај, 
комуналне послове и заштиту животне 
средине и имовинско-стамбене послове, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

13. Информација о реализацији Плана 
редовног одржавања, реконструкције и 
изградње локалних путева, 
некатегорисаних путева и улица на 
подручју  Града Приједора за 2018.годину, 
Обрађивач: Одјељење за саобраћај, 
комуналне послове и заштиту животне 
средине и имовинско-стамбене послове, 

 Предлагач: Градоначелник. 
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14. Приједлог Програма заједничке 
комуналне потрошње за 2019.годину, 
Обрађивач: Одјељење за саобраћај, 
комуналне послове и заштиту животне  
средине и имовинско-стамбене послове, 

 Предлагач: Градоначелник. 
 

15. Приједлог Програма редовног 
одржавања, реконструкције и изградње 
локалних путева, некатегорисаних путева 
и улица на подручју града Приједора за 
2019.годину, 
Обрађивач: Одјељење за саобраћај, 
комуналне послове и заштиту животне  
средине и имовинско-стамбене послове, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

16. Приједлог Рјешења о измјени Рјешења  о 
именовању Комисије за избор и 
именовања, 
Обрађивач: Одсјек за стручне и 
административне послове Скупштине 
града, 
Предлагач: Предсједник Скупштине града. 
 

17. Приједлог Рјешења о измјени Рјешења  о 
именовању сталних радних тијела 
Скупштине града Приједора, 
Обрађивач: Одсјек за стручне и 
административне послове Скупштине 
града, 

      Предлагач: Предсједник Скупштине града. 
 

18. Информација о реализацији Програма 
кориштења средстава за унапређење 
пољопривредне производње за 2018. 
годину, 
Обрађивач : Одјељење за привреду и 
пољопривреду, 
Предлагач : Градоначелник. 
 

19. Информација о реализацији Програма 
кориштења средстава за подстицај у 
предузетништву, малим и средњим 
предузећима у 2018.години, 
Обрађивач: Одјељење за привреду и 
пољопривреду, 
Предлагач : Градоначелник. 
 
 

 

20. Извјештај о раду Фондације за развој 
„Приједор“ за 2018.годину,  
Обрађивач : Одјељење за привреду и 
пољопривреду, 
Предлагач : Градоначелник. 

21. Извјештај о раду Агенције за економски 
развој ПРЕДА- ПД Приједор за  
2018.годину,  
Обрађивач: Одјељење за привреду и 
пољопривреду и Агенција за економски 
развој "ПРЕДА-ПД" Приједор, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

22. Приједлог Програма употребе средстава 
од боравишне таксе на подручју  града 
Приједора за 2019.годину 
Обрађивач : Одјељење за привреду и 
пољопривреду и Туристичка организација  
Града Приједора, 
 Предлагач : Градоначелник. 
 

23. Извјештај о реализацији Програма 
употребе средстава од боравишне таксе на 
подручју града Приједора за 2018.годину, 
Обрађивач : Одјељење за привреду и 
пољопривреду и Туристичка организација 
Града Приједора, 
 Предлагач : Градоначелник. 
 

24. Приједлог Одлуке о висини боравишне 
таксе на подручју града Приједора за  
2019.годину,  
Обрађивач : Одјељење за привреду и 
пољопривреду и Туристичка организација 
Града Приједора, 
Предлагач : Градоначелник. 
 

25. Приједлог Одлуке о одређивању радног 
времена  правним лицима и 
предузетницима који обављају трговачку, 
занатску и услужну дјелатност. 
Обрађивач: Одјељење за привреду и 
пољопривреду, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

26. Информација о избору и реализацији 
пројеката невладиних организација у  

      2018.години, 
Обрађивач: Одјељење за друштвене 
дјелатности, 
Предлагач: Градоначелник. 
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27. Информација о избору и реализацији 
пројеката омладинског сектора Града 
Приједора у 2018.години, 
Обрађивач: Одјељење за друштвене 
дјелатности, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

28. Информација о раду културно-
умјетничких друштава за 2018.годину, 
Обрађивач: Одјељење за друштвене 
дјелатности, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

29. Приједлог Акционог плана за рјешавање 
проблема Рома  у области запошљавања, 
стамбеног збрињавања и здравствене 
заштите на подручју Града  Приједора за 
период 2019-2023.година, 
Обрађивач: Одјељење за друштвене 
дјелатности, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

30. Приједлог Одлуке о измјенама и допунама 
Одлуке о градским административним 
таксама, 
Обрађивач: Одјељење за општу управу, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

31. Информација о пружању правне помоћи у 
2018.години. 
Обрађивач: Одјељење за општу управу, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

32. Информација  о броју уписа у матичне 
књиге рођених, вјенчаних  и умрлих   на 
подручју града Приједора у 2018.години, 
Обрађивач: Одјељење за општу управу, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

33. Извјештај о реализацији Одлуке о увођењу 
субвенција за кориснике водних услуга на 
подручју града Приједора за 2018.годину. 
Обрађивач: Одсјек за стратешко 
планирање, управљањем пројектима и 
развојем, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

34. Информација о здравственом стању дјеце 
до 18 година живота у 2018.години, 
Обрађивач: ЈЗУ Дом здравља Приједор, 
Предлагач: Градоначелник. 

 

Друго тромјесечје  
Април – Јуни 2019.године 
 

1. Извјештај о извршењу буџета града 
Приједора за период јануар – децембар 
2018.године, 

 Обрађивач: Одјељење за финансије, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

2. Приједлог Програма коришћења прихода 
остварених по основу водних накнада за 
2019.годину, 
Обрађивач: Одјељење за финансије, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

3. Нацрт Одлуке о усвајању I Ребаланса 
буџета Града Приједора за 2019.годину, 
Обрађивач: Одјељење за финансије, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

4. Приједлог Одлуке о усвајању I Ребаланса 
буџета Града Приједора за 2019.годину, 
Обрађивач: Одјељење за финансије, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

5. Приједлог Програма употребе средстава 
од накнада по Закону о заштити од пожара 
Града Приједор за 2019.годину, 
Обрађивач: Одјељење за финансије, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

6. Приједлог Одлуке о доношењу 
Урбанистичког плана Љубије 2016-
2036.година, 
Обрађивач: Одјељење за просторно 
уређење, 

    Предлагач: Градоначелник. 
 

7. Приједлог Закључка о утврђивању Нацрта 
Плана парцелације „Пашини конаци“, 
Обрађивач: Одјељење за просторно 
уређење, 
Предлагач: Градоначелник. 

 
8. Приједлог Одлуке о доношењу Зонинг 

плана јужног дијела урбаног подручја 
Приједора, 
Обрађивач: Одјељење за просторно 
уређење, 
Предлагач: Градоначелник. 
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9. Приједлог Закључка о утврђивању Нацрта 
Зонинг плана подручја посебне намјене 
сјеверно-западног дјела урбаног подручја 
Приједора,  
Обрађивач: Одјељење за просторно 
уређење, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

10. Приједлог Одлуке о доношењу 
Регулационог плана градског гробља 
„Пашинац“, 
Обрађивач: Одјељење за просторно 
уређење, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

11. Приједлог Одлука о додјели награда и 

признања 

- Плакета града, 

- Повеља почасног грађанина, 

- Награда града, 

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

12. Приједлог Одлуке о држању и заштити 
домаћих животиња и кућних љубимаца на 
подручју града Приједора, 
Обрађивач: Одјељење за саобраћај, 
комуналне послове и заштиту животне  
средине и имовинско-стамбене послове, 

 Предлагач: Градоначелник. 
 

13. Приједлог Одлуке  о безбиједности 
саобраћаја на путевима града Приједора, 
Обрађивач: Одјељење за саобраћај, 
комуналне послове и заштиту животне  
средине и имовинско-стамбене послове, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

14. Извјештај о пословању јавних комуналних 
предузећа у 2018. години  

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

Обрађивач : Одјељење за привреду и 
пољопривреду и Јавна комунална  
предузећа,  
Предлагач : Градоначелник. 
 

15. Извјештај о раду Туристичке организације 
града Приједор за 2018.годину, 
 Обрађивач: Одјељење за привреду и 
пољопривреду и Туристичка организација 
града Приједора, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

16. Извјештај о пословању „Аутотранспорт 
Приједор“ а.д. Приједор за  2018.годину  
Обрађивач: Одјељење за привреду и 
пољопривреду и „Аутотранспорт  
Приједор“  а.д Приједор,  
Предлагач: Градоначелник. 
 
 

17. Извјештај о пословању ЈУ Завод за 
изградњу града „Приједор“ за  
2018.годину, 
Обрађивач: Одјељење за привреду и 
пољопривреду и ЈУ Завод за изградњу   
града Приједор, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

18. Информација о пословању привредних 
субјеката града Приједора за   

      2018.годину, 
Обрађивач: Одјељење за привреду и 
пољопривреду и Агенција „ПРЕДА-ПД“               
Приједор, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

19. Извјештај о спровођењу Акционог плана 
превенције кривичних дијела почињених 
из мржње и предрасуда на подручју града 
Приједора за период  2017 -2021.година,     
Обрађивач: Одјељење за друштвене 
дјелатности                              
Предлагач: Градоначелник. 
 

20. Информација о раду матичних јавних 
установа  из области културе  у 
2018.години,  

- ЈУ Народна библиотека „Ћирило и 
Методије“  

- ЈУ Музеј Козаре Приједор 
Обрађивач:Одјељење за друштвене 
дјелатности и директори установа културе,                                                                                  
Предлагач: Градоначелник. 
 
 
 



6                                                             „СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК“                                         Број: 1/19 
 

21. Извјештај о раду  јавних установа  из 
области културе  у 2018.години,  

- ЈУ Позориште „Приједор“ Приједор 
- ЈУ Галерија „Сретен Стојановић“   

Приједор, 
- ЈУ „Центар за приказивање 

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

22. Извјештај о раду здравствених и 
социјалних установа на подручју града      

- Приједора у 2018.години, 
- ЈЗУ Дом здравља Приједор, 
- ЈУ Градска апотека Приједор, 
- ЈУ Центар за социјални рад 

Приједор, 
- ГО Црвени крст Приједор, 

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

23. Извјештај о раду ИПЦ „Козарски 
вјесник“Приједор за 2018.годину, 
Обрађивач: Одјељење за друштвене 
дјелатности и директор ИПЦ „Козарски     
вјесник“ Приједор, 
Предлагач: Градоначелник. 

 
24. Информација о раду и утрошку средстава 

спортских клубова у  2018.години, 
Обрађивач: Одјељење за друштвене 
дјелатности                              
Предлагач: Градоначелник. 
 

25. Извјештај о раду ЈУ Спортска дворана 
„Младост“ Приједор за 2018.годину, 
Обрађивач: Одјељење за друштвене 
дјелатности и директор ЈУ СД                                   
„Младост“ Приједор, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

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

27. Информација о раду Савјета мјесних 
заједница у 2018.години, 
Обрађивач: Одсјек за мјесне заједнице, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

28. Извјештај о реализацији Плана капиталних 
инвестиција Града Приједор (2018-2020) за 
2018.годину, 
Обрађивач: Одсјек за стратешко 
планирање, управљањем пројектима и 
развојем, 
Предлагач: Градоначелник. 

 

29. Извјештај о реализацији Плана 
имплементације Интегралне стратегије 
развоја града Приједор (2014-2024.година) 
за 2018.годину,  
Обрађивач: Одсјек за стратешко 
планирање, управљањем пројектима и 
развојем, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

30. Информација о раду Правобранилаштва 
Републике Српске - Сједиште замјеника 
Приједор у 2018.години, 
Обрађивач: Правобранилаштво РС-
Сједиште замјеника Приједор, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

31. Информација о раду Полицијске управе 
Приједор у 2018.години, 
Обрађивач:Полицијска управа Приједор, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

32. Извјештај о раду, кадру и опреми Службе 
хитне медицинске помоћи, 
Обрађивач: ЈЗУ Дом здравља Приједор, 
Предлагач:Градоначелник. 
 

33. Извјештај о раду Одбора за жалбе града 

Приједора у 2018. години 

      Обрађивач: Одбор за жалбе, 
       Предлагач: Градоначелник. 
 
Треће тромјесечје 
 Јули – Септембар 2019.године 

 
1. Извјештај о извршењу буџета Града 

Приједора за период јануар – јуни          
           2019.године,  
           Обрађивач: Одјељење за финансије, 
           Предлагач: Градоначелник. 
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2. Приједлог Закључка о утврђивању Нацрта 
Урбанистичког плана Козарац и контакт 
подручје 2019-2039.година, 
Обрађивач: Одјељење за просторно 
уређење, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

3. Приједлог Одлуке о приступању изради 
Регулационог плана спортског аеродрома 
„Урије“ 
Обрађивач: Одјељење за просторно 
уређење, 
Предлагач: Градоначелник. 

 
4. Приједлог Одлуке о приступању изради 

Просторног плана града Приједора 2020-
2040.година, 
Обрађивач: Одјељење за просторно 
уређење, 
Предлагач: Градоначелник. 

 
5. Приједлог Рјешења о именовању Савјета за 

израду  Просторног плана града Приједора 
2020-2040.година, 
Обрађивач: Одјељење за просторно 
уређење, 
Предлагач: Градоначелник. 

 
6. Информација о раду Пореске управе РС 

Подручни центар Приједор у     2018.години 
Обрађивач: Одјељење за привреду и 
пољопривреду и Пореска управа РС,                                    
ПЦ Приједор, 
Предлагач: Градоначелник. 

 
7. Информација о раду  ЈУ Завода за 

запошљавање РС, Филијала Приједор  у 
2018.годину, 
Обрађивач: Одјељење за привреду и 
пољопривреду и Завод за запошљавање РС, 
Филијала Приједор, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

8. Информација о стању у области 
аматеризма у култури на подручју града 
Приједора, 
Обрађивач: Одјељење за друштвене 
дјелатности,  
Предлагач: Градоначелник. 
 
 

9. Програм развоја спорта у граду Приједору 
за период 2019 - 2023.година, 
Обрађивач: Одјељење за друштвене 
дјелатности  
Предлагач: Градоначелник. 
 

10. Извјештај о активностима везаним за 
превенцију масовних незаразних болести, 
Обрађивач: ЈЗУ Дом здравља Приједор, 
Предлагач:Градоначелник. 

 
Четврто тромјесечје 
Октобар – децембар 2019.године 
 

1. План рада Градоначелника и Градске 
управе Приједор за 2020.годину, 
Обрађивач: Кабинет Градоначелника, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

2. Нацрт Одлуке о усвајању II Ребаланса 
буџета града Приједора за 2019.годину, 
Обрађивач: Одјељење за финансије, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

3. Приједлог Одлуке о усвајању II Ребаланса 
буџета града Приједора за 2019.годину, 
Обрађивач: Одјељење за финансије, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

4. Нацрт Одлуке о  усвајању буџета града 
Приједора за  2020.годину, 
Обрађивач: Одјељење за финансије, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

5. Приједлог Одлуке о усвајању буџета града 
Приједора за  2020.годину, 
Обрађивач: Одјељење за финансије, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

6. Приједлог Одлуке о извршењу буџета 
града Приједора за 2020.годину, 
Обрађивач: Одјељење за финансије, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

7. Приједлог Одлуке о утврђивању пореске 
стопе за опорезивање непокретности на 
подручју града Приједор за 2020.годину, 
Обрађивач: Одјељење за финансије, 
Предлагач: Градоначелник. 
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8. Приједлог Одлуке о доношењу Зонинг 
плана подручја  посебне намјене  сјеверно-
западног дјела урбаног подручја  
Приједора,   
Обрађивач: Одјељење за просторно 
уређење, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

9. Приједлог Закључка о утврђивању Нацрта 
Зонинг плана радне зоне на  
потезу жељезничка станица, Топлана и ТС 
Приједор 1, 
Обрађивач: Одјељење за просторно 
уређење, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

10. Приједлог Одлуке о доношењу  Плана 
Парцелације „Пашини конаци“, 
Обрађивач: Одјељење за просторно 
уређење, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

11. Приједлог Рјешења о именовању Савјета 
за израду Регулационог плана спортског 
аеродрома „Урије“, 
Обрађивач: Одјељење за просторно 
уређење, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

12. Приједлог Одлуке о водоводу и 
канализацији, 
Обрађивач: Одјељење за саобраћај, 
комуналне послове и заштиту животне  
средине и имовинско-стамбене послове, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

13. Информација о раду Привредног савјета 
града Приједор у 2018.години, 
Обрађивач: Одјељење за привреду и 
пољопривреду и Агенција „ПРЕДА-ПД“, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

14. Извјештај о раду ЈУ Дјечији вртић „Радост“ 
Приједор за школску      2018/2019.годину, 
Обрађивач: Одјељење за друштвене 
дјелатности и директор ЈУ Дјечији вртић 
„Радост“ Приједор 
Предлагач: Градоначелник. 
 

15. Стратегија развоја културе града 
Приједора 2019-2024.година, 

Обрађивач: Одјељење за друштвене 
дјелатности, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

16. Информација о школској 
2018/2019.години са приједлогом мјера за 
побољшање васпитно-образовног 
процеса, 
Обрађивач: Одјељење за друштвене 
дјелатности, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

17. Приједлог Одлуке о избору приоритетних 
области за финансирање  пројеката, 
удружења и фондација за 2020.годину, 
Обрађивач: Одјељење за друштвене 
дјелатности, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

18. Приједлог Одлуке о мртвозорству на 
подручју града Приједора за 2020.годину, 
Обрађивач: Одјељење за друштвене 
дјелатности,  
Предлагач: Градоначелник. 
 

19. Информација о стипендирању ученика и 
студената у школској  2018/19. години и 
награђивање најуспјешнијих наставника и 
ученика у  основним и средњим школама, 
Обрађивач: Одјељење за друштвене 
дјелатности, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

20. Стратегија развоја образовања на 
територији града Приједора за период 
2020-2024.година, 
Обрађивач: Одјељење за друштвене 
дјелатности, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

21. План имплементације Интегралне 
стратегије развоја града Приједора (2014-
2024) за период 2020-2022.године, 
Обрађивач: Одсјек за стратешко 
планирање, управљањем пројектима и 
развојем, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

22. Извјештај о активностима везаним за рад 
Хигијенско-епидемиолошке службе, 
Обрађивач: ЈЗУ Дом здравља Приједор, 
Предлагач: Градоначелник. 
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III  ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ СКУПШТИНЕ ГРАДА 
 

 Скупштина Града Приједора ће за 
планирани период, односно у 2019. години, на 
основу захтјева одборника, политичких партија и 
странака,  те других субјеката који креирају 
политику локалне заједнице покренути питања и по 
потреби одржати тематске сједнице Скупштине 
Града из области гдје  је Град надлежан да их 
уређује и дјелује у складу са Законом. 
       У току календарске године, Полицијска управа 
Приједор поднијеће  информацију о безбједносној 
ситуацији на подручју Града Приједора. 
 

IV   МЈЕРЕ ЗА ИЗВРШЕЊЕ ПРОГРАМА           
          

 Обавеза свих носилаца активности и 
задатака при реализацији овог Програма, а у циљу 
ефикаснијих припрема сједница Скупштина: 
 

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

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

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

 
Овај Програм ће се објавити у „Службеном 

гласнику Града Приједора“ и доставити свим 
носиоцима активности и задатака, као и свим 
другим субјектима заинтерсованим за његово 
праћење и реализацију. 
 

Број: 01-022-6/19 ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор, СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 13.02.2019. године Сеад Јакуповић, с.р. 

2. 
          У складу са чланом 38. став (2) Закона о 
уређењу простора и грађењу („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 40/13, 106/15 и 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 22. сједници 
одржаној дана 13.02.2019. године, донијела  
 

О Д Л У К У 
о  доношењу Плана парцелације за локацију 

„Растичани“ у склопу Националног парка „Козара“ 
 

I 
Доноси се План парцелације за локацију 

„Растичани“ у склопу Националног парка „Козара“ 
(у даљем тексту: План).  

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

II 
Елаборат Плана састоји се од Текстуалног и 

Графичког дијела. 
 
ЕЛАБОРАТ ПЛАНА   
 

ТЕКСТУАЛНИ ДИО ПЛАНА САДРЖИ:  
 

А. УВОДНО ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
Б. АНАЛИЗА И ОЦЈЕНА СТАЊА 
В. ПРОБЛЕМИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ, УРЕЂЕЊА  И    
     КОРИШЋЕЊА  ПРОСТОРА 
Г. ЦИЉЕВИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ, УРЕЂЕЊА  И   
     КОРИШЋЕЊА  ПРОСТОРА 
Д. ПЛАН ОРГАНИЗАЦИЈЕ, УРЕЂЕЊА  И   
     КОРИШЋЕЊА  ПРОСТОРА 
Д.1.Намјена површина  
Д.2.Концепт парцелације по зонама  
Д.3. Критеријуми за формирање грађевинских  
         парцела 
Д.4. Минималне  и  максималне  величине   
        грађевинских  парцела 
Д.5. Поступак парцелације 
Д.6. Услови  коришћења, уређења  и  градње  на   
         грађевинским  парцелама 
Д.7. Услови  изградње  објекта  према  врсти 
Д.8. Потребе  за  јавним површинама  и  објектима  
Д.9. Потребе  за  комуналним  опремањем  и   
         капацитирањем  инфраструктуре  са  условима     
         прикључка  
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Д.10. Природне  карактеристике 
Д.11. Биланси  површина 
Ђ. ОДРЕДБЕ  И  СМЈЕРНИЦЕ  ЗА  ПРОВОЂЕЊЕ  ПЛАНА  
E. ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА И ОПРЕМАЊА  
     ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 
 
ГРАФИЧКИ ДИО ПЛАНА САДРЖИ:   
 
Карте стања: 
 

1. Постојеће  стање  изграђености  
са  границом  обухвата  

Р 1:1000 

2. Постојећи  план  парцелације 
са подацима о власништву над 
земљиштем   

Р 1:1000 

3.    Намјена  површина по зонама   Р 1:1000 
4. Инжењерскогеолошка , 

хидрогеолошка  и  сејзмолошка  
карта 

Р 1:1000 

5.  Синхрона  мрежа  постојећих 
инфраструктурних  система 

Р 1:1000 

6. Извод  из  Просторног  плана  
подручја  посебне  намјене 
Национални  парк  “Козара 

Р 1:1000 

 
Карте планираног  рјешења:  
 

1. Граница  обухвата  плана  са  
планом  организације  простора   

Р 1:1000  

2. План  парцелације  Р 1:1000  
3. План  намјене  површина Р 1:1000 
4. План организације јавних 

површина 
Р 1:1000  

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

инсталација 
Р 1:1000 

7. План  електроенергетских и 
телекомуникационих 
инсталација  

Р 1:1000 

8. Синхрони  план  инфраструктуре Р 1:1000 
9.  План  регулационих  и  

грађевинских линија 
Р 1:1000 

   
III 

Елаборат Плана израђен је у ЈП „Завод за 
изградњу града“ Приједор у мјесецу јануару 
2019.године, прилог је и саставни дио ове Одлуке.  
 

IV 
              План се излаже на стални јавни увид код 
Одјељења за просторно уређење Градске управе 

Града Приједор, надлежног за послове просторног 
уређења. 

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

 
VI 

              Планско рјешење Плана усаглашено је са 
Просторним планом подручја посебне намјене 
Национални парк „Козара“ као стратешким 
документом просторног уређења ширег подручја.  
 

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

Број: 01-022-7/19 ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор, СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 13.02.2019. године Сеад Јакуповић, с.р. 

 
 
3. 
          На основу члана 43. став (1) Закона о уређењу 
простора и грађењу („Службени гласник Републике 
Српске“, брoj: 40/13, 106/15 и 3/16) и члана 39. 
Статута Града Приједора („Службени гласник Града 
Приједора“, брoj: 12/17), Скупштина града 
Приједора је на 22. сједници, одржаној дана 
13.02.2019. године, донијела  
 
 

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

Зонинг плана радне зоне на потезу 
жељезничка станица, Топлана и ТС Приједор 1  

 
I 

             Образује се Савјет за израду Зонинг 
плана на потезу жељезничка станица, Топлана 
и ТС Приједор 1. 
 

II 
 

У Савјет се именују: 
 

1. Тадић Владо , дипл.инж.арх. 
2. Стојанчић Бошко, дипл.инж.грађ. 
3. Шврака Бранко, Одјељење за саобраћај, 

комуналне послове и заштиту животне 
средине и имовинско-стамбене послове 
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4. Врањеш Сњежана, Одјељење за саобраћај, 
комуналне послове и заштиту животне 
средине и имовинско-стамбене послове 

5. Шарић Радан, дипл.информ. 
6. Граховац Жељко, Одјељење за привреду и 

пољопривреду 
7. Саша Каралић, Привредни савјет Града 

Приједора 
8. Бојан Јојић, „ПРЕДА-ПД“ Приједор“ 
9. Дренка Башић, одборник 
10. Ненад Гвозден, одборник 
11. Славко Шврака, одборник 
12. Ајдин Мешић, одборник 

 
III 

Задатак Савјета дефинисан је чланом 43. 
став (2) Закона о уређењу простора и грађењу  
(„Службени  гласник Републике Српске“, бр.  40/13, 
106/15 и 3/16). 
 

IV 
Ово Рјешење ступа на снагу даном 

објављивања у Службеном гласнику Града 
Приједора. 
 

Број: 01-111-20/19 ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор, СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 13.02.2019. године Сеад Јакуповић, с.р. 

 
 
4.                                                                                                               

На основу члана 39. Закона о локалној 
управи и самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16), члана 18. Закона о 
предшколском васпитању и образовању 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 
79/15) и  члана 39. Статута Града Приједора 
(„Службени гласник Града Приједора“, број: 12/17), 
Скупштина града Приједора је на 22. сједници, 
одржаној дана 13.02.2019. године донијела 
 

ОДЛУКУ 
О ОСНИВАЊУ ОРГАНИЗАЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА 

ЈУ ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ „РАДОСТ“ ПРИЈЕДОР 
 

Члан 1. 
Оснивају се организационе јединице ЈУ Дјечији 
вртић „Радост“ Приједор, као организациони 
дијелови Установе, посредством којих Установа 
обавља дјелатност у складу са законом (у даљем 
тексту: Организационе јединице). 

 

Члан 2. 
У саставу ЈУ Дјечији вртић „Радост“ Приједор, као 
цјелини, оснива се пет (5) организационих 
јединица,  и то: 

- Дјечији вртић „Ђурђевак“, у насељу Урије, 
ул. Светозара Марковића, 

- Дјечији вртић „Цврчак“, у насељу Пећани, 
ул. М. П. Зимоњића / зграда Ц3, 

- Дјечији вртић „Сњежана“, у насељу 
Пећани, ул. Меше Селимовића / зграда Б2, 

- Дјечији вртић „Палчић“, у насељу Омарска,  
- Дјечији вртић „Бамби“, у насељу Козарац, 

ул. А. Мелкића. 
 

Члан 3. 
Организационе јединице обављају дјелатности у 
оквиру регистроване дјелатности Установе. 
 

Члан 4. 
Организационим јединицама из члана 2.ове 
одлуке, руководи директор ЈУ Дјечији вртић 
„Радост“ Приједор. 
 

Члан 5. 
Организационе јединице, које се организују у 
саставу ЈУ Дјечији вртић „Радост“ Приједор, немају 
статус правног лица.  
 

Члан 6. 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику Града 
Приједора“. 
 

Број: 01-022-8/19 ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор, СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 13.02.2019. године Сеад Јакуповић, с.р. 

 
 
5. 
                  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 избору и реализацији пројеката невладиних 
организација у 2018. години, Скупштина града 
Приједора је на 22. сједници, одржаној 13.02.2019. 
године, донијела 
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З А К Љ У Ч А К 
о усвајању Информације  о избору и реализацији 

пројеката невладиних организација у 2018. години 
 

1. Скупштина града Приједора усваја 

Информацију о избору и реализацији 

пројеката невладиних организација у 2018. 

години. 

 

2. Овај Закључак ступа на снагу даном 

објављивања у „Службеном гласнику Града 

Приједора“. 

Број: 01-022-9/19 ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор, СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 13.02.2019. године Сеад Јакуповић, с.р. 

 
6. 
                  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 избору и реализацији пројеката омладинског 
сектора Града Приједора у 2018. години, Скупштина 
града Приједора је на 22. сједници, одржаној 
13.02.2019. године, донијела 
 
 

З А К Љ У Ч А К 
о усвајању Информације  о избору и реализацији 

пројеката  омладинског сектора Града Приједора у 
2018. години 

 
 

1. Скупштина града Приједора усваја 

Информацију о избору и реализацији 

пројеката омладинског сектора Града 

Приједора у 2018. години. 

 
2. Овај Закључак ступа на снагу даном 

објављивања у „Службеном гласнику Града 

Приједора“. 

Број: 01-022-10/19 ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор, СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 13.02.2019. године Сеад Јакуповић, с.р. 

 

7. 
                  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 пружању правне помоћи у 2018. години, 
Скупштина града Приједора је на 22. сједници, 
одржаној 13.02.2019. године, донијела 
 

З А К Љ У Ч А К 
о усвајању Информације  о пружању правне 

помоћи у 2018. години 
 
 

1. Скупштина града Приједора усваја 

Информацију о пружању правне помоћи у 

2018. години. 

 
2. Овај Закључак ступа на снагу даном 

објављивања у „Службеном гласнику Града 

Приједора“. 

 
Број: 01-022-11/19 ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор, СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 13.02.2019. године Сеад Јакуповић, с.р. 

 
 
8. 
                 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 броју уписа у матичне књиге рођених, вјенчаних и 
умрлих на подручју Града Приједора у 2018. 
години, Скупштина града Приједора је на 22. 
сједници, одржаној 13.02.2019. године, донијела 
 
 

З А К Љ У Ч А К 
о усвајању Информације  о броју уписа у матичне 
књиге рођених, вјенчаних и умрлих на подручју 

Града Приједора у 2018. години 
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1. Скупштина града Приједора усваја 

Информацију о броју уписа у матичне 

књиге  рођених, вјенчаних и умрлих на 

подручју Града Приједора у 2018. години. 

 
2. Овај Закључак ступа на снагу даном 

објављивања у „Службеном гласнику Града 

Приједора“. 

Број: 01-022-12/19 ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор, СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 13.02.2019. године Сеад Јакуповић, с.р. 

 
 
9. 
                  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 реализацији Програма кориштења средстава за 
подстицај у предузетништву, малим и средњим 
предузећима у 2018. години, Скупштина града 
Приједора је на 22. сједници, одржаној 13.02.2019. 
године, донијела 
 
 

З А К Љ У Ч А К 
о усвајању Информације о  реализацији Програма 

кориштења средстава за подстицај у 
предузетништву, малим и средњим предузећима у 

2018. години 
 

1. Скупштина града Приједора усваја 

Информацију о  реализацији Програма 

кориштења средстава за подстицај у 

предузетништву, малим и средњим 

предузећима у 2018. години. 

 

2. Овај Закључак ступа на снагу даном 

објављивања у „Службеном гласнику Града 

Приједора“. 

 

Број: 01-022-13/19 ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор, СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 13.02.2019. године Сеад Јакуповић, с.р. 

10. 
                  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 реализацији Програма кориштења средстава за 
унапређење пољопривредне производње за 2018. 
годину, Скупштина града Приједора је на 22. 
сједници, одржаној 13.02.2019. године, донијела 
 
 

З А К Љ У Ч А К 
о усвајању Информације о  реализацији Програма 

кориштења средстава за унапређење 
пољопривредне производње за 2018. годину 

 
 

1. Скупштина града Приједора усваја 

Информацију о реализацији Програма 

кориштења средстава за унапређење 

пољопривредне производње за 2018. 

годину. 

 
2. Овај Закључак ступа на снагу даном 

објављивања у „Службеном гласнику Града 

Приједора“. 

 

Број: 01-022-14/19 ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор, СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 13.02.2019. године Сеад Јакуповић, с.р. 

 
11.           
         На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16), члана 8. Закона о боравишној 
такси („Службени гласник Републике Српске“, број: 
78/11), члана 4. Закона о измјенама и допунама 
закона о боравишној такси („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 106/15) и члана 88. 
Статута Града Приједора („Службени гласник Града 
Приједора број: 12/17), Скупштина града Приједора 
је на 22. сједници, одржаној 13.02.2019. године 
донијела 
 

ОДЛУКУ 
о  висини боравише таксе на подручју Града 

Приједора за 2019. годину 
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          Члан 1. 
Овом Одлуком уређује се обавеза плаћања 

боравишне таксе, висина боравишне таксе, 
обвезници плаћања боравишне таксе и начин 
кориштења финансијских средстава прикупљених 
по основу уплате боравишне таксе. 

 
Члан 2. 

Домаћи или страни држављани који 
користе услугу ноћења у угоститељком објекту за 
смјештај плаћају боравишну таксу по сваком 
оствареном ноћењу у угоститељском објекту за 
смјештај, осим у угоститељском објекту врсте 
„сеоско домаћинство“. 

 
Члан 3. 

Висина боравишне таксе на подручју Града 
Приједора одређује се у износу од 2,00 КМ по 
сваком оствареном ноћењу. 

 
Члан 4. 

Висина паушалног износа боравишне таксе 
за угоститеље који пружају услуге смјештаја у кући 
за одмор, апартману и соби за изнајмљивање 
износи 15,00 КМ за сваки кревет (лежај) на 
годишњем нивоу. 

 
Члан 5. 

Обавеза плаћања боравишне таксе 
примјењује се од 01. јануара 2019. године. 

 
Члан 6. 

Средства прикупљена по основу боравишне 
таксе уплаћују се на рачун трезора Града Приједора  
за уплату накнада од боравишне таксе града 
Приједора. 
 

Члан 7. 
На сва питања која нису уређена овом 

Одлуком примјењују се одредбе Закона о 
боравишној такси („Службени гласник Републике 
Српске“ број: 78/11 и 106/15). 

 
Члан 8. 

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

 
Број: 01-022-15/19 ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор, СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 13.02.2019. године Сеад Јакуповић, с.р. 

 

12. 
                 На основу члана 39. став (2) тачка 21) 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16), члана 39. Статута 
Града Приједора („Службени гласник Града 
Приједора“, број 12/17), члана 39. став (3) тачка 3) и 
члана 143. Пословника Скупштине града Приједора 
(„Службени гласник Града Приједора“, број 2/18), 
Скупштина града Приједора је на 22. сједници, 
одржаној 13.02.2019. године, донијела сљедеће 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о разрјешењу предсједника и чланова  

Комисије за избор и именовања  
 
 

1. Разрјешавају се предсједник и чланови 

Комисије за избор и именовања како 

слиједи: 

 
- Оливера Брдар – Мирковић – 

предсједник 

- Драгослав Кабић – замјеник 

предсједника 

- Бране Радановић – члан 

- Сеад Јакуповић – члан 

- Ранко Колар – члан  

 
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у „Службеном 

гласнику Града Приједора“. 

 
Број: 01-111-21/19 ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор, СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 13.02.2019. године Сеад Јакуповић, с.р. 

 
 
13. 
                На основу члана 39. став (2) тачка 21) 
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 143. Пословника  
Скупштине града Приједора („Службени гласник 
Града Приједора“, број: 2/18) Скупштина града 
Приједора је на 22. сједници, одржаној 13.02.2019. 
године, донијела сљедеће 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању Комисије за избор и именовања  
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1. У Комисију за избор и именовања именују 

се: 

 
- Далибор Павловић – предсједник 

- Јована Панић – замјеник предсједника 

- Ранко Колар – члан 

- Душко Милетић – члан  

- Далибор Грабеж – члан 

 
2. Задатак Комисије из члана 1. овог Рјешења 

регулисан је одредбама Пословника 

Скупштине града Приједора („Службени 

гласник Града Приједора“, број 2/18). 

 
3. Ово Рјешење ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у „Службеном 

гласнику Града Приједора“. 

 
 

Број: 01-111-22/19 ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор, СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 13.02.2019. године Сеад Јакуповић, с.р. 

 
 

14. 
                 На основу члана 39. став (2) тачка 21) 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16), члана 157. тачка 4) 
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 22. 
сједници, донијела сљедеће 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о разрјешењу предсједника и чланова  

Одбора за жалбе Града Приједора 
 

1. Разрјешавају се  предсједник и чланови 

Одбора за жалбе Града Приједора како 

слиједи: 

 
- Пантелија Панић – предсједник 

- Лазар Гајић – члан  

- Живана Бабић – члан 

2. Ово Рјешење ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у „Службеном 

гласнику Града Приједора“. 

 
Број: 01-111-23/19 ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор, СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 13.02.2019. године Сеад Јакуповић, с.р. 

 
 
  15. 
                  На основу члана 39. став (2) тачка 21) 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16), 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 22. сједници, одржаној 13.02.2019. 
године, донијела сљедеће 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању вршиоца дужности предсједника и 

чланова  
Одбора за жалбе Града Приједора 

 
 

1. Именују се вршиоци дужности 

предсједника и чланова Одбора за жалбе 

Града Приједора како слиједи: 

 
- Татјана Здјелар – предсједник 

- Јово Шебез – члан  

- Неђељко Тимарац – члан 

 
2. Предсједник и чланови из тачке 1. овог 

Рјешења именују се на период до 90 дана. 

 
3. Ово Рјешење ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у „Службеном 

гласнику Града Приједора“. 

 
Број: 01-111-24/19 ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор, СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 13.02.2019. године Сеад Јакуповић, с.р. 
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16. 
На основу члана 39. став (2) тачка 21) 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 143. Пословника 
Скупштине Града Приједора („Службени гласник 
Града Приједора“, број: 2/18)  Скупштина града 
Приједора на 22.сједници одржаној дана 13. 02. 
2019. године, донијела је 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о разрјешењу Александра Дрљаче  

вршиоца дужности директора Агенције за 
економски развој града Приједора „ПРЕДА-ПД“ 

 
 

1. Александар Дрљача, дипломирани 
економиста из Приједора, разрјешава се 
дужности вршиоца дужности директора 
Агенције за економски развој града 
Приједор „ПРЕДА-ПД“. 

 
2. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику Града Приједора“. 

 

 
Број: 01-111-25/19 ПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор, СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Датум: 13.02.2019. године Сеад Јакуповић, с.р. 

 
17. 

На основу члана 39. став (2) тачка 21) 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 143. Пословника 
Скупштине града Приједора („Службени гласник 
Града Приједора“, број: 2/18)  Скупштина града 
Приједора на 22.сједници одржаној дана 13. 02. 
2019. године, донијела је 

 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању Александра Дрљаче за вршиоца 
дужности директора Агенције за економски  

развој града Приједора „ПРЕДА-ПД“ 
 

1. Александар Дрљача, дипломирани 
економиста из Приједора именује се за 

вршиоца дужности директора Агенције за 
економски развој града Приједор „ПРЕДА-
ПД“ на период до 90 дана. 

 
2. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику Града Приједор“. 

 

 
Број: 01-111-26/19 ПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор, СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Датум: 13.02.2019. године Сеад Јакуповић, с.р. 

 

 
18. 

На основу 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 
на 22. сједници, одржаној дана 13.02.2019. године, 
донијела је 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о измјени и допуни Рјешења о именовању 

Комисије за избор корисника буџетских средстава 
 за подршку повратка, број:01-111-36/17 од 

22.02.2017.године 
 

I – У Рјешењу о именовању Комисије за 
избор корисника буџетских средстава  за 
подршку повратка, број: 01-111-36/17 од 
22.02.2017.године, врши се измјена и 
допуна у ставу I   и гласи, умјесто 
 

„ 2.  Ајдин Мешић, члан,“   треба да стоји  
„ 2.  Нада Ковачевић члан,“ 
 
 и додаје се нова тачка, која гласи: 
 
„6. Мирсад Дуратовић, члан“. 

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

 
           

Број: 01-111-27/19 ПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор, СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Датум: 13.02.2019. године Сеад Јакуповић, с.р. 
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19. 
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), те члана 143. Пословника Скупштине 
града Приједора („Службени гласник Града 
Приједора“, број: 2/18), а на захтјев Клуба 
одборника Савеза независних социјалдемократа и 
захтјев Градског одбора Српске демократске 
странке Приједор, Скупштина града Приједора је на 
22. сједници, одржаној 13.02.2019. године, 
донијела  
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о измјени Рјешења о именовању сталних  

радних тијела Скупштине града Приједора број  
01-111-18/17 

 

 
1. У Рјешењу о именовању сталних радних тијела 

Скупштине града Приједора број: 01-111-18/17 
(„Службени гласник Града Приједора“, број 
01/17, 11/17, 1/18 и 5/18), врши се измјена 
тачке I  како слиједи: 

 
- У Комисију за мјесне заједнице именује се 

Ненад Гвозден умјесто Драгослава Кабића. 
- У Комисији за екологију и заштиту животне 

средине именује се Маја Марковић умјесто 
Горане Босанчић. 

- У Одбор за друштвени надзор и представке 
именује се Горана Босанчић умјесто 
Далибора Павловића.  

- У Одбор за регионалну и међународну 
сарадњу именује се Горана Босанчић умјесто 
Дражена Врховца и Славко Шврака умјесто 
Милана Тубина. 

- У Савјет за спорт именује се Раденко Стијепић 
умјесто  Милана Тубина. 

- У Савјет за безбједност именује се Славко 
Шврака умјесто Милана Тубина. 

 

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

 

 
Број: 01-111-28/19 ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор, СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 13.02.2019. године Сеад Јакуповић, с.р. 

 

РЕФЕРАТИ ИЗ ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ОБЛАСТИ 
 
20. 
 На основу одредаба члана 348. Закона о 
стварним правима („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 124/08, 58/09 и 95/11), члана 39. 
Статута града Приједорa („Службени гласник града 
Приједорa“, број: 12/17) и члана 137. Пословника 
Скупштине града Приједорa („Службени гласник 
града Приједора“, број: 2/18), Скупштина Града 
Приједора на 22. сједници, одржаној дана 
13.02.2019. године,  донијела   је 
 

ОДЛУКУ 
о прибављању градског грађевинског земљишта 

без накнаде 
 

1. Одобрава се прибављање без накнаде 
градског грађевинског земљишта,  према 
подацима o некретнинама наведеним како 
слиједи: 
- к.ч.бр.11/103, у површини од 97 m2,  

уписана у  к.о.СП Приједор, као државна својина са 
правом коришћења Јавног предузећа „Завод за 
изградњу града“ Приједор са дијелом 1/1. 

Према подацима катастарског операта 
земљиште је означено са: 

- к.ч.бр.1021/11, у површини од 97 m2,  
уписана у пл.бр.3039/275 к.о. Приједор 1, са правом 
посједа  Града Приједор. 
                                                                     

2. Даје се  сагласност  Градоначелнику Града  
Приједора да,  у складу са одредбама члана 
4. Одлуке о оснивању Јавног предузећа 
„Завод за изградњу града“ Приједор 
(„Службени гласник општине Приједор“, 
број: 9/11 и 10/11), закључи уговор о 
преносу права  коришћења на 
некретнинама на Град Приједор, са 
предузећем  ЈП „Завод за изградњу града“ 
Приједор, трајно и без накнаде. 

 

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

 

 
Број: 01-022-16/19 ПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор, СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Датум: 13.02.2019. године Сеад Јакуповић, с.р. 
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21.  

На основу одредаба 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), члана 137. Пословника 
Скупштине града Приједора („Службени гласник 
Града Приједора“, 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 22. сједници, 
одржаној дана 13.02.2019. 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 пословног објекта и то 
грађевинског земљишта које је означено са: 

  
            Према подацима катастарског операта 
земљишта: 

- к.ч.бр. 1021/11, ул.Николе Пашића бр.1, у 
површини од 97 m2, уписана у посједовни 
лист број: 3039/275 К.О. Приједор 1, као 
посјед Града Приједор. 
 
Према подацима земљишне књиге:  

      - к.ч.бр. 11/103, у површини од 97 m2, К.О. СП 
Приједор, као својина Града      Приједор. 
 

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 привредним друштвом „МГ 
МИНД“д.о.о. из Мркоњић Града о продаји 
земљишта описаног у тачки I ове одлуке, по цијени 
од 131.920 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 
Приједора“. 
 
 

Број: 01-022-17/19 ПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор, СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Датум: 13.02.2019. године Сеад Јакуповић, с.р. 

 
 
22. 
 На основу одредаба 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),  члана 137. Пословника 
Скупштине града Приједора („Службени гласник 
Града Приједора“, број: 2/18) и Скупштина града 
Приједора на 22. сједници, одржаној дана 
13.02.2019. године, донијела је 

 
 

ОДЛУКУ 
о куповини земљишта 

 
I 

Одобрава се куповина  земљишта ради 
изградње инфраструктурног објекта – водоводне 
мреже са кућним прикључцима, пумпном 
станицом и резервоаром запремине 40 m2 у насељу 
Стари Вoћњак, Приједор на непокретностима 
означеним као: 

 

према подацима катастарског операта 

непокретности: 

-  к.ч.бр. 685/3, Бразда, њива 6. класе површине 
408 m², уписана у Лист непокретности, број: 
320/2  к.о.Божићи, као својина Коврлија Весне 
из Приједора. 

 
II 

Даје се сагласност Градоначелнику Града 
Приједор да закључи уговор о куповини земљишта 
описаног у тачки I ове одлуке са Коврлија Весном по 
цијени од 3.264, 00 КМ, утврђеној у Налазу и 
мишљењу о процјени тржишне вриједности 
земљишта, израђен од стране вјештака 
пољопривредне струке.  
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III 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику Града 
Приједора“. 

 
 

Број: 01-022-18/19 ПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор, СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Датум: 13.02.2019. године Сеад Јакуповић, с.р. 

 
 
23. 
 На основу одредаба 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), члана 137. Пословника 
Скупштине града Приједора („Службени гласник 
Града Приједора“, број: 2/18),  члана 348. Закона о 
стварним правима („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 124/08, 58/09, 95/11 и 60/15) и 
Правилника о начину вредновања и оцјене 
инвестиционих пројеката у циљу давања на 
располагање непокретности у својини Града 
Приједора ради реализације инвестиционих 
пројеката на територији Града Приједора, 
Скупштина града Приједора на 22. сједници, 
одржаној дана 13.02.2019. године,  донијела је 
 

ОДЛУКУ 
о продаји грађевинског земљишта 

 
I       

            Oдобрава се продаја, у сврху реализације 
инвестиционог пројекта од посебног значаја за 
локални економски развој, предложена од стране 
„Edna Metalworking“ д.о.о. из Приједора, и то 
грађевинског земљишта које је означено као:  
 

            Према подацима земљишнокњижног 
операта земљишта:  
- к.п.бр. 41/34, Алеја Козарског Одреда, 

градилиште, у површини од 68 m2, уписана у 
зк.ул.бр. 8644 К.О. СП Приједор, као својина 
Града Приједор; 

- к.п.бр. 41/94, Алеја Козарског Одреда, 
градилиште, у површини од 966 m2, к.п.бр. 
41/150, Алеја Козарског Одреда, градилиште, у 
површини од 18 m2 и к.п.бр. 41/183, Алеја 
Козарског Одреда, градилиште, у површини од 
1781 m2, уписане у зк.ул.бр. 1470 К.О. СП 
Приједор, као својина Града Приједор; 

- к.п.бр. 41/153, Алеја Козарског Одреда, 
економско двориште, у површини од 218 m2 и 
к.п.бр. 41/154, Алеја Козарског Одреда, 
економско двориште, у површини од 153 m2, 
уписане у зк.ул.бр. 583 К.О. СП Приједор, као 
својина Града Приједор; 

- к.п.бр. 41/184, Алеја Козарског Одреда, 
економско двориште, у површини од 718 m2, 
уписана у зк.ул.бр. 583 К.О. СП Приједор, као 
својина Града Приједор. 

 
Према подацима катастарског операта 

земљишта:  
- к.п.бр. 2985/44, Алеја Козарског Одреда, 

двориште, у површини од 68 m2,  
- к.п.бр. 2985/92, Алеја Козарског Одреда, 

двориште, у површини од 966 m2,  
- к.п.бр. 2985/158, Алеја Козарског Одреда, 

двориште, у површини од 153 m2,  
- к.п.бр. 2985/159, Алеја Козарског Одреда, 

двориште, у површини од 218 m2,  
- к.п.бр. 2985/160, Алеја Козарског Одреда, 

двориште, у површини од 18 m2,  
- к.п.бр. 2985/189, Алеја Козарског Одреда, 

двориште, у површини од 1781 m2,  
- к.п.бр. 2985/190, Алеја Козарског Одреда, 

двориште, у површини од 718 m2, 
све уписане у пл.бр. 3039/275 К.О. Приједор 1, 
као посјед Града Приједор. 

 
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 д.о.о. „Edna Metalworking“ 
из Приједора, о продаји земљишта описаног у тачки 
I ове одлуке, по цијени од 3,00 КМ/m2, утврђеној у 
Закључку о вредновању и оцјени инвестиционог 
пројекта фирме „Edna Metalworking“ д.о.о. из 
Приједора. 

III 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику Града 
Приједора“. 

 
Број: 01-022-19/19 ПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор, СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Датум: 13.02.2019. године Сеад Јакуповић, с.р. 
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24. 
              На основу одредаба члана 39. Закона о 
локалној самоуправи ("Службени гласник 
Републике Српске", број: 97/16), одредаба члана 
286. Закона о стварним правима ("Службени 
гласник Републике Српске", број: 124/08, 58/09, 
95/11, 60/15), а у вези са одредбама члана 39. 
Статута Града Приједора  („Службени гласник Града 
Приједора", број: 12/17) и члана 137. Пословника 
Скупштине града Приједора („Службени гласник 
Града Приједора", број: 2/18), Скуштина града 
Приједора на 22. сједници одржаној дана 
13.02.2019.године, доноси  
 
 

ОДЛУКУ 
о утврђивању начина рјешавања имовинских и 

других права на земљишту додијељеном по 
Пројекту "Приједор 2000 - Дом за све људе" 

 
 

I -ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
Овом одлуком утврђује се начин рјешавања 
имовинско-правних односа на земљишту, које је 
Град Приједор додијелио без накнаде избјеглим и 
расељеним лицима, домицилном становништву из 
категорије породица погинулих бораца, ратним 
војним инвалидима и другим лицима, по Пројекту 
"Приједор 2000-Дом за све људе" и на земљишту 
додијељеном за колективну стамбену изградњу.  
 
 

Члан 2. 
Поступак и начин рјешавања имовинскоправних 
односа из члана 1. ове одлуке везан је за врсту 
уписаног права на додијељеном земљишту у 
земљишној кљизи и катастарском операту 
земљишта, а односи се на слиједеће уписе:  
1. земљиште које је по земљишној књизи уписано 
као државна својина, са правом располагања у 
корист Града Приједор, а у катастарском операту 
земљишта уписано је као посјед Града Приједор;  
2. земљиште које је по земљишној кљизи уписано 
као државна својина, са правом располагања у 
корист различитих правних лица, а у катастарском 
операту земљишта уписан је посјед  правних лица;  
3. земљиште које је по земљишној књизи уписано 
као државна својина, са правом коришћења 
физичких лица, а у катастарском операту земљишта 

уписано је највећим дијелом као посјед физичких и 
правних лица;  
4. земљиште које је по земљишној књизи уписано 
као државна својина, без означеног носиоца права 
располагања или кориштења, а у катастарском 
операту земљишта уписано је као посјед Града 
Приједор и посјед различитих физичких и правних 
лица и  
5. земљиште на којем је и у земљишној књизи и у 
катастарском операту земљишта уписано неко 
друго право, које није наведено у тачкама 1. до 4. 
овог члана.  
 

Члан 3. 
На начин рјешавања имовинско-правних односа на 
додијељеном земљишту, поред врсте уписа 
земљишта, утицаће и врста доказа, којим лице, које 
тражи рјешавање имовинско-правних односа на 
одређеној грађевинској парцели, доказује своје 
право на посјед исте.  
Право на посјед одређене грађевинске парцеле 
доказиваће се слиједећим актима:  
1. Рјешењем о остваривању права на додјелу 
грађевинског земљишта без накнаде ради 
изградње индивидуалног стамбеног објекта и 
уговором о условима и начину додјеле 
грађевинског земљишта без накнаде;  
2. Потврдом или увјерењем о додјјели парцеле 
издатим од стране надлежног органа Општине 
Приједор, 
3. Одлуком или рјешењем о додјели грађевинског 
земљишта без накнаде издатим од стране правног 
лица које је било уписано као посједник на 
земљишту које је било предмет додјеле. 
4.Одлуком о приједлогу за додјелу грађевинског 
земљишта за индивидуалну стамбену изградњу 
или рјешењем издатим од стране Борачке 
организације Општине Приједор. 
 
II-ФОРМИРАЊЕ И ПРОВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКЕ 
ПАРЦЕЛЕ У ЗЕМЉИШНОЈ КЊИЗИ И КАТАСТАРСКОМ 
ОПЕРАТУ ЗЕМЉИIШТА  
 

Члан 4. 
Сва лица из члана 1. ове одлуке којима је 
додијељено земиште без накнаде и која на један од 
наведених начина докажу да им је додијељено 
одређено грађевинско земљиште, дужна су да 
пред Републичком управом за геодетске и 
имовинско-правне послове-Подручна јединица 
Приједор покрену поступак формирања 
грађевинске парцеле.  
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III - ПОСТУПАК РЈЕШАВАЊА ИМОВИНСКО - 
ПРАВНИХ ОДНОСА НА ДОДИЈЕЉЕНОМ ЗЕМЉИШТУ  
 

Члан 5. 
Након формирања грађевинске парцеле, Град 
Приједор ће, на захтјев лица коме је рјешењем 
додијељено грађевинско земљиште без накнаде, а 
које земљиште је у земљишној књизи уписано као 
својина или као државна својина, са правом 
располагања у корист града, а у катастарском 
операту земљишта је уписано као посјед Града 
Приједор, донијети измијењено рјешење, 
допунско рјешење са тачним подацима о парцели 
и анекс уговора.  
 

Члан 6. 
Измјењено рјешење, допунско рјешење и анекс 
уговора, уз раније рјешење о додјели земљишта 
без накнаде и уговор, представљају правни основ 
за упис права својине у земљишној књизи и право 
посједа у катастарском операту земљишта на 
формираној грађевинској парцели. 
 

Члан 7. 
Свим другим лицима која су изградила објекте на 
земљишту, које је уписано по земљишној књизи као 
својина Града Приједор или као државна својина, 
са правом располагања у корист Града Приједор, а 
у катастарском операту земљишту је уписано као 
посјед Града Приједор, а која немају рјешење о 
додјели и уговор, као ни потврду или увјерење 
надлежног органа, или други доказ из члана 3. ове 
одлуке, омогућиће се да са Градом Приједор 
закључе Уговор о оснивању права грађења на 
земљишту које посједују.  
Уколико лица поступе на начин описан у ставу 1. 
овог члана стичу право власништва на објекту, а на 
земљишту ће бити уписани као носиоци права 
грађења, како је то предвиђено одредбама члана 
286. до 303. Закона о стварним правима 
("Службени гласник Републике Српске",број: 
124/08, 58/09, 95/11, 60/15).  
 

Члан 8. 
Изграђено грађевинско земљиште које је 
додијељено без накнаде не може се отуђити у року 
од пет година од дана добијања употребне 
дозволе. 
 
Изузетно од става 1. овог члана изграђено 
грађевинско земљиште може се отуђити уз 

претходну сагласност градоначелника из разлога 
предвиђених законом. 
У случају отуђења изграђеног грађевинског 
земљишта из става 2. овог члана прије истека рока 
од пет година купац који нема статус расељеног 
лица или повратника дужан је платити накнаду за 
додијељено земљиште, трошкове уређења 
грађевинског земљишта и ренту у складу са 
законом. 
Уколико лице којем је додијељена грађевинска 
парцела и други материјал у циљу изградње 
објекта отуђи, изврши замјену или оствари накнаду 
на други начин за своје објекте које посједује ван 
теритотрије Републике Српске дужно је да без 
одлагања изврши накнаду трошкова органима, 
односно организацијама које су вршиле додјелу 
грађевинских парцела и другог материјала по 
цијенама које буду важиле у вријеме плаћања, 
осим лица којем је земљиште додијељено одлуком 
о приједлогу за додјелу грађевинског земљишта за 
индивидуалну стамбену изградњу или рјешењем 
издатим од стране Борачке организације Општине 
Приједор. 
 
 IV – РЈЕШAВАЊЕ ЗЕМЉИШТА НА КОЈЕМ СУ 
ИЗГРАЂЕНИ ОБЈЕКТИ КОЛЕКТИВНОГ СТАНОВАЊА  
 

Члан 9. 
Поступак и начин који је описан у поглављу I и II, 
примјениће се и на рјешавање имовинско-правних 
и других питања везаних за грађевинско земљиште 
на којем су изграђени објекти колективног 
становања, а након дефинисања узајамних односа 
између Града Приједор и надлежних органа и 
институција Републике Српске, која су учествовала 
у суфинансирању изградње тих објеката. 
 
 
 V-ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  
 

Члан 10. 
Овлашћује се градоначелник Града Приједор да у 
поступку рјешавања имовинско правних односа на 
земљишту које је додијељено на начин описан у 
члану 1. ове одлуке, доноси допунска рјешења, 
закључује анексе раније закључених уговора, као и 
да закључује уговоре о оснивању права грађења на 
том земљишту.  
 

Члан 11. 
Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да 
важи Одлука o утврђиваљу начина рјешавања 
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имовинских и других права на земљишту 
додијељеном по Пројекту "Приједор 2000- Дом за 
све људе" („Службени гласник општине Приједор“, 
број:6/10). 
 

Члан 12. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику Града 
Приједора“. 

 
Број: 01-022-20/19 ПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор, СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Датум: 13.02.2019. године Сеад Јакуповић, с.р. 

 

 
25. 
 На основу одредаба 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 137. Пословника 
Скупштине града Приједора („Службени гласник 
Града Приједора“, број: 2/18), Скупштина града 
Приједора на 22. сједници, одржаној дана 13.02. 
2019. године,  донијела је 
 

 
ОДЛУКУ 

о преносу права својине без накнаде 
 
I 

Одобрава се пренос права својине, у сврху 
изградње инфраструктурног објекта – водоводне 
мреже са кућним прикључцима и пумпним 
станицама у насељу Каваниште, на некретнини 
означеној као:   

 - к.п.бр. 1373/2, Лука, њива 4. класе, у 
површини од 55 m2, уписана у лист непокретности 
број 378/5 К.О. Божићи, као својина Шаренгаћа 
Мирка Ђорђа са дијелом 1/1. 
 

II 
Даје се сагласност Градоначелнику Града 

Приједор да у циљу регулисања међусобних права 
и обавеза  уговорних страна закључи уговор са 
Шaрeнгаћа Мирка Ђорђем из Приједора, о преносу 
права својине на некретнинама из тачке I ове 
одлуке, без накнаде. 
 
 
 

III 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику Града 
Приједора“. 
 
 
 

Број: 01-022-21/19 ПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор, СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Датум: 13.02.2019. године Сеад Јакуповић, с.р. 

 
26. 
 На основу одредаба 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), члана 137. Пословника 
Скупштине града Приједора („Службени гласник 
Града Приједора“, 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 22. сједници, 
одржаној дана 13.02.2019. године,  донијела је 
 
 

ОДЛУКУ 
о продаји грађевинског земљишта путем 

непосредне погодбе 
 
I 

Одобрава се  продаја  непосредном 
погодбом, у циљу  реализације инвестиционог 
пројекта и изградње пословног објекта, 
предложена од стране привредног друштва 
„Bytres“ д.о.о.Приједор и то грађевинског 
земљишта које је означено као: 

  
            Према подацима катастра непокретности: 

- к.ч.бр. 1493/2, звана Урије, њива 4.класе, 
површине 81 865 m2,  

- к.ч.бр. 1493/604, звана Урије, њива 4.класе, 
површине 5 295 m2 и 

- к.ч. бр. 1494/14, звана Урије, пашњак 
2.класе, површине 8 115 m2 
катастарска општина Приједор 2. 
 
 

II 
Даје се сагласност градоначелнику Града 

Приједора да у циљу регулисања међусобних права 
и обавеза  уговорних страна, а у складу са 
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одредбама члана 348. Закона о стварним правима 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 
124/08, 58/09, 95/11 и 60/15), закључи 
купопродајни уговор са привредним друштвом 
„Bytres“д.о.о.Приједор о продаји земљишта 
описаног у тачки I ове одлуке, по цијени од 95.275, 
00 КМ, која цијена је утврђена Закључком о 
вредновању и оцјени инвестиционог пројекта. 
 
 

III 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику Града 
Приједора“. 

 

 

 
Број: 01-022-22/19 ПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор, СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Датум: 13.02.2019. године Сеад Јакуповић, с.р. 

 
 
27.  

На основу одредаба члана 348. Закона о 
стварним правима („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 124/08, 58/09, 95/11 и 60/15), члана 
39. Статута града Приједора („Службени гласник 
града Приједора“, број: 12/17) и члана 137. 
Пословника Скупштине града Приједора 
(„Службени гласник града Приједора“, број: 2/18), 
Скупштина града Приједора на 22. сједници, 
одржаној 13.02. 2019. године,  донијела   је 
 
 

ОДЛУКУ 
о замјени непокретности 

 
I 

 Даје   се  сагласност на замјену  некретнина-  
грађевинског земљишта између Града Приједор и 
Морина Блерима из Козарца ради регулисања 
имовинско-правних односа у сврху привођења 
земљишта трајној намјени односно формирању 
грађевинске парцеле у складу са планском 
документацијом, који уговор ће се закључити на 
следећи начин: 
 
1.Уговарач Град Приједор даје Морина Блериму 
следеће непокретности:  
 
Према подацима катастарског операта земљишта 

- к.ч.бр.2733/34, Пут-њива, у површини од 39 
m2, уписана у Пл број: 347/14 к.о.Козарац.  

 
2.Уговарач Морина Блерим из Козарца даје Граду 
Приједор сљедеће непокретности: 
 
Према подацима катастарског операта земљишта 

- к.ч.бр.2733/33, Градилиште-њива, у 
површини од 51 m2, уписана у Пл број: 
3086/2 к.о.Козарац. 

 
II 

 Даје  се  сагласност Градоначелнику 
Приједора да, у циљу регулисања међусобних 
права и обавеза уговорних страна, закључи уговор 
о замјени непокретности из тачке I ове одлуке, са 
Морина Блеримом из Козарца без плаћање 
накнаде. 
 

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

Број: 01-022-23/19 ПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор, СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Датум: 13.02.2019. године Сеад Јакуповић, с.р. 

 
 
28. 

На основу одредаба члана 14. Закона о 
експропријацији („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 112/06, 37/07, 110/08 и 79/15), члана 
39. Статута Града Приједора („Службени гласник 
Града Приједора“, број: 12/17) и члана 135. 
Пословника Скупштине града Приједора 
(„Службени гласник Града Приједора“, број: 2/18), 
Скупштина града Приједора на 22. сједници, 
одржаној дана 13.02.2019. године,  донијела  је 

 
 

М И Ш Љ Е Њ Е 
 
I 

           Локацијским условима Одјељења за 

просторно уређење Градске управе Приједор,  

предвиђена је изградња инфраструктурног објекта 

– надземно-подземни вод 20 kV од TS 110/20 Kv/kV 

„Приједор 5“ – РТС „Козарац“, на следећим 

непокретностима: 
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- к.п.бр. 3601, к.п.бр. 3607/2, к.п.бр. 3621/2, 
к.п.бр. 3624/7, к.п.бр. 3624/6, к.п.бр. 3626, 
к.п.бр. 3692, к.п.бр. 2733/26, к.п.бр. 3722, 
к.п.бр. 2733/1, к.п.бр. 2737/1, к.п.бр. 2737/2, 
к.п.бр. 2738, к.п.бр. 2741/6, к.п.бр. 2741/2, 
к.п.бр. 2741/3, к.п.бр. 2740/15, к.п.бр. 
2740/12, к.п.бр. 2740/2, к.п.бр. 2741/1, 
к.п.бр. 2741/4, к.п.бр. 2743/1, к.п.бр. 2744/4, 
к.п.бр. 2743/2, к.п.бр. 2812, к.п.бр. 2745/1, 
к.п.бр. 2811/2, к.п.бр. 2768/1, к.п.бр. 2768/3, 
к.п.бр. 2768/2, к.п.бр. 2769, к.п.бр. 2770/4, 
к.п.бр. 2770/3, к.п.бр. 2770/5, к.п.бр. 2777, 
к.п.бр. 2783/6, к.п.бр. 2783/3, к.п.бр. 2783/7, 
к.п.бр. 2781/2, к.п.бр. 2781/1, к.п.бр. 2787 
К.О. Козарац; 

- к.п.бр. 6237/1, к.п.бр. 1739, к.п.бр. 1740/1, 
к.п.бр. 1745, к.п.бр. 1733, к.п.бр. 1729, к.п.бр. 
1731/3, к.п.бр. 1731/4, к.п.бр. 1728, к.п.бр. 
1731/2, к.п.бр. 1726, к.п.бр. 1776, к.п.бр. 
1777/12, к.п.бр. 1777/4, к.п.бр. 1778/2, 
к.п.бр. 1778/5, к.п.бр. 1779, к.п.бр. 1782/2, 
к.п.бр. 1782/3, к.п.бр. 5327/2, к.п.бр. 5327/3, 
к.п.бр. 5324/2, к.п.бр. 5323, к.п.бр. 5321, 
к.п.бр. 5322/1, к.п.бр. 6238, к.п.бр. 5390, 
к.п.бр. 6239/1, к.п.бр. 5318, к.п.бр. 5315, 
к.п.бр. 5298/1, к.п.бр. 5298/2, к.п.бр. 5295/1, 
к.п.бр. 5295/4, к.п.бр. 6174, к.п.бр. 5288, 
к.п.бр. 5287, к.п.бр. 5294/1, к.п.бр. 5293, 
к.п.бр. 5290, к.п.бр. 6175, к.п.бр. 5190, к.п.бр. 
5495, к.п.бр. 5188, к.п.бр. 5498/1, к.п.бр. 
5187, к.п.бр. 5186, к.п.бр. 5185/1, к.п.бр. 
5504/1, к.п.бр. 5504/18, к.п.бр. 5179, к.п.бр. 
6176, к.п.бр. 5177/7, к.п.бр. 5515, к.п.бр. 
5169/5, к.п.бр. 5169/1, к.п.бр. 5169/3, к.п.бр. 
5169/2, к.п.бр. 6179, к.п.бр. 5774, к.п.бр. 
5775 K.O. Камичани; 

- к.п.бр. 108/1, к.п.бр. 98, к.п.бр. 99, к.п.бр. 
100, к.п.бр. 101, к.п.бр. 102/2, к.п.бр. 102/1, 
к.п.бр. 142, к.п.бр. 141/1, к.п.бр. 141/2, 
к.п.бр. 141/3, к.п.бр. 141/4, к.п.бр. 146, 
к.п.бр. 147/4, к.п.бр. 149, к.п.бр. 150, к.п.бр. 
151, к.п.бр. 152, к.п.бр. 153, к.п.бр. 1917, 
к.п.бр. 156, к.п.бр. 155, к.п.бр. 159, к.п.бр. 
160/1, к.п.бр. 160/3, к.п.бр. 160/2, к.п.бр. 
189, к.п.бр. 175, к.п.бр. 176, к.п.бр. 177/1, 
к.п.бр. 177/2, к.п.бр. 177/4, к.п.бр. 177/3, 
к.п.бр. 531/2, к.п.бр. 526, к.п.бр. 531/3, 
к.п.бр. 531/1, к.п.бр. 531/5, к.п.бр. 530, 
к.п.бр. 534, к.п.бр. 548/2, к.п.бр. 536, к.п.бр. 
547, к.п.бр. 543, к.п.бр. 540, к.п.бр. 542 К.О. 
Петров Гај; 

- к.п.бр. 456/5, к.п.бр. 456/4, к.п.бр. 450, 
к.п.бр. 451/1, к.п.бр. 451/2, к.п.бр. 1649, 
к.п.бр. 564/1, к.п.бр. 563, к.п.бр. 562, к.п.бр. 
561, к.п.бр. 560, к.п.бр. 555, к.п.бр. 556, 
к.п.бр. 557, к.п.бр. 558, к.п.бр. 575, к.п.бр. 
576/2, к.п.бр. 576/1, к.п.бр. 588/4, к.п.бр. 
588/2, к.п.бр. 587, к.п.бр. 1641, к.п.бр. 619/1, 
к.п.бр. 594, к.п.бр. 595/2, к.п.бр. 595/1, 
к.п.бр. 596, к.п.бр. 608/1, к.п.бр. 608/2, 
к.п.бр. 607, к.п.бр. 602/3, к.п.бр. 602/1, 
к.п.бр. 1650, к.п.бр. 1016/2, к.п.бр. 1016/1, 
к.п.бр. 1017, к.п.бр. 1037, к.п.бр. 1039, к.п.бр. 
1038, к.п.бр. 1080, к.п.бр. 1079, к.п.бр. 1081, 
к.п.бр. 1082, к.п.бр. 1083, к.п.бр. 1084, к.п.бр. 
1088/1, к.п.бр. 1088/5, к.п.бр. 1088/4, к.п.бр. 
1089/2, к.п.бр. 1089/3 К.О. Кевљани; 

- к.п.бр. 3099, к.п.бр. 3101, к.п.бр. 3113, к.п.бр. 
4448, к.п.бр. 3116, к.п.бр.  3117, к.п.бр. 3120, 
к.п.бр. 4447, к.п.бр. 3227, к.п.бр. 3222, к.п.бр. 
4446, к.п.бр. 3212, к.п.бр. 3213/2, к.п.бр. 
3213/3, к.п.бр. 3213/1, к.п.бр. 3215, к.п.бр. 
3214 К.О. Ламовита; 

- к.п.бр. 5866, к.п.бр. 4211, к.п.бр. 4216, к.п.бр. 
4215, к.п.бр. 4190/2, к.п.бр. 5872, к.п.бр. 
5906, к.п.бр. 4224/1, к.п.бр. 4225/1 К.О. 
Омарска. 

            Предметне непокретности се налазе у 
обухвату документа просторног уређења –
Просторни план Општине Приједор („Службени 
гласник oпштине Приједор“, број: 10/09). 

На основу расположивог документа 
просторног уређења, урађени су Урбанистичко-
технички услови и издати Локацијски услови. 

 
У складу са наведеним, Скупштина града 

сматра да је основано да Влада Републике Српске 
донесе одлуку, у смислу члана 14 Закона о 
експропријацији, да је изградња планираног 
објекта од општег интереса и да се за те сврхе може 
приступити експропријацији непокретности 
означених у тачки I. 
 

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

 
 

 
Број: 01-022-24/19 ПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор, СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Датум: 13.02.2019. године Сеад Јакуповић, с.р. 
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АКТИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
 
1. 
 На основу члана 82. став 3. Закона о 
локалној самоуправи ("Службени гласник 
Републике Српске", број: 97/16), и члана 89. Статута 
Града Приједор ("Службени гласник града 
Приједор", број: 12/17), Градоначелник  Приједора,   
доноси 
 

О Д Л У К У 
 

1. Одобрава се исплата новчаних средстава 
авансно у износу од 80.000,00 КМ 
предузећу „Комуналне услуге“ а.д. 
Приједор, за изградњу интерне 
саобраћајнице на централном градском 
гробљу Пашинац. 

 
2. Исплата средстава из тачке 1 ове одлуке 

исплатити из  буџета Града  Приједор за 
2018.годину са економског кода, 415200- 
Капитални грант за А.Д.“Комунално 
предузеће“ Приједор за учешће у изради 
пропуста и интерне саобарћајнице на 
централном градском гробљу Пашинац, 
потрошачка јединица број:00740204, број 
позиције 152/3, на жиро рачун предузећа, 
број: 5620070000011113, отворен код НЛБ 
Развојне банке, ЈИБ: 4400684900008. 
 

3. Задужује се Одјељење за саобраћај, 
комуналне послове и заштиту животне 
средине и имовинско-стамбене послове и 
Одјељење за финансије да прате 
реализацију ове одлуке. 

 
4. Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења, и иста ће бити објављена у 
„Службеном гласнику града Приједор“.  
 
 

 
Број: 02-40-3128/18 
Приједор,  
Датум: 18.12.2018.године 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Миленко Ђаковић, с.р. 

 
 
2.  

На основу члана 33. став 9. Закона о 
угоститељству Републике Српске („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 45/17), члана 5. 
тачка 3. Закона о празницима Републике Српске  

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 
43/07), члана 82. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 
број : 97/16), члана 14. став 2. Одлуке о одређивању 
радног времена и извођењу музичких и других 
садржаја у угоститељским објектима на подручју 
града Приједора („Службени гласник града 
Приједора“, број: 6/14), и члана 89. Статута града 
Приједора („Службени гласник града Приједора“, 
број: 12/17), Градоначелник Приједора,   доноси: 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
I 

   У периоду од 20.12.2018. године до 
15.01.2019. године, угоститељски објекти на 
подручју града Приједора, могу радити један сат 
дуже у односу на радно вријеме прописано 
Одлуком о одређивању радног времена и 
извођењу музичких и других садржаја у 
угоститељским објектима на подручју града 
Приједора, број : 01-022-92/14 од 25.06.2014. 
године и то : 

 
Ресторани, угоститељски објекти за исхрану 

и пиће и угоститељски објекти за пиће: 
 
- од 07,00 до 24,00 часа, радним данима, 
- од 07,00 до 01,00 час, викендом (петак и 

субота). 
 

Диско барови, диско клубови (дискотеке), 
барови и ноћни барови: 
 
- од 19,00 до 03,00 часа, радним данима, 
- од 19,00 до 04,00 часа, викендом (петак 

и субота).  
 

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

II 
  Угоститељски објекти из тачке И могу 

радити у неограниченом радном времену,  у дане: 
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- 31.12.2018. године, 
- 01.01.2019. године, 
- 06.01.2019. године, 
- 09.01.2019. године, 
- 13.01.2019. године. 

  
 Угоститељски објекти, смјештени у 

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

III 
  Овај Закључак ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављен у Службеном гласнику 
града Приједора. 

 

 
Број: 02-32-11/18 
Приједор,  
Датум: 20.12.2018.године 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Миленко Ђаковић, с.р. 

 

 
        
3. 

На основу члана 2. и члана 5. тачка 3. Закона 
о празницима Републике Српске, („Сл.гласник РС“, 
број : 43/07), члана 82. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Сл.гласник РС“  број : 97/16), и члана 
89. Статута града Приједора („Сл.гласник Града  
Приједора“ број: 12/17), Градоначелник Приједора, 
доноси  :  

 
З А К Љ У Ч А К 

 
1. Први дан  празника Нове године, 01.01.2019. 

године (уторак), је нерадни дан, осим  
 за субјекте побројане у тачки 4. овог 
Закључка. 
 

2. Ради задовољења неопходних потреба 
грађана за снабдијевање основним 
животним артиклима и другим потребама, у 
сриједу 02.01.2019. године, могу да раде 
продавнице са прехрамбеном робом, 
меснице и рибарнице у  времену од 07,00 до 
13,00 часова. 

    
3. Дан Републике Српске, 09.01.2019. године 

(сриједа), је нерадни дан, осим за субјекте 
побројане у тачки 4. овог Закључка. 
 

4. Апотеке (продаја), продавнице погребне 
опреме, цвјећаре, бензинске пумпе, субјекти 
који се баве дјелатностима производње 
хљеба, пецива, свјеже тјестенине, 
кондиторских производа и колача, трговачке 
радње типа „драгстор“ и ветеринарске 
амбуланте могу радити редовно радно 
вријеме за вријеме трајања републичких 
празника. 
 

5. Послодавац је дужан радницма, који ће 
радити на дане наведених републичких 
празника, омогућити остваривање права у 
складу са прописима о раду. 
 

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

 
Број: 02–32-12/18 
Приједор,  
Датум: 20.12.2018.године 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Миленко Ђаковић, с.р. 

 

 
        
4. 

На основу члана 82. став 3. Закона о 
локалној самоуправи ("Службени гласник 
Републике Српске", број: 97/16), члана 8. 
Правилника о утврђивању способности лица у 
поступку остваривања права из социјалне заштите 
и утврђивању функционалног стања корисника 
("Службени гласник Републике Српске", број: 
116/12, 111/13 и 9/17), и члана 89. Статута Града 
Приједора („Службени гласник Града Приједора“, 
број: 12/17),  Градоначелник  Приједора,   доноси 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о именовању првостепене стручне Комисије за 

утврђивање способности лица  
у поступку остваривања права из социјалне 

заштите и утврђивању функционалног стања 
корисника  

 
Члан 1. 

Именује се првостепена стручна Комисија за 
утврђивање способности лица у поступку 
остваривања права из социјалне заштите и 
утврђивању функционалног стања корисника за 
2019. годину, у сљедећем саставу: 

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



27                                                             „СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК“                                         Број: 1/19 
 

2. Родић Сенка, дипломирани дефектолог,  
3. Марјановић Зора, дипломирани психолог. 

  
Члан 2. 

Задатак Комисије је да доносе налаз и мишљење, у 
складу са Правилником о утврђивању способности 
лица у поступку остваривања права из социјалне 
заштите и утврђивању функционалног стања 
корисника ("Службени гласник Републике Српске", 
број: 116/12,111/13 и 9/17). 
 

Члан 3. 
Нето накнада за рад сваком члану Комисије износи 
10,00 КМ по лицу за које се врши процјена у ЈУ 
Центар за социјални рад Приједор. 

 
Члан 4. 

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

Члан 5. 
Доношењем овог рјешења престаје да важи 
Рјешење о именовању првостепене стручне 
Комисије за утврђивање способности лица у 
поступку остваривања права из социјалне заштите 
и утврђивању функционалног стања корисника 
број: 02-111-2/18 од 03.01.2018. године. 
  

Члан 6. 
Рјешење ступа на снагу даном доношења, и биће 
објављено у "Службеном гласнику Града 
Приједора".  
 
Број: 02-111-3/19 
Приједор,  
Датум: 03.01.2019. године 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Миленко Ђаковић, с.р. 

 
 
 
5. 

На основу члана 82. став 3) Закона о 
локалној самоуправи ("Службени гласник 
Републике Српске", број: 97/16), члана 89. Статута 
Града Приједора („Службени гласник Града 
Приједора“, број: 12/17) и Правилника о 
расподјели средстава за подршку пронаталитетној 
политици Града Приједора („Службени гласник 
Града Приједора“, број: 13/18), Градоначелник  
Приједора,  доноси 
 
 

 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању Комисије за додјелу једнократне 
новчане помоћи за подршку пронаталитетној 

политици Града Приједора – вантјелесна оплодња 
 

Члан 1. 
Именује се Комисије за додјелу средстава за 
вантјелесну оплодњу (у даљем тексту: Комисиjа), у 
сљедећем саставу: 
 

1. Зорица Билбија, самостални стручни 
сарадник за социјална и здравствена 
питања, 

2. Кесар Данијела, специјалиста гинеколог,   
3. Наташа Стојичић, представник  НВО 

„Бебе 2“. 
 

 
Члан 2. 

Задатак Комисије из члана 1. овог рјешења је да 
учествује у активностима на основу примљених 
захтјева утврди листу приоритета за 
суфинансирање једне процедуре асистиране 
репродукције - вантјелесне оплодње, у складу са 
Правилником о расподјели средстава за подршку 
пронаталитетној политици Града Приједора 
(„Службени гласник Града Приједора“, број: 13/18). 
 

Члан 3. 
Задатак Комисије је да размотри пристигле захтјеве 
и достави приједлоге Градоначелнику, који доноси 
коначну одлуке. 
 

Члан 4. 
Доношењем овог рјешења престаје да важе 
Рјешења о именовању Комисије за додјелу 
средстава за вантјелесну оплодњупрвостепене 
стручне Комисије за процјену потреба и 
усмјеравању дјеце и омладине са сметњама у 
развоју број 02-111-13/12 од 08.02.2012. године. 
  

Члан 5. 
Рјешење ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављено у Службеном гласнику Града Приједора. 
 
 
Број: 02-111-5/19 
Приједор,  
Датум: 03.01.2019. године   

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Миленко Ђаковић, с.р. 
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6. 
На основу члана 82. став 3. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник Републике 
Српске", број: 97/16), члана 16. Правилника о 
процјени потреба и усмјеравању дјеце и омладине 
са сметњама у развоју ("Службени гласник 
Републике Српске", број: 117/12 и 16/18), и члана 
89. Статута Града Приједора („Службени гласник 
Града Приједора“, број: 12/17), Градоначелник  
Приједора,  доноси 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о именовању првостепене стручне Комисије за 

процјену потреба и усмјеравању дјеце и омладине 
са сметњама у развоју 

 
Члан 1. 

Именује се првостепена стручна Комисија за 
процјену потреба и усмјеравању дјеце и омладине 
са сметњама у развоју за 2019. годину, у сљедећем 
саставу: 

1. Павковић др Споменка, педијатар,  
2. Мандић Милева, дипломирани психолог,   
3. Венцељ Вера, дипломирани социјални 

радник, 
4. Шеатовић Стеван, дипломирани дефектолог-

едукатор и рехабилитатор, 
5. Радановић Бојана, дипломирани педагог. 

 

Члан 2. 
Задатак Комисије је да доносе налаз и мишљење, у 
складу са Правилником о процјени потреба и 
усмјеравању дјеце и омладине са сметњама у 
развоју ("Службени гласник Републике Српске", 
број: 117/12 и 16/18). 
 

Члан 3. 
Нето накнада за рад сваком члану Комисије износи 
10,00 КМ по лицу за које се врши процјена у ЈУ 
Центар за социјални рад Приједор. 

 

Члан 4. 
Административно-техничке послове  комисије 
обављаће ЈУ Центар за социјални рад Приједор. 
 

Члан 5. 
Доношењем овог рјешења престаје да важи 
Рјешења о именовању првостепене стручне 
Комисије за процјену потреба и усмјеравању дјеце 
и омладине са сметњама у развоју број 02-111-1/18 
од 03.01.2018. године и Рјешења о Измјени 
Рјешења о именовању првостепене стручне 
Комисије за процјену потреба и усмјеравању дјеце 

и омладине са сметњама у развоју број 02-111-
85/18 од 10.04.2018. године. 
  

Члан 6. 
Рјешење ступа на снагу даном доношења, и биће 
објављено у Службеном гласнику Града Приједора. 
 
 
Број: 02-111-4/19 
Приједор,  
Датум: 03.01.2019. године   

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Миленко Ђаковић, с.р. 

 
 
 
7. 
 На основу члана 82. став Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник Републике 
Српске", број: 97/16), и члана 89. Статута града 
Приједор ("Службени гласник града Приједор", 
број: 12/17), Градоначелник  Приједора, доноси 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о именовању Комисије за расподјелу средстава 

за алтернативни смјештај 
 

Члан 1. 
 Именује се Комисија за расподјелу 
средстава за алтернативни смјештај, у слиједећем 
саставу: 
 1. Мишо Родић, предсједник Комисије; 
 2. Милодраг Глушац, члан; 
 3. Мира Марковиновић, члан; 
 4. Драшко Калинић, члан и 
 5. Саша Обрадовић, члан. 

 

Члан 2. 
 Право на новчану помоћ имају лица која су 
уступила напуштену имовину повратницима, а 
тренутно немају трајно ријешено стамбено питање. 
Уколико има више захтјева предност за 
остваривање новчане помоћи имаће лица која 
остварују право из Закона о правима бораца, војних 
инвалида и породица погинулих бораца 
одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске. 
 

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

Члан 4. 
 Мандат Комисије из члана 1. овог рјешења 
траје до 31.12.2019.године. 
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Члан 5. 
 Рјешење број: 02-111-4/18 од 
04.01.2018.године ставља се ван снаге. 
 

Члан 6. 
Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, и биће објављено у "Службеном 
гласнику града Приједора",  
 
 
Број: 02-111-1/19 
Приједор,  
Датум: 03.01.2019. године   

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Миленко Ђаковић, с.р. 

 
 
 
8. 
              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 
о давању сагласности на Програм рада 

 и финансијски план ЈЗУ Дом здравља Приједор  
 

 
1.  Даје се  сагласност  на  Програм рада и 

финансијски план ЈЗУ Дом здравља    
Приједор за  2019. годину.      
 

             
2. Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у  Службеном 
гласнику града Приједора. 

 
 
Број: 02-400-19/18 
Приједор,  
Датум: 15.01 2019. године 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Миленко Ђаковић, с.р. 

 
 
 
9. 
На основу члана 82. 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 допуни  Рјешења о именовању Радне групе за 

израду Приједлога Стратегије развоја културе 
Града Приједора 2019 – 2024   

 
 

Члан 1. 
У Рјешењу о именовању Радне групе за израду 
Приједлога Стратегије развоја културе Града 
Приједора 2019 – 2024,  број 02 – 111- 270/18  од 23. 
11. 2018. године, врши се допуна члана 1. како 
слиједи: 
 
20.  Зоран Совиљ -  директор Информативно – 
пословног центра „Козарски вјесник“  

 
 

Члан 2. 
Рјешење ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у "Службеном гласнику Града 
Приједора". 
 
 
Број: 02-111-270/18 
Приједор,  
Датум: 28. 01. 2019. 
године 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Миленко Ђаковић, с.р. 

 

 
 
10. 

На основу члана 59. став 1. тачка 12) 
Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, број:  97/16) и 
члана 69. став 1. тачка 14) Статута Града 
Приједор („Службени гласник Града Приједор“, 
број: 12/17), Градоначелник Града Приједор, 
доноси 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности на Статут о измјенама и 
допунама Статута Јавне здравствене установе 

„Дом здравља“ Приједор  
 
 
I 

 Даје се сагласност на Статут о измјенама и 
допунама Статута Јавне здравствене установе „Дом 
здравља“ Приједор, број: УО-6-6/18 од 
25.12.2018.године. 
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II 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику Града 
Приједор“. 
 
 
Број: 02-022-99/18 
Приједор,  
Датум: 21.01.2019.године 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Миленко Ђаковић, с.р. 

 
 
 
11. 

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 
Приједор", број 12/17), градоначелник Приједора,     
доноси 

 
О Д Л У К У 

о давању сагласности на реализацију  
Програма „Подршка подизању нових засада воћа“ 
 

I 
Даје се сагласност на реализацију Програма 

„Подршка подизању нових засада воћа“, који ће се 
провести у 2019. години. 

 
II 

 Ова одлука ступа на снагу даном доношења, 
а иста ће бити објављена у „Службеном гласнику 
Града Приједора“. 
 
 
Број: 02-40-145/19 
Приједор,  
Датум: 21.01.2019.године 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Миленко Ђаковић, с.р. 

 
 
 
12. 

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 
Приједор", број 12/17), градоначелник Приједора,     
доноси 
 

 
О Д Л У К У 

о давању сагласности на реализацију  
Програма „Подршкa подизању пластеника“ 

 

I 
Даје се сагласност на реализацију Програма 

„Подршка подизању пластеника“, који ће се 
провести у 2019. години. 

 
II 

 Ова одлука ступа на снагу даном доношења, 
а иста ће бити објављена у „Службеном гласнику 
Града Приједора“. 
 
 
Број: 02-40-146/19 
Приједор,  
Датум: 28.01.2019.године 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Миленко Ђаковић, с.р. 

 
 
 
13.                                                                                                                            
На основу члана 82. 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 допуни  Рјешења о именовању Радне групе за 

израду Приједлога Стратегије развоја културе 
Града Приједора 2019 – 2024   

 
 

Члан 1. 
У Рјешењу о именовању Радне групе за израду 
Приједлога Стратегије развоја културе Града 
Приједора 2019 – 2024,  број 02 – 111- 270/18  од 23. 
11. 2018. године и Рјешења о допуни Рјешења о 
именовању Радне групе за израду Приједлога 
Стратегије развоја културе Града Приједора, број 02 
– 111- 270/18  од 28.01.2019. годние, врши се 
допуна члана 1. како слиједи: 
 
Драган Вученовић, замјеник координатора Радне 
групе – Шеф Одсјека за културу, спорт, породицу и 
омладину  Одјељења  за друштвене дјелатности  
Града Приједора   
 

Члан 2. 
Рјешење ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику Града 
Приједора". 
 

Број: 02-111-270/18 
Приједор,  
Датум: 31. 01. 2019. године 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Миленко Ђаковић, с.р. 
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14. 
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 града Приједора, 
доноси 

 
О Д Л У К У 

о субвенцији ђачког превоза 
 

Члан 1. 
Овом Одлуком утврђују се права и поступак 
одобравања субвенције ђачког превоза за ученике 
средњих школа, који се финансирају из буџета 
града Приједор. 
 

Члан 2. 
Право на субвенцију имају ученици средњих школа 
чија је удаљеност до школе преко 4 километра, у 
процентуалном износу од укупне цијене мјесечне 
карте, и то: 
 

(1) По основу социјалног статуса 

 дјеца чију су родитељи корисници 
социјалне помоћи или туђе његе      50% 

 дјеца без једног родитеља  50%       

 дјеца без родитељског старања, дјеца без 
оба родитеља                 100% 

 дјеца ометена у психофизичком  
развоју                 100% 

 троје или више школске дјеце, један или 
оба родитеља незапослена                 100% 

 
Члан 3. 

Право на субвенцију превоза утврђену овом 
Одлуком имају сви редовни ученици средњих 
школа, , који према социјалном статусу припадају 
једној од категорија наведених у члану 2. став (1) 
ове одлуке.  
Уколико из једне породице, наставу у средњој 
школи похађа више чланова, сви једнако остварују 
права на субвенцију ђачког превоза, за једну 
школску годину, а у складу са школским 
календаром. 
 

Члан 4. 
Средства за субвенцију ђачког превоза су 
ограничена износом средстава, који је предвиђен 
за ову намјену у буџету града Приједора, за текућу 
буџетску годину. Захтјеви за субвенцију ђачког 

превоза, који стигну након што се ова средства 
потроше, неће моћи остварити право на 
субвенцију, иако испуњавају услове из ове Одлуке, 
те ће се подносилац захтјева путем Обавјештења 
обавијестити да му захтјев није одобрен. 
 

Члан 5. 
За остваривање права из члана 2. став (1) ове 
одлуке, подносилац захтјева је дужан да приложи 
сљедећу документацију 
 

 Увјерење о држављанству за дијете, 

 Увјерење о мјесту пребивалишта за 
дијете, 

 Кућну листу, 

 Увјерење о похађању наставе, 

 Увјерења Центра за социјални рад зависно 
од основа по коме остварују неко од  
права, 

 Потврду о мјесечном износу карте, са 
прецизно наведеном километражом, 
издату од стране регистрованог јавног 
превозника.  

 Потврда Завода за запошљавање о 
незапослености за једног/ односно оба 
родитеља, 

 Медицинска документација, 
 

Члан 6. 
На основу поднесеног захтјева, за ученике односно 
родитеље ученика који испуњавају услове из ове 
одлуке, а којима је субвенција ђачког превоза 
одобрена, Градоначелник ће издати закључак о 
субвенцији ђачког превоза, у процентуалном 
износу од укупне цијене мјесечне карте. 
У изузетним ситуацијама Градоначелник града 
Приједора, субвенцију за ђачки превоз, може 
одобрити ученицима који не испуњавају 
критеријуме из члана 2. ове одлуке. 
 

Члан 7. 
Документација се прилаже у оригиналу или 
овјереној фотокопији. Неовјерена, или 
документација која није достављена у оригиналу, 
те непотпуна документација, се неће узети у 
разматрање. 
 

Члан 8. 
За реализацију наведене Одлуке задужују се 
Одјељење за финансије  и Одјељење за друштвене 
дјелатности. 
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Члан 9. 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће 
објављена у „Службеном гласнику града 
Приједор“. 
 
 
Број: 02-40-209/19 
Приједор,  
Датум: 31.01.2019. године 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Миленко Ђаковић, с.р. 

 
 
 
15. 
 На основу члана 82. тачка 3. Закона о 
локалној смоуправи („Службени глансик Републике 
Српске“ број: 97/16) и члана  89. Статута града 
Приједора („Службени гласник града Приједора“ 
број: 12/17), Градоначелник, доноси 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању Комисије за мониторинг спортских 
клубова, који се суфинансирају из Буџета Града 

Приједора 
 
1. Именује се Комисија за мониторинг спортских 
клубова, који се суфинансирају из Буџета Града 
Приједора у сљедећем саставу: 
 1. Здравко Остојић- предсједник, 
 2. Стевица Дроњак- члан и 

3. Горан Предојевић-члан 
 
2. Задатак Комисије је да изврши увид у рад 
спортских клубова, услове тренирања, број 
такмичара, као  и праћење утрошка средстава. 
По обављеној контроли, обавеза Комисије је да 
сачини записник и исти достави на увид 
Градоначелнику. 
Комисија је обавезна да најмање једном годишње 
провјери рад спортских клубова и изврши провјеру 
утрошених средстава из буџета Града Приједора. 
3. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику града 
Приједора“. 
 
 
Број: 02-111- 12/19 
Приједор,  
Датум: 25.01.2019. год. 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Миленко Ђаковић, с.р. 

 
 
16. 
 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 
 

З А К Љ У Ч А К 

 
I-  Средства планирана за активности у физичкој 
култури у Буџету Града Приједора за 2019. годину у 
укупном  износу од 1.018.520,00 КМ распоређују се 
за : 

1. Одржавање спортских 

терена........................................16.830,00 КМ 

2. Дотације за спортске клубове по 

програму.................................297.000,00 КМ 

3. Ревијалне градске и републичке 

манифестације..........................59.400,00 КМ 

4. Спортски савези и удружења 

РВИ...............................................7.920,00 КМ 

5. Финансирње закупа СД „Младост“ 

Приједор..................................138.600,00 КМ 

6. Средства резерви за спортске активности по 

рјешењу Градоначелникка.. ..47.820,00 КМ 

7. Средства за развој школског 

спорта........................................50.000,00 КМ 

8. Финансирање врхунског спорта......4.950,00 

КМ 

9. Издаци за изградњу и прибављање 

рефлектора на градском 

стадиону..................................396.000,00 КМ 

 
II- За реализацију  овог Закључка задужује се 
Одјељење за финансије и Одјељење за друштвене 
дјелатности. 
III- Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, 
а примјењиваће се у току 2019. године и исти ће 
бити објављен у „Службеном гласнику Града 
Приједора“. 
 
 
Број: 02-40- 224  /19 
Приједор,  
Датум: 24.01.2019. год. 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Миленко Ђаковић, с.р. 

 
 
 
17. 

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: 02-40-3145/18 
Приједор,  
Датум: 24.12.2018.године 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Миленко Ђаковић, с.р. 

 

 
 
18. 
 

СТРАТЕШКИ ПЛАН 
ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ГРАДА ПРИЈЕДОРА 
ЗА ПЕРИОД ОД 2019. ДО 2021. ГОДИНЕ 

 
І. УВОД 

 
Сврха овог стратешког плана је да 

представи главне циљеве Јединице за интерну 

ревизију у Градској управи Града Приједора за 

период 2019 – 2021. године. 

Јединица за интерну ревизију Града Приједора је 

успостављен на основу Закона о систему интерних 

финансијских контрола у јавном сектору Републике 

Српске („Службени гласник Републике Српске“, 

број 91/16) и Одлуке о оснивању Градске управе 

Града Приједора број: 02-014-1/17 коју је донио 

Градоначелник Приједора 03.03.2017. године, а 

која је објављена у „Службеном гласнику Града 

Приједора“, број: 02/17, те Одлуке о измјени 

Одлуке о оснивању Градске управе Града 

Приједора број: 02-014-1/18 од 04.09.2018. године 

која је објављена у „Службеном гласнику Града 

Приједора“, број: 13/18.   

Главна функција Јединице за интерну ревизију јесте 

да врши интерну ревизију организационих 

дијелова, процеса, програма и активности у 

Градској управи Града Приједора укључујући и 

његове ниже буџетске/потрошачке јединице, које 

немају обавезу да успоставе своју властиту 

јединицу за интерну ревизију. 

Стратешки план се припрема на основу сљедећих 
прописа: 

- Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС“, број: 97/16), 

- Закона о систему интерних финансијских 
контрола у јавном сектору Републике Српске 
(„Службени гласник РС“, број: 91/16), 

- Закона о буџетском систему Републике Српске 
(„Службени гласник РС“, број: 121/12, 52/14, 
103/15), 

- Статута Града Приједора („Службени гласник 
Града Приједора“, број 12/2017), 

- Упутства за рад интерних ревизора у јавном 
сектору РС („Службени гласник РС“, број: 
84/2017), 

- Методолошког упутства за обављање интерне 
ревизије у Граду Приједор („Службени гласник 
Града Приједора“, број: 09/2017), 

- Међународних стандарда за професионалну 
праксу интерне ревизије, издатих од стране 
Међународног института интерних ревизора 
(IIA-Institute of Internal Auditors), 

- Буџета Града. 

Стратешки план интерне ревизије се 

заснива на циљевима, плановима и приоритетима 

Градске управе Града Приједора утврђеним према 

методологији за стратешко планирање из Упутства 

за рад интерних ревизора у јавном сектору 

Републике Српске и резултатима анализе ризика 

коју је извршила Јединица за интерну ревизију. 
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Јединица за  интерну ревизију ће се у стратешком 

периоду 2019-2021. година, фокусирати на: 

- развијање и контролу система интерних 
контрола у свим организационим дијеловима 
Градске управе Града Приједора као и свих 
буџетских корисника Града Приједора, 

- контролу ефикасности и адекватности 
система финансијског управљања и контрола, 

- контролу усаглашености са прописима, 
политикама и процедурама, 

- контролу поузданости, тачности и 
свеобухватности финансијских и других пословних 
информација, 

- контролу ефективности, ефикасности и 
економичности коришћења ресурса. 

Стратешки план ће се ажурирати на годишњем 

нивоу у складу са промјенама у приоритетима 

Градске управе Града Приједора и на основу 

резултата извршене анализе ризика. Процјена 

потреба за ревизорским ресурсима биће дата у 

годишњем плану ревизије.  

У складу са Стратешким планом, Јединица за 

интерну ревизију ће дефинисати свој годишњи 

план који ће обухватити предмет, обим, циљеве, 

распоред и потребне ресурсе за сваки од 

ревизорских ангажмана (појединачних ревизија). 

Руководилац Јединице за интерну ревизију 

је одговоран за израду стратешког и годишњег 

плана које одобрава Градоначелник Града 

Приједора. 

 

ІІ. ПРАВНИ ОКВИР 
Активности Јединице за интерну ревизију у 

Градској управи Града Приједора се заснивају на 

одредбама Закона о систему интерних 

финансијских контрола у јавном сектору Републике 

Српске, Упутства за рад интерних ревизора у Јавном 

сектору Републике Српске, Кодекса професионалне 

етике за интерне ревизоре, Повеље интерне 

ревизије и другим прописима припремљеним од 

стране Централне јединице за хармонизацију 

Републике Српске, у складу са међународно 

прихваћеним стандардима интерне ревизије. 

 

ІІІ. СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ ЈЕДИНИЦЕ ЗА 

ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ 
 
За период од 2019-2021. године Јединица за 
интерну ревизију Града Приједора има сљедеће 
циљеве: 
1. унаприједити активности Градске управе Града 
Приједора путем: 

- идентификације и процјене ризика; 

- пружања независне и објективне процјене 
адекватности и ефикасности система  
финансијског управљања и контроле;  

- консултација и давања препорука. 

2. обезбиједити неопходна стручна знања и 
вјештине интерних ревизора кроз додатне обуке и 
повећати број ревизора да би се омогућило 
испуњавање стратешких циљева ревизије 
(Јединица за интерну ревизију). 
 

ІV. СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ ЈЕДИНИЦЕ ЗА 

ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ 
 
Циљеви Јединице за интерну ревизију  за период 
2019–2021. године, ће бити усмјерени према:  
- посматрању, процјени и помагању у 

правилном функционисању система интерних 
контрола финансијског управљања у Градској 
управи Града Приједора; 

- подизању свијести интерних ревизора у 
Градској управи Града Приједора; 

- осигурању независне и објективне функције 
интерне ревизије; 

- осигурању квалитета ревизорског рада и 
ревизорских извјештаја; 

- обезбјеђивању потребних ресурса за 
активност интерне ревизије;  

- развоју знања и вјештина интерних ревизора. 
Да би се постигли посебни циљеви из Стратешког 
плана за период 2019 – 2021. године, годишњи 
планови ће бити припремљени на начин да 
садрже задатке сваког ревизорског ангажмана, 
одговорна лица и рокове за извршавање 
планираних задатака. 
 

V. ПРЕДМЕТ АКТИВНОСТИ 
На основу постигнутог разумијевања окружења и 
идентификације главних процеса који су кључни за 
постизање стратешких циљева Града Приједора, 
интерна ревизија ће у периоду 2019 – 2021. године 
имати сљедећи стратешки приступ ревизији: 
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1. сваке године ће се вршити ревизија  
процеса који су оцијењени високим 
ризиком, 

2. сваке друге године ће се вршити ревизија 
процеса који су  оцијењени средњим 
ризиком, 

3. сваке треће године ће се вршити ревизија 
процеса који су  оцијењени ниским 
ризиком. 

Листа планираних ревизија из горе наведеног 
приступа ревизији, као и план осталих ревизорских 
активности,  ће зависити од расположивих 
ревизорских ресурса.  
У складу са резултатима извршених активности 
стратешког планирања, утврђени су сљедећи 
стратешки приоритети: 

1. успостављање функционално независне 
Јединице за  интерну ревизију;   

2. развој система интерних контрола у 
организационим дијеловима Градске 
управе Града Приједора који су оцијењени 
високим ризиком; 

3. усклађеност активности у 
новоуспостављеним структурама са 
важећим законским   прописима и 
интерним актима Града. 

Стратешки план ће бити ажуриран на годишњем 
нивоу, у складу са могућим измјенама циљева и 
приоритета Града Приједора. 
 
 

Број: 02-052-2 /19  
Приједор,  
Датум: 16.01.2019.године 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Миленко Ђаковић, с.р. 

 

19. 
На основу члана 82. став 3. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број 97/16), члана 37. Закона о 
систему интерних финансијских контрола у јавном 
сектору Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 91/16), те члана 69. 
Статута Града Приједора („Службени гласник Града 
Приједора“, број: 12/17), Градоначелник доноси 
 
 

О Д Л У К У 

о усвајању Стратешког плана интерне ревизије 
Градa Приједорa за период 2019 -2021. године 

 
Члан 1. 

Усваја се Стратешки план интерне ревизије 
Градa Приједорa за период 2019-2021. године. 

 

Члан 2. 
Стратешки план  интерне ревизије Градa 

Приједорa за период 2019-2021. године из члана 1. 
(са прилозима) је саставни дио ове Одлуке. 

 
Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

Града Приједора“. 

 

 
Број: 02-052-2 /19  
Приједор,  
Датум: 16.01.2019.године 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Миленко Ђаковић, с.р. 
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20. 
ГОДИШЊИ ПЛАН  

ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ГРАДА ПРИЈЕДОРА 

ЗА 2019. ГОДИНУ 

1. УВОД 

Годишњи план интерне ревизије за 2019. годину заснива се на Стратешком плану интерне ревизије 
Града Приједора за период 2019 – 2021. године, који је одобрио Градоначелник. 

Годишњи план интерне ревизије дефинише предмет, обим, циљеве, временски распоред и ресурсе 
који су неопходни за извршавање појединих ревизија. 

Појединачне ревизије за 2019. годину планирају се током године на основу расположивих радних 
дана по ревизору у оквиру Jединице за интерну ревизију.  

Годишњи план ће се ажурирати током године у случају значајнијих промјена у Градској управи 
Града Приједора, у Јединици за интерну ревизију или као одговор на додатне захтјеве Градоначелника. 

Свако ажурирање у годишњем плану одобрава Градоначелник.  

 

2. АКТИВНОСТИ ПЛАНИРАНЕ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ СТРАТЕШКИХ ЦИЉЕВА ОДСЈЕКА ЗА ИНТЕРНУ 

РЕВИЗИЈУ 

 

Током 2019. године Јединица за интерну ревизију планира да реализује сљедеће ангажмане и 

активности који су у вези са остваривањем стратешких циљева. 

Р. б. Стратешки циљ Активности за остваривање циља Појединачни 

ангажмани 

1. 

Унапређење активности Града путем 

пружања независне и објективне 

процјене адекватности и ефикасности 

система  финансијског управљања и 

контроле 

- Израда Налога за вршење 

ревизије, 

- Израда Плана и програма 

појединачне ревизије, 

- Обављање појединачне ревизије, 

- Израда нацрта Извјештаја о 

извршеној ревизији и достава 

истог субјекту ревизије, 

- Давање одговора на евентуалне 

примједбе и сугестије субјекта 

ревиз, 

- Достава Извјештаја 

Градоначелнику 

Ревизија јавних 

набавки за 2018. 

годину 

2. 

Унапређење активности Града путем 

пружања независне и објективне 

процјене адекватности и ефикасности 

система  финансијског управљања и 

контроле 

- Израда Налога за вршење 

ревизије, 

- Израда Плана и програма 

појединачне ревизије, 

- Обављање појединачне ревизије, 

- Израда нацрта Извјештаја о 

извршеној ревизији и достава 

истог субјекту ревизије, 

Ревизија процеса 

реализације пројеката 

инфраструктуре у 

2018. години 
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- Давање одговора на евентуалне 

примједбе и сугестије субјекта 

ревиз, 

- Достава Извјештаја 

Градоначелнику 

3. 

Унапређење активности Града путем 

пружања независне и објективне 

процјене адекватности и ефикасности 

система  финансијског управљања и 

контроле 

- Израда Налога за вршење 

ревизије, 

- Израда Плана и програма 

појединачне ревизије, 

- Обављање појединачне ревизије, 

- Израда нацрта Извјештаја о 

извршеној ревизији и достава 

истог субјекту ревизије, 

- Давање одговора на евентуалне 

примједбе и сугестије субјекта 

ревиз, 

- Достава Извјештаја 

Градоначелнику 

Ревизија процеса 

управно рјешавање у 

Одјељењу за привреду 

и пољопривреду  

4. 

Унапређење активности Града путем 

пружања независне и објективне 

процјене адекватности и ефикасности 

система  финансијског управљања и 

контроле 

- Израда Налога за вршење 

ревизије, 

- Израда Плана и програма 

појединачне ревизије, 

- Обављање појединачне ревизије, 

- Израда нацрта Извјештаја о 

извршеној ревизији и достава 

истог субјекту ревизије, 

- Давање одговора на евентуалне 

примједбе и сугестије субјекта 

ревиз, 

- Достава Извјештаја 

Градоначелнику 

Ревизија процеса 

„Управљање 

потраживањима и 

имовином града“ 

5. 

Унапређење активности Града путем 

пружања независне и објективне 

процјене адекватности и ефикасности 

система  финансијског управљања и 

контроле 

- Израда Налога за вршење 

ревизије, 

- Израда Плана и програма 

појединачне ревизије, 

- Обављање појединачне ревизије, 

- Израда нацрта Извјештаја о 

извршеној ревизији и достава 

истог субјекту ревизије, 

- Давање одговора на евентуалне 

примједбе и сугестије субјекта 

ревиз, 

- Достава Извјештаја 

Градоначелнику 

Ревизија пословања ЈУ 

Дјечји вртић „Радост“ 
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3. РЕВИЗОРСКИ АНГАЖМАНИ 

 

 3.1. Ревизорски ангажмани који су пренесени из претходне године 

 

 С обзиром да су у 2018. години завршене све ревизије које су планиране за ту годину, у 2019. години 

неће бити ревизорских ангажмана који су пренесени из претходне године. 

 

 3.2. Ревизорски ангажмани у вези са структурама/системима који су у процесу оснивања, односно 

у развоју 

 

 У 2019. години није планирано оснивање односно развој нових структура/система, тако да неће бити 

ревизорских ангажмана у вези са њима. 

 

 3.4. Остале активности Јединице за интерну ревизију 

 

Током 2019. године Јединица за интерну ревизију планира да обави и сљедеће активности које су у 

вези са остваривањем стратешких циљева. 

Р. б. Стратешки циљ 
Активности за остваривање 

циља 
Појединачни ангажмани 

1. 
 

Унапређење активности 
Града путем идентификације 
и процјене ризика 

- Са руководиоцима орг 
дијелова ажурурати ризике, 
- Ажурирање прилога 5 и 6  

- Процјена ризика на 
нивоу организационих 
дијелова 

- Процјена ризика на 
нивоу процеса 

2. 

Унапређење активности 

Града путем пружања 

независне и објективне 

процјене адекватности и 

ефикасности система  

финансијског управљања и 

контроле 

Рад на ажурирању Стратешког 

плана 

Ажурирање Стратешког 

плана интерне ревизије за 

период 2019 – 2021. 

година 

3. 

Унапређење активности 

Града путем пружања 

независне и објективне 

процјене адекватности и 

ефикасности система  

финансијског управљања и 

контроле 

Рад на ажурирању Годишњег 

плана 

Ажурирање Годишњег 

плана интерне ревизије за 

2019. годину 

4. 

Унапређење активности 

Града путем пружања 

независне и објективне 

процјене адекватности и 

ефикасности система  

финансијског управљања и 

контроле 

Рад на изради Извјештаја, 

Достава извјештаја 

Градоначелнику, ЦЈХ и Главној 

служби за ревизију 

Израда извјештаја о 

извршеним ревизијама у 

2018. години 
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5. 

Унапређење активности 

Града путем пружања 

независне и објективне 

процјене адекватности и 

ефикасности система  

финансијског управљања и 

контроле 

- Пријем закључка 

Градоначелника, 

- Израда Налога за вршење 

ревизије, 

- Израда Плана и програма 

појединачне ревизије, 

- Обављање појединачне 

ревизије и израда Извјештаја 

о извршеној ревизији. 

Ревизија по захтјеву 

Градоначелника 

6. 

Унапређење активности 

Града путем пружања 

независне и објективне 

процјене адекватности и 

ефикасности система  

финансијског управљања и 

контроле 

- Израда акционог плана и 

достављање истог субјекту 

ревизије 

- Ажурирање збирног 

прегледа за праћење 

провођења препорука 

-Праћење провођења 

препорука 

Праћење провођења 

препорука 

7. 

Унапређење активности 

Града путем консултација и 

давања препорука 

-Израда обрасца за 

консултације и препоруке, 

-Давање писменог одговора 

на упите 

Обављање консултација и 

препорука 

8. 

Обезбјеђење неопходних 

стручних знања и вјештина 

интерних ревизора 

-Израда Плана обука 

-Присуство обукама и 

семинарима 

-Израда извјештаја о 

похађању обука и семинара 

Учешће на обукама и 

семинарима 

 

 

 

4. УСАГЛАШЕНОСТ ПЛАНИРАНИХ РЕВИЗИЈА СА СТРАТЕШКИМ  

    ПЛАНОМ 

 

 Годишњи план активности интерне ревизије за 2019. годину има за подлогу оквирне елементе 

стратешког плана, а садржи подручја/активности у којима ће се обављати прегледи интерне ревизије у 

наредној буџетској години, опис садржаја планираних прегледа по појединим подручјима и потребан број 

дана. Ту је укључено вријеме за припрему и извођење прегледа, израду ревизијског извјештаја, вођење 

текућег досијеа и ажурирање сталног досијеа. 

 На основу стратешког плана интерне ревизије 2019-21. године сачињен је годишњи преглед 

планираних ревизорских ангажмана Јединице за интерну ревизију за 2019. годину који је приказан у 

наредној табели: 
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Р. 

б. 
Назив ревизије 

Индек

с 

ризик

а 

Приорит

ет 

Планирано током 

године 

1 2 3 4 5 

1. 
 

Ревизија јавних набавки за 2017. годину  2,60 4 да 

2. 
Ревизија процеса реализације пројеката 

инфраструктуре 
3,60 1 да 

3. 
Ревизија процеса управно рјешавање у 

Одјељењу за привреду и пољопривреду 
2,40 5 да 

4. 
Ревизија процеса „Управљање 

потраживањима и имовином града“ 
3,40 2 да 

5. 
Ревизија пословања ЈУ Дјечји вртић 

„Радост“ 
2,80 3 да 

6. Ревизија по захтјеву Градоначелника  6 да 

 

 Ревизорски ангажман планиран током 2019. године одговара одобреном Стратешком плану за 

период 2019-21. године.  

 

 5. ПРОЦЈЕНА ПОТРЕБА ЗА РЕВИЗИЈОМ И ПЛАНИРАЊЕ ПОЈЕДИНАЧНИХ РЕВИЗИЈА 

 

5.1. Расположиво ефективно радно вријеме 

 

У Јединици за интерну ревизију расположиво ефективно радно вријеме обрачунава се по ревизору 

у складу са стратешким планом како слиједи: 

 

Ревизори 

Укупан 
број 

радних 
дана у 
години 

Годиш
њи 

одмор, 
државн

и 
празни
ци итд 

Болов
ање 

Ефектив
но 

радно 
вријеме      
(2-3-4) 

Извршење 
ревизорск

их 
ангажмана

-
стратешко/
годишње 
планирањ

е              

Обуке 

Контро
ле 

квалите
та 

Укупна 
админи
страциј

а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Војводић Боро 260 41 5 214 160 10 20 24 

Мијић 
Јадранка 

260 41 5 214 160 10 20 24 

Укупно: 520 82 10 428 320 20 40 48 

 

Према планираном искоришћењу радног времена ефективно радно вријеме у 2019. години је 428 

радних дана (календарски број радних дана по одбитку годишњег одмора, државних празника/слава). 
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5.2. Временски распоред и распоред ресурса за ревизорске ангажмане 

 

У наредној табели дат је временски распоред и распоред ресурса за ревизорске ангажмане: 

Мјесец Ревизорски ангажман 

Приоритет 
јединице 

која се 
ревидира 

Радни 
дани по 

ревизору 

Вођа 
ревизорског 

тима 

Чланови 
ревизорског 

тима 

1 2 3 4 5 6 

Јануар 

Ажурирање Стратешког 

плана интерне ревизије 

за период 2019 – 2021. 

година; 

Ажурирање Годишњег 

плана интерне ревизије 

за 2019. годину; 

Израда извјештаја о 

извршеним ревизијама у 

2018. години 

   20 10  10 

Фебруар 
Ревизија јавних набавки 

за 2018. годину 
 4  30  15 15 

Март 
Ревизија јавних набавки 

за 2018. годину 
 4  30  15 15 

Април 
Ревизија процеса 
реализације пројеката 
инфраструктуре 

1  30  15 15 

Мај 
Ревизија процеса 
реализације пројеката 
инфраструктуре 

 1  30  15 15 

Јуни 

Ревизија процеса управно 
рјешавање у Одјељењу за 
привреду и 
пољопривреду 

 5  30  15 15 

Јули 

Ревизија процеса управно 

рјешавање у Одјељењу за 

привреду и 

пољопривреду 

 5  30  15 15 

Август 

Ревизија процеса 

„Управљање 

потраживањима и 

имовином града“ 

 2  30  15 15 

Септембар 
Ревизија пословања ЈУ 

Дјечји вртић „Радост“ 
3  30  15 15 

Октобар 
Ревизија пословања ЈУ 

Дјечји вртић „Радост“ 
3  30  15 15 

Новембар 
Ревизија по захтјеву 

Градоначелника 
 6  20  10 10 
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Децембар 

- Процјена ризика на 
нивоу организационих 
дијелова; 

- Процјена ризика на 
нивоу процеса и 
активности  

   20  10 10 

Укупан број планираних дана  320 160 160 

 

Дефинисање приоритета је извршено према сљедећим критеријумима: 

- Основа за планирање су резултати процјене ризика, 

- Приоритети постављени од стране Градоначелника, 

- Ревизијске активности у прошлости и равномјерно разврставање радних дана у трогодишњем 

ревизијском циклусу. 

 

 

6. ЗАКЉУЧАК 

 

У складу са чланом 33. Закона о систему интерних финансијских контрола у јавном сектору Републике 

Српске, шеф Јединице за интерну ревизију у року од 30 дана од дана завршетка фискалне године, сачињава 

и доставља Годишњи извјештај о раду Градоначелнику, Централној јединици за хармонизацију финансијског 

управљања и контроле и интерне ревизије РС и Главној служби за ревизију јавног сектора РС. 

 

 

Број: 02-052-3 /19  
Приједор,  
Датум: 16.01.2019.године 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Миленко Ђаковић, с.р. 
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21. 
На основу члана 82. став 3. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број 97/16), члана 37. Закона о 
систему интерних финансијских контрола у јавном 
сектору Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 91/16), те члана 69. 
Статута Града Приједора („Службени гласник Града 
Приједора“, број: 12/17), Градоначелник доноси 
 

О Д Л У К У 

о усвајању Плана интерне ревизије Градa 
Приједорa за 2019. годину 

 
Члан 1. 

Усваја се План интерне ревизије Градa 

Приједорa за 2019. годину, чији оквир представља 

Стратешки план интерне ревизије Градa Приједорa 

за период 2019-2021. година. 

 

Члан 2. 
План интерне ревизије Градa Приједорa за 

2019. годину из члана 1. је саставни дио ове Одлуке. 
 

Члан 3. 
Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

Града Приједора“. 

 
 

Број: 02-052-3-1 /19  
Приједор,  
Датум: 16.01.2019.године 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Миленко Ђаковић, с.р. 

 

 
 

22. 
               На основу члана 59. став 1. тачка 12) Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број:  97/16) и члана 69. став 1. 
тачка 14) Статута Града Приједор („Службени 
гласник Града Приједор“, број: 12/17), 
Градоначелник Града Приједор, доноси 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности на Правилник о 
измјенама и допунама Правилника о 

унутрашњој организацији и 
систематизацији радних мјеста Јавне 
установе „Центар за социјални рад“ 

Приједор  

I 
           Даје се сагласност на Правилник о 
измјенама и допунама Правилника о 
унутрашњој организацији и систематизацији 
радних мјеста Јавне установе „Центар за 
социјални рад“ Приједор, број: 01-12-1-2/17 од 
31.01.2019.године. 
 

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

 
 

Број: 02-023-1/19  
Приједор,  
Датум: 06.02.2019.године 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Миленко Ђаковић, с.р. 

 
 

 
23.       

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 
Приједор", број 12/17), градоначелник Приједора, 
доноси 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности на реализацију 

Програма кориштења средстава од наплаћене 
накнаде по основу промјене намјене 

пољопривредног земљишта у непољопривредне 
сврхе и  закупнине за пољопривредно земљиште у 

својини Републике 
 
I 

Даје се сагласност на реализацију Програма 
кориштења средстава од наплаћене накнаде по 
основу промјене намјене пољопривредног 
земљишта у непољопривредне сврхе и  закупнине 
за пољопривредно земљиште у својини Републике, 
који ће се провести у 2019. години. 

 
II 

 Ова одлука ступа на снагу даном доношења, 
а иста ће бити објављена у „Службеном гласнику 
Града Приједора“. 
 
Број: 02-40-287/19 
Приједор,  
Датум: 12.02.2019.године 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Миленко Ђаковић, с.р. 
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24. 
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 
Приједор", број 12/17), градоначелник Приједора,     
доноси 
 

 
О Д Л У К У 

о давању сагласности на реализацију  
 Програма кориштења буџетских средстава за 

пољопривреду у 2019. години  
 

 
I 

Даје се сагласност на реализацију Програма 
кориштења буџетских средстава за пољопривреду 
у 2019. години. 

 
II 

 Ова одлука ступа на снагу даном доношења, 
а иста ће бити објављена у „Службеном гласнику 
Града Приједора“. 
 
 
Број: 02-40-36/19 
Приједор,  
Датум: 11.01.2019.године 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Миленко Ђаковић, с.р. 

 

 
25. 

На основу члана 82. 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 
 

 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 2019. 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 22, 
потрошачка јединица 00740123, економски код 

415200 – Грантови у земљи -Учешће у финансирању 
Козарског вјесника, 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: 02-40-102/19 
Приједор,  
Датум: 23.01.2019.године 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Миленко Ђаковић, с.р. 

 

 
26. 
 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 2019.години.  
           

II 
Буџетом града Приједора за 2019.годину 

планирана су средства у износу од 220.873,00 КМ, 
за Учешће у финансирању једнократних помоћи, 
упућивања на бањско лијечење и трошкова дијела 
сахрана 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 2019.години и биће уплаћена на 
жиро рачун Удружења пензионера града Приједор, 
број: 5520210002078229, отворен код Hipo Alpe 
Adria Bank.  
 

III 
Задужује се подносиоц захтјева  да достави 

финансијски извјештај (рачуне) о утрошеним 
средствима, у року од седам дана, од дана утрошка 
истих. 
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IV 

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

 
V 

 Ова одлука ступа на снагу даном доношења, 
а  објавиће се  у "Службеном гласнику града 
Приједора".   
 
 
Број: 02- 40-264/19 
Приједор,  
Датум: 13.02.2019.године 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Миленко Ђаковић, с.р. 

 

 
  
27. 
               На основу члана 59. став 1. тачка 12) Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број:  97/16) и члана 69. став 1. 
тачка 14) Статута Града Приједор („Службени 
гласник Града Приједор“, број: 12/17), 
Градоначелник Града Приједор, доноси 

 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности на Правилник о 

унутрашњој организацији и 
систематизацији радних мјеста Туристичке 

организације Града Приједора  
 

I 
Даје се сагласност на Правилник о 

унутрашњој организацији и систематизацији 
радних мјеста Туристичке организације Града 
Приједор, број: 423-1-1/18 од 
16.11.2018.године. 

 
II 

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

 
 

Број: 02-12-150/18 
Приједор,  
Датум: 11.01.2019.године 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Миленко Ђаковић, с.р. 

 
 
 
 
 

28. 
На основу члана 82. став 3. Закона о 

локалној самоуправи (Службени гласник Републике 
Српске, број 97/16) и члана 89. Статута Града 
Приједор (Службени гласник Града Приједор, број 
12/17),  Градоначелник Града Приједор  доноси                                                                                 
 

П Р А В И Л Н И К 
о организовању Ликовне колоније „Сретен 

Стојановић“ 
 

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
              (1) Правилником о организовању Ликовне 
колоније „Сретен Стојановић“ (у даљњем тексту: 
Правилник) уређују се циљеви, програмски 
садржаји, органи, обавезе извршног организатора, 
начини финансирања, као и пратећи документи 
који прописују успјешно организовање Колоније. 

 
Члан 2. 

(1) Колонија је  трајно културно добро и 
традиционална културна манифестација Града 
Приједор, у области ликовне умјетности, која 
има за циљ да чува, његује и преноси ликовну 
традицију и стваралаштво, те да обогаћује 
фундус новим умјетничким радовима. 

 
Члан 3. 

(1) Колонија је међународни скуп ликовних 
умјетника и одржава се бијенално (сваке 
непарне године) у августу мјесецу.  
 

Члан 4. 
(1)  Извршни  покровитељ и оснивач Колоније је   

Град Приједор, а извршни организатор 
Колоније  је Музеј Козаре Приједор. 

(2) Колонија може имати своје покровитеље и 
саорганизаторе. 

 
Члан 5. 

(1) Органи Колоније су : Организациони одбор 
Колоније,   Извршни одбор Колоније и   
Селектор Колоније. 

(2) Основни акти Колоније су Правилник о 
организовању  Колоније и Пропозиције 
Колоније. 
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ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОР 
 

Члан 6. 
(1) Основни орган Колоније је Организациони 

одбор који броји од 7 до 11  чланова, а чине 
га представници оснивача, извршног 
организатора и истакнути грађани из 
области умјетничког стваралаштва.  

(2) Организациони одбор Колоније, према 
својим овлашћењима, именује 
Градоначелник Града Приједора, који је и 
по својој функцији предсједник 
Организационог одбора. 

(3) Организациони одбор може пуноправно 
одлучивати и доносити одлуке ако сједници 
присуствује више од половине чланова, а 
одлуке доноси већином гласова од укупног 
броја  чланова Одбора.  

(4) Мандат чланова Организационог одбора 
траје двије  године  и може бити поновљен. 

(5) Чланство у Организационом одбору може 
престати и прије истека мандата усљед 
неактивности члана, непровођења 
закључака и одлука Организационог  
одбора, кршења правила или  на лични 
захтјев члана.  

(6) Одлуку о престанку чланства у 
Организационом одбору доноси 
Предсједник Организационог одбора. 

 
Члан 7. 

(1) Организациони одбор обавља сљедеће 
послове : 

- на приједлог извршног организатора 
именује Извршни одбор Колоније. 

- на приједлог Извршног одбора усваја: 
Програм Колоније, Финансијски  план 
Колоније,  те Извјештај о одржаној Колонији 
и Финансијски извјештај Колоније. 

- на приједлог Извршног одбора именује 
Селектора Колоније. 

- предлаже Предсједнику организационог 
Одбора  доношење Пропозиција Колоније и  
измјена Правилника о организовању 
Колоније.  

 
Члан 8. 

          (1)  Предсједник Организационог одбора 
Колоније обавља сљедеће послове: 
           -    предсједава сједницама Организационог 
одбора; 

           -    именује и разрјешава  чланове 
Организационог одбора; 
           -    доноси Правилник о организовању 
Колоније; 
            -  на приједлог Организационог одбора  
доноси Пропозиције Колоније и измјене овог 
правилника; 
           -   овјерава све одлуке и остале документе 
које усваја Организациони одбор; 
           -   прати динамику организације програмских 
активности  и остваривање  финансијског плана. 
 
 

ИЗВРШНИ ОДБОР КОЛОНИЈЕ 
 

Члан 9. 
(1) Извршни одбор је оперативни орган 

Организационог одбора Колоније и бави се 
комплетном организацијом Колоније. 

(2) Извршни одбор Колоније броји 3 до 5 чланова. 
(3) Извршни одбор може пуноправно одлучивати 

и доносити одлуке ако сједници присуствује 
више од половине чланова, а одлуке доноси 
консензусом. 

(4) Чланове Извршног одбора, на приједлог 
Извршног организатора (Музеја Козаре),  
именује Организациони одбор Колоније. 

(5) Извршним одбором руководи директор 
Колоније, који је по  функцији директор Музеја 
Козаре. 

(6) Мандат чланова Извршног одбора траје двије 
године  и може бити поновљен. 

(7) Чланство у Извршном одбору може престати и 
прије истека мандата усљед неактивности 
члана, непровођења закључака и одлука 
Извршног одбора, кршења правила или на 
лични захтјев члана. 

(8) Одлуку о престанку чланства у Извршном 
одбору доноси Организациони одбор на 
приједлог директора Колоније. 

 
Члан 10. 

(1)  Извршни одбор обавља сљедеће послове: 
- планира и реализује све послове у вези са 

организацијом Колоније. 
- предлаже Организационом одбору: Програм 

Колоније, Финансијски план и селектора 
Колоније, висину новчаних накнада за рад 
селектора и учесника Колоније и  

- подноси Организационом одбору: Извјештај 
о организовању Колоније и Финансијски 
извјештај Колоније. 
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СЕЛЕКТОР КОЛОНИЈЕ 
 

Члан 11. 
(1) Селектора Колоније именује Организациони 

одбор на приједлог Извршног одбора 
Колоније. 

(2) Начин рада и обавезе селектора регулисани 
су Пропозицијама Колоније.  

 
ФИНАНСИРАЊЕ КОЛОНИЈЕ 

 
Члан 12. 

(1) Финансирање Колоније сноси оснивач и 
покровитељ Колоније Град Приједор.   

(2) Колонија   може  остварити приходе и из 
других извора: конкурси за пројекте из 
области културе и спонзори. 

 
 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 13. 
(1) Измјене и допуне овог правилника доноси 

Предсједник Организационог одбора на 
основу приједлога Организационог одбора 
Колоније. 

(2) Овај правилник ступа на снагу даном 
доношења и биће објављен у „Службеном 
гласнику Града Приједор“.    

(3) Ступањем на снагу овог правилника, престаје 
да важи Правилник о организовању Ликовне 
колоније „Сретен Стојановић“, бр. 02-6-1/16 
од 04.02.2016. године.     

           
 
Број: 02-6-1/19 
Приједор,  
Датум: 13.02.2019.године 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Миленко Ђаковић, с.р. 

Предсједник  
Организационог 

одбора                                                                               
 
 
29. 

На основу члана 82. став 3. Закона о 
локалној самоуправи (Службени гласник Републике 
Српске, број 97/16), члана 89. Статута Града 
Приједор (Службени гласник Града Приједор, број 
12/17)  и члана 8. Правилника о организовању 
Ликовне колоније „Сретен Стојановић“, број: 02-6-
1/19 од 13.02.2019.године, Градоначелник Града 
Приједор, доноси                                                                                 

 

ПРОПОЗИЦИЈЕ 
ЛИКОВНЕ КОЛОНИЈЕ „СРЕТЕН СТОЈАНОВИЋ“ 

 
Члан 1. 

            (1) Овим пропозицијама се уређује 
концепција и програм Колоније, мјесто и вријеме 
одржавања, међусобне обавезе организатора и 
учесника Колоније, као и организовање завршне 
изложбе, израда каталога и статус урађених радова 
на Колонији. 
 

Члан 2. 
(1) Колонија    може   бити    сликарска,   вајарска,   

графичка,   мјешовита   или подразумијевати 
само једану ликовну дисциплину или 
ликовни медиј. 

(2) Колонија  може бити  радног  карактера,  
стационирана  на  једном  мјесту,  гдје 
учесници у вријеме Колоније стврају своја  
дјела. На ову врсту Колоније аутори могу 
донијети један рад готов, а други радити на 
Колонији. 

(3) Колонија може бити симпозијумског типа, 
гдје учесници доносе готове радове, а у 
вријеме Колоније одржавају округле столове 
и радионице посвећене кретањима у 
ликовној умјетности, размјењују искусатва и 
раде на едукацији. 

(4) Колонија може имати пратеће програме. 
(5) Концепцију   Колоније,   пратеће  програме   и  

према  њима  избор   учесника, селектор 
предлаже на усвајање Организационом 
одбору Колоније. 

 
Члан 3. 

(1) Централно  мјесто   одржавања   Колоније   је   
Мраковица   на   Козари,   а алтернативна 
мјеста су комплетно подручје Града 
Приједора. 

(2) Мјесто одржавања предлаже Извршни 
одбор, а усваја Организациони одбор, а 
према структури учесника (сликари, вајари, 
графичари...) или према концепцији Колоније 
(радна, симпозијумска...). 

 
Члан 4. 

(1) Колонија се одржава бијенално (сваке 
непарне године), у термину од 1. до 15. 
августа. 

(2) Тачан термин предлаже селектор, водећи 
рачуна о могућностима учесника. 
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(3) Дужина трајања Колоније се одређује на 
основу типа Колоније: радна сликарска или 
графичка колонија осам дана, симпозијумска 
три дана, а вајарска, зависно од захтјевности 
скулптуре која се ради. 

 
Члан 5. 

(1) Организатор  Колоније  дужан  је  да  
учесницима  на  вријеме  достави  
напотписивање Уговор о учешћу на Колонији, 
са позивом који садржи мјесто и вријеме 
одржавања Колоније, вријеме и мјесто 
окупљања у Приједору и сатницу активности, 
као и да их упозна са правилима из 
Пропозиција Колоније. 

(2) Свим учесницима Колоније Организатор 
обезбјеђује комплетан материјал и услове за 
несметан рад на Колонији. 

(3) За пуно учешће на Колонији, Организатор 
обезбјеђује учесницима хонорар, путне и 
трошкове смјештаја, као и превоз на подручју 
Града Приједора. 

(4) Висина учесничког хонорара одређује се на 
основу финансијске пројекције Колоније, у 
години у којој се Колонија одржава. 

(5) Организатор Колоније дужан је да организује 
изложбу радова насталих на Колонији, са  
квалитетним каталогом и осталим пратећим 
штампаним материјалом. 

 
Члан 6. 

(1) Учесници Колоније  морају  имати  завршену  
ликовну академију  или  бити афирмисани 
ликовни умјетници. 

(2) Сви учесници Колоније су дужни да потпишу 
Уговор о учешћу на Колонији и да, прије 
почетка рада Колоније, потврде вријеме свог 
доласка у Приједор, чиме прихватају услове 
из Уговора и правила из Пропозиција 
Колоније. 

(3) Сликари   и   графичари,   учесници   Колоније,   
обавезни  су  Организатору оставити два 
рада. Постоји могућност да учесник донесе 
један готов рад, а да други ради на Колонији. 

(4) Вајари на Колонији раде само један рад, ако 
је већих димензија, или два рада мањих 
димензија. 

(5) Ако  учесник  Колоније  изрази  жељу  да  на  
Колонији изради више радова (које ће 
оставити Организатору), Организатор ће му 
обезбиједити потребан материјал. 

(6) Након  израђених  радова,  аутори  су  дужни  
потписати  изјаву  о уступању радова 
Организатору. 

(7) Приликом доласка на Колонију, учесници су 
дужни предати селектору кратку биографију 
и квалитетну фотографију за потребе израде 
каталога. 

(8) За своје професионалне и личне захтјеве, 
учесници се обраћају селектору Колоније 
који ће са Организатором исте благовремено 
ријешити. 

Члан 7. 
(1) Завршна изложба радова насталих на 

Колонији, по правилу, се одржава у 
септембру исте године, с тим да се може 
одредити и други термин, уколико то 
околности захтијевају. 

(2) За опрему и поставку изложбе задужен је 
извршни организатор Колоније, Музеј Козаре 
Приједор и селектор Колоније. 

(3) Мјесто  постављања  изложбе,  у  зависности  
о  структури  и  броју  радова, предлаже 
селектор, а изложба се може поставити у 
Музеју Козаре, Галерији „Сретен Стојановић“ 
или у Спомен кући породице Стојановић. Ако 
су у питању скулптуре, изложба се може 
поставити и на отвореном простору. 

(4) Организатор задржава право да радове 
настале на Колонији (или изборрадова са 
свих Колонија) изложи и у другим градовима 
Републике Српске, БиХ и у иностранству. 

 
 

Члан 8. 
(1) За    израду  каталога  изложбе  радова  

насталих  на  Колонији  задужен   је Извршни 
одбор уз обавезну сарадњу са селектором. 
Каталог мора садржавати: приказ ликовног 
критичара, биографије и фотографије 
учесника, те репродукције радова. 

(2) Каталог мора бити завршен прије отварања 
изложбе и достављен свим учесницима 
Колоније. 

 
Члан 9. 

(1) Радови настали на Колонији дијеле се на 
начин да једна половина радова остаје у 
фундусу Музеја Козаре, а друга половина 
припада покровитељу, Градској управи Града 
Приједор. 
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Члан 10. 
(1) Евентуална питања која нису обухваћена 

овим пропозицијама, предмет су разматрања 
на сједницама Извршног и Организационог 
одбора Колоније и биће регулисана 
посебним одлукама. 

 
Члан 11. 

(1) Измјене и допуне ових пропозиција доноси 
Предсједник Организационог одбора  на 
основу приједлога Организационог одбора 
Колоније. 

Члан12. 
(1) Ове   пропозиције  ступају  на   снагу  даном    

доношења,  а   исте   ће   бити објављене у 
„Службеном гласнику Града Приједор“. 

(2) Ступањем на снагу ових пропозиција, 
стављају се ван снаге Пропозиције о 
организовању Ликовне Колоније „Сретен 
Стојановић“, број 02-06-1-1/16 од 
04.02.2016. године.     
    

           
Број: 02-6-1-1/19 
Приједор,  
Датум: 13.02.2019.године 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Миленко Ђаковић, с.р. 

Предсједник  
Организационог 

одбора                                                                               
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С А Д Р Ж А Ј 

 
Број акта                                                                                                                                                                       Страна 

   

1.  Програм рада Скупштине града Приједора за 2019. годину 1. 

2.  Одлука о доношењу Плана парцелације за локацију „Растичани“ у склопу 
Националног парка „Козара“ 

9. 

3.  Рјешење о именовању Савјета за изреду Зонинг плана радне зоне на потезу 
жељезничка станица, Топлана и ТС Приједор 1 

 
10. 

4.  Одлука о оснивању организационих јединица ЈУ Дјечији вртић „Радост“ Приједор, 11. 

5.  Закључак о усвајању Информације о избору и реализацији пројеката невладиних 
организација у 2018. години 

 
11. 

6.  Закључак о усвајању Информације о избору и реализацији пројеката омладинског 
сектора Града Приједора у 2018. години  

 
12. 

7.  Закључак о усвајању Информације о пружању правне помоћи у 2018. години 12. 

8.  Закључак о усвајању Информације о броју уписа у матичне књиге рођених, вјенчаних 
и умрлих на подручју Града Приједор у 2018. години 

 
12. 

9.  Закључак о усвајању Информације о реализацији Програма кориштења средстава за 
подстицај у предузетништву, малим и средњим предузећима у 2018. години 

 
13. 

10.  Закључак о усвајању Информације о реализацији Програма кориштења средстава за 
унапређење пољопривредне производње за 2018. годину 

 
13. 

11.  Одлука о висини боравишне таксе на подручју града Приједора за 2019. годину, 13. 

12.  Рјешење о разрјешењу предсједника и чланова Комисије за избор и именовања 14. 

13.  Рјешење о именовању Комисије за избор и именовања 14. 

14.  Рјешење о разрјешењу предсједника и чланова Одбора за жалбе Града Приједора 15. 

15.  Рјешење о именовању вршиоца дужности предсједника и чланова Одбора за жалбе 
Града Приједора 

 
15. 

16.  Рјешење о разрјешењу Александра Дрљаче, вршиоца дужности директора Агенције 
за економски развој града Приједора „ПРЕДА-ПД“ 

 
16. 

17.  Рјешење о именовању Александра Дрљаче за вршиоца дужности директора Агенције 
за економски развој града Приједора „ПРЕДА-ПД“ 

 
16. 

18.  Рјешење о измјени Рјешења о именовању Комисије за избор корисника буџетских 
средстава за подршку повратку, број: 01-111-36/17 од 22.02.2017. године 

 
16. 

19.  Рјешење о измјени Рјешења о именовању сталних радних тијела Скупштине града 
Приједор 

 
17. 

 РЕФЕРАТИ ИЗ ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ОБЛАСТИ 17. 

20.  Одлука о прибављању градског грађевинског земљишта без накнаде - ЈП Завод за 
изградњу града Приједор 

 
17. 

21.  Одлука о продаји грађевинског земљишта путем непосредне погодбе - „МГ МИНД“ 18. 

22.  Одлука о куповини земљишта- Коврлија Весна 18. 

23.  Одлука о продаји грађевинског земљишта-„Еdna Metalworking“ 19. 

24.  Одлука о утврђивању начина рјешавања имовинских и других права на земљишту 
додјељеном по Пројекту „Приједор 2000 -Дом за све људе“ 

 
20. 

25.  Одлука о преносу права својине без накнаде – Шаренгаћа Ђорђе 22. 

26.  Одлука о продаји грађевинског земљишта путем непосредне погодбе „Bytres“ 22. 

27.  Одлука о замјени непокретности – Град Приједор и Морина Блерим 23. 

28.  Мишљење за изградњу инфраструктурног објекта – надземно-подземни вод 20 kv од 
TS 110/20 Kv/Kv „Приједор 5“ – РТС „Козарац“ 

 
23. 
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 АКТИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА 25. 

   

1.  Одлука о додјели средстава Комуналне услуге а.д. Приједор 25. 

2.  Закључак о радном времену угоститељских објеката 25. 

3.  Закључак о радном времену у вријеме празника 26. 

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

 
 

26. 

5.  Рјешење о именовању Комисије за додјелу једнократне новчане помоћи за подршку 
пронаталитетној политици Града Приједора – вантјелесна оплодња 

 
27. 

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

 
28. 

7.  Рјешење о именовању Комисије за расподјелу средстава за алтернативни смјештај, 28. 

8.  Одлука о давању сагласности на Програм рада и финансијски план ЈЗУ Дом здравља 
Приједор  

 
29. 

9.  Рјешење о допуни  Рјешења о именовању Радне групе за израду Приједлога Стратегије 
развоја културе Града Приједора 2019 – 2024   

 
29. 

10.  Одлука о давању сагласности на Статут о измјенама и допунама Статута Јавне 
здравствене установе „Дом здравља“ Приједор  

 
29. 

11.  Одлука о давању сагласности на реализацију Програма „Подршка подизању нових 
засада воћа“ 

 
30. 

12.  Одлука о давању сагласности на реализацију Програма „Подршка подизању 
пластеника“ 

 
30. 

13.  Рјешење о допуни  Рјешења о именовању Радне групе за израду Приједлога Стратегије 
развоја културе Града Приједора 2019 – 2024   

 
30. 

14.  Одлука о субвенцији ђачког превоза 31. 

15.  Рјешење о именовању Комисије за мониторинг спортских клубова, који се 
суфинансирају из Буџета Града Приједора  

 
32. 

16.  Закључак о расподјели средстава за спортске клубове 32. 

17.  Одлука о додјели средстава ИПЦ Козарски вјесник 32. 

18.  Стратешки план интерне ревизије за града Приједора за период 2019 до 2021.године 33. 

19.  Одлука о усвајању Плана интерне ревизије Града Приједора за 2019. годину 35. 

20.  Годишњи план интерне ревизије града Приједора за 2019.годину 36. 

21.  Одлука о усвајању Стратешког плана интерне ревизије Града Приједора за период 
2019 -2021. године 

 
43. 

22.  Одлука о давању сагласности на Правилник о измјенама и допунама Правилника о 
унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Јавне установе „Центар за 
социјални рад“ Приједор 

 
 

43. 

23.  Одлука о давању сагласности на реализацију Програма кориштења средстава од 
наплаћене накнаде по основу промјене намјене пољопривредног земљишта у 
непољопривредне сврхе и  закупнине за пољопривредно земљиште у својини 
Републике 

 
 
 

43. 

24.  Одлука о давању сагласности на реализацију  Програма кориштења буџетских 
средстава за пољопривреду у 2019. години  

 
44. 

25.  Одлука о додјели средстава ИПЦ Козарски вјесник 44. 

26.  Одлука о одобравању средстава Удружењу пензионера града Приједора 44. 
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27.  Одлука о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији и 
систематизацији радних мјеста Туристичке организације Града Приједора 

 
45. 

28.  Правилник о организовању Ликовне колоније 45. 

29.  Пропозиције Ликовне колоније 47. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-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 
 
 
 
 
 

       
    

 
 

 
 
 

 
 

 


