
   
 

 
 

 

 

87. 
На основу члана 59. и 62. Закона о 

задуживању, дугу и гаранцијама Републике 
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, 
број: 71/12 и 52/14), члана 39. Закона о локалној 
самоуправи (“Службени гласник Републике 
Српске”, број: 97/16) и члана 40. Статута Града 
Приједора (“Службени гласник Града 
Приједора”, број: 5/15), Скупштина Града 
Приједора на 8. сједници одржаној 21.06.2017. 
године, донијела је 

 
ОДЛУКУ 

о задужењу Града Приједора ради реализације 
пројеката у области 

комуналне инфраструктуре 
 

I 
 Овом одлуком задужује се Град, ради 
реализације пројеката у области комуналне 
инфраструктуре на подручју Града Приједора у 
износу од 4.000.000 КМ (Словима: 
четиримилионаконвертибилних марака). 
 

II 
 Кредитна средства из тачке I усмјериће се 
за намјене како слиједи: 
 

Ред.број Опис Износ 

1.  Доградња 
Зелене пијаце на 
Пећанима 

 200.000 

2.  Опремање 
Градског 

 150.000 

позоришта 
(аудио и 
свјетлосна 
опрема) 

3.  Реконструкција 
Домова културе 

 380.000 

 3.1. МЗ Марићка 20.000  

 3.2. МЗ Паланчиште 55.000  

 3.3. МЗ Чараково 231.000  

 3.4. Мз Доњи 
Гаревци 

74.000  

4.  Реконструкција 
пословног 
инкубатора у 
Великом 
Паланчишту 

  
20.000 

5.  Адаптација 
простора за 
Црвени крст 

 100.000 

6.  Реконструкција 
Сточне пијаце у 
Омарској 

 150.000 

7.  Изградња и 
реконструкција 
путева 

 1.750.000 

 7.1. Мијатовића 
поток-
Вукајловићи 
(дужина=1.500м) 

195.000  

 7.2. Горња Марићка-
Стојнићи 
(дужина=500м) 

71.000  

ГОДИНА XXVI 
ЧЕТВРТАК 22.06.2017. 

БРОЈ 
8 

Web adresa 
www.prijedorgrad.org 
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 7.3. Пећани, пут уз 
пругу 
(дужина=800м) 

101.000  

 7.4. Брезичани-Луг 
(дужина=1.200м) 

156.000  

 7.5. Горња 
Драготиња-
Ахметовци 
(дужина=2.400м) 

295.000  

 7.6. Јутрогошта 
(црква-гробље-
раскрсница за 
Јеловац) 
(дужина=2.100м) 

308.000  

 7.7. Велико 
Паланчиште-
Вокићи 
(дужина=1.400м) 

180.000  

 7.8. Ракелићи- 
Миљаковци 
(двије релације)   
(дужина=1.100м) 

176.000  

 7.9. Буснови-
Марићка (црква) 
(дужина=1.900м) 

268.000  

8.  Реконструкција 
Улице Вука 
Караџића 

 200.000 

9.  Учешће Града 
Приједора у 
суфинансирању 
изградње путева 
у Мјесним 
заједницама, као  
и са Федералним 
министарством 
расељених особа 
и избјеглица 

  
 

250.000 

10.  Хитне санације 
путева 

 500.000 

11.  Грабовац-
Козарац-
Камичани 

 300.000 

   
УКУПНО У КМ: 

  
4.000.000 

 
 

III 
  Средства из тачке I ове одлуке за која се 
задужује Град, обезбиједиће се дугорочним 
банкарским кредитом код банке са 
најповољнијим условима за задуживање Града: 

1. Каматна стопа до 6,00 %, 

2. Шестомјесечни еурибор према 
званичним подацима банке,  

3. Трошкови обраде захтјева до 25.050 КМ, 
4. Рок отплате: 10 (десет година) без грејс 

периода, 
5. Отплата кредита вршит ће се из редовних 

средстава буџета Града Приједора по 
плану буџета за текућу годину, а у складу 
са Законом о буџетском систему 
Републике Српске, 

6. Постојећи проценат задужености Града  
Приједора у 2017. години без кредита из 
става 1. ове Одлуке је 12,55 %, 

7. Проценат задужености Града Приједора у 
2017. години са кредитом из става 1. ове 
Одлуке је 12,97 %, 

8. Највећи проценат задужености Града 
Приједора у свим наредним годинама по 
дугорочним кредитима је у 2018.години и 
износи 14,23 % без кредита за хитни 
опоравак од поплава, а са кредитом за 
хитни опоравак од поплава износи 14,30 
%. 

9. Осигурање отплате: мјенице и бјанко 
потписани вирмани по трансакционом 
рачуну Града Приједора, у складу са 
банкарском процедуром обезбјеђења 
отплате кредита. 

 
IV 

 Овлашћује се Градоначелник Приједора 
да у случају потребе, може преусмјеравати 
средства са једног пројекта на други, с тим да не 
доводи у питање њихово извршење. 

 Обавезује се Градоначелник Приједора 
да у случају преусмјеравања средстава 
обавијести  Скупштину Града Приједора на првој 
наредној сједници. 
 

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

 
Број: 01-022- 80/17 ПРЕДСЈЕДНИК 
         Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 21.06.2017.године Сеад Јакуповић,с.р. 

 
 
88. 

На  основу члана  39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласнк РС“  бр. 97/17) и 
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члана 40. Статута града  Приједора  ("Службени 
гласник града Приједора“, број: 5/15) те  члана 
145. Пословника Скупштине града  Приједора – 
пречишћен текст ("Службени гласник града 
Приједора“, број: 2/13), разматрајући Приједлог 
Одлуке о задужењу града Приједора ради 
реализације пројекта у области комуналне 
инфраструктуре , Скупштина града Приједора је 
на 8. сједници одржаној дана 21.06.2017.године, 
донијела  

 
З А К Љ У Ч А К 

 
 
1. Скупштина града Приједора  тражи од 

Градоначелника Града Приједора да 
након извршења Одлуке о задужењу 
града Приједора ради реализације 
пројеката у области комуналне 
инфраструктуре, евентуални преостали 
дио средстава усмјери на приоритетне 
радове у складу са усвојеним 
принципима и програмом улагања у 
инфраструктурне пројекте. 

 
 

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

 
 

Број: 01-022- 91/17 ПРЕДСЈЕДНИК 
         Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 21.06.2017.године Сеад Јакуповић,с.р. 

 
 
89. 

На основу члана 134. став 1. тачка 4) 
Закона о основном образовању и васпитању 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 
44/17), члана 95. Закона о средњем образовању 
и васпитању („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 74/08,  106/09,  104/11 и 13/14), 
члана 6. Правилника о избору и раду школског 
одбора („Службени гласник Републике Српске“ 
број: 7/09, 12/09, 37/09 и 65/13), члана 22. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник 
Рпублике Српске“ број: 97/16) и члана 40. Статута  
града Приједора („Службени гласник града 
Приједора“ број:5/15), Скупштина града 
Приједора  на 8. сједници, одржаној 21.06.2017. 
године, донијела је сљедећу 
 

 
ОДЛУКУ 

о расписивању Јавног позива за  именовање 
чланова школских одбора у  

основним и средњим школама града Приједора 
 

I 
Расписује се Јавни позив за именовање 

једног члана испред реда јединице локалне 
самоуправе у школски одбор основних и 
средњих школа града Приједора. 
 

II 
Школски одбор обавља послове утврђене 

актом о оснивању и статутом школе у складу са 
Законом о основном образовању и васпитању 
односно Законом о средњем образовању и 
васпитању. 
 
Школски одбор: 
- доноси годишњи програм рада школе и 

прати његово извршење, 
- даје директору мишљења и приједлоге о 

питањима од интереса за рад школе,  
- одлучује о кориштењу финансијских 

средстава школе у складу са законским  
прописима, 

- усваја извјештај о пословању школе и  
годишњи обрачун, 

- одлучује о кориштењу средстава за 
инвестиције и инвестиционо одржавање, 

- доноси одлуку о расписивању конкурса за 
избор директора, 

- именује директора школе у складу са 
Законом о основном образовању и 
васпитању и Законом о средњем 
образовању и васпитању, 

- редовно разматра и прати успјех ученика и 
предузима мјере за унапређивање рада 
школе, 

- доноси статут и друга општа акта школе 
којима се обавезно прописује поступак за 
жалбе радника и ученика, 

- рјешава приговоре на одлуке о избору и 
распоређивању на радно мјесто, 

- покреће иницијативу за разрјешење 
директора, 

- разрјешава дужности директора школе у 
складу са Законом о основном образовању и 
васпитању и Законом о средњем 
образовању и васпитању, 

- именује вршиоца дужности директора у 
складу са Законом о основном образовању и 
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васпитању и Законом о средњем 
образовању и васпитању, 

- извршава рјешења, одлуке и захтјеве 
Министарства, 

- прати и контролише све друге активности 
прописане Законом о основном образовању 
и васпитању и Законом о средњем 
образовању и васпитању, статутом и 
оснивачким актом школе, 

- покреће поступак код надлежних 
здравствених институција за комисијску 
оцјену радне и здравствене способности 
радника и 

- разматра и друга питања утврђена закoном. 
 
 

III 
Мандат чланова школског одбора траје 

четири године од дана конституисања школског 
одбора. 
                                                         

IV 
На основу овог Јавног позива извршиће се 
именовање једног члана школског одбора 
испред реда јединице локалне самоуправе у 
сљедећим основним и средњим школама града 
Приједора: 
 

1. ЈУ Основна школа „Петар Кочић“-Приједор 
2. ЈУ Основна школа „Десанка Максимовић- 

Приједор 
3. ЈУ Основна школа „Бранко Ћопић“- 

Приједор 
4. ЈУ Основна школа  „Доситеј Обрадовић“- 

Приједор 
5. ЈУ Основна школа  „Јован Дучић“-Ламовита 
6. ЈУ Основна школа „Вук Караџић“-Омарска 
7. ЈУ Основна школа „Козарац“-Козарац 
8. ЈУ Основна школа „Ћирило и Методије“-

Трнопоље 
9. ЈУ Основна школа „Петар Петровић Његош“-

Буснови 
10. ЈУ Основна школа „Бранко Радичевић“-

Петрово 
11. ЈУ Основна школа „Јован Цвијић“-Брезичани 
12. ЈУ Основна школа „Младен Стојановић“-

Љубија 
13. ЈУ Центар „Сунце“-Приједор 
14. ЈУ Музичка школа „Саво Балабан“-Приједор 
15. ЈУ Гимназија „Свети Сава“- Приједор 
16. ЈУ Угоститељско-економска школа-Приједор 
17. ЈУ Машинска школа-Приједор 
18. ЈУ Електротехничка школа-Приједор 

19. ЈУ Средњошколски центар-Приједор и 
20. ЈУ Пољопривредно-прехрамбена школа-

Приједор. 
 
 

V 
За члана школског одбора испред реда 

јединице локалне самоураве може бити 
именовано лице које испуњава сљедеће опште 
услове: 
 

1. да је држављанин Републике Српске или 
Босне и Херцеговине, 

2. да је старије од 18 година, 
3. да није правоснажном пресудом 

осуђивано за кривична дјела учињена 
против уставног поретка, достојанства 
личности, морала, службене дужности, 
полног интегритета, злостављања 
дјетета, полног и другог насиља над 
дјететом или малољетним лицем.   

 
Поред наведених општих услова, кандидати 
треба да испуњавају и сљедеће посебне услове: 
              

1. да имају најмање средњу стручну 
спрему, 

2. да имају пребивалиште на територији 
јединице локалне самоуправе, гдје 
школа у којој се кандидат пријављује за 
члана шклског одбора, има сједиште и 

3. да су упознати са дјелатношћу којом се 
бави установа. 

 
VI 

               Сукоб интереса:  
Члан школског одбора из реда јединице 
локалне самоуправе не може бити: 

1. лице које у истој школи обавља послове 
директора, 

2. лице које у истој школи обавља послове 
помоћника директора,    

3. лице које у истој школи обавља послове 
секретара, 

4. лице које у истој школи обавља послове 
рачуновође, 

5. лице које је у родбинској вези до трећег 
кољена са било којим чланом школског 
одбора, директором, помоћником 
директора, секретаром или рачуновођом 
школе у којој се школски одбор бира, 
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6. лице запослено у школи, као ни 
родитељи дјеце која похађају школу у 
којој се бира члан школског одбора и 

7. лице чији би избор био у супротности са 
Законом о спречавању сукоба интереса у 
органима власти Републике Српске 
(„Службени гласник РС“ број: 73/08).  

                  
VII 

Уз пријаву на позив, кандидати су дужни 
доставити доказе о испуњавању општих и 
посебних услова: 

- Увјерење о држављансту, 
- Родни лист, 
- Овјерена изјава да није осуђиван за 

кривична дјела из тачке  V подтачка 3 овог 
јавног позива,  

- Увјерење о некажњавању, 
- Овјерену копију дипломе о завршеном 

образовању, 
- Увјерење о пребивалишту, 
- Овјерену изјаву да не постоји сукоб 

интереса прописан тачком VI , 
- Кратку биографију и 
- Контакт телефон. 

 
VIII 

Рад чланова школског одбора је 
добровољан и не плаћа се. 
 

IX 
Јавни позив ће се објавити у листу 

„Независне новине“ и остаје отворен осам дана 
од дана објављивања. 
 

X 
Пријаве се достављају лично или путем 

поште на адресу: Град Приједор, Трг Ослобођења 
1, са назнаком „Именовање чланова школских 
одбора основних и средњих школа у граду 
Приједору-за Комисију“. 
 
  

XI 
Са кандидатима који испуњавају опште и 

посебне услове Комисија ће обавити интервју, о 
чему ће кандидати бити благовремено 
обавјештени. 
 

XII 
Неблаговремене и непотпуне пријаве 

неће се узимати у разматрање. 
 

XIII 
Ова Одлука ступа на снагу  даном 

објављивања у  „Службеном гласнику  града 
Приједора“. 
 
 

Број: 01-022- 81/17 ПРЕДСЈЕДНИК 
         Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 21.06.2017.године Сеад Јакуповић, с.р. 

 
 
90. 
         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 дијелова насеља Доња 
Пухарска и Урије - I Фаза (Секција 1 и Секција 2) и 
II Фаза (Секција 3), објављене у „Службеном 
гласнику Општине Приједор“ број: 10/11, члана 
18. и члана 19. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 
97/16) и члана 19. Статута Града Приједора 
(„Службени гласник Града Приједора“, број: 
5/15), Скупштина града Приједора, на 8. сједници 
одржаној дана 21.06. 2017. године, донијела је  
 
 

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

дијелова насеља Доња Пухарска и  
Урије  II Фаза - Секција 3 

 
I 

Утврђује се  Нацрт Регулационог плана 
дијелова насеља Доња Пухарска и Урије  II Фаза - 
Секција 3  (у даљем тексту: Нацрт Плана) и 
упућује на јавни увид у трајању од 30 дана. 
 

II 
               Нацрт Плана, израђен у ЈП „Завод за 
изградњу града“ Приједор у мају 2017.године,  
прилог је и саставни дио овoг Закључка. 

 
 III 

Мјесто, вријеме трајања, начин излагања 
Нацрта Плана на јавни увид утврђени су чланом 
6. Одлуке о приступању изради у Регулационог 
плана дијелова насеља Доња Пухарска и Урије  II 
Фаза - Секција 3, објављене у  „Службеном 
гласнику Општине Приједор“  број:10/11. 
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                Обавјештавање јавности о излагању 
Нацрта Плана на јавни увид обавиће се у складу са 
чланом 47. став 3. и 4. Закона о уређењу простора 
и грађењу („Службени гласник Републике Српске“ 
број: 40/13, 106/15 и 3/16). 
 

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

       V 
    Овај Закључак ступа на снагу осмог 

дана по објављивању у „Службеном гласнику 
Града Приједора“. 

 
 

Број: 01-022- 82/17 ПРЕДСЈЕДНИК 
         Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 21.06.2017.године Сеад Јакуповић, с.р. 

 
 
91. 

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 ИПЦ 

„Козарски вјесник“ Приједор за 2016.годину, 

Скупштина града Приједора је на 8. сједници 

одржаној дана 21.06.2017.године, донијела  

 
З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Извјештајa о раду ИПЦ „Козарски 
вјесник“ Приједор за 2016.годину 

 

 

1. Скупштина Града Приједора усваја  
Извјештај о раду ИПЦ „Козарски вјесник“ 
Приједор за 2016.годину. 

 

 
2. Овај Закључак ступа на снагу даном 

објављивања у „Службеном гласнику 

града Приједора“. 

 

 

Број: 01-022- 83/17 ПРЕДСЈЕДНИК 
         Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 21.06.2017.године Сеад Јакуповић, с.р. 

92. 
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 ЈУ Спортскe 

дворанe „Младост“ Приједор за 2016.годину, 

Скупштина града Приједора је на 8. сједници 

одржаној дана 21.06.2017.године, донијела  

 

 
З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Извјештајa о раду ЈУ Спортска 
дворана „Младост“ Приједор за 2016.годину 

 
 

1. Скупштина Града Приједора усваја  
Извјештај о раду ЈУ Спортска дворана 
„Младост“ Приједор за 2016.годину. 

 

 
2. Овај Закључак ступа на снагу даном 

објављивања у „Службеном гласнику 

града Приједора“. 

 

Број: 01-022- 84/17 ПРЕДСЈЕДНИК 
         Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 21.06.2017.године Сеад Јакуповић, с.р. 

 

93. 
На  основу  члана 40. Статута града 

Приједора („Службени гласник Приједора“, брoj: 
5/15) и члана 145. Пословника Скупштине града  
Приједора - пречишћен текст („Службени гласник 
града Приједор“ број: 2/13), Скупштина града 
Приједора  на  8. сједници одржаној  дана 
21.06.2017.године, донијела је  

 
 

З А К Љ У Ч А К  
о усвајању Локалног акционог плана  

социјалне инклузије расељених лица у Граду 
Приједору 

                    
                                                                    

1. Скупштина Града Приједора усваја 
Локални акциони план социјалне 
инклузије расељених лица у Граду 
Приједору. 
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2. Саставни дио закључка чини Локални 
акциони план социјалне инклузије 
расељених лица у Граду Приједору. 

 
3. Овај Закључак   ступа на снагу даном 

објављивања  у „Службеном гласнику 
града     Приједора“. 

 

 

Број: 01-022- 85/17 ПРЕДСЈЕДНИК 
         Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 21.06.2017.године Сеад Јакуповић, с.р. 

 

 
94. 

На  основу  члана 40. Статута града 
Приједора („Службени гласник Приједора“, брoj: 
5/15) и члана 145. Пословника Скупштине града  
Приједора - пречишћен текст („Службени гласник 
града Приједорa“, брoj: 2/13), разматрајући 
Информацију о реализацији програма 
кориштења прихода остварених по основу 
водних накнада за 2016.годину,  Скупштина града 
Приједора  на  8. сједници одржаној  дана  
21.06.2017.године, донијела је  

 
 

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

Програма кориштења прихода остварених по 
основу водних накнада  за 2016 . годину 

                    
                                                                    

1. Скупштина Града Приједора усваја 
Информацију о реализацији  Програма 
кориштења прихода остварених по 
основу водних накнада  за 2016 . годину.     
                                                                                                                    

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

 
Број: 01-022- 86/17 ПРЕДСЈЕДНИК 
         Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 21.06.2017.године Сеад Јакуповић, с.р. 

 

 
95. 

На  основу  члана 40. Статута града 
Приједора ( „Службени гласник Приједора“, брoj: 
5/15) и члана 145. Пословника Скупштине града  
Приједора - пречишћен текст („Службени гласник 

града Приједор“, брoj: 2/13), а у вези са чланом 
195. став 3. Закона о водама („Службени гласник 
Републике Српске“, брoj: 50/06), Скупштина 
града Приједора  на  8.  сједници одржаној 
21.06.2017.године, донијела је  
 

 
О Д Л У К У 

о усвајању Програма кориштења прихода 
остварених по основу водних накнада за   

2017.годину 
 
 

Члан  1. 
     Усваја се Програм кориштења прихода 
остварених по основу водних накнада  за 
2017.годину. 
 

Члан 2. 
     Саставни дио ове Одлуке је Програм 
кориштења прихода остварених по основу 
водних накнада за 2017.годину 

 
Члан 3. 

     За реализацију ове Одлуке  задужује се 
Градска Управа - Одјељење за саобраћај,  
комуналне послове и заштиту животне средине и 
имовинско-стамбене послове. 
 

Члан 4. 
Ова Одлука ступа на снагу даном 

објављивања у „Службеном гласнику града 
Приједора“. 
 

Број: 01-022- 87/17 ПРЕДСЈЕДНИК 
         Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 21.06.2017.године Сеад Јакуповић, с.р. 

 
 

П Р О Г Р А М 
КОРИШТЕЊА  ПРИХОДА ОСТВАРЕНИХ ПО 

ОСНОВУ ВОДНИХ НАКНАДА  ЗА   2017.ГОДИНУ 
 

1.УВОД 
 

Овим Програмом утврђује се кориштење 
средстава прикупљених по основу водних 
накнада  за 2017.годину. 
Закон о водама ( „Сл.гласник Републике Српске“  
број 50/06 од 31.05.2006.године) и Закон о 
измјенама и допунама закона о водама 
(„Сл.гласник Републике Српске“ број 121/12 од 
25.12.2012.године) дефинисали су да се средства 
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прикупљена по основу закупа јавног водног 
добра у складу са чланом 194. и водних накнада 
у складу са чланом 189. распоређују у износу од 
30 % на рачун посебних намјена у буџету 
јединице локалне заједнице и иста представљају 
извор финансирања. 
 
2.ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА 
 
 Буџетом града Приједора  за 2017. годину 
планирана су средства у износу  330.000,00 КМ  ( 
број потрошачке јединице 00740171).  
Прикупљена  средства према горе наведеном 
Закону могу се користити за израду привремених 
планова управљања водама, одржавању 
објеката у власништву јединица локалне 
заједнице, спровођењу интервентних активности 
у сектору вода, развоју сектора кроз 
финансирање изградње водних објеката и 
система, побољшању техничких , материјалних, 
кадровских и других капацитета, а на основу 
Програма кориштења прихода  кога доноси 
надлежни орган јединице локалне самоуправе , 
уз сагласност Министарства пољопривреде, 
шумарства  и водопривреде. 
 
3. РЕАЛИЗАЦИЈА  ПРОГРАМА 
 
 Приједлог трошења планираних  средства 
у износу од 330.000,00 КМ је за  : 
 
3.1. Одржавање путних објеката ( пропусти, 
потпорни зидови,мостови,путни 
канали,уклањање шибља и растиња и санација 
путева са макадамским и асфалтним коловозним 
застором   ...............................           150.000,00 КМ 
 
3.2. Изградња инфраструктурних објеката у 
оквиру пројекта  водовод и канализација (Израде 
три  истражно експлоатационих бунара  на 
водоводном систему Томашичка језера) 
.................................................           100.000,00 КМ 
 
3.3. Издаци за пројектну документацију у оквиру 
пројекта водовод и канализација, 
експропријација  ( канализација  Гомјеница, 
водовод Томашичка језера, канализација 
Козарац и Омарска, )  .................        80.000,00 КМ 
 
 

Програм ће реализовати Одјељење за 
саобраћај, комуналне послове и заштиту 
животне средине и имовинско стамбене послове  

у зависности од динамике пристизања средстава 
у Буџету и на крају године ће сачинити 
информацију о реализацији Програма. 
 
 
96. 

На  основу  члана 40. Статута града 
Приједора („Службени гласник Приједора“, брoj: 
5/15) и члана 145. Пословника Скупштине града  
Приједора - пречишћен текст („Службени гласник 
града Приједорa“, брoj: 2/13), разматрајући 
Информацију о реализацији Програма 
кориштења прихода оставрених  по основу 
накнада за кориштење шума и шумског 
земљишта у   2016.години,  Скупштина града 
Приједора  на  8. сједници одржаној  дана 
21.06.2017.године, донијела је  

 
 

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

Програма кориштења прихода оставрених  по 
основу накнада за кориштење шума и шумског 

земљишта у   2016.години 
                                                                                     
 

1. Скупштина Града Приједора усваја 
Информацију о реализацији  Програма 
кориштења прихода остварених по 
основу накнада за кориштење шума и 
шумског земљишта у 2016.години. 

 
 

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

 
 

Број: 01-022- 88/17 ПРЕДСЈЕДНИК 
         Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 21.06.2017.године Сеад Јакуповић, с.р. 

 

 
97. 

На  основу  члана 40. Статута града 
Приједора („Службени гласник Приједора“, брoj: 
5/15) и члана 145. Пословника Скупштине града  
Приједора - пречишћен текст („Службени гласник 
града Приједор“, брoj: 2/13), а у вези са чланом 
89. став 7. Закона о шумама („Службени гласник 
Републике Српске“, брoj: 75/08 и 60/13), 
Скупштина града Приједора на  8.  сједници 
одржаној  дана  21.06.2017.године, донијела је  



270                                                                      „СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК“                                                             Број: 8/17 
 
 

О Д Л У К У 
о усвајању Програма кориштења прихода 

остварених по основу  накнада за кориштење    
шума и шумског земљишта  за 2017. годину 

 
Члан  1. 

 Усваја се Програм кориштења прихода 
остварених по основу  накнада за кориштење 
шума и шумског земљишта  за  2017.годину . 
 

Члан 2. 
Саставни дио ове одлуке је Програм 

кориштења прихода остварених по основу 
накнада за кориштење шума и шумског 
земљишта  за 2017. 
 

 
Члан 3. 

За реализацију ове Одлуке задужује се 
Градска управа  – Одјељење за саобраћај, 
комуналне послове и заштиту животне средине и 
имовинско –стамбене послове. 
 

 
Члан 4. 

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

 
 

Број: 01-022- 89/17 ПРЕДСЈЕДНИК 
         Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 21.06.2017.године Сеад Јакуповић, с.р. 

 
 
 

 
П Р О Г Р А М 

КОРИШТЕЊА ПРИХОДА ОСТВАРЕНИХ ПО 
ОСНОВУ  НАКНАДА ЗА КОРИШТЕЊЕ ШУМА И 

ШУМСКОГ ЗЕМЉИШТА   ЗА  2017.ГОДИНУ 
 
 

1.УВОД 
 
 Овим Програмом утврђује се кориштење 
средстава прикупљених  по основу накнада за 
кориштење шума и шумског земљишта за 
2017.годину.  
Закон о шумама и Закон о измјенама и допунама 
закона о шумама ( „Службени гласник РС“ број 
75/08,29/09 и 60/13) дефинисао је чланом 89, 

став 6. да  је корисник  шума и шумског земљишта   
дужан да плаћа надокнаду за развој 
неразвијених дијелова општине са које потичу 
продати сортименти у износу 10% финансијских 
средстава остварених продајом шумских дрвних 
сортимената и иста представљају извор 
финансирања. 
 
2. ПЛАНИРАНА  СРЕДСТВА 
  
 Буџетом града Приједора за 2017.годину 
планирана су средства у износу од 250.000,00КМ, 
( број потрошачке јединице 00740154), уплаћена 
од стране шумског газдинстава „Приједор“.  
Наведена  финансијска средства према горе 
наведеном Закону користе се за изградњу , 
реконструкцију и одржавање инфраструктуре и 
других објеката   у  руралним подручјима 
јединице локалне самоуправе са које потичу 
продати сортименти, а на основу Програма 
кориштења прихода  кога доноси надлежни 
орган јединице локалне самоуправе , уз 
сагласност Министарства пољопривреде, 
шумарства и водопривреде. 
 
 
3. РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА 
  
 Планирана средства у износу од 
250.000,00 КМ, прикупљена по основу накнада за 
кориштење шума и шумског земљишта за 
2017.годину усмјериће се на неразвијена насеља  
града Приједора (Одлука о утврђивању 
неразвијених дијелова града Приједора бр 02-
020-3/12 од 24.12.2012.),  са којег потиче 
експлоатација дрвних сортимената и на 
заштићено подручје националног парка 
„Козара“.  
Приједлог трошења средстава је за : 
 
3.1.  Одржавање путних објеката (пропусти, 

потпорни зидови, мостови, путни канали, 
уклањање шибља и растиња, санација 

путева са макадамским и асфалтним 
коловозним застором)........  190.000,00  КМ  

3.2.  Изградња и одржавање инфраструктурних 
објеката   у  заштићеном  подручју 
националног парка „Козара“.....35.000,00 КМ 

3.3.  Одржавање других објеката (заштита 
изворишта питке воде, спречавање ерозија 
од бујичних водотока, спречавање одрона 
земљишта, пошумљавање ерозивних 
земљишта и др  ..........................25.000,00  КМ. 
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 Програм ће реализовати Одјељење за 
саобраћај, комуналне послове и заштиту 
животне средине и имовинско-стамбенe пословe 
у зависности од динамике пристизања средстава 
у Буџету и  на крају године ће сачинити извјештај 
о реализацији Програма. 

 
 

98. 
На  основу  члана 40. Статута града 

Приједора („Службени гласник Приједора“, брoj: 
5/15) и члана 145. Пословника Скупштине града  
Приједора - пречишћен текст („Службени гласник 
града Приједорa“, брoj: 2/13), разматрајући 
Информацију о раду Савјета мјесних заједница у 
2016. години,  Скупштина града Приједора  на  8. 
сједници одржаној  дана 21.06.2017.године, 
донијела је  

 
 

З А К Љ У Ч А К 
о усвајању Информацијe о раду Савјета мјесних 

заједница у 2016. години 
 

 

1. Скупштина Града Приједора усваја  
Информацију о раду Савјета мјесних 
заједница у 2016. години. 

 
2. Овај Закључак ступа на снагу даном 

објављивања у „Службеном гласнику 

града Приједора“. 

 
Број: 01-022- 90/17 ПРЕДСЈЕДНИК 
         Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 21.06.2017.године Сеад Јакуповић, с.р. 

 
 
99. 
РЕФЕРАТИ ИЗ ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ОБЛАСТИ 
 

На основу одредаба члана 39. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16), члана 40. 
Статута Града Приједора („Службени гласник 
Града Приједора“, број: 5/15), члана 140. 
Пословника Скупштине Града Приједора – 
пречишћен текст („Службени гласник Града 
Приједора“, број: 2/13), члана 5. Правилника о 
поступку јавног конкурса за располагање 
непокретностима у својини Републике Српске и 
јединица локалне самоуправе („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 20/12) и члана 

348. Закона о стварним правима („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 124/08, 58/09, 
95/11 и 60/15), Скупштина Града Приједора на 8. 
сједници, одржаној 21.06. 2017. године,  
донијела је 

 
 

О Д Л У К У 
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 која је означена: 

  - према подацима катастарског операта 
земљишта као к.п.бр. 1368, кућа и њива, у 
површини од 5.174 m2, уписана у пл.бр. 622/4 
К.О. Нишевићи, као посјед Града Приједор,  

  - према подацима земљишне књиге као 
к.п.бр. 90/6, ораница и зграда, у површини од 
5.174 m2, К.О. СП Нишевићи, која је у својини 
Града Приједор. 

 
II 

             Вриједност непокретности износи 
20.696,00 КМ. Иста је утврђена процјеном од 
стране сталног судског вјештака грађевинско-
архитектонске струке и представља 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 Града 
Приједора да са учесником лицитације чија 
понуда буде утврђена као најповољнија, закључи 
купопродајни уговор, у циљу регулисања 
међусобних права и обавеза  уговорних страна. 
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VII 
            Oва одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику Града 
Приједор“. 
 
 

Број: 01-022- 92/17 ПРЕДСЈЕДНИК 
         Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 21.06.2017.године 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 јавним путевима 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 
89/13), 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 8.  сједници, одржаној 
21.06.2017. године, донијела је 
 

ОДЛУКУ 
о оснивању права службености 

 
I 

Одобрава  се  оснивање права 
службености у корист привредног друштва 
„Блицнет“ д.о.о. Бања Лука, у циљу изградње 
објеката линијске инфраструктуре – кабловског 
дистрибутивног система (полагање оптичког и 
коаксијалних каблова за потребе кабловске 
телевизије), у складу са Локацијским условима, 
број: 06-364-207/16 од 15. јула 2016. 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“, 
број 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 одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику Града 
Приједор“. 
 

Број: 01-022- 93/17 ПРЕДСЈЕДНИК 
         Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 21.06.2017.године 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 8. сједници, одржаној 
21.06.2017. 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. 3656/27,  њива 4.класе, у површини 
од 136 m2, 

- к.ч.бр. 3656/28,  њива 4.класе, у површини 
од 1.329 m2, 

- к.ч.бр. 3655/2,  ливада 2.класе, у површини 
од 192 m2, 

уписане у посједовни лист број 3038 к.о. 
Приједор 2, као посјед Сикора Стјепана 
Вјенцеслава са дијелом 1/1. 

Према подацима земљишне књиге: 
-к.ч.бр. 163/41, у површини од 136 m2, 
-к.ч.бр.163/24, у површини од 1.260 m2, 
-к.ч.бр.163/36, у површини од 192 m2, 
Све уписане у зк.ул.бр.316 к.о. СП Приједор, 

као својина Сикора Стјепана Вјенцеслава са 
дијелом 1/1. 

 
II 

Даје  се  сагласност  Градоначелнику 
Града Приједора да,  у складу са одредбама 
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члана 137. Закона о стварним правима 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 
124/08, 58/09, 95/11 и 60/15) са Сикора 
Вјенцеславом 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- 94/17 ПРЕДСЈЕДНИК 
         Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 21.06.2017.године Сеад Јакуповић, с.р. 

 
 
АКТИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
 
27. 

На основу члана 82. став 3. Закона о 
локалној самоуправи (“Службени гласник 
Републике Српске”, број: 97/16) и члана 77. 
Статута Града Приједора (“Службени гласник 
Града Приједора”, број: 5/15), градоначелник 
Града Приједора, доноси 
     

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању чланова Привредног савјета  

Града Приједора 
 
  

Члан  I 
 Именују се чланови Привредног савјета 
Града Приједора у сљедећем саставу:  
 

1.  Градоначелник Града Приједора–предсједник 
Привредног савјета ...............Миленко Ђаковић 

2.  Начелник Одјељења за привреду и 
пољопривреду – замјеник предсједника 
Привредног савјета ...…………..…...….. Раде Росић 

3.  Предсједник Скупштине града 
 Приједора..........................……….Сеад Јакуповић 

4.  Потпредсједник Скупштине града  
Приједора .....................…..……Горан Драгојевић 

5.  Начелница Одјељења за просторно 
планирање……….......….. Мирјана Комљеновић 

6.  Начелник Одјељења за стамбено комуналне 
послове и заштиту животне средине 
…….…….….........................… Радан Вукадиновић 

7.  Начелница Одјељења за друштвене 
дјелатности……...........………….Моња Касаловић 

8.  Шеф Одсјека за привреду……Жељко Граховац 
9.  Шефица Одсјека за унапређење 

пољопривреде............................. Татјана Марић 
10.  Шеф Одсјека за стратешко  

планирање, управљање пројектима и  
развојем …………..................…….. Зинајда Хошић 

11.  Директор Агенције за економски развој 
“ПРЕДА-ПД” Приједор .................. Мишо Рељић 

12.  Директорица Туристичке организације града 
Приједора..….......................……... Амира Ганић 

13.  Тех.директор РЈ “Електродистрибуције” 
Приједор……..................…..….. Драшко Љубичић 

14.  Директор “Приједорпутеви” 
а.д……...…………….…….......……Раденко Црногорац 

15.  Директор Завода за изградњу града 
Приједор…....……….........…Зоран Станисављевић 

16.  Представник “Мира” а.д. .....… Слободан Кршић 
17.  Директор “Арцелор Миттал” а.д........ Младен 

Јелача 
18.  Директор “Јавор” а.д…..... Радован Шалабалија 

 
19.  Директор “Гроссист” д.о.о.…. Ратко Мацановић 
20.  Директор “Аустронет” д.о.о. …….................Енес 

Кахримановић 
21.  Директор “ММ Пластик” д.о.о... Драго Мандић 
22.  Директор “Нискоградња Марјановић” 

д.о.о………….….................………Горан Марјановић 
23.  Директор РЖР Љубија а.д. 

Приједор…………………….......…..…Станко Вујковић 
24.  Директор “МИП” а.д….…......…....….. Боро Бабић 
25.  Директор “Никић Ј” д.о.о……...….. Сретко Никић 
26.  Директор “Приједорчанка” 

а.д………..……………...…….....………Љиљана Вукелић 
27.  Директор “Водовод” а.д………...…. Владо Рељић 
28.  Директор “Комуналне услуге” 

а.д…...…………..…………............……... Миланко Дујо 
29.  В.д. директора “Топлана” 

а.д…..……………..………………...…….Зоран Кнежевић 
30.  Директор “Градска тржница” 

а.д………………..…………........……… Дарко Згоњанин 
31.  Директор “Аутотранспорт Приједор” 

а.д….…………..….....................……… Бранко Кљајић 
32.  Рударски факултет….……. Владимир Малбашић 
33.  В.д. директора Рударског 

института………………...……...………… Драгоја Лајић 
34.  Координатор инфоцентра за инвеститоре  

у асоцијацији “ПРЕДА-ПД” ….…….. Бојан Јојић 
 

35.  Подручна привредна комора БЛ, Канцеларија 
Приједор…….........................…..Дијана Ђаковић 

36.  Занатско предузетничко удружење 
Приједор………………...........…...…. Радован Рубин 
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37.  Удружење воћара Приједор….……... Драгомир 

Вујковић 
38.  Удружење грађана “ДОН” 

Приједор……………………..……........ Муриса Марић 
39.  Руководилац ИЈ Приједор у “М:тел” 

РС………………................……….. Здравко Адамовић 
40.  Руководилац ПЦ Приједор, Пореска управа 

РС……….........................……... Миленко Пузигаћа 
 

Члан II 
 Рјешење о именовању чланова 
Привредног савјета града Приједора, број:  02-
111-21/16 од 10.02.2016. године, престаје да 
важи од дана ступања на снагу овог Рјешења.  

 
Члан III 

Ово Рјешење ступа на снагу даном 
доношења и биће објављено у “Службеном 
гласнику Града Приједора”. 

 
 

Број: 02 -111 - 104 /17 ГРАДОНАЧЕЛНИК 
         Приједор Миленко Ђаковић, с.р. 
Датум: 19.06.2017. год.  

 
 
28. 

На основу члана 82. став 3. Закона о 
локалној самоуправи (“Службени гласник 
Републике Српске”, број: 97/16) и члана 77. 
Статута Града Приједора (“Службени гласник 
Града Приједора”, број: 5/15), градоначелник 
Града Приједора, доноси  
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о разрјешењу секретара Привредног савјета 

града Приједора 
 

Члан I 
 Жељко Граховац, разрјешава се дужности 
секретарa Привредног савјета града Приједора. 
 

Члан II 
Ово Рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављено у Службеном 
гласнику Града Приједора.  
 
 

Број: 02-111-103 /17 ГРАДОНАЧЕЛНИК 
         Приједор Миленко Ђаковић, с.р. 
Датум: 19.06.2017. год.  

 

  
29. 

На основу члана 82. став 3. Закона о 
локалној самоуправи (“Службени гласник 
Републике Српске”, број: 97/16) и члана 77. 
Статута Града Приједора (“Службени гласник 
Града Приједора”, број: 5/15), градоначелник 
Града Приједора, доноси 
     

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању секретарa  Привредног савјета 

града Приједора 
 
 

Члан I 
 

 За секретарa Привредног савјета града 
Приједора, именује се Агенција „ПРЕДА-ПД“- 
Саша Каралић. 
 

Члан II 
  

Послови и задаци  секретара Привредног 
савјета града Приједора су да: 

- обавља стручне, организационе и 
административно-техничке послове и 
друге послове Савјета од интереса за 
привреду и Град Приједор; 

- припрема сједнице Савјета; 
- координира рад радних тијела 

Савјета; 
- надлежним органима доставља 

усвојене ставове, закључке и друге 
одлуке Савјета; 

- координира активности партнера на 
реализацији одлука Савјета; 

- припрема текст саопштења са 
сједница; 

- води записник на сједници Савјета и 
одговоран је за благовремену и 
квалитетну израду записника. 

 
Члан III 

Ово Рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављено у Службеном 
гласнику Града Приједора.  

 
 

Број: 02-111-102 /17 ГРАДОНАЧЕЛНИК 
         Приједор Миленко Ђаковић, с.р. 
Датум: 19.06.2017. год.  
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С А Д Р Ж А Ј 

Број акта                                                                                                                                     Страна 

 

87.  Одлука о дугорочном кредитном задужењу Града Приједора ради изградње 

комуналне инфраструктуре 

 

262. 

88.  Закључак уз Одлуку о дугорочном кредитном задужењу Града Приједора 

ради изградње комуналне инфраструктуре а 

 

263. 

89.  Одлука о расписивању Јавног позива за именовање чланова школских одбора 

у основним и средњим школама града Приједора 

 

264. 

90.  Закључак о утврђивању Нацрта Регулационог плана дијелова насеља Доња 

Пухарска и Урије II Фаза- Секција 3 

 

266. 

91.  Закључак о усвајању Извјештаја о раду ИПЦ „Козарски вјесник“ Приједор за 

2016.годину 

 

267. 

92.  Закључак о усвајању Извјештаја о раду ЈУ Спортска дворана „Младост“ 

Приједор за 2016.годину 

 

267. 

93.  Закључак о усвајању Локалног акционог плана социјалне инклузије расељених 

лица у  Граду Приједору 

 

267. 

94.  Закључак о усвајању Информације о реализацији Програма кориштења 

прихода остварених по основу водних накнада за 2016. годину 

 

268. 

95.  Одлука о усвајању Програма кориштења прихода остварених по основу 

водних накнада за 2017. годину 

- Програм кориштења прихода остварених по основу водних накнада за 

2017. годину 

 

268. 

 

268. 

96.  Закључак о усвајању Информације о реализацији Програма кориштења 

прихода остварених по основу накнада за кориштење шума и шумског 

земљишта у 2016.години 

 

 

269. 

97.  Одлука о усвајању Програма кориштења прихода остварених по основу 

накнада за кориштење шума и шумског земљишта за 2017.годину 

- Програм кориштења прихода остварених по основу накнада за 

кориштење шума и шумског земљишта за 2017.годину 

 

269. 

 

269. 

98.  Закључак о усвајању Информације о раду Савјета мјесних заједница у 2016. 

години 

 

271. 

99.  РЕФЕРАТИ ИЗ ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ОБЛАСТИ 

- Одлуке о начину и условима продаје непокретности у својини 

јединице локалне самоуправе – Шошкан Миленко 

- Одлука о оснивању права службености – „Блицнет“ д.о.о. Бања Лука 

- Одлука о прибављању грађевинског земљишта без накнаде – Сикора 

Вјенцеслав 

271. 

 

271. 

272. 

 

272. 
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 АКТИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА 273. 

27.  Рјешење о именовању чланова Привредног савјета Града Приједора 273. 

28.  Рјешење о разрјешењу секретара Привредног савјета града Приједора 274. 

29.  Рјешење о о именовању секретарa  Привредног савјета града Приједора 
 

274. 

 

 

 

 

-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 
 
 
 


