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ЧЕТВРТАК 07.04.2016.
38.
На основу члана 40. Закона о
уређењу простора и грађењу („Службени
гласник Републике Српске“ бр. 40/13 и
106/15), члана 30. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“ број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13 )
и члана 40. Статута града Приједора
(„Службени гласник Града Приједора“ број:
5/15), Скупштина града Приједора је на
XXXV
сједници
одржаној
дана
06.04.2016.године , донијела
ОДЛУКУ
о приступању изради
Зонинг плана јужног дијела урбаног
подручја Приједора
Члан 1.
Приступа се изради Зонинг плана
јужног дијела урбаног подручја Приједора
(у даљем тексту: План).
Планом ће бити обухваћено
подручје у укупној површини од ccа 268 ha
које захвата дио насеља Гомјеница у
јужном дијелу урбаног подручја Приједора.
Обухват Плана је Урбанистичким планом
Приједора 2012-2032. године одређен као
подручје
за
израду
спроведбеног
документа просторног уређења нивоа
зонинг план. Подручје обухваћено израдом

БРОЈ
3

Wеb adresa
www.prijedorgrad.org
Плана приказано је на графичком прилогу
који је саставни дио ове Одлуке.
Границе подручја из претходног
става су оријентационе, а коначне границе
ће бити одређене након што Носиоц
припреме и Носиоц израде Плана изврше
усаглашавање начина израде документа у
дигиталном облику са Министарством за
просторно уређење, грађевинарство и
екологију у складу са чл. 179. став (3)
Правилника о начину израде, садражају и
фомирању докумената просторног уређења
(„Сл. гласник РС“ бр. 69/13).
Члан 2.
Плански период у смислу члана 40.
став (3) тачка в) Закона о уређењу простора
и грађењу („Службени гласник Републике
Српске“ бр. 40/13 и 106/15) је 10 година.
Члан 3.
Зонинг планом детаљније се
разрађују опредјељења из Урбанистичког
плана Приједора 2012 -2032. година којим
је предвиђено његово доношење.
Зонинг планом дефинише се
основна намјена одређеног простора,
односно зоне, услови (стандарди) за
грађење и уређење простора и даје попис
компатибилних намјена за ту зону.
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Члан 4.
У току израде Плана, у случају
потребе а у складу са посебним прописима
за заштиту животне средине, на приједлог
савјета Плана, носилац припреме Плана
задржава право доношења одлуке којом се
утврђује обавеза спровођења стратешке
процјене утицаја Плана на житотну
средину.
Члан 5.
За израду Плана дефинишу се
слиједеће смјернице:
- План израдити у складу са одредбама
Закона о уређењу простора и грађењу,
Правилника о начину израде, садржају и
формирању
докумената
просторног
уређења те другим прописима из посебних
области релевантних за планирање и
уређење простора (саобраћај, снабдјевање
водом и енергијом, телекомуникације,
заштита од природних непогода и
техничких инцидената, заштита ваздуха,
воде,
тла,
природних
вриједности,
културних добара, пољопривредног и
шумског земљишта и других елемената
животне
средине,
успостављање
јединственог информационог система и
др.).
- Носилац израде је обавезан
обезбједити усаглашеност Плана у току
његове израде са документом просторног
уређења ширег подручја, односно да је у
сагласности са важећим документом
просторног уређења најближег предходног
нивоа – Урбанистички план Приједора
2012-2032.година у погледу планиране
намјене простора као и у погледу осталих
области које су обухваћене, и руководити
се резултатима и смјерницама из Студије
саобраћаја урбаног подручја Приједора.
- Приликом израде Плана, потребно је
водити рачуна о јавном интересу и општим
и посебним циљевима просторног развоја
- Код израде планског рјешења
извршити усаглашавања са новонасталим
потребама за одређене дијелове обухвата у
погледу изградње стамбених и пословних
објеката, објеката јавне намјене –
централне дјелатности, објеката за потребе
саобраћаја и инфраструктуре свих врста те

Број: 3/16

изнаћи одговарајућа рјешења и технологије
у погледу заштите ријека Сана и Гомјеница
као подручја које је идентификовано као
подручје за прихрану изворишта питке воде
на подручју Матарушког поља.
- С обзиром да је израда Плана
уједно и један од пројеката садржаних у
Стратегији интегралног развоја града
Приједора 2014-2024. године, у току израде
Плана потребно је извршити усаглашавање
са свим релевантним субјектима а за
потребе израде планског рјешења чији циљ
је стварање услова за планско уређење
простора који се обрађује. Планским
уређењем треба да се очувају и потребни
услови заштите животне средине уз његов
максималан
допринос
унапријеђењу
развоја околног подручја и у том смислу
треба бити усаглашено са планским
рјешењем
за
подручје
обухвата
Регулационог плана пословне зоне „Балтин
Баре“ – Секција 1 и Секција 2 и
Регулационог плана простора уз корита
ријека Сана и Гомјеница на урбаном
подручју Приједора – Секција 1 и Секција 2
чији обухват је у непосредном контакту са

обухватом предметног Плана.
Члан 6.
Преднацрт Плана израдиће се у
року од 60 дана од закључења уговора о
изради Плана.
Приједлог Плана утврдиће носилац
припреме Плана и Градоначелник након
одржавања јавне расправе на нацрт Плана
која се мора одржати у року од 30 дана од
дана затварања јавног увида из чл. 48. став
(5) Закона о уређењу простора и грађењу
(Сл. гласник Републике Српске бр.40/13).
Приједлог Плана утврђује се у складу са
закључцима са стручне расправе.
Члан 7.
Садржај Плана начелно је одређен
чланом 34. Закона о уређењу простора и
грађењу (Сл. гласник Републике Српске бр.
40/13 и 106/15) а детаљније одредбама
Правилника о начину израде, садржају и
формирању документа просторног уређења
од члана 124. до члана 135. (Службени
гласник Републике Српске бр. 69/13).
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Члан 8.
На приједлог Носиоца припреме
Плана, Скупштина града утврђује Нацрт
Плана, мјесто, вријеме и начин његовог
излагања на јавни увид.
Нацрт Плана ставиће се на јавни
увид у трајању од 30 дана, у просторијама
Носиоца припреме и Носиоца израде Плана
и просторијама мјесне заједнице којој
припада подручје у обухвату Плана.
О мјесту, времену и начину
излагања Нацрта Плана на јавни увид,
јавност ће бити обавијештена огласом
објављеним
у
средствима
јавног
информисања осам (8) дана прије почетка
јавног увида, и петнаест (15) дана од
почетка излагања нацрта на јавни увид.
Носилац израде Плана обавезан је
да размотри све примједбе, приједлоге и
мишљења који су достављени током јавног
увида и да прије утврђивања приједлога
Плана, о њима заузме свој став који у
писаној форми доставља носиоцу припреме
Плана и лицима која су доставила своје
приједлоге, примједбе и мишљења.
Став Носиоца израде Плана о
примједбама, приједлозима и мишљењима
разматра се на јавној расправи која ће се
заказати и одржати у року и саставу
утврђеним у одредбама чл. 48. став (5) и (6)
Закона о уређењу простора и грађењу. У
складу са закључцима утврђеним на јавној
расправи, Носилац припреме Плана и
Градоначелник утврдиће приједлог Плана и
доставити га Скупштини Града на усвајање.
Члан 9.
Средства за израду Плана и
трошкове у поступку његовог доношења
обезбједиће Град Приједор.
Члан 10.
Носилац припреме Плана је Градска
управа - Одјељење за просторно уређење а
носилац израде Плана биће одређен у
складу са Законом о јавним набавкама
Босне и Херцеговине.
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Члан 11.
На приједлог Носиоца припреме
Плана Скупштина Града Приједора ће
именовати савјет плана ради укупног
праћења његове израде, вођења јавне
расправе и усаглашавања ставова и
интереса зависно од потребе и обима
документа.
У току процеса припреме и изараде
Плана, савјет плана прати израду Плана и
заузима стручне ставове према питањима
општег, привредног и просторног развоја
подручја за које се План доноси, заузима
стручне ставове у погледу рационалности и
квалитета предложених планских рјешења,
усаглашености документа са документима
просторног уређења који представљају
основу за његову израду и усаглашености
Плана са одредбама Закона о уређењу
простора и грађењу и другим прописима
заснованим на Закону.
Члан 12.
Носилац припреме Плана дужан је
да у току израде Плана обезбиједи сарадњу
и усаглашавање ставова, а Носилац израде
Плана - стручна организација која ће
израђивати План дужна је да сарађује са
надлежним органима и организацијама за
послове планирања и програмирања
развоја, те предузећима у чијој је
надлежности саобраћајна, комунална и
енергетска инфраструктура а да обавезно
прибави мишљења на приједлоге планских
рјешења од:
- Одјељења за привреду и пољопривреду
- Одјељења
за
стамбено-комуналне
послове и заштиту животне средине
- Одсјек за мјесне заједнице и МЗ
Гомјеница
- „Водовод“ а.д. Приједор,
- Мтел а.д Бањалука ИЈ Приједор
- Р.Ј. „Електродистрибуција“ Приједор,
- „Српске поште“ Приједор и Телеком
Приједор,
- Агенција за економски развоја Града
Приједора „Преда“
- ЈП Комуналне услуге
- Органи и правна лица у
у чијем
дјелокругу
су:
пољопривреда,
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шумарство
и
водопривреда,
противпожарна
заштита,
заштита
животне околине, сеизмолошка
и
заштита
културно-историјског
и
природног наслијеђа
Органи, организације и предузећа
из става 1. овог члана дужни су сарађивати
са носиоцем израде Плана, давати му
приједлоге, мишљења, примједбе и
податке везане за рад на изради Плана.
Члан 13.
Носиоц израде ће доставити
Носиоцу припреме елаборат Плана
у
дигиталном облику и аналогном облику у
уговореном броју примјерака.
План се обрађује у складу са
Законом о уређењу простора и грађењу (Сл.
гласник Републике Српскебр. 40/13 и
106/15), Правилником о начину израде,
садржају
и
формирању
документа
просторног уређења (Службени гласник
Републике Српске бр.69/13) и Правилником
о
садржају,
носиоцима
просторноинформационог система и методологији
прикупљања и обраде података
(„Сл.
гласник Републике Српске бр. 93/13).
Стручна организација је дужна да
изврши допуну или исправку елабората
Плана у складу са писменим примједбама
Носиоца припреме у року од 30 ( тридесет )
дана од његовог достављања.

Број: 3/16

39.
На основу члана 43. став 1. Закона о
уређењу простора и грађењу („Службени
гласник Републике Српске“, број: 40/13 и
106/15) и члана 40. Статута Града Приједора
(„Службени гласник Града Приједора“, број:
5/15), Скупштина града Приједор на XXXV
сједници одржаној дана 06.04. 2016.
године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Савјета за израду
Зонинг плана јужног дијела урбаног
подручја Приједора
I
Образује се Савјет за израду Зонинг плана
јужног дијела урбаног подручја Приједора

II
У Савјет се именују:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ћопић Драгана, дипл.инж.арх.
Матановић Горан, дипл.инж.грађ.
Шврака Бранко, дипл.инж.саобр.
Врањеш Сњежана, дипл.инж.тех.
Шарић Радан, геод.техн.
Бјељац Драгана, Одсјек за мјесне
заједнице
7. Горан Предојевић, одборник
8. Драгослав Кабић, одборник
9. Здравко Торбица, одборник.

Члан 14.
Све стручне, административне и
друге послове у вези доношења Плана,
обавиће Одјељење за просторно уређење.

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

Члан 15.
Ова Одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику Града Приједора“.

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

Број: 01-022-46/16
Приједор,
Датум: 06.04.2016. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић,с.р.

Број: 01-111-55/16
Приједор,
Датум: 06.04.2016. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић, с.р.
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40.
На основу члана 40. Статута града
Приједора
("Службени гласник града
Приједора", број: 5/15) и члана 145.
Пословника Скупштине града Приједора –
пречишћен текст ("Службени гласник града
Приједора“ број: 2/13), разматрајући
Извјештај о пословању „Завод за изградњу
града“ Приједор за 2015. годину, Скупштина
града Приједора је на XXXV сједници
одржаној дана 06.04.2016.године, донијела

ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извјештаја о пословању
„Завод за изградњу града“ Приједор за
2015. годину

1. Скупштина Града Приједора усваја
Извјештај о пословању „Завод за
изградњу града“ Приједор за 2015.
годину.

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

Број: 01-022-47/16
Приједор,
Датум: 06.04.2016. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић, с.р.

ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извјештаја о пословању
„Аутотранспорт Приједор“ а.д. Приједор за
2015. годину

1. Скупштина Града Приједора усваја
Извјештај о пословању „Аутотранспорт
Приједор“ а.д. Приједор за 2015.
годину.

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

Број: 01-022-48/16
Приједор,
Датум: 06.04.2016. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић, с.р.

42.
На основу члана 40. Статута града
Приједора
("Службени гласник града
Приједора" , број: 5/15) и члана 145.
Пословника Скупштине града Приједора –
пречишћен текст ("Службени гласник града
Приједора“ број: 2/13), разматрајући
Извјештај о пословању јавног комуналног
предузећа АД „Комуналне услуге“ Приједор
у 2015. години, Скупштина града Приједора
је на XXXV сједници одржаној дана
06.04.2016.године, донијела

41.
На основу члана 40. Статута града
Приједора
("Службени гласник града
Приједора" , број: 5/15) и члана 145.
Пословника Скупштине града Приједора –
пречишћен текст ("Службени гласник града
Приједора“ број: 2/13), разматрајући
Извјештај о пословању „Аутотранспорт
Приједор“ а.д. Приједор за 2015. годину,
Скупштина града Приједора је на XXXV
сједници одржаној дана 06.04.2016.године,
донијела

ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извјештаја о пословању јавног
комуналног предузећа АД „Комуналне
услуге“ Приједор у 2015. години

1. Скупштина Града Приједора усваја
Извјештај о пословању јавног
комуналног предузећа АД „Комуналне
услуге“ Приједор у 2015. години.
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2. Овај Закључак ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном гласнику
града Приједора“.

Број: 01-022-49/16
Приједор,
Датум: 06.04.2016. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић, с.р.

43.
На основу члана 40. Статута града
Приједора
("Службени гласник града
Приједора" , број: 5/15) и члана 145.
Пословника Скупштине града Приједора –
пречишћен текст ("Службени гласник града
Приједора“ број: 2/13), разматрајући
Извјештај о пословању јавног комуналног
предузећа АД „Водовод“ Приједор у 2015.
години, Скупштина града Приједора је на
XXXV
сједници
одржаној
дана
06.04.2016.године, донијела

ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извјештаја о пословању јавног
комуналног предузећа АД „Водовод“
Приједор у 2015. години

1. Скупштина Града Приједора усваја
Извјештај
о
пословању
јавног
комуналног предузећа АД „Водовод“
Приједор у 2015. години.

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

Број: 01-022-50/16
Приједор,
Датум: 06.04.2016. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић, с.р.

Број: 3/16

44.
На основу члана 40. Статута града
Приједора
("Службени гласник града
Приједора" , број: 5/15) и члана 145.
Пословника Скупштине града Приједора –
пречишћен текст ("Службени гласник града
Приједора“ број: 2/13), разматрајући
Извјештај о пословању јавног комуналног
предузећа АД „Топлана“ Приједор у 2015.
години, Скупштина града Приједора је на
XXXV
сједници
одржаној
дана
06.04.2016.године, донијела

ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извјештаја о пословању јавног
комуналног предузећа АД „Топлана“
Приједор у 2015. години

1. Скупштина Града Приједора усваја
Извјештај
о
пословању
јавног
комуналног предузећа АД „Топлана“
Приједор у 2015. години.

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

Број: 01-022-51/16
Приједор,
Датум: 06.04.2016. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић, с.р.

45.
На основу члана 40. Статута града
Приједора
("Службени гласник града
Приједора" , број: 5/15) и члана 145.
Пословника Скупштине града Приједора –
пречишћен текст ("Службени гласник града
Приједора“ број: 2/13), разматрајући
Извјештај о пословању јавног комуналног
предузећа АД „Градска тржница“ Приједор
у 2015. години, Скупштина града Приједора
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је на XXXV сједници одржаној
06.04.2016.године, донијела

дана

ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извјештаја о пословању јавног
комуналног предузећа АД „Градска
тржница“ Приједор у 2015. години

1. Скупштина Града Приједора усваја
Извјештај
о
пословању
јавног
комуналног предузећа АД „Градска
тржница“ Приједор у 2015. години.

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

Број: 01-022-52/16
Приједор,
Датум: 06.04.2016. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић, с.р.

46.
На основу члана 40. Статута града
Приједора
("Службени гласник града
Приједора" , број: 5/15) и члана 145.
Пословника Скупштине града Приједора –
пречишћен текст ("Службени гласник града
Приједора“ број: 2/13), разматрајући
Извјештај о раду Туристичке организације
града Приједора за 2015. годину,
Скупштина града Приједора је на XXXV
сједници одржаној дана 06.04.2016.године,
донијела
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извјештаја о раду Туристичке
организације града Приједора за 2015.
годину
1. Скупштина Града Приједора усваја
Извјештај
о
раду
Туристичке
организације града Приједора за 2015.
годину.

Број: 3/16

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

Број: 01-022-53/16
Приједор,
Датум: 06.04.2016. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић, с.р.

47.
На основу члана 40. Статута града
Приједора
("Службени гласник града
Приједора" , број: 5/15) и члана 145.
Пословника Скупштине града Приједора –
пречишћен текст ("Службени гласник града
Приједора“ број: 2/13), разматрајући
Извјештај о раду установе из области
културе ЈУ Позориште „Приједор“ Приједор
за 2015. годину, Скупштина града
Приједора је на XXXV сједници одржаној
дана 06.04.2016.године, донијела

ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извјештаја о раду установе из
области културе ЈУ Позориште „Приједор“
Приједор за 2015. годину

1. Скупштина Града Приједора усваја
Извјештај о раду установе из области
културе ЈУ Позориште „Приједор“
Приједор за 2015. годину.

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

Број: 01-022-54/16
Приједор,
Датум: 06.04.2016. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић, с.р.
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48.
На основу члана 40. Статута града
Приједора
("Службени гласник града
Приједора" , број: 5/15) и члана 145.
Пословника Скупштине града Приједора –
пречишћен текст ("Службени гласник града
Приједора“ број: 2/13), разматрајући
Извјештај о раду установе из области
културе ЈУ „Галерија 96“ Приједор за 2015.
годину, Скупштина града Приједора је на
XXXV
сједници
одржаној
дана
06.04.2016.године, донијела

ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извјештаја о раду установе из
области културе ЈУ „Галерија 96“ Приједор
за 2015. годину

1. Скупштина Града Приједора усваја
Извјештај о раду установе из области
културе ЈУ „Галерија 96“ Приједор за
2015. годину.

Број: 3/16

сједници одржаној дана 06.04.2016.године,
донијела
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извјештаја о раду установе из
области културе ЈУ „Центар за приказивање
филмова“ Приједор за 2015. годину

1. Скупштина Града Приједора усваја
Извјештај о раду установе из области
културе ЈУ „Центар за приказивање
филмова“ Приједор за 2015. годину.

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

Број: 01-022-56/16
Приједор,
Датум: 06.04.2016. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић, с.р.

50.
2. Овај Закључак ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном гласнику
града Приједора“.

Број: 01-022-55/16
Приједор,
Датум: 06.04.2016. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић, с.р.

49.
На основу члана 40. Статута града
Приједора
("Службени гласник града
Приједора" , број: 5/15) и члана 145.
Пословника Скупштине града Приједора –
пречишћен текст ("Службени гласник града
Приједора“ број: 2/13), разматрајући
Извјештај о раду установе из области
културе ЈУ „Центар за приказивање
филмова“ Приједор за 2015. годину,
Скупштина града Приједора је на XXXV

На основу члана 40. Статута града
Приједора
("Службени гласник града
Приједора" , број: 5/15) и члана 145.
Пословника Скупштине града Приједора –
пречишћен текст ("Службени гласник града
Приједора“ број: 2/13), разматрајући
Информацију о раду установе из области
културе Народна библиотека „Ћирило и
Методије“
Приједор за 2015. годину,
Скупштина града Приједора је на XXXV
сједници одржаној дана 06.04.2016.године,
донијела
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Информације о раду установе из
области културе Народна библиотека
„Ћирило и Методије“ Приједор за 2015.
годину

1. Скупштина Града Приједора усваја
Информацију о раду установе из
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области културе Народна библиотека
„Ћирило и Методије“ Приједор за
2015. годину.
2. Овај Закључак ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном гласнику
града Приједора“.

Број: 01-022-57/16
Приједор,
Датум: 06.04.2016. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић, с.р.

51.
На основу члана 40. Статута града
Приједора
("Службени гласник града
Приједора" , број: 5/15) и члана 145.
Пословника Скупштине града Приједора –
пречишћен текст ("Службени гласник града
Приједора“ број: 2/13), разматрајући
Информацију о раду установе из области
културе Музеј Козаре Приједор за 2015.
годину, Скупштина града Приједора је на
XXXV
сједници
одржаној
дана
06.04.2016.године, донијела

ЗАКЉУЧАК
о усвајању Информације о раду установе из
области културе Музеј Козаре Приједор за
2015. годину

1. Скупштина Града Приједора усваја
Информацију о раду установе из
области
културе
Музеј
Козаре
Приједор за 2015. годину.

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

Број: 01-022-58/16
Приједор,
Датум: 06.04.2016.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић, с.р.

Број: 3/16

52.
На основу члана 40. Статута града
Приједора
("Службени гласник града
Приједора" , број: 5/15) и члана 145.
Пословника Скупштине града Приједора –
пречишћен текст ("Службени гласник града
Приједора“ број: 2/13), разматрајући
Годишњи извјештај Комисије за социјалну
заштиту и инклузију Града Приједора,
Скупштина града Приједора је на XXXV
сједници одржаној дана 06.04.2016.године,
донијела

ЗАКЉУЧАК
о усвајању Годишњег извјештаја Комисије
за социјалну заштиту и инклузију Града
Приједора

1. Скупштина Града Приједора усваја
Годишњи извјештај Комисије за
социјалну заштиту и инклузију Града
Приједора.

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

Број: 01-022-59/16
Приједор,
Датум: 06.04.2016. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић, с.р.

53.
На основу члана 40. Статута града
Приједора
("Службени гласник града
Приједора" , број: 5/15) и члана 145.
Пословника Скупштине града Приједора –
пречишћен текст ("Службени гласник града
Приједора“ број: 2/13), разматрајући
Извјештај о реализацији Одлуке о
допунским
правима
ратних
војних
инвалида, породица погинулих бораца и
умрлих бораца за 2015. годину, Скупштина
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града Приједора је на XXXV сједници
одржаној дана 06.04.2016.године, донијела

ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извјештаја о реализацији
Одлуке о допунским правима ратних војних
инвалида, породица погинулих бораца и
умрлих бораца за 2015. годину

1. Скупштина Града Приједора усваја
Извјештај о реализацији Одлуке о
допунским правима ратних војних
инвалида, породица погинулих бораца
и умрлих бораца за 2015. годину.

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

Број: 01-022-60/16
Приједор,
Датум: 06.04.2016. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић, с.р.

Број: 3/16

ЗАКЉУЧАК
о усвајању Информације о стању предмета,
односно спорова који се односе на
пословне просторе за које привредно
друштво „Тргопродаја“ а.д. Приједор
подноси захтјеве за признавање права
својине по основу одредби члана 8а. Закона
о приватизацији државног капитала у
предузећима

1. Скупштина Града Приједора усваја
Информацију о стању предмета,
односно спорова који се односе на
пословне просторе за које привредно
друштво „Тргопродаја“ а.д. Приједор
подноси захтјеве за признавање права
својине по основу одредби члана 8а.
Закона о приватизацији државног
капитала у предузећима.

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

Број: 01-022-61/16
Приједор,
Датум: 06.04.2016. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић, с.р.

54.
На основу члана 40. Статута града
Приједора
("Службени гласник града
Приједора" , број: 5/15) и члана 145.
Пословника Скупштине града Приједора –
пречишћен текст ("Службени гласник града
Приједора“ број: 2/13), разматрајући
Информацију о стању предмета, односно
спорова који се односе на пословне
просторе за које привредно друштво
„Тргопродаја“ а.д. Приједор подноси
захтјеве за признавање права својине по
основу одредби члана 8а. Закона о
приватизацији државног капитала у
предузећима, Скупштина града Приједора
је на XXXV сједници одржаној дана
06.04.2016.године, донијела

55.
На основу члана 40. Статута Града
Приједора („Службени гласник Града
Приједора“, број: 5/15) и члана 145.
Пословника Скупштине Града Приједора –
пречишћен текст („Службени гласник Града
Приједора“, број: 2/13) разматрајући
Информацију о стању предмета, односно
спорова који се односе на пословне
просторе за које је привредно друштво
„Тргопродаја“ а.д. Приједор подноси
захтјеве за признавање права својине по
основу одредби члана 8а. Закона о
приватизацији државног капитала у
предузећима, Скупштина Града Приједора
на
XXXV
сједници одржаној дана
06.04.2016.године донијела је
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ЗАКЉУЧАК
1. Да се изнађе могућност да се заустави
даље незаконито отуђење имовине
која је предмет спора град Приједор –
„Тргопродаја“ а.д. Приједор.
2. Да надлежни органи Републике Српске
(Министарство унутрашњих послова и
Тужилаштво) утврде да ли је било
незаконитог
отуђења
имовине
„Тргопродаје“ а.д. Приједор, те да у
складу
са
Законом
и
својим
надлежностима предузме одређене
активности ради покретања поступка
против одговорних лица.
3. Да се од надлежног суда путем
ургенције затрaжи одговор како је
могуће да суд већ три године није
извршио своју правоснажну пресуду
број: 77 0 П 012571 09 П од дана
01.06.2012. године.
4. Да се од „Тргопродаја“ А.Д. Приједор
затражи да објекат робне куће
„Патрија“ буде што прије прилагођен
простору на коме се налази у граду
Приједору у складу са планским
документима за овај дио града.
5. За реализацију овог Закључка задужује
се Градска управа града Приједора.
6. Овај Закључак ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном гласнику
Града Приједора“.

Број: 01-022-62/16
Приједор,
Датум: 06.04.2016. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић, с.р.

56.
РЕФЕРАТИ ИЗ ИМОВИНСКО - ПРАВНЕ
ОБЛАСТИ
На основу одредаба члана 137.
Закона о стварним правима („Службени
гласник Републике Српске“, број: 124/08,

Број: 3/16

58/09, 95/11 и 60/15), члана 40. Статута
Града Приједор („Службени гласник Града
Приједорa“, број: 5/15) и члана 140.
Пословника Скупштине Града Приједорa –
пречишћен текст („Службени гласник Града
Приједора“, број: 2/13), Скупштина Града
Приједора на XXXV сједници, одржаној
06.04.2016. године, донијела је
ОДЛУКУ
о прибављању грађевинског
земљишта без накнаде
I
Одобрава се прибављање без
накнаде грађевинског земљишта које је
означено са:
Према подацима катастарског операта
земљишта:
- к.ч.бр. 3904/3, у површини од .334м2,
уписано у пл.бр. 3840 к.о. Приједор 1, као
посјед Ковачевић Саве Милана са дијелом
1/1.
Према подацима земљишне књиге:
- к.ч.бр. 913/4, у површини од 5.240 м2,
Уписана у зк.ул.бр. 106 к.о. Приједор, као
сусвојина Ковачевић Милана са дијелом
63/240
- к.ч.бр. 913/8, у површини од 2.106 м2,
Уписане у зк.ул.бр.1851 к.о. Приједор,
као државна својина.
II
Даје се сагласност
Градоначелнику
Града Приједора да, у складу са одредбама
члана 137. Закона о стварним правима
(„Службени гласник Републике Српске“,
број: 124/08, 58/09, 95/11 и 60/15) са
Ковачевић Миланом закључи уговор о
преносу права својине и посједа на
непокретностима из тачке 1. на Град
Приједор, без накнаде.
III
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном
гласнику Града Приједора“.
Број: 01-022-63/16
Приједор,
Датум: 06.04.2016. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић, с.р.
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* * *
На основу одредаба члана 348.
Закона о стварним правима („Службени
гласник Републике Српске“, број: 124/08,
58/09, 95/11 и 60/15), члана 40. Статута
града Приједора („Службени гласник Града
Приједора“, број: 5/15) и члана 140.
Пословника Скупштине Града Приједора–
пречишћен текст („Службени гласник Града
Приједора“, број: 2/13), Скупштина Града
Приједора на XXXV сједници, одржаној
06.04.2016. године, донијела је
ОДЛУКУ
о продаји грађевинског земљишта путем
непосредне погодбе
I
Одобрава се продаја земљишта
непосредном погодбом по тржишној
цијени, у сврху комплетирања грађевинске
парцеле ради легализације почетог
подрума и приземља индивидуалног
стамбеног објекта и надзиђивања истог до
коначне спратности По+П+1, у насељу
Трнопоље, и то грађевинског земљишта:
Према подацима катастарског
земљишта означено са:

Број: 3/16

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

Број: 01-022-64/16
Приједор,
Датум: 06.04.2016. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић, с.р.

* * *
На основу одредаба члана 348.
Закона о стварним правима („Службени
гласник Републике Српске“, број: 124/08,
58/09, 95/11 и 60/15), члана 40. Статута
града Приједора („Службени гласник града
Приједора“, број: 5/15) и члана 140.
Пословника Скупштине Града Приједора–
пречишћен текст („Службени гласник Града
Приједора“, број: 2/13), Скупштина Града
Приједора на XXXV сједници, одржаној
06.04.2016. године, донијела је

ОДЛУКУ
о давању сагласности на замјену
некретнина

операта
2

-к.ч.бр. 2167/9, у површини од 985 м ,
уписано у пл.бр.241 к.о Трнопоље, као
посјед Града Приједор са дијелом 1/1.
II
Даје се сагласност Градоначелнику
Града Приједора да у циљу регулисања
међусобних права и обавеза уговорних
страна, 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 Бечић Хамдијом, о
продаји земљишта описаног у тачки I ове
Одлуке, по цијени утврђеној у Елаборату о
процјени вриједности, овлаштеног судског
вјештака грађевинске струке.

1. Даје се сагласност на замјену
некретнина између Града Приједора и
Гојић Пере - ради регулисања имовинскоправних
односа
ради
изградње
инфраструктурног објекта – водоводна
мрежа за дио насеља Мало Паланчиште, са
пумпном
станицом
и
легализација
постојећег резервоара „Матијаши“, који
уговор ће се закључити на сљедећи начин:
А) уговарач Град Приједор даје Гојић Пери
из Приједора следеће непокретности:
Према подацима катастарског операта
земљишта означено са:
-к.ч.бр. 34/9, у површини од 309 м2,
уписано у пл.бр.59 к.о. Орловци, као посјед
Града Приједор са дијелом 1/1.
Б) уговарач Гојић Перо из Приједора даје
Граду Приједору следеће непокретности:
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Према подацима катастарског операта
земљишта означено са:
- -к.ч.бр. 35/4, у површини од 251 м2,
уписано у пл.бр.832 к.о. Орловци,
као посјед Гојић Милана Пере са
дијелом 1/1.
2.
Даје
се
сагласност
Градоначелнику Града Приједора да у циљу
регулисања међусобних права и обавеза
уговорних страна закључи уговор о замјени
непокретности са Гојић Пером, у складу са
процјеном вриједности некретнина које су
предмет замјене, према налазу сталног
судског вјештака.
3. Ова Одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику Града Приједора“,

Број: 01-022-65/16
Приједор,
Датум: 06.04.2016. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић, с.р.

* * *
На основу одредаба члана 137.
Закона о стварним правима („Службени
гласник Републике Српске“, број: 124/08,
58/09, 95/11 и 60/15), члана 40. Статута
Града Приједора („Службени гласник Града
Приједора“, број: 5/15) и члана 140.
Пословника Скупштине Града Приједора–
пречишћен текст („Службени гласник Града
Приједора“, број: 2/13), Скупштина Града
Приједора на XXXV сједници, одржаној
06.04.2016. године, донијела је
ОДЛУКУ
о прибављању грађевинског
земљишта без накнаде
I
Одобрава се
прибављање без
накнаде грађевинског земљишта које је
означено са:
Према
подацима
катастарског
операта земљишта:
- к.ч.бр. 624/2, у површини од 63 m2,

Број: 3/16

уписано у пл.бр. 1312 к.о. Oрловци, као
посјед Вученовић Јелене са дијелом 1/1.
II
Даје се сагласност Градоначелнику
Града Приједора да, у складу са одредбама
члана 137. Закона о стварним правима
(„Службени гласник Републике Српске“,
број: 124/08, 58/09, 95/11 и 60/15) са
Вученовић Јеленом закључи уговор о
преносу права својине и посједа на
непокретностима из тачке I на Град
Приједор, без накнаде.
III
Ова Одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику Града Приједора“.

Број: 01-022-66/16
Приједор,
Датум: 06.04.2016. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић, с.р.

* * *
На основу одредаба члана 137.
Закона о стварним правима („Службени
гласник Републике Српске“, број: 124/08,
58/09, 95/11 и 60/15), члана 40. Статута
Града Приједора („Службени гласник Града
Приједора“, број: 5/15) и члана 140.
Пословника Скупштине Града Приједора–
пречишћен текст („Службени гласник Града
Приједора“, број: 2/13), Скупштина Града
Приједора на XXXV сједници, одржаној
06.04.2016. године, донијела је

ОДЛУКУ
о прибављању грађевинског
земљишта без накнаде
I
Одобрава се прибављање без
накнаде грађевинског земљишта које је
означено са:
Према
подацима
катастарског
операта земљишта:
- к.ч.бр. 390/3, у површини од 56 m2,
- к.ч.бр. 390/4, у површини од 378 m2,
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уписане у пл.бр.50 к.о. Чараково, као
посјед Зукановић Мусте Зилхада са дијелом
1/1.
Према подацима земљишне књиге:
- Дио к.ч.бр.535/180, уписано у зк.ул.бр.545
к.о. Чараково, као државна својина.
II
Даје се сагласност Градоначелнику
Града Приједора да, у складу са одредбама
члана 137. Закона о стварним правима
(„Службени гласник Републике Српске“,
број: 124/08, 58/09, 95/11 и 60/15) са
Зукановић Зилхадом закључи уговор о
преносу права посједа на непокретностима
из тачке I на Град Приједор.
III
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном
гласнику Града Приједора“.

Број: 01-022-67/16
Приједор,
Датум: 06.04.2016. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић, с.р.

Број: 3/16

- к.ч.бр. 508/6, у површини од 150 m2,
уписано у пл.бр.537 к.о. Чараково, као
посјед Хоџић Хасе Сеада са дијелом 1/1.
II
Даје се сагласност Градоначелнику
Града Приједора да, у складу са одредбама
члана 137. Закона о стварним правима
(„Службени гласник Републике Српске“,
број: 124/08, 58/09, 95/11 и 60/15) са Хоџић
Хасе Сеадом закључи уговор о преносу
права посједа на непокретностима из тачке
I на Град Приједор, без накнаде.

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

Број: 01-022-68/16
Приједор,
Датум: 06.04.2016. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић, с.р.

АКТИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА
* * *
На основу одредаба члана 137.
Закона о стварним правима („Службени
гласник Републике Српске“, број: 124/08,
58/09, 95/11 и 60/15), члана 40. Статута
Града Приједора („Службени гласник Града
Приједора“, број: 5/15) и члана 140.
Пословника Скупштине Града Приједора–
пречишћен текст („Службени гласник Града
Приједора“, број: 2/13), Скупштина Града
Приједора на XXXV сједници, одржаној
06.04.2016. године, донијела је

ОДЛУКУ
о прибављању грађевинског
земљишта без накнаде
I
Одобрава се прибављање без
накнаде грађевинског земљишта које је
означено са:
Према
подацима
катастарског
операта земљишта:

28.
На основу члана 72. став. 3. Закона о
локалној самоуправи ("Службени гласник
Републике Српске", број: 101/04, 42/05,
118/05 и 98/13) и члана 77. Статута града
Приједора
("Службени гласник града
Приједора", број: 5/15), Градоначелник
Приједора, доноси
ОДЛУКУ
1. Одобравају се новчана средства у
укупном износу од 30.000,00 КМ, ИПЦ
„Козарски вјесник“ Приједор за
суфинансирање трошкова рада ових
медијских кућа у 2016.години, како
слиједи:
- износ од 20.000,00 КМ за Козарски
вјесник, а
- износ од 10.000,00 КМ за Радио
телевизију Приједор.
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2. Средства из тачке 1. ове одлуке
исплатити из Буџета града Приједора,
са економског кода 415200 Учешће у
финансирању јавних медија, број
позиције 166, на жиро рачун број: 562007-00062639-92, отворен код Развојне
банке, ЈИБ: 4400692240009.
3. Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења, а о извршењу исте стараће
се Одјељење за финансије и иста ће
бити објављена у "Службеном гласнику
града Приједора".

Број: 02-40-518/16
Приједор,
Датум: 28.03.2016. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Марко Павић, с.р.

29.
На основу члана 72. став. 3. Закона о
локалној самоуправи ("Службени гласник
Републике Српске", број 101/04, 42/05,
118/05 и 98/13) и члана 77. Статута Града
Приједор
("Службени гласник Града
Приједор", број 5/15), Градоначелник
Приједора, доноси

ОДЛУКУ
о давању сагласности на Програм о
условима кориштења буџетских средстава
за пољопривреду у 2016. години

I
Даје се сагласност на Програм о
условима кориштења буџетских средстава
за пољопривреду у 2016. години.

Број: 3/16

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

Број: 02-40-717/16
Приједор,
Датум: 06.04.2016. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Марко Павић, с.р.

30.
На основу члана 72. став 3. Закона о
локалној самоуправи (“Службени гласник
Републике Српске”, број: 101/04, 42/05
118/05 и 98/13) и члана 77. Статута града
Приједор (“Службени гласник града
Приједор”, број: 5/15), Градоначелник
града Приједор, доноси

ОДЛУКУ
о давању сагласности на Правилник о
намјени, условима, критеријумима и
начину издавања гаранције Фондације за
развој “Приједор”
I
Даје се сагласност на Правилник о
намјени, условима, критеријумима и
начину издавања гаранције Фондације за
развој “Приједор”.
II
Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења, а иста ће бити објављена у
“Службеном гласнику града Приједор”.

Број: 02-023-2/16
Приједор,
Датум: 06.04.2016. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Марко Павић, с.р.
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Број: 3/16

САДРЖАЈ
Број акта

Страна

38. Одлука о приступању изради Зонинг плана јужног дијела урбаног подручја Приједора
39. Рјешењe о именовању чланова Савјета за израду Зонинг плана јужног дијела урбаног
подручја Приједора
40. Закључак о усвајању Извјештаја о пословању „Завод за изградњу града“ Приједор за
2015. годину
41. Закључак о усвајању Извјештаја о пословању „Аутотранспорт Приједор“ а.д. Приједор
за 2015. годину
42. Закључак о усвајању Извјештаја о пословању АД „Комуналне услуге“ Приједор
43. Закључак о усвајању Извјештаја о пословању АД „Водовод“ Приједор
44. Закључак о усвајању Извјештаја о пословању АД „Топлана“ Приједор
45. Закључак о усвајању Извјештаја о пословању АД „Градска тржница“ Приједор
46. Закључак о усвајању Извјештаја о раду Туристичке организације града Приједора за
2015. годину
47. Закључак о усвајању Извјештаја о раду ЈУ Позориште „Приједор“
48. Закључак о усвајању Извјештаја о раду ЈУ „Галерија 96“
49. Закључак о усвајању Извјештаја о раду ЈУ „Центар за приказивање филмова“
50. Закључак о усвајању Информације о раду Народна библиотека „Ћирило и Методије“
Приједор
51. Закључак о усвајању Информације о раду Музеј Козаре Приједор
52. Закључак о усвајању Годишњег извјештаја Комисије за социјалну заштиту и инклузију
Града Приједора
53. Закључак о усвајању Извјештаја о реализацији Одлуке о допунским правима ратних
војних инвалида, породица погинулих бораца и умрлих бораца за 2015. годину
54. Закључак о усвајању Информације о стању предмета - привредно друштво
„Тргопродаја“ а.д. Приједор
55. Закључак уз Информацију о стању предмета - привредно друштво „Тргопродаја“ а.д.
Приједор

73.

56. РЕФЕРАТИ ИЗ ИМОВИНСКО - ПРАВНЕ ОБЛАСТИ
- Одлука о прибављању грађевинског земљишта без накнаде – Ковачевић Милан
- Одлука о продаји грађевинског земљишта путем непосредне погодбе – Бечић
Хамдија
- Одлука о давању сагласности на замјену некретнина – Водовод – Гојић Перо
- Одлука о прибављању грађевинског земљишта без накнаде – Водовод – Вученовић
Јелена
- Одлука о прибављању грађевинског земљишта без накнаде – Зукановић Зилхад
- Одлука о прибављању градског грађевинског земљишта без накнаде – Хоџић Сеад

83.
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77.
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82.
82.
83.

84.
84.
85.
85.
86.
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Број: 3/16

АКТИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА
28. Одлука о давању средстава ИПЦ Козарски вјесник Приједор
29. Одлука о давању сагласности на Програм о условима кориштења буџетских средстава
за пољопривреду у 2016. години
30. Одлука о давању сагласности на Правилник о намјени, условима, критеријумима и
начину издавања гаранције Фондације за развој “Приједор”

-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
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