
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50. 

На основу члана 30. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник Републике 
Српске", бр. 101/04,42/05,118/05) и члaна 18. 
Статута Града Приједора- пречишћен текст 
("Сужбени гласник града Приједора", бр. 2/13 ), 
Скупштина Града Приједора, на V сједници 
одржаној дана 10.04.2013.године, донијела је 
 

О  Д  Л  У  К  У 
 о измјенама Одлуке о грађевинском земљишту 

 
Члан 1. 

 Члан 43. Одлуке о грађевинском 
земљишту ("Службени гласник општине 
Приједор", бр. 11/07, 10/11), мијења се и гласи: 
 
 „За закуп градског грађевинског 
земљишта у државној својини, непосредном 
погодбом, правна и физичка лица плаћају 
мјесечну закупнину, која по зонама утврђеним 
овом Одлуком износи: 
 
 1. у I и II зони 
- закуп земљишта до 500 м2 – 0,50 КМ/м2 
- закуп земљишта преко 500 м2 – 0,40 КМ/м2 
 
 2. у III i IV зони 
- закуп земљишта до 500 м2 – 0,30 КМ/м2 
- закуп земљишта преко 500 м2 – 0,20 КМ/м2 
 
 Приоритет у давању градског 
грађевинског земљишта у државној својини у 
закуп, имају субјекти, односно правна и физичка 

лица, која ће на закупљеном земљишту обављати 
привредно – производне и услужне дјелатности.  

Цијене из претходног става, чине почетну 
цијену у поступку давања земљишта у закуп 
јавним надметањем - лицитацијом. 

Површина закупљеног земљишта утврђује 
се за сваки конкретни случај на основу израђених 
урбанистичко техничких услова и локацијских 
услова издатих од стране надлежног одјељења. 

Цијене из става 1. тачке 1. и 2. овог члана, 
не односе се на давање земљишта на 
привремено кориштење за постављање објеката 
привременог карактера, за које је Тарифом 
општинских комуналних такса већ утврђена 
висина таксе на дневном, мјесечном и годишњем 
нивоу, и то: пословни објекти типа киоск, љетне и 
зимске баште, рекламне објекте, расхладне 
витрине, излагање награда и презентација 
производа, покретни столови и апарати, 
формирање градилишта, прекопи и подбушења, 
забавни паркови, картинг стазе, циркуси, 
спортски терени, ресторани и други угоститељски 
објекти на води, кориштење ријечне обале у 
пословне сврхе)“.  
 

Члан 2. 
 Чланови 67. до 83. (Трајно кориштење 
градског грађевинског земљишта – трајна рента) 
Одлуке о грађевинском земљишту, бришу се. 
 

Члан 3. 
 У цијелом тексту Одлуке о грађевинском 
земљишту, ријечи „Општина“, „Скупштина 
општине“ и „Начелник“, замјењују се ријечима 
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„Град“, „Скупштина града“, и „Градоначелник“, у 
одговарајућем падежу. 
 

Члан 4. 
 Овлашћује се Комисија за прописе, да 
утврди пречишћен текст Одлуке о грађевинском 
земљишту, и исти објави у „Службеном гласнику 
града Приједор“. 

 
Члан 5. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику града 
Приједора“. 
 
Број: 01-022-33/13                       ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор           СКУПШТИНЕ ГРАДА  
Датум: 10.04.2013.год.         Сеад Јакуповић, с.р. 
 
51. 
На основу члана 30. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“ бр. 101/04, 42/05 и 118/05), члана 18. 
Статута града Приједора– пречишћен текст 
(„Службени гласник града Приједора“ бр. 2/13 ), 
Скупштина града Приједора, на V сједници 
одржаној дана 10.04.2013. године, донијела је: 
 
 

О  Д  Л  У  К  У 
о измјенама и допунама Одлуке  о вреловодној и  

топловодној мрежи и испоруци топлотне 
енергије 

 
Члан 1. 

У Одлуци о вреловодној и топловодној 
мрежи и испоруци топлотне енергије   
(„Службени гласник општине Приједор“, број: 
5/07 – пречишћени текст, и 9/10), став 1. члана 
6.а, мијења се и гласи: 
„ Топлана испоруку топлотне енергије не може  
ускратити кориснику». 
 

У ставу 2. истог члана, иза алинеје 3. 
додају се алинеје 4. и 5., које гласе: 
 - одбије да закључи уговор о коришћењу 
комуналне  услуге и  
 - ако се не придржава мјера штедње у вријеме 
ограничене потрошње због посебних околности  
из члана 15. Закона о комуналним дјелатностима 
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 
124/11) 
 

Члан 2. 
У члану 13. Одлуке, иза ријечи 

„стамбеним“, ставља се зарез и додају ријечи 
„пословним“. 

У истом члану, иза ријечи «објектима», 
додају се ријечи „колективног становања и 
пословања“, а ријеч „просторија“ на крају текста, 
брише се, и додају се ријечи „у тим објектима“. 

 
Члан 3. 

У члану 14. Одлуке,  став 1. мијења се, и 
гласи:  
„Забрањено је самовољно прикључeње и 
укључење кућних инсталација на систем 
даљинског гријања Топлане, као и самовољно 
искључeње кућних инсталација са система 
даљинског гријања Топлане“. 

Став 2. истог члана, мијења се и гласи: 
“Ако такво самовољно прикључење, укључење 
или искључење изведе корисник просторија из 
чл.13. ове Одлуке, односно треће лице по 
захтјеву корисника, Топлана ће такве случајеве 
пријавити органу надлежном за надзор над 
примјеном ове Одлуке - Комуналној полицији, 
која ће  против корисника, односно извођача 
радова, предузети законом и овом Одлуком 
прописане мјере. 

Иза става 3. члана 14. Одлуке, додају се 
ставови 4. и 5., који гласе: 

„Корисника који самовољно изврши 
прикључење и укључење на систем даљинског 
гријања, Топлана ће искључити на терет 
извршиоца, уз надокнаду утрошене топлотне 
енергије од времена самосталног укључења“. 
 

„Корисник који самовољно искључи кућне 
инсталације са система даљинског гријања, 
обавезан је, на захтјев Топлане или Комуналне 
полиције, извршити поновно укључење на 
систем, у супротном  ће се против истог 
предузети мјере прописане законом и овом 
Одлуком“. 
 

Члан 4. 
У члану 23. став 1. тачка 1., мијења се и 

гласи: 
„Изврши прикључење или укључење својих 
кућних  инсталација на систем даљинског 
гријања, као и искључење са система даљинског 
гријања, без сагласности Топлане“. 

У ставу 3. истог члана,  број „100“ 
замјењује се бројем „200“. 
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Члан 5. 

 У цијелом тексту Одлуке о вреловодној и 
топловодној мрежи и испоруци топлотне 
енергије, ријечи „Општина“, „Скупштина 
општине“ и „Начелник“, замјењују се ријечима 
„Град“, „Скупштина града“ и „Градоначелник“, у 
одговарајућем падежу. 
 

Члан 6. 
Овлашћује се Комисија за прописе да 

утврди пречишћени текст Одлуке о вреловодној и 
топловодној мрежи и испоруци топлотне 
енергије, и исти објави у „Службеном гласнику 
града Приједора“. 
 

Члан 7. 
Oвa Одлукa  ступа  на снагу осмог дана, од 

дана објављивања у „Службеном гласнику града 
Приједора“. 
 
 
Број:01-022-34/13                      ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор                                 СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум:10.04.2013.год.         Сеад  Јакуповић, с.р. 
 

52.                               
На основу члана 18. Статута града 

Приједора – пречишћен текст  ("Сл.гласник града  
Приједора", број 2/13)  и члана 23. Одлуке о 
наградама и признањима града  Приједора 
("Службени гласник града Приједора" бр. 3/13 ) 
те приједлога Комисије за награде и признања, 
Скупштина града  Приједора на V сједници 
одржаној 10.04.2013.године  донијела је 

 
О Д Л У К У 

О ДОДЈЕЛИ  ПЛАКЕТЕ  
 

I. Поводом 16.маја Дана града Приједора, 
Скупштина града Приједора додјељује 
највише јавно признање града Приједора, 
ПЛАКЕТУ  за изузетне резултате 
постигнуте на подручју привреде у 2012. 
години 

 
„ИНВИНГ ИНВЕСТ ИНЖИЊЕРИНГ„ д.о.о. 

ПРИЈЕДОР 
II. О извршењу ове одлуке стараће се 

Градоначелник града Приједора. 
 

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

  
 
Број:01-022-43/13                        ПРЕДСЈЕДНИК 
       Приједор            СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Датум: 10.04.2013.год.    Сеад Јакуповић, с.р. 
 
53. 

На основу члана 18. Статута града 
Приједора – пречишћен текст  ("Сл.гласник града 
Приједора", број 2/13)  и члана 23. Одлуке о 
наградама и признањима града Приједора 
("Службени гласник града Приједоар" број 3/13) 
те приједлога Комисије за награде и признања, 
Скупштина града Приједора на V сједници 
одржаној 10.04.2013.године  донијела је 

 
О Д Л У К У 

О ДОДЈЕЛИ ПОВЕЉЕ ПОЧАСНОГ ГРАЂАНИНА 
 

I.  Поводом 16.маја Дана града Приједора, 
Скупштина града Приједора додјељује 
ПОВЕЉУ ПОЧАСНОГ ГРАЂАНИНА  

 
Господину МЛАДЕНУ СТОЈАНОВИЋУ 

 
II. О извршењу ове одлуке стараће се 

Градоначелник града Приједора. 
 

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

 
Број:01-022-44/13                         ПРЕДСЈЕДНИК 
       Приједор             СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 10.04.2013.год.            Сеад Јакуповић, с.р. 
 
54. 

На основу члана 18. Статута града 
Приједора – пречишћен текст  ("Сл.гласник града 
Приједора", број 2/13)  и члана 23. Одлуке о 
наградама и признањима града Приједора 
("Службени гласник града Приједора" бр.3/13) те 
приједлога Комисије за награде и признања, 
Скупштина града Приједора на V сједници 
одржаној 10.04.2013.године  донијела је 

 



Страна  197 ______  „СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК“    __ Број: 5/13 

О Д Л У К У 
О ДОДЈЕЛИ  НАГРАДЕ ГРАДА  

 
I. Поводом 16.маја Дана града Приједора, 

Скупштина града Приједора додјељује 
НАГРАДУ ГРАДА,  за посебно вриједне 
резултате у области  развоја цивилног 
друштва и промоције града Приједора, 

 

УГ „ДОН“  Приједор 
 

- новчани износ награде је  1500,00 КМ 
 

II. О извршењу ове одлуке стараће се 
Градоначелник града Приједора. 
 

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

 
Број: 01-022-45/13                        ПРЕДСЈЕДНИК 
       Приједор            СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум:10.04.2013.год.            Сеад Јакуповић,с.р. 
 
55. 

На  основу члана 18. Статута града  

Приједора  - пречишћен текст ("Службени гласник 

града Приједора" , број: 2/13) и члана 145. 

Пословника Скупштине града  Приједора – 

пречишћен текст ("Службени гласник града 

Приједора“ број: 2/13), разматрајући Извјештај о 

раду установе из области културе Позориште 

„Приједор“ Приједор за 2012. годину, Скупштина 

града Приједора је на V сједници одржаној дана 

10.04.2013.године, донијела:  

 
З А К Љ У Ч А К 

 
1. Усваја се Извјештај о раду  установе из 

области културе Позориште „Приједор“  
Приједор за 2012. годину. 

 

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

 
Број: 01- 022-35/13                     ПРЕДСЈЕДНИК 

   Приједор,                              СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Датум: 10.04.2013. год.         Сеад  Јакуповић, с.р. 

 

56. 
На  основу члана 18. Статута града  

Приједора  - пречишћен текст ("Службени гласник 

града Приједора" , број: 2/13) и члана 145. 

Пословника Скупштине града  Приједора – 

пречишћен текст ("Службени гласник града 

Приједора“ број: 2/13), разматрајући Извјештај о 

раду установе из области културе „Галерија 96“ 

Приједор за 2012. годину, Скупштина града 

Приједора је на V сједници одржаној дана 

10.04.2013.године, донијела:  

 
З А К Љ У Ч А К 

 

1. Усваја се Извјештај о раду  установе из 
области културе „Галерија 96“ Приједор 
за 2012. годину. 

 

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

 

Број: 01- 022-36/13                      ПРЕДСЈЕДНИК 

   Приједор,                              СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Датум: 10.04.2013. год.        Сеад Јакуповић,с.р. 

 

57. 

  На  основу члана 18. Статута града  

Приједора  - пречишћен текст ("Службени гласник 

града Приједора" , број: 2/13) и члана 145. 

Пословника Скупштине града  Приједора – 

пречишћен текст ("Службени гласник града 

Приједора“ број: 2/13), разматрајући Извјештај о 

раду установе из области културе ЈУ „Центар за 

приказивање филмова“ Приједор за 2012. 

годину, Скупштина града Приједора је на V 

сједници одржаној дана 10.04.2013.године, 

донијела: 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Усваја се Извјештај о раду  установе из 
области културе ЈУ „Центар за 
приказивање филмова“ Приједор за 2012. 
годину. 
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2. Овај Закључак ступа на снагу даном 
објављивања у „Службеном гласнику 
града Приједора“. 

 

Број: 01- 022-37/13                          ПРЕДСЈЕДНИК 

   Приједор,                                   СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Датум: 10.04.2013.год.              Сеад Јакуповић, с.р. 

 

58. 

На  основу члана 18. Статута града  

Приједора  - пречишћен текст ("Службени гласник 

града Приједора" , број: 2/13) и члана 145. 

Пословника Скупштине града  Приједора – 

пречишћен текст ("Службени гласник града 

Приједора“ број: 2/13), разматрајући 

Информација о раду установе из области културе 

Народна библиотека „Ћирило и Методије“ 

Приједор за 2012. годину, Скупштина града 

Приједора је на V сједници одржаној дана 

10.04.2013.године, донијела:  
 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Усваја се Информација о раду  установе из 
области културе Народна библиотека 
„Ћирило и Методије“ Приједор за 2012. 
годину. 

 

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

 

Број: 01- 022-38/13                     ПРЕДСЈЕДНИК 

   Приједор,                              СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Датум: 10.04.2013. год.       Сеад  Јакуповић, с.р. 

 

59. 

На  основу члана 18. Статута града  

Приједора  - пречишћен текст ("Службени гласник 

града Приједора" , број: 2/13) и члана 145. 

Пословника Скупштине града  Приједора – 

пречишћен текст ("Службени гласник града 

Приједора“ број: 2/13), разматрајући 

Информација о раду установе из области културе 

Музеј Козаре Приједор за 2012. годину, 

Скупштина града Приједора је на V сједници 

одржаној дана 10.04.2013.године, донијела:  

 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Усваја се Информација о раду  установе из 
области културе Музеј Козаре Приједор  
Приједор за 2012. годину. 

 

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

 

Број: 01- 022-39/13                        ПРЕДСЈЕДНИК 

   Приједор,                                СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Датум: 10.04.2013.год.           Сеад  Јакуповић, с.р. 

 

60. 

На  основу члана 18. Статута града  

Приједора- пречишћен текст ("Службени гласник 

града Приједора" , број: 2/13) и члана 145. 

Пословника Скупштине града  Приједора – 

пречишћен текст ("Службени гласник града 

Приједора“ број: 2/13), разматрајући 

Информацију о раду и оствареним резултатима 

рада Станице јавне безбједности Приједор за 

2012. годину, Скупштина града Приједора је на V 

сједници одржаној дана 10.04.2013.године, 

донијела:  

 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Скупштина града Приједора сматра да су 
се испунили сви услови за формирање 
Центра јавне безбједности Приједор за 
подручје града и сусједних општина. 
 

2. Задужује се Градоначелник да у сарадњи 
са надлежним Министарством и Владом 
Републике Српске ради на реализацији 
формирања Центра јавне безбједности 
Приједор. 

 

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

 

Број: 01- 022-40/13                     ПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор,                                  СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Датум: 10.04.2013. год.         Сеад  Јакуповић, с.р. 
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61. 

На  основу члана 18. Статута града  

Приједора  - пречишћен текст ("Службени гласник 

града Приједора" , број: 2/13) и члана 145. 

Пословника Скупштине града  Приједора – 

пречишћен текст ("Службени гласник града 

Приједора“ број: 2/13), разматрајући 

Информацију о раду и оствареним резултатима 

рада Станице јавне безбједности Приједор за 

2012. годину, Скупштина града Приједора је на V 

сједници одржаној дана 10.04.2013.године, 

донијела: 

 
З А К Љ У Ч А К 

 

1. Усваја се Информацију о раду и 
оствареним резултатима рада Станице 
јавне безбједности Приједор за 2012. 
годину. 

 

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

Број: 01- 022-41/13                         ПРЕДСЈЕДНИК 

   Приједор,                                   СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Датум: 10.04.2013. год.             Сеад Јакуповић, с.р. 

 

 

62. 

На  основу члана 18. Статута града  Приједора  - 

пречишћен текст ("Службени гласник града 

Приједора" , број: 2/13) и члана 145. Пословника 

Скупштине града  Приједора – пречишћен текст 

("Службени гласник града Приједора“ број: 2/13), 

разматрајући Извјештај о раду Агенције за 

економски развој општине Приједор „ПРЕДА-ПД“ 

Приједор за 2012. годину, Скупштина града 

Приједора је на V сједници одржаној дана 

10.04.2013.године, донијела:  

 
З А К Љ У Ч А К 

 

1. Усваја се Извјештај о раду  Агенције за 
економски развој општине Приједор 
„ПРЕДА-ПД“ Приједор за 2012. годину. 

 

 

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

 

 

Број: 01- 022-42/13                        ПРЕДСЈЕДНИК 

   Приједор,                                  СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Датум: 10.04.2013. год.            Сеад  Јакуповић, с.р. 

 

 

 

63. АКТИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

 

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

О Д Л У К У 
О ДОДЈЕЛИ ПОХВАЛЕ  

 
 
I-Поводом 16.маја Дана града Приједора, 
Градоначелник града Приједора додјељује 
ПОХВАЛУ: 
 

 КУД “ОСМАН ЏАФИЋ” ПРИЈЕДОР 
 
 
II-О извршењу ове одлуке стараће се 
Градоначелник града  Приједора. 
 
III- Ова одлука ступа на снагу даном доношења а 
објавиће се у Службеном гласнику града  
Приједора. 
 

Број: 02-136-20/13                      ГРАДОНАЧЕЛНИК 
       Приједор   Марко Павић, с.р. 
Датум:10.04.2013.год.    
 

 

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

О Д Л У К У 
О ДОДЈЕЛИ ПОХВАЛЕ  

 
I-Поводом 16.маја Дана града Приједора, 
Градоначелник града Приједора додјељује 
ПОХВАЛУ: 
 

 СРПСКОМ-ПРАВОСЛАВНОМ ПЈЕВАЧКОМ 
ДРУШТВУ “ВИЛА” ПРИЈЕДОР 

 
II-О извршењу ове одлуке стараће се 
Градоначелник града  Приједора. 
 
III- Ова одлука ступа на снагу даном доношења а 
објавиће се у Службеном гласнику града  
Приједора. 
 
Број: 02-136-23/13                        ГРАДОНАЧЕЛНИК 
       Приједор                   Марко Павић, с.р. 
Датум: 10.04.2013.год.  
   

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

 
О Д Л У К У 

О ДОДЈЕЛИ ЗАХВАЛНИЦЕ  
 
I-Поводом 16.маја Дана града Приједора, 
Градоначелник града Приједора додјељује 
ЗАХВАЛНИЦУ: 
 

 “ГРАДСКОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ ЦРВЕНОГ  КРСТА”  
ПРИЈЕДОР   

 
II-О извршењу ове одлуке стараће се 
Градоначелник града  Приједора. 
 
III- Ова одлука ступа на снагу даном доношења а 
објавиће се у Службеном гласнику града  
Приједора. 
 
Број:02-136-21/13                      ГРАДОНАЧЕЛНИК 
       Приједор               Марко Павић, с.р. 
Датум: 10.04.2013.год.  

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

О Д Л У К У 
О ДОДЈЕЛИ ЗАХВАЛНИЦЕ  

 
I-Поводом 16.маја Дана града Приједора, 
Градоначелник града Приједора додјељује 
ЗАХВАЛНИЦУ: 
 

 БРАЧНОМ ПАРУ ЦУЊАК – ГДИН. ЦУЊАК 
РАНКУ И ГЂИ. ЦУЊАК РАДИ 

 
II-О извршењу ове одлуке стараће се 
Градоначелник града  Приједора. 
 
III- Ова одлука ступа на снагу даном доношења а 
објавиће се у Службеном гласнику града  
Приједора. 
 
Број: 02-136-22/13                        ГРАДОНАЧЕЛНИК 
       Приједор                   Марко Павић, с.р. 
Датум: 10.04.2013.год.  
 
 

На основу члана 72. став. 3. Закона о 
локалној самоуправи ("Службени гласник 
Републике Српске", број: 101/04, 42/05 и 118/05 ) 
и члана 46. Статута града Приједора -пречишћен 
текст ("Службени гласник града Приједора", број: 
2/13), Градоначелник Приједора,   д  о  н  о  с  и 
 

О Д Л У К У 
 

1. Одобравају се новчана средства у 
укупном износу  од 10.000,00  КМ Јавној 
здравственој установи Дом здравља 
Приједор, на име помоћи за набавку два 
санитетска возила за потребе.  

 
2. Средства из тачке један ове одлуке 

исплатити из буџета града са позиција – 
4152003 - Трошкови хитне службе и прве 
помоћи, на жиро рачун број: 
5620070000030125 Развојна банка А.Д. 
Бања Лука Филијала Приједор, 
ЈИБ:4400715040002. 
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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: 02-40-444/13                          ГРАДОНАЧЕЛНИК 
      Приједор                                     Марко Павић, с.р.                                                           
Датум: 02.04.2013. год. 
 

На основу члана 72. став. 3. Закона о 
локалној самоуправи ("Службени гласник 
Републике Српске", број: 101/04, 42/05 и 118/05 ) 
и члана 46. Статута града Приједора – пречишћен 
текст ("Службени гласник града Приједора", број: 
2/13), 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 2013.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 општине Приједор, на терет 
ставке 415200 Учешће у финансирању 
јавних медија,  на жиро рачун број: 562-
007-00062639-92, отворен код Развојне 
банке, ЈИБ: 4400692240009. 
 

3. Ова одлука ступа на снагу даном 
доношења, а о извршењу исте стараће се 
Одјељење за финансије и иста ће бити 
објављена у "Службеном гласнику 
општине Приједор". 

 
 
   Број: 02-40-405 /13                     ГРАДОНАЧЕЛНИК 
         Приједор                                 Марко Павић, с.р. 
   Датум:29.03.2013.год.
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С А Д Р Ж А Ј 

Број акта                                      Страна 

 
50. Одлука о измјенама Одлуке о грађевинском земљишту 194 
51. Одлука о измјенама и допунама Одлуке  о вреловодној и топловодној мрежи и 

испоруци топлотне енергије 
 
195 

52. Одлука о додјели плакете 196 
53. Одлука о додјели повеље почасног грађанина 196 
54. Одлука о додјели награде 196 
55. Закључак о усвајању извјештаја о раду установе из области културе Позориште 

„Приједор“ Приједор 
 
197 

56. Закључак о усвајању извјештаја о раду установе из области културе „Галерија 96“ 
Приједор 

 
197 

57. Закључак о усвајању извјештаја о раду установе из области културе „Центар за 
приказивање филмова“ Приједор 

 
197 

58. Закључак о усвајању информације о раду установе из области културе Народна 
библиотека „Ћирило и Методије“ Приједор 

 
198 

59. Закључак о усвајању информације о раду установе из области културе Музеј Козаре 
Приједор 

 
198 

60. Закључак о иницијативи за формирање Центра јавне безбједности Приједор 198 
61. Закључак о усвајању информације о раду и остварени резултатима рада Станице 

јавне безбједности Приједор 
 
199 

62. Закључак о усвајању Извјештаја о раду Агенције за економски развој општине 
Приједор „ПРЕДА – ПД“ за 2012. годину 

 
199 

63. АКТИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА 199 
  Одлукa о додјели похвале КУД “ОСМАН ЏАФИЋ” ПРИЈЕДОР 199 

  Одлукa о додјели похвале СПЦПД „Вила“ Приједор 200 

  Одлукa о додјели захвалнице “ГРАДСКА ОРГАНИЗАЦИЈА  ЦРВЕНОГ  КРСТА”  
ПРИЈЕДОР   

 
200 

  Одлукa о додјели захвалнице брачни пар Цуњак 200 

  Одлука о додјели средстава ЈЗУ Дом здравља Приједор 200 

  Одлука о одобравању средстава ИПЦ Приједор 201 

 
 
 
 
 
 

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

 
 


