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76.
На основу члана 47. Закона о уређењу
простора и грађењу („Службени гласник Републике
Српске“, број: 40/13, 106/15 и 3/16), члана 6.
Одлуке о приступању изради Регулационог плана
простора уз корита ријека Сана и Гомјеница на
урбаном подручју Приједора – Секција 1 и Секција
2, објављене у „Службеном гласнику Општине
Приједор“, број: 11/11,
члана 30. Закона о
локалној
самоуправи
(„Службени
гласник
Република Српска“ број: 101/04, 42/05, 118/05 и
98/13) и члана 40. Статута Града Приједора
(„Службени гласник Града Приједора“, број: 5/15 ),
Скупштина града Приједора, на XXXVIII сједници
одржаној дана 29.06.2016. године, донијела је

III
Мјесто, вријеме трајања, начин излагања
Нацрта Плана на јавни увид утврђени су чланом 6.
Одлуке о приступању изради у Регулационог плана
простора уз корита ријека Сана и Гомјеница на
урбаном подручју Приједора – Секција 1 и Секција
2, објављене у „Службеном гласнику Општине
Приједор“ брoj: 11/11.

ЗАКЉУЧАК
о утврђивању Нацрта Регулационог плана
простора уз корита ријека Сана и Гомјеница на
урбаном подручју Приједора–Секција 1 и Секција 2

IV
О провођењу овог Закључка стараће се
Одјељење за просторно уређење Града
Приједора.

I
Утврђује се Нацрт Регулационог плана
простора уз корита ријека Сана и Гомјеница на
урбаном подручју Приједора – Секција 1 и Секција
2 ( у даљем тексту: Нацрт Плана) и упућује на јавни
увид у трајању од 30 дана.

V
Овај Закључак ступа на снагу осмог дана по
објављивању у „Службеном гласнику Града
Приједора“ .

II
Нацрт Плана, израђен у ЈП „Завод за
изградњу града“ Приједор у мају 2016.године,
прилог је и саставни дио овoг Закључка.

Обавјештавање јавности о излагању
Нацрта Плана на јавни увид обавиће се у складу са
чланом 47. став 3. и 4. Закона о уређењу простора
и грађењу („Службени гласник Републике Српске“
број: 40/13, 106/15 и 3/16).

Број: 01-022-98/16
Приједор,
Датум:29.06.2016. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић, с.р.
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Број: 6/16

77.
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 остварењу годишњег
плана имплементације Интегралне стратегије
развоја Града Приједора (2014-2024) за 2015.
годину, Скупштина града Приједора је на XXXVIII
сједници одржаној дана 29.06.2016.године,
донијела

ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извјештајa о стипендирању ученика и
студената у школској 2015/2016. години и
награђивање најуспјешнијих наставника и ученика
у основним и средњим школама

ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извјештајa о остварењу годишњег плана
имплементације Интегралне стратегије развоја
Града Приједора (2014-2024) за 2015. годину

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

1. Скупштина
Града
Приједора
усваја
Извјештај о остварењу годишњег плана
имплементације Интегралне стратегије
развоја Града Приједора (2014-2024) за
2015. годину
2. Овај Закључак ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном гласнику града
Приједора“.

Број: 01-022-99/16
Приједор,
Датум: 29.06.2016. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић, с.р.

1. Скупштина
Града
Приједора
усваја
Извјештај о стипендирању ученика и
студената у школској 2015/2016. години и
награђивање најуспјешнијих наставника и
ученика у основним и средњим школама.

Број: 01-022-100/16
Приједор,
Датум: 29.06.2016. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић, с.р.

79.
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 насиљу у породици
са посебним акцентом на заштити и збрињавању
жртве, Скупштина града Приједора је на XXXVIII
сједници одржаној дана 29.06.2016.године,
донијела

78.
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 стипендирању ученика и
студената у школској 2015/2016. години и
награђивање најуспјешнијих наставника и ученика
у основним и средњим школама Скупштина града
Приједора је на XXXVIII сједници одржаној дана
29.06.2016.године, донијела

ЗАКЉУЧАК
о усвајању Информацијe о насиљу у породици
са посебним акцентом на заштити и
збрињавању жртве

1. Скупштина
Града
Приједора
усваја
Информацију о насиљу у породици са
посебним акцентом на заштити и
збрињавању жртве.
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2. Овај Закључак ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном гласнику града
Приједора“.

Број: 01-022-101/16
Приједор,
Датум: 29.06.2016. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић, с.р.

разматрајући Информацију о раду Савјета мјесних
заједница у 2015. години, Скупштина града
Приједора је на XXXVIII сједници одржаној дана
29.06.2016.године, донијела

ЗАКЉУЧАК
о усвајању Информацијe о раду Савјета мјесних
заједница у 2015. години

80.
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
пословању
привредних субјеката града Приједора у 2015.
години, Скупштина града Приједора је на XXXVIII
сједници одржаној дана 29.06.2016.године,
донијела

ЗАКЉУЧАК
о усвајању Информацијe о пословању
привредних субјеката града Приједора у 2015.
години
1. Скупштина
Града
Приједора
усваја
Информацију о пословању привредних
субјеката града Приједора у 2015. години.

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

Број: 01-022-102/16
Приједор,
Датум: 29.06.2016. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић, с.р.

81.
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),

Број: 6/16

1. Скупштина
Града
Приједора
усваја
Информацију о раду Савјета мјесних
заједница у 2015. години.

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

Број: 01-022-103/16
Приједор,
Датум: 29.06.2016. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић, с.р.

82.
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
Иницијативу за изградњу спомен обиљежја у
Приједору (Иницијатива родитеља Фикрет Бачић и
остали), Скупштина града Приједора је на XXXVIII
сједници одржаној дана 29.06.2016.године,
донијела

ЗАКЉУЧАК

1. Скупштина града Приједора не подржава
измјену Регулационог плана централне
зоне
Приједора
са
споменичким
комплексом - I фаза.

2. Предлаже се подносиоцима иницијативе
да у складу са законском процедуром и у
склопу важећих докумeната просторног
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уређења свој захтјев упутe надлежном
одјељењу Градске управе.

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

Број: 01-022-104/16
Приједор,
Датум: 29.06.2016. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић, с.р.

83.
РЕФЕРАТИ ИЗ ИМОВИНСКО- ПРАВНЕ ОБЛАСТИ
На основу одредаба члана 13. Закона о
локалној
самоуправи
(„Службени
гласник
Републике Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и
98/13), члана 40. Статута града Приједорa
(„Службени гласник Града Приједорa“, број: 5/15)
и члана 140. Пословника Скупштине Града
Приједорa – пречишћен текст („Службени гласник
Града Приједорa“, број:2/13), Скупштина Града
Приједора на XXXVIII сједници, одржаној 29.06.
2016. године, донијела је

Број: 6/16

2. Даје се сагласност Градоначелнику Града
Приједора да у циљу регулисања међусобних
права и обавезе
уговорних страна, закључи
купопродајни уговор о куповини земљишта
описаног у тачки 1. ове одлуке са привредним
друштвом „ЈМ ПРЕМИУМ“ д.о.о.Бања Лука, и то за
износ уплаћеног дијела купопродајне цијене, по
Уговору ОПУ: 373/2013 од 30.04.2013.године
3. Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику Града
Приједора“.

Број: 01-022-105/16
Приједор,
Датум: 29.06.2016. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић, с.р.

ОДЛУКУ
о куповини грађевинског земљишта

* * *
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 Приједорa („Службени гласник
Града Приједорa“, број: 5/15) и члана 140.
Пословника Скупштине Града Приједорa –
пречишћен текст („Службени гласник Града
Приједорa“,
број:2/13),
Скупштина
Града
Приједора на XXXVIII сједници, одржаној 29.06.
2016. године, донијела је

1. Одобрава се куповина грађевинског
земљишта ради изградње пословних објеката које
је означено са:

ОДЛУКУ
о продаји грађевинског земљишта путем
непосредне погодбе

А) Према подацима земљишне књиге означено са:
- к.ч.бр. 41/119, у површини од 976 м2, и
- к.ч.бр. 41/120, у површини од 317 м2,
- к.ч.бр. 41/116, у површини од 2758 м2, к.о. СП
Приједор, уписано са правом својине у корист
привредног друштва „ЈМ ПРЕМИУМ“ д.о.о.Бања
Лука.
Б) Према подацима катастарског операта
земљишта означено са:
-к.ч.бр. 2985/115, у површини од 976 м2,
-к.ч.бр. 2985/116, у површини од 317 м2,
-к.ч.бр. 2985/119, у површини од 2758 м2,
к.о. Приједор 1, уписано као посјед привредног
друштва „ЈМ ПРЕМИУМ“ д.о.о.Бања Лука са
дијелом 1/1.

1. Одобрава се продаја непосредном
погодбом по тржишној цијени, у сврху
комплетирања
грађевинске
парцеле
ради
легализације приземног пословног објекта са два
пословна простора инвеститора Павић Јеркана из
Приједора и то земљишта које је означено са:
-к.ч.бр.3061/3, у површини од 4 м2,
уписано у пл.бр. 3039, к.о. Приједор I, као посјед
Града Приједора.
Према
подацима
старог
премјера,
предметне некретнине су означене са:
-к.ч.бр. 26/428, у површини од 4 м2, уписано
у зк.ул.бр.853, к.о. СП Приједор, као својина Града
Приједор са дијелом 1/1.
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2. 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 Павић Јерканом из
Приједора о продаји земљишта описаног у тачки 1.
ове Oдлуке, по цијени утврђеној у Елаборату о
процјени
вриједности, овлаштеног
судског
вјештака грађевинске струке.

Број: 6/16

к.о. СП Приједор, уписане као својина Града
Приједор са дијелом 1/1.
По новом премјеру:
-к.ч.бр. 2041/1, у површини од 164 m2,
уписана у пл.бр. 3039, к.о. Приједор 1, као посјед
Града Приједор са дијелом 1/1.
2.Уговарач Челица Тања из Приједора даје Граду
Приједору сљедеће непокретности:
Према подацима земљишне књиге означено
са:

3. Ова Oдлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику Града
Приједорa“.

Број: 01-022-106/16
Приједор,
Датум: 29.06.2016. 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 Приједорa („Службени гласник
града Приједорa“, број: 5/15) и члана 140.
Пословника Скупштине града Приједорa –
пречишћен текст („Службени гласник Града
Приједорa“,
број:2/13),
Скупштина
Града
Приједора на XXXVIII сједници, одржаној 29.06.
2016. године, донијела је
ОДЛУКA
о замјени непокретности
I
Даје се сагласност на замјену
некретнинаградског грађевинског земљишта између Града
Приједора и Челица Тање - ради регулисања
имовинско-правних односа у сврху привођења
земљишта трајној намјени у складу са
Регулационим планом централне зоне Приједора
са споменичким комплексом – II фаза („Службени
гласник Општине Приједор“, број: 11/08), који
уговор ће се закључити на следећи начин:
1.Уговарач Град Приједор даје Челица Тањи из
Приједора следеће непокретности:
по старом премјеру:
- к.ч.бр. 13/68 у површини од 39 m2,
- к.ч.бр. 13/69, у површини од 125 m2,

-

к.ч.бр. 12/509, у површини од 48 m2,
-к.ч.бр. 12/624, у површини од 184 m2,
уписане у зк.ул.бр.10037 к.о. СП Приједор,
као својина Челица Тање са дијелом 1/1.

Према подацима катастарског операта земљишта
означено са:
к.ч.бр.1920/3, у површини од 232 m2,
уписана у пл.бр. 5327 к.о. Приједор 1, као
посјед Челица Тање са дијелом 1/1.
II
Даје се сагласност Градоначелнику града
Приједора да, у циљу регулисања међусобних
права и обавеза уговорних страна, закључи уговор
о замјени непокретности из члана 1. ове одлуке, са
Челица Тањом из Приједора, у складу са
процјеном вриједности некретнина које су
предмет замјене, према налазу сталног судског
вјештака.
III
Ова Oдлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику града
Приједора“.

Број: 01-022-107/16
Приједор,
Датум: 29.06.2016. 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 Приједорa („Службени гласник
Града Приједорa“, број: 5/15) и члана 140.
Пословника Скупштине Града Приједорa –
пречишћен текст („Службени гласник Града
Приједорa“,
број:2/13),
Скупштина
Града
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Приједора на XXXVIII сједници, одржаној 29.06.
2016. 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.852/4, звана Свале, њива у
површини од 146 м2, уписана у ПЛ број 4785, к.о.
Приједор 1, као посјед Јавног предузећа „Завод за
изградњу града Приједор“ са дијелом 1/1.

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 Јавним
предузећем „Завод за изградњу града“ Приједор,
трајно и без накнаде.
3.Ова Oдлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику
града Приједора“.

Број: 01-022-108/16
Приједор,
Датум: 29.06.2016. 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 Приједорa („Службени гласник
града Приједорa“, број: 5/15) и члана 140.
Пословника Скупштине града Приједорa –
пречишћен текст („Службени гласник Града
Приједорa“,
број:2/13),
Скупштина
Града
Приједора на XXXVIII сједници, одржаној 29.06.
2016. године, донијела је
ОДЛУКА
о замјени непокретности

Број: 6/16

I
Даје се сагласност на замјену некретнина између
Града Приједор и привредног друштва „Унијат –
М“ д.о.о. Приједор, у сврху привођења земљишта
трајној намјени у складу са Измјенама и допунама
Регулационог плана централне зоне Приједора са
споменичким комплексом („Службени гласник
Града Приједор“, број: 7/07), који уговор ће се
закључити на сљедећи начин:
1. уговарач Град Приједор даје привредном
друштву „Унијат – М“ д.о.о. Приједор
непокретности које су према подацима земљишне
књиге означене са:
- к.ч.бр. 27/281, у површини од 18 m2 к.о. Приједор.
- к.ч.бр. 12/600 у површини од 65 m2
- к.ч.бр. 12/599 у површини од 179 m2
- к.ч.бр. 12/87 у површини од 61 m2
- к.ч.бр. 12/678 у површини од 38 m2
- к. к.ч.бр. 12/866 у површини од 10 m2
- к.ч.бр. 12/677 у површини од 1 m2
- к.ч.бр. 12/676 у површини од 10 m2
- к.ч.бр. 12/597 у површини од 5 m2
- дио кч.бр. 12/811 у површини од 9 m2
Према подацима катастарског операта земљишта:
- к.ч.бр. 5712/16 у површини од 18 m2
- к.ч.бр. 5712/17 у површини од 9 m2
- к.ч.бр. 2031/2 у површини од 65 m2
- к.ч.бр. 2031/1 у површини од 179 m2
- к.ч.бр. 2020/17 у површини од 99 m2
- к.ч.бр. 2020/18 у површини од 10 m2
- к.ч.бр. 2030/4 у површини од 1 m2
- к.ч.бр. 2030/3 у површини од 10 m2
- к.ч.бр. 2020/5 у површини од 5 m2
све уписане у пл.бр. 3039 к.о. Приједор 1, као
посјед Града Приједор са дијелом 1/1.
II
1.уговарач привредно друштвo „Унијат – М“ д.о.о.
Приједор даје Граду Приједор непокретности које
су према подацима земљишне књиге означене са:
-

к.ч.бр. 12/86 Е ПР-23 у укупној површини од
669 m2,
уписане у зк.ул.бр. 9920 к.о. Приједор, као
својина привредног друштва „Унијат –М“
доо Приједор са дијелом 1/1.

Према подацима катастарског операта земљишта:
- к.ч.бр. 2020/8, у површини од 510 m2, у
одговарајућем сувласничком дијелу

Страна 197
-

„СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК“

к.ч.бр. 2020/18, у површини од 10 m2, у
одговарајућем сувласничком дијелу
уписане у пл.бр. 5450 к.о. Приједор 1, као
посјед привредног друштва „Унијат –М2
доо Приједор са дијелом 1/1.

III
Даје се сагласност Градоначелнику града
Приједора да, у циљу регулисања међусобних
права и обавеза уговорних страна, закључи уговор
о замјени непокретности из члана 1. ове одлуке, са
привредним друштвом „Унијат – М“ доо Приједор,
уз плаћање накнаде у разлици вриједности
некретнина које су предмет замјене, према
процјени сталног судског вјештака грађевинске
струке.
IV
Овом Oдлуком замјењују се: Одлука о
замјени непокретности, број: 01-022-183/13 од
18.12.2013.године, Одлука о допуни одлуке, број:
01-022-104/15 од 24.6.2015.године и Одлука о
допуни
одлуке,
број:
01-022-118/15
од
23.9.2015.године.
V
Ова Oдлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику града
Приједора“.

Број: 01-022-109/16
Приједор,
Датум: 29.06.2016. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић, с.р.

* * *
На основу одредаба члана 229. Закона о
стварним правима („Службени гласник Републике
Српске“, број: 124/08, 58/09, 95/11 и 60/15), члана
16. Закона о путевима („Службени гласник
Републике Српске“, број: 89/13), члана 40. Статута
Града Приједорa („Службени гласник Града
Приједорa“, број: 5/15) и члана 140. Пословника
Скупштине Града Приједорa – пречишћен текст
(„Службени гласник Града Приједорa“, број:2/13),
Скупштина Града Приједора на XXXVIII сједници,
одржаној 29.06. 2016. године, донијела је
ОДЛУКУ
о оснивању права службености

Број: 6/16

I
Одобрава се оснивање права службености
у корист привредног друштва „Телекомуникације
РС“ а.д. Бања Лука, у циљу изградње ФТТX
подземне кабловске мреже и надземних мини
МСАН на урбаном подручју града Приједора –
фазна реализација, на непокретностима – према
прилогу „ Прегледна траса полагања ТК
инфраструктурних водова“ из УТУ-а и Локацијских
услова, број: 06-364-134/15 од 21.7.2015.године.
II
Даје се сагласност Градоначелнику града
Приједора да у циљу регулисања међусобних
права и обавеза уговорних страна, у складу са
одредбама члана 229. Закона о стварним правима
(„Службени гласник Републике Српске“, бр: 124/08,
58/09, 95/11 и 60/15), закључи Уговор о оснивању
права службености, у складу са одредбама тачке 1.
ове одлуке.
III
Право службености се оснива уз накнаду у
износу од 0,50 КМ/m, на временски период од 10
година, рачунајући од дана закључења уговора о
оснивању права службености.
IV
Ова Oдлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику Града
Приједор“.

Број: 01-022-110/16
Приједор,
Датум: 29.06.2016. 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 Приједорa („Службени гласник
Града Приједорa“, број: 5/15) и члана 140.
Пословника Скупштине Града Приједорa –
пречишћен текст („Службени гласник Града
Приједорa“,
број:2/13),
Скупштина
Града
Приједора на XXXVIII сједници, одржаној 29.06.
2016. године, донијела је
ОДЛУКУ
о продаји грађевинског земљишта путем
непосредне погодбе
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1.Одобрава се продаја непосредном
погодбом по тржишној цијени, у сврху формирања
грађевинске парцеле за изградњу пословног
објекта и то земљишта које је означено са:
Према подацима земљишне књиге:
-к.ч.бр. 8/54 у површини од 125 м2, уписане
у зк.ул.бр.2107, к.о. СП Приједор, као својина
Града Приједор са дијелом 1/1.
2.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
РЖР „Љубија“ ад Приједор, по цијени утврђеној у
Елаборату о процјени вриједности, овлаштеног
судског вјештака грађевинске струке.
3. Ова Oдлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику Града
Приједорa“.

Број: 01-022-111/16
Приједор,
Датум: 29.06.2016. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић, с.р.

* * *
На основу члана 207. Закона о општем
управном поступку („Службени гласник Републике
Српске“, број: 13/02 и 50/10), у вези са Одлуком
Скупштине града Приједор, број: 01-022-92/16 од
25.5.2016.године („Службени гласник Града
Приједор“, број: 4/16), Скупштина Града Приједор
на XXXVIII сједници, одржаној 29.06. 2016. године,
донијела је
ЗАКЉУЧАК
о исправци грешке

1. У тачки 1 Одлуке Скупштине Града Приједор,
број: 01-022-92/16 од 25.5.2016.године, објављена
у „Службеном гласнику Града Приједор“, број:
5/16, којом је дата сагласност за продају
непокретности у својини Града Приједор,
погрешно је означена површина парцеле која је
предмет продаје, тако да умјесто:
- дио к.ч.бр. 903/6, у површини од 582 m2 и
- дио к.ч.бр. 283/12, у површини од 582 m2

-

Број: 6/16

Треба да стоји:
дио к.ч.бр. 903/6, у површини од 584 m2 и
дио к.ч.бр. 283/12, у површини од 584 m2.

2. Овај Закључак ступа на снагу даном
објављивања у "Службеном гласнику Града
Приједор".

Број: 01-022-112/16
Приједор,
Датум: 29.06.2016. 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 и 95/11), члана 4.
Правилника о поступку јавног конкурса за
располагање
непокретностима
у
својини
Републике Српске и јединица локалне самоуправе
(„Службени гласник Републике Српске“, број:
20/12), члана 40. Статута Града Приједорa
(„Службени гласник Града Приједорa“, број: 5/15)
и члана 140. Пословника Скупштине Града
Приједорa – пречишћен текст („Службени гласник
Града Приједорa“, број:2/13), Скупштина Града
Приједора на XXXVIII сједници, одржаној 29.06.
2016. године, донијела је
ОДЛУКУ
о начину и условима продаје непокретности у
својини јединице локалне самоуправе
I
Под условима и на начин регулисан овом
одлуком спровешће се лицитацијом продаја
непокретности у својини Града Приједор и то:
Према подацима катастарског операта
земљишта:
к.ч.бр. 1300/1, к.ч.бр. 1300/2, к.ч.бр.
1300/3,
уписане у пл.бр. 103 k.o. Брезичани, као посјед
Града Приједор са дијелом 1/1.
Локацијским условима ће се дефинисати
површина парцеле за изградњу пословног
објекта.

-

Према подацима земљишне књиге:
к.ч.бр. 439/6, К.ч.бр. 439/7,
уписане у зк.ул.бр.8569 к.о. СП Приједор,
као својина Града Приједор са дијелом 1/1.
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Локацијским условима ће се дефинисати
површина парцеле за изградњу пословног
објекта.
II
Вриједност земљишта ће бити утврђена
процјеном од стране сталног судског вјештака
грађевинске струке и представљаће почетну
продајну цијену непокретности.
III
За учешће у поступку лицитације учесник је
дужан уплатити износ од 10% од продајне цијене,
на жиро рачун - јединствени рачун трезора Града
Приједор код NLB Razvojne banke Prijedor, број: 562
0070000266805.
IV
Продајну цијену наведеног земљишта учесник
лицитације са којим ће се закључити уговор
обавезан је уплатити у року од 15 дана од дана
закључивања и нотарске обраде уговора о
купопродаји.
V
Поступак лицитације земљишта спровешће
Комисија за продају.
VI
Овлашћује се Градоначелник да са учесником
лицитације чија понуда буде утврђена као
најповољнија, закључи купопродајни уговор, у
циљу регулисања међусобних права и обавезе
уговорних страна.

Број: 6/16
ОДЛУКА

1. Одобравају се новчана средства у износу од
18.926,55 КМ,
Министарству здравља и
социјалне заштите Републике Српске за
реализацију пројекта „Јачање здравственог
сектора (HSEP) – санација објекта амбуланте
Омарска Дома здравља Приједор.
2. Средства из тачке 1. ове одлуке, исплатити као
другу рату у висини од 20%, од укупно
предвиђених средстава од 94.632,73 КМ, из
Буџета града Приједора, са економског кода
415200 Учешће у трошковима породичне
медицине по пројектима из стратегије,
позиција број 189,на жиро рачун број:562-09980234717-97, отворен код НЛБ Развојне банке,
а на основу акта Министарства здравља и
социјалне заштите РС, број: 11/06-500-853/15
од 31.12.2015.године.
3.

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

Број: 02-40-58-1/16
Приједор,
Датум: 02.06.2016. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Марко Павић, с.р.

78.
VII
Oва Oдлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града
Приједорa“.

Број: 01-022-113/16
Приједор,
Датум: 29.06.2016. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић, с.р.

АКТИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА
77.
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

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
I
Одобравају се новчана средства у износу од
3.000,00 КМ, Атлетском клубу „Приједор“ за
организацију
спортске манифестације
XXIII
Међународне уличне трке „Приједор 2016“ која су
одржане дана 13.05.2016.године.
II
Средства из тачке 1. ове одлуке исплатити
из Буџета града Приједора,са економског кода
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415200 Ревијалне општинске и републичке
манифестације, број позоције 158 , на жиро рачун
број: 562-007-00002561-35, ЈИБ: 44006950540005.
III
Обавезује се Атлетски клуб „Приједор“ из
Приједора да након завршетка ове спортске
манифестације Градоначелнику достави писмени
Извјештај о утрошеним средствима.

Број: 6/16

80.
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 46. Статута града Приједора –
пречишћени текст ("Службени гласник града
Приједор", број: 2/13 и 6/13), Градоначелник
Приједора, доноси
ОДЛУКУ

IV
Ова одлука ступа на снагу даном
доношења, а о извршењу исте стараће се
Одјељење за финансије.
Број: 02- 40-768-2/16
Приједор,
Датум: 08.06.2016. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Марко Павић, с.р.

79.
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
1. Одобрава се исплата новчаних средстава у
износу од 60.000,00 КМ предузећу „Комуналне
услуге“ а.д. Приједор, на име аванса кроз
програм заједничка комунална потрошња, ради
куповине обвезница за измирење дуга по
основу репрограма из ранијег периода .
2. Исплата средстава из тачке 1 ове одлуке
исплатити из
буџета Града
Приједор за
2016.годину са економског кода, 412800- Општа
комунална потрошња, број позиције 209, на
жиро рачун предузећа, број: 5620070000011113,
отворен код НЛБ Развојне банке, ЈИБ:
4400684900008.
3. Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а о
реализацији исте стараће се Одјељење за
финансије и иста ће бити објављена у
„Службеном гласнику града Приједор“.
Број: 02- 40-1530/16
Приједор,
Датум: 17.06.2016. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Марко Павић, с.р.

1. Одобравају се новчана средства у укупном
износу од 19.000,00 КМ, Аеро-клубу
„Приједор“ из Приједора – Падобранска
секција за организацију манифестације
јубиларног
ХХI-ог
Петровданског
падобранског купа, који се одржава 02. и 03.
јула 2016.године.
2. Средства из тачке 1. ове одлуке исплатити из
Буџета града Приједора, како слиједи:
- износ од 18.000,00 КМ исплатити
са
економског кода
415200 - Ревијалне
општинске и републичке манифестације, број
позиције 158,
- износ од 1.000,00 КМ исплатити
са
економског кода 415200 Средства резерви за
спортске активноисти, број позиције 161, на
жиро рачун Падобранске секције број: 562007-81094422-64, отворен код НЛБ Развојне
банке, ЈИБ: 4401530800007.
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 Приједор".

Број: 02- 40-1563/16
Приједор,
Датум: 21.06.2016. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Марко Павић, с.р.

81.
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 Приједор", број: 5/15),
Градоначелник Приједора, доноси
ОДЛУКУ
о давању на коришћење просторија
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I
Дају се Агенцији за економски развој града
Приједора „ПРЕДА-ПД“ Приједор на коришћење
просторије у објекту Пословног центра Приједор бивше управне зграде ЦЕЛПАК-а, и то: десет
канцеларија, просторије за архиву, сале за
састанке са заједничким коришћењем чајне
кухиње и санитарног чвора, ради обављања
канцеларијских послова Агенције.
II
Обавезује се да Агенцији за економски
развој града Приједора „ПРЕДА-ПД“ Приједор да
просторије користи у сврхе назначене у тачки 1.
ове одлуке, те да о томе, као и о свим другим
промјенама везаним за просторије и њихово
коришћење, поднесе извјештај Градоначелнику
града.
III
Агенцији за економски развој града
Приједора „ПРЕДА-ПД“ Приједор ће просторије
користити без накнаде, са пажњом доброг
домаћина, на неoдређено вријеме.
Град Приједор задржава право да откаже
коришћење наведених просторија и прије
утврђеног периода коришћења, из претходног
става, с тим да отказни рок траје 30 дана.
IV
Ова одлука ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у „Службеном гласнику града
Приједор“.

Број: 02- 477-78/16
Приједор,
Датум: 28.06.2016. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Марко Павић, с.р.

82.
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:

Број: 6/16

- 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
економског кода 415200 Учешће у финансирању
јавних медија, број позиције 166, на жиро рачун
број: 562-007-00062639-92, отворен код Развојне
банке, ЈИБ: 4400692240009.
3. Ова одлука ступа на снагу даном
доношења, а о извршењу исте стараће се
Одјељење за финансије и иста ће бити објављена у
"Службеном гласнику града Приједора".

Број: 02-40-1616/16
Приједор,
Датум: 27.06.2016. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Марко Павић, с.р.

84.
ОГЛАСНИ ДИО
На основу члана 29. Правилника о упису у регистар
заједница етажних власника стамбених зграда
(„Сл.гласник РС“,бр. 74/03) Одјељење за стамбено
комуналне послове и заштиту животне средине
Градске управе Приједор објављује
ОГЛАС
Код Одјељења за стамбено комуналне послове и
заштиту животне средине Градске управе Приједор
извршен је упис Заједница етажних власника
стамбених зграда у:
*Одјељење за стамбено комуналне послове и
заштиту животне средине Градске управе
Приједор, на основу рјешења број: 08-372-51/16
од 02.06.2016.године, извршило је у регистру
заједница зграда у регистрарском листу број:
243/13, УПИС промјене лица овлаштеног за
заступање ЗАЈЕДНИЦЕ ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА,
ДИЈЕЛА ЗГРАДЕ Б-1, УЛАЗ – 6, Приједор, Пећани Б1, улаз – 6, и то како слиједи:
Нови законски заступник заједнице са даном овог
уписа је Далмација Милева
умјесто ранијег
Вукобрад Госпаве.
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Број: 6/16

САДРЖАЈ
Број акта

Страна

76. Закључак о утврђивању Нацрта Регулационог плана простора уз корита ријека Сане и
Гомјенице на урбаном подручју Приједора – Секција 1 и Секција 2
77. Закључак о усвајању Извјештаја о остварењу годишњег плана имплементације
Интегралне стратегије развоја Града Приједора (2014-2024) за 2015. годину
78. Закључак о усвајању Извјештаја о стипендирању ученика и студената у школској
2015/2016. години и награђивање најуспјешнијих наставника и ученика у основним и
средњим школама
79. Закључак о усвајању Информације о насиљу у породици са посебним акцентом на
заштити и збрињавању жртве
80. Закључак о усвајању Информације о пословању привредних субјеката града Приједора
у 2015. години
81. Закључак о усвајању Информације о раду Савјета мјесних заједница у 2015. години
82. Закључак 01-022-104/16

191.
192.

192.
192.
193.
193.
193.

83. РЕФЕРАТИ ИЗ ИМОВИНСКО - ПРАВНЕ ОБЛАСТИ
- Одлука о о куповини грађевинског земљишта – „ЈМ Премијум“ Бања Лука
- Одлука о о продаји грађевинског земљишта путем непосредне погодбе –
Павић Јеркан
- Одлука о замјени непокретности – Челица Тања
Одлука о прибављању градског грађевинског земљишта без накнаде –
стамбени објекат Пећани
- Одлука о замјени непокретности – Унијат М
- Одлука о оснивању права службености – Телекомуникације РС
- Одлука о продаји грађевинског земљишта путем непосредне погодбе – РЖР
Љубија
- Закључак о исправци грешке
- Одлука о начину и условима продаје непокретности у својини јединице
локалне самоуправе

194.
194.

АКТИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Одлука о додјели средстава Министарству здравља и социјалне заштите Републике
Српске
Одлука о додјели средстава Атлетском клубу „Приједор“
Одлука о додјели средстава предузећу „Комуналне услуге“ а.д. Приједор
Одлука о додјели средстава Аеро-клубу „Приједор“
Одлука о давању на коришћење просторија
Одлука о додјели средстава ИПЦ „Козарски вјесник“ Приједор

199.

72.
73.
74.
75.
76.
77.

84. ОГЛАСНИ ДИО

194.
195.
196.
196.
197.
197.
198.
199.

199.
199.
200.
200.
201.
201.
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.orг

