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1.
На основу члана 39. Статута Града
Приједора
(„Службени
гласник
Града
Приједора“,
број:
12/17)
и
чланова
133.,134.,135.,136. и 137. Пословника Скупштине
града Приједора – пречишћен текст („Службени
гласник Града Приједора“ број: 2/13) Скупштина
Града Приједора на 14. сједници одржаној дана
07.02.2018. године донијела је

ПРОГРАМ РАДА
СКУПШТИНЕ ГРАДА ПРИЈЕДОРА ЗА 2018. ГОДИНУ
I УВОД
Програмом рада утврђује се садржај
послова и задатака Скупштине Града Приједора,
начин и рокови њиховог извршавања као и
носиоци тих активности.
Програм
рада
Скупштине
Града
Приједора за 2018. годину садржи активности
Скупштине којe произилазе из Устава, Закона,
Статута Града и других прописа, утврђене
политике, економског развоја и усвојене
Стратегије Града, као и друге послове и задатке у
рјешавању питања од интереса за грађане.
У припреми за израду Програма рада
прибављени су приједлози и мишљења
Градоначелника Града Приједора и политичких
партија и странака које партиципирају у

БРОЈ
1.

Web adresa
www.prijedorgrad.org

Скупштини Града,
организација.

те

јавних

установа

и

Скупштина Града Приједора ће у
2018.години, своје активности усмјерити у складу
са овим Програмом рада који обухвата
најактуелнија питања друштвено економског
развоја која су од интереса за грађане,
предузећа,
установе
и
друге
облике
организовања живота и рада у Граду Приједору.
Током цијеле године Скупштина ће
водити активности у стварању услова за бољи
рад многих установа, предузећа, спортских
клубова и културно умјетничких друштава, те
удружења грађана.
Посебну пажњу у овој години заслужују
активности везане за припрему и провођење
Општих избора предвиђених за октобар мјесец.
Скупштина ће разматрати и друга питања
која нису предвиђена овим Програмом, за која
током године покрену иницијативу грађани,
политичке странке и партије и други легитимни
субјекти, а у складу са Законом, Статутом Града и
Пословником Скупштине Града.
Како
је
Програм
сачињен
по
тромјесечјима, у том смислу је и потребно
пратити његово извршење.
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I – Јануар – Март 2018.године

1. Приједлог Програма рада Скупштине
града Приједора за 2018. годину,
Обрађивач: Одсјек за стручне и
административне послове Скупштине
града,
Предлагач: Предсједник Скупштине
2. План рада Градоначелника и Градске
управе за 2018. годину,
Обрађивач: Кабинет Градоначелника,
Предлагач: Градоначелник.
3. Извјештај о раду Градоначелника града
Приједора и раду Градске управе за
2017.годину,
Обрађивач: Кабинет Градоначелника,
Предлагач: Градоначелник.
4. Приједлог Пословника Скупштине града
Приједора,
Обрађивач: Одсјек за стручне и
административне послове Скупштине
града,
Предлагач: Предсједник Скупштине
5. Приједлог Етичког кодекса Скупштине
града Приједора,
Обрађивач: Одсјек за стручне и
административне послове Скупштине
града,
Предлагач: Предсједник Скупштине
6. Приједлог
Одлуке
о
кредитном
задужењу за наставак изградње
Дворане на
Уријама, набавку
специјалног ватрогасног возила за
спашавање са великих висина и наставак
доградње Ватрогасног дома,
Обрађивач: Одјељење за финансије,
Предлагач: Градоначелник.
7. Приједлог Програма употребе средстава
од накнада по Закону о заштити од
пожара Града Приједор за 2018.годину,
Обрађивач: Одјељење за финансије,
Предлагач: Градоначелник.

Број: 1/18

8. Приједлог
Програма
коришћења
прихода остварених по основу накнада
за
коришћење шума и шумског
земљишта за развој неразвијених
дијелова
града
Приједора
за
2018.годину,
Обрађивач: Одјељење за финансије,
Предлагач: Градоначелник.
9. Приједлог
Програма
коришћења
прихода по основу накнада за
коришћење
приватних
шума
за
2018.годину,
Обрађивач: Одјељење за финансије,
Предлагач: Градоначелник.
10. Приједлог
Програма
коришћења
прихода остварених по основу водних
накнада за 2018.годину,
Обрађивач: Одјељење за финансије,
Предлагач: Градоначелник.
11. Приједлог Одлуке о Програму уређења
грађевинског земљишта за 2018.годину,
Обрађивач: Одјељење за просторно
уређење,
Предлагач: Градоначелник.
12. Приједлог Одлуке о утврђивању
основице за израчунавање висине ренте
у 2018.години,
Обрађивач: Одјељење за просторно
уређење,
Предлагач: Градоначелник.
13. Приједлог Одлуке о утврђивању
просјечне цијене трошкова припремања
градског грађевинског земљишта за
2018.годину,
Обрађивач: Одјељење за просторно
уређење,
Предлагач: Градоначелник.
14. Приједлог Одлуке о утврђивању
просјечних јединичних цијена радова
комуналне
и
друге
јавне
инфраструктуре и уређења јавних
површина,
Обрађивач: Одјељење за просторно
уређење,
Предлагач: Градоначелник.
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15. Приједлог Одлуке о висини трошкова
уређења
градског
грађевинског
земљишта за 2018.годину,
Обрађивач: Одјељење за просторно
уређење,
Предлагач: Градоначелник.
16. Приједлог Одлуке о утврђивању
просјечно остварене накнаде трошкова
уређења
градског
грађевинског
земљишта за 2018.годину,
Обрађивач: Одјељење за просторно
уређење,
Предлагач: Градоначелник.
17. Приједлог Закључка о утврђивању
Нацрта Урбанистичког плана Љубијa,
2016- 2036. година,
Обрађивач: Одјељење за просторно
уређење,
Предлагач: Градоначелник.
18. Приједлог Рјешења о именовању
Савјетаза израду Плана парцелације
„Пашини конаци“
Обрађивач: Одјељење за просторно
уређење,
Предлагач: Градоначелник.
19. Приједлог Рјешења о именовању
Савјета за израду Плана парцелације
локације
„Растичани“
у
склопу
Националног парка „Козара“,
Обрађивач: Одјељење за просторно
уређење,
Предлагач: Градоначелник.
20. Приједлог Рјешења о именовању
Савјета за израду Измјене дијела
Регулационог плана РЖР Љубија –
„Централна рудишта“ на територији
града Приједора и општине Оштра Лука,
Обрађивач: Одјељење за просторно
уређење,
Предлагач: Градоначелник.
21. Приједлог Одлуке о доношењу
Регулационог плана „Бенковац“
Обрађивач: Одјељење за просторно
уређење,
Предлагач: Градоначелник.

Број: 1/18

22. Информација о реализацији Програма
заједничке комуналне потрошње из
2017.године,
Обрађивач: Одјељење за саобраћај,
комуналне послове и заштиту животне
средине и имовинско-стамбене послове,
Предлагач: Градоначелник.
23. Информација о реализацији Плана
редовног одржавања, реконструкције и
изградње
локалних
путева,
некатегорисаних путева и улица на
подручју
Града
Приједора
за
2017.годину,
Обрађивач: Одјељење за саобраћај,
комуналне послове и заштиту животне
средине и имовинско-стамбене послове,
Предлагач: Градоначелник.
24. Информација о реализацији Програма
коришћења прихода остварених по
основу водних накнада за 2017.годину,
Обрађивач: Одјељење за саобраћај,
комуналне послове и заштиту животне
средине и имовинско-стамбене послове,
Предлагач: Градоначелник.
25. Информација о реализацији Програма
коришћења прихода остварених по
основу накнада за коришћење шума и
шумског земљишта за 2017.годину,
Обрађивач: Одјељење за саобраћај,
комуналне послове и заштиту животне
средине и имовинско-стамбене послове,
Предлагач: Градоначелник.
26. Приједлог
Програма
заједничке
комуналне потрошње за 2018.годину,
Обрађивач: Одјељење за саобраћај,
комуналне послове и заштиту животне
средине и имовинско-стамбене послове,
Предлагач: Градоначелник.
27. Приједлог
Програма
редовног
одржавања, реконструкције и изградње
локалних
путева,
некатегорисаних
путева и улица на подручју града
Приједора за 2018.годину,
Обрађивач: Одјељење за саобраћај,
комуналне послове и заштиту животне
средине и имовинско-стамбене послове,
Предлагач: Градоначелник.
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Број: 1/18

28. Информација о реализацији Програма
кориштења средстава за унапређење
пољопривредне производње за 2017.
годину,
Обрађивач : Одјељење за привреду и
пољопривреду,
Предлагач : Градоначелник.

34. Приједлог Одлуке о висини боравишне
таксе на подручју града Приједора за
2018.годину,
Обрађивач : Одјељење за привреду и
пољопривреду и Туристичка
организација Града Приједора,
Предлагач : Градоначелник.

29. Информација о реализацији Програма
кориштења средстава за подстицај у
предузетништву, малим и средњим
предузећима у 2017.години,
Обрађивач : Одјељење за привреду и
пољопривреду,
Предлагач : Градоначелник.

35. Приједлог Одлуке о усклађивању
Одлуке о оснивању
Туристичке
организације града Приједора,
Обрађивач : Одјељење за привреду и
пољопривреду и Туристичка
организација Града Приједора,
Предлагач : Градоначелник.

30. Извјештај о раду Фондације за развој
„Приједор“ за 2017.годину,
Обрађивач : Одјељење за привреду и
пољопривреду,
Предлагач : Градоначелник.

36. Извјештај Комисије за социјалну
заштиту и инклузију града Приједора од
01.01. - 31.12.2017.године
Обрађивач: Одјељење за друштвене
дјелатности,
Предлагач: Градоначелник.

31. Извјештај о раду Агенције за економски
развој ПРЕДА- ПД Приједор за
2017.годину,
Обрађивач: Одјељење за привреду и
пољопривреду и Агенција за економски
развој "ПРЕДА-ПД" Приједор,
Предлагач: Градоначелник.

37. Информација о избору и реализацији
пројеката невладиних организација у
2017.години,
Обрађивач: Одјељење за друштвене
дјелатности,
Предлагач: Градоначелник.

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

33. Извјештај о реализацији Програма
употребе средстава од боравишне таксе
на подручју града Приједора за
2017.годину,
Обрађивач : Одјељење за привреду и
пољопривреду и Туристичка
организација Града Приједора,
Предлагач : Градоначелник.

38. Информација о избору и реализацији
пројеката омладинских организација у
2017.години,
Обрађивач: Одјељење за друштвене
дјелатности,
Предлагач: Градоначелник.
39. Информација
о
раду
културноумјетничких друштава за 2017.годину,
Обрађивач: Одјељење за друштвене
дјелатности,
Предлагач: Градоначелник.
40. Документ Омладинска политика града
Приједора за период 2018-2022.година.
Обрађивач: Одјељење за друштвене
дјелатности и Омладински савјет
Приједор,
Предлагач: Градоначелник.
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41. Приједлог Одлуке о расписивању Јавног
конкурса за избор и именовање
директора јавних установа,
Обрађивач: Одјељење за друштвене
дјелатности,
Предлагач: Градоначелник.
42. Информација о пружању правне
помоћи у 2017.години.
Обрађивач: Одјељење за општу управу,
Предлагач: Градоначелник.

43. Информација о броју уписа у матичне
књиге рођених, вјенчаних и умрлих на
подручју
града
Приједора
у
2017.години,
Обрађивач: Одјељење за општу управу,
Предлагач: Градоначелник.
44. Извјештаја о реализацији Одлуке о
допунским правима ратних
војних
инвалида, породица погинулих и
умрлих бораца,
Обрађивач: Одјељење за борачкоинвалидску заштиту,
Предлагач: Градоначелник.
45. План
имплементације
Интегралне
стратегије развоја града Приједор 20142024, за период 2018-2020.године
Обрађивач:
Одсјек
за
стратешко
планирање, управљањем пројектима и
развојем,
Предлагач: Градоначелник.
46. Приједлог Одлуке о утврђивању начина
рјешавања имовинских и других права
на земљишту додјељеном по Пројекту
„Приједор 2000 – Дом за све људе“,
Обрађивач: Одјељење за саобраћај,
комуналне послове и заштиту животне
средине и имовинско-стамбене послове,
Предлагач: Градоначелник
47. Приједлог Одлуке о висини накнаде за
рад члановима Градске изборне
комисије Приједор,
Обрађивач: Градска изборна комисија
Предлагач: Градоначелник

Број: 1/18

48. Приједлог Одлуке о стављању ван снаге
Одлуке о условима држања и гајења
пчела („Службени гласник општине
Приједор“, број: 9/05)
Обрађивач: Одсјек за инспекцијске
послове
Предлагач: Градоначелник
49. Приједлог Рјешења о именовању
чланова школских одбора у основним и
средњим школама града Приједора
Обрађивач: Комисија за избор и
именовања
Предлагач: Градоначелник
50. Приједлог Одлуке о измјени Одлуке о
мјерама заштите од пољске штете и
спаљивање органских остатака на
пољопривредном земљишту,
Обрађивач: Одсјек за инспекцијске
послове
Предлагач: Градоначелник
II – Април – Јуни 2018.године
1. Приједлог Одлуке о усвајању Извјештаја
о извршењу буџета града Приједора за
период јануар – децембар 2017.године,
Обрађивач: Одјељење за финансије,
Предлагач: Градоначелник.
2. Нацрт Одлуке о измјени Одлуке о
усвајању буџета града Приједора за
2018.годину.
Обрађивач: Одјељење за финансије,
Предлагач: Градоначелник.
3. Приједлог Одлуке о измјени Одлуке о
усвајању буџета града Приједора за
2018.годину
Обрађивач: Одјељење за финансије,
Предлагач: Градоначелник.
4. Приједлог Одлуке о измјени Одлуке о
извршењу буџета града Приједор за
2018.годину,
Обрађивач: Одјељење за финансије,
Предлагач: Градоначелник.
5. Приједлог Закључка о утврђивању
Нацрта Плана Парцелације локације
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„Растичани“ у склопу Националног
парка „Козара“,
Обрађивач: Одјељење за просторно
уређење,
Предлагач: Градоначелник.
6. Приједлог Закључка о утврђивању
Нацрта Зонинг плана јужног дијела
урбаног подручја Приједора,
Обрађивач: Одјељење за просторно
уређење,
Предлагач: Градоначелник.
7. Приједлог Закључка о утврђивању
Нацрта Плана парцелације „Пашини
конаци“,
Обрађивач: Одјељење за просторно
уређење,
Предлагач: Градоначелник.
8. Приједлог Закључка о утврђивању
Нацрта Регулационог плана градског
гробља „Пашинац“,
Обрађивач: Одјељење за просторно
уређење,
Предлагач: Градоначелник.
9. Приједлог Закључка о утврђивању
Нацрта Измјене дијела Регулационог
плана
РЖР Љубија – „Централна
рудишта“
на
територији
града
Приједора и општине Оштра Лука,
Обрађивач: Одјељење за просторно
уређење,
Предлагач: Градоначелник.
10. Приједлог Одлуке о приступању изради
Урбанистичког плана Козарца 20182038.година,
Обрађивач: Одјељење за просторно
уређење,
Предлагач: Градоначелник.
11. Приједлог Одлуке о вреловодној и
топловодној
мрежи и
испоруци
топлотне енергије,
Обрађивач: Одјељење за саобраћај,
комуналне послове и заштиту животне
средине и имовинско-стамбене послове,
Предлагач: Градоначелник.

Број: 1/18

12. Приједлог Одлуке о начину и условима
прекопавања јавних површина на
подручју града Приједора,
Обрађивач: Одјељење за саобраћај,
комуналне послове и заштиту животне
средине и имовинско-стамбене послове,
Предлагач: Градоначелник.
13. Приједлог Одлуке о гробљима и
погребној дјелатности,
Обрађивач: Одјељење за саобраћај,
комуналне послове и заштиту животне
средине и имовинско-стамбене послове,
Предлагач: Градоначелник.
14. Приједлог Одлуке о држању и заштити
домаћих животиња и кућних љубимаца
на подручју града Приједора,
Обрађивач: Одјељење за саобраћај,
комуналне послове и заштиту животне
средине и имовинско-стамбене послове,
Предлагач: Градоначелник.
15. Приједлог Одлуке о такси превозу на
подручју града Приједора,
Обрађивач: Одјељење за саобраћај,
комуналне послове и заштиту животне
средине и имовинско-стамбене послове,
Предлагач: Градоначелник.
16. Приједлог Одлуке о измјени и допуни
Одлуке о јавном превозу ствари и лица
на подручју града Приједора,
Обрађивач: Одјељење за саобраћај,
комуналне послове и заштиту животне
средине и имовинско-стамбене послове,
Предлагач: Градоначелник.
17. Приједлог Одлуке о измјени и допуни
Одлуке о безбиједности саобраћаја на
путевима града Приједора,
Обрађивач: Одјељење за саобраћај,
комуналне послове и заштиту животне
средине и имовинско-стамбене послове,
Предлагач: Градоначелник.
18. Приједлог Одлуке о измјени и допуни
Одлуке
о
локалним
путевима,
некатегорисаним јавним путевима и
улицама у насељима,
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Обрађивач: Одјељење за саобраћај,
комуналне послове и заштиту животне
средине и имовинско-стамбене послове,
Предлагач: Градоначелник.
19. Приједлог Одлуке о заштити изворишта
воде за пиће „Матарушко поље Тукови“ и „Приједорчанка“
Обрађивач: Одјељење за саобраћај,
комуналне послове и заштиту животне
средине и имовинско-стамбене послове,
Предлагач: Градоначелник.

Број: 1/18
Обрађивач: Одјељење за привреду и
пољопривреду и Туристичка
организација града Приједора,
Предлагач: Градоначелник.

25. Извјештај о пословању „Аутотранспорт
Приједор“ а.д. Приједор за 2017.годину
Обрађивач: Одјељење за привреду и
пољопривреду и „Аутотранспорт
Приједор“ а.д Приједор,
Предлагач: Градоначелник.

20. Приједлог Одлуке о кућном реду у
зградама,
Обрађивач: Одјељење за саобраћај,
комуналне послове и заштиту животне
средине и имовинско-стамбене послове,
Предлагач: Градоначелник.

26. Извјештај о пословању ЈУ Завод за
изградњу
града
„Приједор“
за
2017.годину,
Обрађивач: Одјељење за привреду и
пољопривреду и ЈУ Завод за изградњу
града Приједор,
Предлагач: Градоначелник.

21. Приједлог Одлуке о одређивању и
обиљежавању улица и тргова и
означавању зграда бројевима,
Обрађивач: Одјељење за саобраћај,
комуналне послове и заштиту животне
средине и имовинско-стамбене послове,
Предлагач: Градоначелник.

27. Информација о пословању привредних
субјеката
града
Приједора
за
2017.годину,
Обрађивач: Одјељење за привреду и
пољопривреду и Агенција „ПРЕДА-ПД“
Приједор,
Предлагач: Градоначелник.

22. Информација о додјели у закуп
пољопривредног земљишта у својини
Републике Српске, на територији града
Приједора,
Обрађивач: Одјељење за привреду и
пољопривреду,
Предлагач: Градоначелник.

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

23. Извјештај
о
пословању
јавних
комуналних предузећа у 2017. години
- АД „Топлана“ Приједор,
- АД „Градска тржница“ Приједор,
- АД „Водовод“ Приједор,
- АД
„Комуналне
услуге“
Приједор,
Обрађивач : Одјељење за привреду и
пољопривреду и Јавна комунална
предузећа,
Предлагач : Градоначелник.
24. Извјештај о раду Туристичке организације
града Приједор за 2017.годину,

29. Инфoрмација о раду матичних јавних
установа
из области културе
у
2017.години,
- ЈУ Народна библиотека „Ћирило
и Методије“
- ЈУ Музеј Козаре Приједор
Обрађивач:Одјељење за друштвене
дјелатности и директори установа
културе,
Предлагач: Градоначелник.
30. Извјештај о раду јавних установа из
области културе у 2017.години,
- ЈУ
Позориште
„Приједор“
Приједор
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-

ЈУ Галерија 96 Приједор
ЈУ Центар за приказивање
филмова
Обрађивач: Одјељење за друштвене
дјелатности и директори установа
културе,
Предлагач: Градоначелник.
31. Акциони план за рјешавање проблема
Рома
у
области
запошљавања,
стамбеног збрињавања и здравствене
заштите на подручју града Приједора за
период 2018 – 2022.година,
Обрађивач: Одјељење за друштвене
дјелатности
Предлагач: Градоначелник.
32. Извјештај о раду здравствених и
социјалних установа на подручју града
Приједора у 2017.години,
- ЈУ Дом здравља Приједор,
- ЈУ Градска апотека Приједор,
- ЈУ Центар за социјални рад
Приједор,
- ГО Црвени крст Приједор,
Обрађивач: Одјељење за друштвене
дјелатности, директори јавних установа,
Предлагач: Градоначелник.
33. Извјештај о раду ИПЦ „Козарски
вјесник“ Приједор за 2017.годину,
Обрађивач: Одјељење за друштвене
дјелатности и директор ИПЦ „Козарски
вјесник“ Приједор,
Предлагач: Градоначелник.
34. Информација о раду и утрошку
средстава
спортских
клубова
у
2017.години,
Обрађивач: Одјељење за друштвене
дјелатности
Предлагач: Градоначелник.
35. Извјештај о раду ЈУ Спортска дворана
„Младост“ Приједор за 2017.годину,
Обрађивач: Одјељење за друштвене
дјелатности и директор ЈУ СД „Младост“
Приједор,
Предлагач: Градоначелник.
36. Информација о раду Савјета мјесних
заједница у 2017.години,

Број: 1/18
Обрађивач: Одсјек за мјесне заједнице,
Предлагач: Градоначелник.

37. Информација о раду Правобранилаштва
Републике Српске, сједиште замјеника
Приједор у 2017.години,
Обрађивач:
Правобранилаштво
Републике Српске, сједиште замјеника
Приједор,
Предлагач: Градоначелник.
38. Информација о раду Полицијске управе
Приједор у 2017.години,
Обрађивач:Полицијска управа Приједор,
Предлагач: Градоначелник.
39. Извјештај о остваривању годишњег
Плана имплементације Интегралне
стратегије развоја града Приједор 20142024. за 2017.годину
Обрађивач:
Одсјек
за
стратешко
планирање, управљањем пројектима и
развојем,
Предлагач: Градоначелник.
40. Приједлог Одлуке о висини накнаде за
пружање правне помоћи грађанима,
Обрађивач: Одјељење за општу управу
Предлагач: Градоначелник
41. Приједлог Рјешења о именовању
чланова чланова Управних одбора у
јавним установама чији је оснивач Град
Приједор,
Обрађивач: Комисија за избор и
именовања,
Предлагач: Градоначелник.
42. Приједлог Рјешења о избору и
именовању директора Јавних установа
Обрађивач: Комисија за избор и
именовања
Предлагач: Градоначелник
43. Приједлог Одлука о наградама и
признањима
- Плакета града,
- Повеља почасног грађанина,
- Награда града,
Обрађивач: Комисија за награде и
признања,
Предлагач: Градоначелник.
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44. Извјештај о раду Одбора за жалбе града
Приједора у 2017. години
Обрађивач: Одбор за жалбе,
Предлагач: Градоначелник.

III – Јули – Септембар 2018.године
1. Приједлог Одлуке о усвајању Извјештаја
о извршењу буџета Града Приједора за
период јануар – јуни 2018.године,
Обрађивач: Одјељење за финансије,
Предлагач: Градоначелник.
2. Приједлог Одлуке о доношењу Измјене
дијела Регулационог плана РЖР Љубије
– „Централна рудишта“ на територији
града Приједора и општине Оштра Лука,
Обрађивач: Одјељење за просторно
уређење,
Предлагач: Градоначелник.
3. Приједлог Рјешења о именовању
Савјета за израду Урбанистичког плана
Козарца 2018 – 2038.година,
Обрађивач: Одјељење за просторно
уређење,
Предлагач: Градоначелник.
4. Приједлог Закључка о утврђивању
Нацрта Зонинг плана подручја посебне
намјене
сјеверно-западног
дијела
урбаног подручја Приједора,
Обрађивач: Одјељење за просторно
уређење,
Предлагач: Градоначелник.
5. Приједлог Одлуке о доношењу Плана
парцелације за локацију „Растичани“ у
склопу Националног парка „Козара“,
Обрађивач: Одјељење за просторно
уређење,
Предлагач: Градоначелник.
6. Приједлог Одлуке о доношењу Плана
парцелације „Пашини конаци“,
Обрађивач: Одјељење за просторно
уређење,
Предлагач: Градоначелник.
7. Приједлог
Одлуке
о
доношењу
Регулационог
плана
проширења
градског гробља „Пашинац“,

Број: 1/18
Обрађивач: Одјељење за просторно
уређење,
Предлагач: Градоначелник.

8. Информација о раду Пореске управе РС
Подручни
центар
Приједор
у
2017.години
Обрађивач: Одјељење за привреду и
пољопривреду и Пореска управа РС, ПЦ
Приједор,
Предлагач: Градоначелник.
9. Информација о раду ЈУ Завода за
запошљавање РС, Филијала Приједор
у 2017.годину,
Обрађивач: Одјељење за привреду и
пољопривреду и Завод за запошљавање
РС , Филијала Приједор,
Предлагач: Градоначелник.
10. Информација о стипендирању ученика и
студената у школској 2017/2018.години
и
награђивање
најуспјешнијих
наставника и ученика у основним и
средњим школама,
Обрађивач: Одјељење за друштвене
дјелатности
Предлагач: Градоначелник.
11. Приједлог
Одлуке
о
санитарнохигијенским мјерама у објектима за
производњу и промет животних
намирница и предмета опште употребе
у другим јавним објектима,
Обрађивач: Одсјек за инспекцијске
послове
Предлагач: Градоначелник
12. Приједлог Одлуке о експлоатацији
минералних сировина на подручју
Града Приједор,
Обрађивач: Одсјек за инспекцијске
послове
Предлагач: Градоначелник
13. Приједлог Одлуке о пијацама и
пијачном реду,
Обрађивач: Одсјек за инспекцијске
послове
Предлагач: Градоначелник
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Број: 1/18

IV – октобар – децембар 2018.године
1. Нацрт Одлуке о усвајању буџета града
Приједора за 2019.годину,
Обрађивач: Одјељење за финансије,
Предлагач: Градоначелник.
2. Приједлог Одлуке о усвајању буџета
града Приједора за 2019.годину,
Обрађивач: Одјељење за финансије,
Предлагач: Градоначелник.
3. Приједлог Одлуке о извршењу буџета
града Приједора за 2019.годину,
Обрађивач: Одјељење за финансије,
Предлагач: Градоначелник.
4. Приједлог Одлуке о утврђивању пореске
стопе за опорезивање непокретности на
подручју града Приједор за 2019.годину,
Обрађивач: Одјељење за финансије,
Предлагач: Градоначелник.
5. Приједлог Одлуке о доношењу Зонинг
плана јужног дијела урбаног подручја
Приједора,
Обрађивач: Одјељење за просторно
уређење,
Предлагач: Градоначелник.
6. Приједлог
Одлуке
о
доношењу
Урбанистичког плана Љубије 20162036.година,
Обрађивач: Одјељење за просторно
уређење,
Предлагач: Градоначелник.
7. Приједлог Одлуке о приступању изради
Регулационог плана радне зоне на
потезу жељезничка станица, Топлана и
ТС Приједор 1,
Обрађивач: Одјељење за просторно
уређење,
Предлагач: Градоначелник.
8. Приједлог Рјешења за именовање
Савјета за израду Регулационог плана
радне зоне на потезу жељезничка
станица, Топлана и ТС Приједор 1,
Обрађивач: Одјељење за просторно
уређење,
Предлагач: Градоначелник.

9. Приједлог Одлуке о приступању израде
Просторног плана Града Приједора 2019
-2039.године,
Обрађивач: Одјељење за просторно
уређење,
Предлагач: Градоначелник.
10. Приједлог Одлуке о измјени Одлуке о
уређењу простора и грађевинском
земљишту,
Обрађивач: Одјељење за просторно
уређење,
Предлагач: Градоначелник.
11. Информација о раду Привредног савјета
града Приједор у 2017.години,
Обрађивач: Одјељење за привреду и
пољопривреду и Агенција „ПРЕДА-ПД“,
Предлагач: Градоначелник.
12. Информација о реализацији плана
Капиталних
инвестиција
града
Приједора
2015-2017.година
за
2017.годину,
Обрађивач: Одјељење за привреду и
пољопривреду,
Предлагач: Градоначелник.
13. Извјештај о раду ЈУ Дјечијег вртића
„Радост“
Приједор
за
школску
2017/2018.годину,
Обрађивач: Одјељење за друштвене
дјелатности и директор ЈУ Дјечији вртић
„Радост“ Приједор
Предлагач: Градоначелник.

14. Информација о школској 2017/2018.
години са приједлогом мјера за
побољшање
васпитно-образовног
процеса,
Обрађивач: Одјељење за друштвене
дјелатности,
Предлагач: Градоначелник.
15. Приједлог Одлуке о избору приоритетне
области за финансирање
пројеката
удружења и фондација у 2019.години
Обрађивач:Одјељење за друштвене
дјелатности,
Предлагач: Градоначелник.
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16. Приједлог Одлуке о именовању доктора
мртвозорника у 2019.години,
Обрађивач: Одјељење за друштвене
дјелатности,
Предлагач: Градоначелник.

III ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ СКУПШТИНЕ ГРАДА
Скупштина Града Приједора ће за
планирани период, односно у 2018. години, на
основу захтјева одборника, политичких партија и
странака, те других субјеката који креирају
политику локалне заједнице покренути питања и
по потреби одржати тематске сједнице
Скупштине Града из области гдје је Град
надлежан да их уређује и дјелује у складу са
Законом.
У току календарске године, Полицијска
управа Приједор поднијеће информацију о
безбједносној ситуацији на подручју Града
Приједора.
IV МЈЕРЕ ЗА ИЗВРШЕЊЕ ПРОГРАМА
Обавеза свих носилаца активности и
задатака при реализацији овог Програма, а у
циљу
ефикаснијих
припрема
сједница
Скупштина:




да материјали буду стручно обрађени у
складу са Законом и другим општим
актима, те припремљени у довољном
броју примјерака, са јасно назначеним и
образложеним разлозима и циљевима,
писани језички и граматички јасним
ријечима, уз појашњење свих стручних
израза,
да материјале претходно доставе на
разматрање овлаштеном предлагачу, а
након тога, у случају да то буде потребно,
са извршеним исправкама, измјенама и
допунама, најкасније 10 дана прије
одржавања сједнице, доставе материјале
Одсјеку за стручне и административне
послове Скупштине ради благовремене
доставе и дистрибуције материјала за
засједање Скупштине Града како би
Скупштина могла одржавати сједнице
према Програму,

Број: 1/18
да материјале разматрају радна тијела
Скупштине Града из своје надлежности,
те мишљења о истим доставе Скупштини.

Овај Програм ће се објавити у
„Службеном гласнику града Приједора“ и
доставити свим носиоцима активности и
задатака, као и свим другим субјектима
заинтерсованим за његово праћење и
реализацију.

Број: 01-022-5/18
Приједор,
Датум:07.02.2018. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић, с.р.

2.
На основу члана 39. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“ број: 97/16), члана 8. Закона о
боравишној такси („Службени гласник Републике
Српске„ број: 78/11), члана 4. Закона о измјенама
и допунама закона о боравишној такси
(„Службени гласник Републике Српске„ број:
106/15) и члана 88. Статута Града Приједора
(„Службени гласник Града Приједора број:
12/17), Скупштина Града Приједора је на 14.
сједници одржаној 07.02.2018. године донијела
ОДЛУКУ
о висини боравише таксе Града
Приједора за 2018. годину

Члан 1.
Овом Одлуком уређује се обавеза
плаћања боравишне таксе, висина боравишне
таксе, обвезници плаћања боравишне таксе и
начин кориштења финансијских средстава
прикупљених по основу уплате боравишне таксе.
Члан 2.
Домаћи или страни држављани који
користе услугу ноћења у угоститељком објекту за
смјештај плаћају боравишну таксу по сваком
оствареном ноћењу у угоститељском објекту за
смјештај, осим у угоститељском објекту врсте
„сеоско домаћинство“.
Члан 3.
Висина боравишне таксе на подручју
Града Приједора одређује се у износу од 2,00 КМ
по сваком оствареном ноћењу.
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Члан 4.
Висина паушалног износа боравишне
таксе за угоститеље који пружају услуге смјештаја
у кући за одмор, апартману и соби за
изнајмљивање износи 15 КМ за сваки кревет
(лежај) на годишњем нивоу.
Члан 5.
Обавеза плаћања боравишне таксе
примјењује се од 01. јануара 2018. године.
Члан 6.
Средства
прикупљена
по
основу
боравишне таксе уплаћују се на рачун трезора
Града Приједора
за уплату накнада од
боравишне таксе града Приједора.
Члан 7.
На сва питања која нису уређена овом
Одлуком примјењују се одредбе Закона о
боравишној такси („Службени гласник Републике
Српске“ број : 78/11 и 106/15).
Члан 8.
Ова Одлука ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном гласнику Града
Приједора“.

Број: 01-022-8/18
Приједор,
Датум: 07.02.2018.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић, с.р.

3.
На основу члана 39. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, брoj: 97/17) и члана 39. Статута Града
Приједора („Службени гласник града Приједора“
број: 12/17 ), а у вези са чланом 134. Закона о
основном образовању и васпитању („Службени
гласник Републике Српске“, број: 44/17 ) и
чланом 95. Закона о средњем образовању и
васпитању („Службени гласник Републике
Српске“, број: 74/08, 106/09 и 104/11 и 13/14),
Скупштина града Приједора на 14. сједници
одржаној дана 07.02.2018. године, донијела је
Р Ј Е Ш Е ЊЕ
о именовању чланова школских одбора
основних и средњих школа у Приједору

Број: 1/18

I
За чланове школских одбора из реда
локалне заједнице у двадесет основних и
средњих школа у Приједору, именују се:
1. Срдић Горан у ЈУ Основна школа „Петар
Кочић“-Приједор
2. Крагуљ Љиљана у ЈУ Основна школа
„Десанка Максимовић- Приједор
3. Мирослав Батинца у ЈУ Основна школа
„Бранко Ћопић“- Приједор
4. Бијелић Мирослав у ЈУ Основна школа
„Доситеј Обрадовић“- Приједор
5. Павловић Далибор у ЈУ Основна школа
„Јован Дучић“-Ламовита
6. Велаула Горан у ЈУ Основна школа „Вук
Караџић“-Омарска
7. Хаџић Екрем у ЈУ Основна школа
„Козарац“-Козарац
8. Трњанин Месуд у ЈУ Основна школа
„Ћирило и Методије“-Трнопоље
9. Тошић Милена у ЈУ Основна школа
„Петар Петровић Његош“-Буснови
10. Будимир Мирослав у ЈУ Основна школа
„Бранко Радичевић“-Петрово
11. Савановић Немања у ЈУ Основна школа
„Јован Цвијић“-Брезичани
12. Вуковић Наташа у ЈУ Основна школа
„Младен Стојановић“-Љубија
13. Топић Јелена у ЈУ Центар „Сунце“Приједор
14. Ступар Сузана у ЈУ Музичка школа „Саво
Балабан“-Приједор
15. Рађеновић Дубравка у ЈУ Гимназија
„Свети Сава“- Приједор
16. Предојевић Зоран у ЈУ Угоститељскоекономска школа-Приједор
17. Кечан Младен у ЈУ Машинска школаПриједор
18. Топић Славко у ЈУ Електротехничка
школа-Приједор
19. Вуковић Недељка у ЈУ Средњошколски
центар-Приједор и
20. Дедић Милада у ЈУ Пољопривреднопрехрамбена школа-Приједор.

II
Чланови школског одбора именују се на
период од четири године, а дужност обављају
добровољно и без накнаде.
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III
Ступањем на снагу овог Рјешења, престаје
да важи Рјешење о именовању школских одбора
основних и средњих школа у Приједору број: 01111-125/13 од 03.07.2013. године („Службени
гласник града Приједор“ број 9/13) , Рјешење о
измјени Рјешења о именовању школских одбора
основних и средњих школа у Приједору, број: 01111-41/14 од дана 19.02.2014. године („Службени
гласник града Приједора“, бр. 1/14), Рјешење о
измјени Рјешења о именовању школских одбора
основних и средњих школа у Приједору, број: 01111-158/14 и број: 01-111-159/14 од дана
25.06.2014. године („Службени гласник града
Приједора“, број: 6/14), Рјешење о измјени
Рјешења о именовању школских одбора
основних и средњих школа у Приједору, број: 01111-24/15 од дана 18.02.2015. године („Службени
гласник града Приједора“, број: 1/15) и Рјешење
о именовању члана школског одбора у Јавној
установи Машинска школа Приједор, број: 01111-199/16 од дана 23.11.2016. године
(„Службени гласник града Приједора“, број:
7/16).
IV
Ово Рјешење ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном гласнику
града Приједора“.

Број: 01-111-10/18
Приједор,
Датум: 07.02.2018.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић, с.р.

4.
На основу члана 39. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, брoj: 97/16) и члана 39. Статута града
Приједора
(„Службени
гласник
града
Приједора“, број: 12/17) те
члана 146.
Пословника Скупштине града Приједора –
пречишћен текст („Службени гласник града
Приједора“, број: 2/13), Скупштина града
Приједора је на 14. сједници одржаној дана
07.02.2018. године донијела
РЈЕШЕЊЕ
о измјени Рјешења о именовању сталних
радних тијела Скупштине града
Приједора број: 01-111-18/17

Број: 1/18

1. У Рјешењу о именовању сталних радних
тијела Скупштине града Приједора
(„Службени гласник града Приједора“,
број: 1/17 и 11/17) врши се измјена тачке
I како слиједи:
-

У Савјет за безбједност именује се
Данко Рауш умјесто Малић Драгане,

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

Број: 01-111-11/18
Приједор,
Датум: 07.02.2018.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић, с.р.

5.
На основу члана 43. став 1. Закона о
уређењу простора и грађењу
(„Службени
гласник Републике Српске“, број: 40/13, 106/15 и
3/16) и члана 39. Статута Града Приједора
(„Службени гласник Града Приједора“, број:
12/17), Скупштина града Приједора на 14.
сједници одржаној дана 07.02.2018. године,
донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Савјета за израду Плана
парцелације „Пашини конаци“
I
Образује се Савјет за израду Плана
парцелације „Пашини конаци“.

II
У Савјет се именују:
1.
2.
3.
4.

Тадић Владо, дипл.инж.арх.
Лајић Славен, дипл.инж.грађ.
Шарић Радан, дипл.информ.
Шврака Бранко, представник одјељења
за саобраћај, комуналне послове и
заштиту животне средине и имовинскостамбене послове
5. Граховац Жељко, преставник Одјељења
за привреду и пољопривреду
6. Ромчевић
Драган,
представик
Националног парка „Козара“
7. Ганић Адмира, представник Туристичке
организације града Приједора
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8. Јојић Бојан, представник Агенције
„ПРЕДА“
9. Јеж Ђорђо, представник Одсјека за МЗ
10. Башић Дренка, одборник
11. Панић Јована, одборник
12. Гарибовић Сабахудин, одборник

6. Ковачевић Нада, представник Одсјека за
МЗ (Р.К. Љубија)
7. Вујичић Недељко, представник РЖР
„Љубија“ а.д. Приједор
8. Хрњак Огњен, представник РЖР „Љубија“
а.д. Приједор
9. Домазет Радмила, представник Општине
Оштра Лука
10. Радановић Бране, одборник
11. Велаула Горан, одборник
12. Стијепић Раденко, одборник
13. Дуратовић Мирсад, одборник.

III
Задатак Савјета дефинисан је чланом 43.
став 2. Закона о уређењу простора и грађењу
(„Службени гласник Републике Српске“, број:
40/13, 106/15 и 3/16).
IV
Ово Рјешење ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном гласнику Града
Приједора“.

Број: 01-111-12/18
Приједор,
Датум: 07.02.2018.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић, с.р.

Број: 1/18

III
Задатак Савјета дефинисан је чланом 43.
став 2. Закона о уређењу простора и грађењу
(„Службени гласник Републике Српске“, број:
40/13, 106/15 и 3/16).
IV
Ово Рјешење ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном гласнику Града
Приједора“.

6.
На основу члана 43. став 1. Закона о
уређењу простора и грађењу
(„Службени
гласник Републике Српске“, број: 40/13, 106/15 и
3/16) и члана 39. Статута Града Приједора
(„Службени гласник Града Приједора“, број:
12/17), Скупштина града Приједора на 14.
сједници одржаној дана 07.02.2018. године,
донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Савјета за израду Измјене дијела
Регулационог плана РЖР Љубија – „Централна
рудишта“ на територији града Приједора и општине
Оштра Лука
I
Образује се Савјет за израду Измјене
дијела Регулационог плана РЖР Љубија –
„Централна рудишта“ на територији града
Приједора и општине Оштра Лука.
II
У Савјет се именују:
1.
2.
3.
4.
5.

Тадић Владо, дипл.инж.арх.
Лајић Славен, дипл.инж.грађ.
Шврака Бранко, дипл.инж.саобр.
Врањеш Сњежана, дипл.техн.
Шарић Радан, дипл.информ.

Број: 01-111-13/18
Приједор,
Датум: 07.02.2018.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић, с.р.

7.
На основу члана 43. став 1. Закона о
уређењу простора и грађењу
(„Службени
гласник Републике Српске“, број: 40/13, 106/15 и
3/16) и члана 39. Статута Града Приједора
(„Службени гласник Града Приједора“, број:
12/17), Скупштина
града
Приједора
на
14.сједници одржаној дана 07.02. 2018. године,
донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Савјета за израду Плана
парцелације за локацију „Растичани“ у
склопу Националног парка „Козара“
I
Образује се Савјет за израду Плана
парцелације за локацију „Растичани“ у склопу
Националног парка „Козара“
II
У Савјет се именују:
1. Тадић Владо, дипл.инж.арх.

15

„СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК“
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Обрадовић Славиша, дипл.инж.грађ.
Шврака Бранко, дипл.инж.саобр.
Шарић Радан, дипл.информ.
Врањеш Сњежана, дипл.техн.
Ромчевић
Драган,
представник
Националног парка „Козара“
Ганић Амира, Туристичка организација
града Приједора
Јојић Бојан, представник Агенције
„ПРЕДА“
Милетић Душко, одборник,
Кабић Драгослав, одборник,
Тубин Милан, одборник,
Трњанин Месуд, одборник,
Колар Ранко, одборник.

III
Задатак Савјета дефинисан је чланом 43.
став 2. Закона о уређењу простора и грађењу
(„Службени гласник Републике Српске“, број:
40/13, 106/15 и 3/16).
IV
Ово Рјешење ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном гласнику Града
Приједора“.

Број: 01-111-14/18
Приједор,
Датум: 07.02.2018.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић, с.р.

8.
На основу члана 39. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16), члана 39. Статута града
Приједора
("Службени гласник града
Приједора“, број: 12/17) и члана 145. Пословника
Скупштине града Приједора – пречишћен текст
("Службени гласник града Приједора“, број:
2/13), разматрајући Извјештај о раду Фондације
за развој „Приједор“ за 2017. годину, Скупштина
града Приједора је на 14. сједници одржаној
дана 07.02.2018. године, донијела

ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извјештајa о раду Фондације за
развој „Приједор“ за 2017. годину

Број: 1/18

1. Скупштина Града Приједора усваја
Извјештај о раду Фондације за развој
„Приједор“ за 2017. годину.
2. Овај Закључак ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном
гласнику града Приједора“.
Број: 01-022-9/18
Приједор,
Датум: 07.02.2018. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић, с.р.

9.
На основу члана 39. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16), члана 39. Статута града
Приједора
("Службени гласник града
Приједора“, број: 12/17) и члана 145. Пословника
Скупштине града Приједора – пречишћен текст
("Службени гласник града Приједора“, број:
2/13), разматрајући Информацију о реализацији
Програма кориштења буџетских средстава за
пољопривреду у 2017. години, Скупштина града
Приједора је на 14. сједници одржаној дана
07.02.2018. године, донијела
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Информације о реализацији
Програма кориштења буџетских средстава за
пољопривреду у 2017. години
1. Скупштина Града Приједора усваја
Информацију о реализацији Програма
кориштења буџетских средстава за
пољопривреду у 2017. години.
2. Овај Закључак ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном
гласнику града Приједора“.

Број: 01-022-10/18
Приједор,
Датум: 07.02.2018. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић, с.р.

10.
На основу члана 39. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16), члана 39. Статута града
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Приједора
("Службени гласник града
Приједора“, број: 12/17) и члана 145. Пословника
Скупштине града Приједора – пречишћен текст
("Службени гласник града Приједора“, број:
2/13), разматрајући Информацију о реализацији
Програма коришћења средстава за подстицај у
предузетништву, малим и средњим предузећима
у 2017. години, Скупштина града Приједора је на
14. сједници одржаној дана 07.02.2018. године,
донијела
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Информације о реализацији
Програма коришћења средстава за подстицај у
предузетништву, малим и средњим
предузећима у 2017. години

Број: 1/18

1. Скупштина Града Приједора усваја
Информацију о избору и реализацији
пројеката невладиних организација у
2017. години.
2. Овај Закључак ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном
гласнику града Приједора“.

Број: 01-022-12/18
Приједор,
Датум: 07.02.2018. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић, с.р.

12.
1. Скупштина Града Приједора усваја
Информацију о реализацији Програма
коришћења средстава за подстицај у
предузетништву, малим и средњим
предузећима у 2017. години.
2. Овај Закључак ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном
гласнику града Приједора“.

Број: 01-022-11/18
Приједор,
Датум: 07.02.2018. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић, с.р.

11.
На основу члана 39. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16), члана 39. Статута града
Приједора
("Службени гласник града
Приједора“, број: 12/17) и члана 145. Пословника
Скупштине града Приједора – пречишћен текст
("Службени гласник града Приједора“, број:
2/13), разматрајући Информацију о избору и
реализацији пројеката невладиних организација
у 2017. години, Скупштина града Приједора је на
14. сједници одржаној дана 07.02.2018. године,
донијела
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Информације о избору и реализацији
пројеката невладиних организација у 2017.
години

На основу члана 39. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16), члана 39. Статута града
Приједора
("Службени гласник града
Приједора“, број: 12/17) и члана 145. Пословника
Скупштине града Приједора – пречишћен текст
("Службени гласник града Приједора“, број:
2/13), разматрајући Информацију о избору и
реализацији пројеката омладинског сектора
Града Приједор у 2017. години, Скупштина града
Приједора је на 14. сједници одржаној дана
07.02.2018. године, донијела
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Информације о избору и реализацији
пројеката омладинског сектора Града Приједор
у 2017. години

1. Скупштина Града Приједора усваја
Информацију о избору и реализацији
пројеката омладинског сектора Града
Приједор у 2017. години.
2. Овај Закључак ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном
гласнику града Приједора“.

Број: 01-022-13/18
Приједор,
Датум: 07.02.2018. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић, с.р.
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13.
На основу члана 39. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16), члана 39. Статута града
Приједора
("Службени гласник града
Приједора“, број: 12/17) и члана 145. Пословника
Скупштине града Приједора – пречишћен текст
("Службени гласник града Приједора“, број:
2/13), разматрајући План имплементације
Интегралне стратегије развоја града Приједор
(2014 – 2024.), за период 2018-2020. године,
Скупштина града Приједора је на 14. сједници
одржаној дана 07.02.2018. године, донијела

ЗАКЉУЧАК
о усвајању Планa имплементације Интегралне
стратегије развоја града Приједор (2014 – 2024.),
за период 2018-2020. године

1. Скупштина Града Приједора усваја План
имплементације Интегралне стратегије
развоја града Приједор (2014 – 2024.), за
период 2018-2020. године.
2. Овај Закључак ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном
гласнику града Приједора“.

Број: 01-022-14/18
Приједор,
Датум: 07.02.2018. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић, с.р.

14.
РЕФЕРАТИ ИЗ ИМОВИНСКО ПРАВНИХ ПОСЛОВА
На основу одредаба члана 348. Закона о
стварним
правима
(„Службени
гласник
Републике Српске“, број: 124/08, 58/09 и 95/11),
члана 39. Статута града Приједора („Службени
гласник Града Приједора“, број: 12/17) и члана
140. Пословника Скупштине Града Приједора –
пречишћен текст („Службени гласник Града
Приједора“, број: 2/13), Скупштина Града
Приједора на 14. сједници, одржаној 07.02. 2018.
године, донијела је

Број: 1/18

ОДЛУКУ
о прибављању градског грађевинског земљишта
без накнаде
I
Одобрава се прибављање без накнаде
градског грађевинског земљишта, према
подацима o некретнинама наведеним како
слиједи:
- к.ч.бр.7/123, ораница, у површини од 24 m2,
- к.ч.бр.7/125, ораница, у површини од 159 m2,
уписане у зк.ул.бр. 521, к.о.СП Приједор,
као државна својина са правом коришћења
Јавног предузећа „Завод за изградњу града“
Приједор са дијелом 1/1.
Према подацима катастарског операта
земљиште је означено са:
- дио к.ч.бр.1861/4, зв.улица С. Аљендеа,
двориште у површини од 1271 m2, К.О. Приједор
1, са правом посједа Града Приједор.
II
Даје се сагласност Градоначелнику
Града Приједора да, у складу са одредбама
члана 4. Одлуке о оснивању Јавног предузећа
„Завод за изградњу града“ Приједор („Службени
гласник општине Приједор“, број: 9/11 и 10/11),
закључи уговор о преносу права коришћења на
некретнинама на Град Приједор, са предузећем
ЈП „Завод за изградњу града“Приједор, трајно и
без накнаде.
III
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику града
Приједора“.

Број: 01-022-15/18
Приједор,
Датум: 07.02.2018. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић, с.р.

* * *
На основу одредаба члана 14.Закона о
експропријацији („Службени гласник Републике
Српске“,број:112/06, 37/07 и 110/08), члана 39.
Статута Града Приједор („Службени гласник
Града Приједорa“, број:12/17) и члана 140.
Пословника Скупштине Града Приједор –
пречишћен текст („Службени гласник Града
Приједора“, број: 2/13), Скупштина Града
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Приједора на 14. сједници, одржаној 07.02.2018.
године, донијела је

3/5 и Нурке Хаџиселимбеговић жене
Идризове рођене Диздаре са 1/5, што по
новом премјеру одговара дијелу к.ч.бр.
1861/3- С. Аљендеа, двориште, површине
1214 m2 уписане у посједовни лист 4585посједник Агенција за посредничке
информатике и финансијске услуге са
дијелом 1/1,

МИШЉЕЊЕ
I
Локацијским условима Одјељења за
просторно уређење Градске управе Приједор,
предвиђена је изградња објекта саобраћајне
инфраструктуре, јавног паркинг простора, на
следећим непокретностима:
-

дио к.ч.бр. 7/98-Ораница, површине 736
m2 уписана у зк извод 1632 СП ПриједорДржавна својина 1/1 са правом
кориштења Чекић Сулејмана, што по
новом премјеру одговара дијелу к.ч.бр.
1861/4- С. Аљендеа, двориште, површине
1271 m2 уписане у посједовни лист 3039посједник Град Приједор са дијелом 1/1,

-

к.ч.бр. 7/123 –Ораница, површине 24 m2
уписана у ЗК извод 521 СП ПриједорДржавна својина 1/1 са правом
располагања Јавно предузеће „Завод за
изградњу града“ Приједор, што по новом
премјеру одговара дијелу к.ч.бр. 1861/3С. Аљендеа, двориште, површине 1214 m2
уписане у посједовни лист 4585посједник Агенција за посредничке
информатике и финансијске услуге са
дијелом 1/1,

-

-

дио к.ч.бр. 7/125 –Градилиште, површине
159 m2 уписана у ЗК извод 521 СП
Приједор -Државна својина 1/1 са правом
располагања Јавно предузеће „Завод за
изградњу града“ Приједор, што по новом
премјеру одговара дијелу к.ч.бр. 1861/3С. Аљендеа, двориште, површине 1214 m2
уписане у посједовни лист 4585посједник Агенција за посредничке
информатике и финансијске услуге са
дијелом 1/1,
дио к.ч.бр. 265/3-Башта, површине 43 m2
уписана у ЗК извод 2055 СП ПриједорДржавна својина 1/1 са правом
власништва у корист малодобне Неџипе
х, Селимбеговић, кћери Х. Хашимбега са
1/5,
Малодобног
Идриза
Хаџиселимбеговића покојног Хашима са

Број: 1/18

-

-

-

к.ч.бр. 265/6-двориште и кућа без
земљишта површине 215 m2 уписана у ЗК
извод 2055 СП Приједор- Државна
својина 1/1 са правом власништва у
корист
малодобне
Неџипе
х,
Селимбеговић, кћери Х. Хашимбега са
1/5,
Малодобног
Идриза
Хаџиселимбеговића покојног Хашима са
3/5 и Нурке Хаџиселимбеговић жене
Идризове рођене Диздаре са 1/5, што по
новом премјеру одговара дијелу к.ч.бр.
1861/3- С. Аљендеа, двориште, површине
1214 m2 уписане у посједовни лист 4585посједник Агенција за посредничке
информатике и финансијске услуге са
дијелом 1/1,
дио к.ч.бр. 265/8-Стамбено пословна
зграда и двориште, површине 1555 m2
уписана у ЗК извод 9812 СП ПриједорДржавна својина 1/1 са правом
кориштења Град Приједор, што по новом
премјеру одговара дијелу к.ч.бр. 1861/3С. Аљендеа, двориште, површине 1214 m2
уписане у посједовни лист 4585посједник Агенција за посредничке
информатике и финансијске услуге са
дијелом 1/1,
дио к.ч.бр. 265/10-Земљиште под
зградом и двориште, површине 1255 m2
уписана у ЗК извод 6819 СП ПриједорДржавна својина 1/1 са правом
располагања Агенције за посредничке
информатике и финансијске услуге, што
по новом премјеру одговара дијелу
к.ч.бр. 1861/3- С. Аљендеа, двориште,
површине 1214 m2 уписане у посједовни
лист
4585-посједник
Агенције
за
посредничке информатике и финансијске
услуге са дијелом 1/1 и дијелу к.ч.бр.
1861/4- С. Аљендеа, двориште, површине
1271 м2 уписане у посједовни лист 3039посједник Град Приједор са дијелом 1/1,
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к.ч.бр. 265/11-Градилиште, површине 20
m2 уписана у ЗК извод 2055 СП ПриједорДржавна својина 1/1 са правом
власништва у корист малодобне Неџипе
х, Селимбеговић, кћери Х. Хашимбега са
1/5,
Малодобног
Идриза
Хаџиселимбеговића покојног Хашима са
3/5 и Нурке Хаџиселимбеговић жене
Идризове рођене Диздаре са 1/5, што по
новом премјеру одговара дијелу к.ч.бр.
1861/3- С. Аљендеа, двориште, површине
1214 m2 уписане у посједовни лист 4585посједник Агенција за посредничке
информатике и финансијске услуге са
дијелом 1/1,
дио к.ч.бр. 265/12-Њива, површине 97 m2
уписана у ЗК извод 2055 СП ПриједорДржавна својина 1/1 са правом
власништва у корист малодобне Неџипе
Х, Селимбеговић, кћери Х. Хашимбега са
1/5,
Малодобног
Идриза
Хаџиселимбеговића покојног Хашима са
3/5 и Нурке Хаџиселимбеговић жене
Идризове рођене Диздаре са 1/5, што по
новом премјеру одговара дијелу к.ч.бр.
1861/3- С. Аљендеа, двориште, површине
1214 m2 уписане у посједовни лист 4585посједник Агенције за посредничке
информатике и финансијске услуге са
дијелом 1/1 и дијелу к.ч.бр. 1861/4- С.
Аљендеа, двориште, површине 1271 m2
уписане у посједовни лист 3039посједник Град Приједор са дијелом 1/1.

Предметне непокретности се налазе у
обухвату документа просторног уређења –
Измјене и допуне Регулационог плана централне
градске зоне Приједора са споменичким
комплексом - I фаза („Службени гласник Града
Приједор“, број: 7/07).
На основу расположивог документа
просторног уређења, урађено је Стручно
мишљење са урбанистичко техничким условима
и издати локаацијски услови.
У складу са наведеним, Скупштина града
сматра да је основано да Влада Републике
Српске донесе одлуку, у смислу члана 14. Закона
о експропријацији, да је изградња планираног
објекта од општег интереса и да се за те сврхе

Број: 1/18

може
приступити
експропријацији
непокретности означених у тачки 1.
II
Ово мишљење ће се објавити
„Службеном гласнику Града Приједора“.

Број: 01-022-16/18
Приједор,
Датум: 07.02.2018. године

у

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић, с.р.

* * *
На основу одредаба члана 39. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број 97/16), члана 39. Статута
Града Приједора („Службени гласник Града
Приједор“, број: 12/17), члана 140. Пословника
Скупштине Града Приједора – пречишћен текст
(„Службени гласник Града Приједора“, број:
2/13) и члана 13. Закона о узурпацији („Службени
гласник Републике Српске“, број: 70/06),
Скупштина Града Приједора на 14. сједници,
одржаној 07.02. 2018. године, донијела је
ОДЛУКУ
о утврђивању губитка статуса добро у општој
употреби - путеви
I
Утврђује се да је изгубило статус
непокретности у општој употреби – путеви,
сљедеће земљиште:
Према подацима катастарског операта
земљишта, земљиште означено као:
к.п.бр. 5727/5, Козарског одреда улица, у
површини од 6 m2, уписана у посједовни
лист број 845/122, К.О. Приједор 1, као
добро у општој употреби - путеви.

-

Према подацима земљишне књиге,
земљиште означено као:
к.п.бр. 41/162, Фабрика целулозе Економско двориште, у површини од 6
m2, уписана у земљишнокњижни уложак
број 583, К.О. СП Приједор, као својина
Града Приједор.

II
У катастарском операту, пл.бр. 845/122,
К.О. Приједор 1, брисаће се извршени упис на
земљишту из тачке I ове одлуке као некретнина у
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општој употреби – пут, а наведено земљиште ће
се уписати као посјед Града Приједора.
III
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику Града
Приједор“.
Број: 01-022-17/18
Приједор,
Датум: 07.02.2018. године

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 39. Статута града Приједорa („Службени
гласник Града Приједорa“, број: 12/17) и члана
140. Пословника Скупштине Града Приједорa –
пречишћен текст („Службени гласник Града
Приједора“, број: 2/13), Скупштина Града
Приједора на 14. сједници, одржаној 07.02.2018.
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.12/326, звана Кућиште, у површини
од 200 м2,
к.ч.бр.12/350,
звана
Ораница,
у
површини од 306 м2,
к.ч.бр.12/201,
звана
Ораница,
у
2
површини од 698 м ,
к.ч.бр.12/690,
звана
Ораница,
у
површини од 102 м2,
к.ч.бр.12/692,
звана
Ораница,
у
површини од 126 м2, и то на земљишту уписаном
у ЗК уложак: 521, к.о.СП Приједор, као државна
својина са правом коришћења Јавног предузећа
„Завод за изградњу града“ Приједор са дијелом
1/1.
Према подацима катастарског операта
земљиште је означено са:
к.ч.бр.1947/1, зграда образовања у
површини од 1549 м2, К.О. Приједор 1, са правом
посједа Града Приједор.

Број: 1/18

2. Даје се сагласност Градоначелнику
Града Приједора да, у складу са одредбама
члана 4. Одлуке о оснивању Јавног предузећа
„Завод за изградњу града“ Приједор („Службени
гласник општине Приједор“, број: 9/11 и 10/11),
закључи уговор о преносу права коришћења на
некретнинама на Град Приједор, са предузећем
ЈП „Завод за изградњу града“Приједор, трајно и
без накнаде.
3. Ова одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном гласнику
града Приједора“.
Број: 01-022-18/18
Приједор,
Датум: 07.02.2018. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић, с.р.

* * *
На основу одредаба члана 30 и 39 Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број 97/16), члана 39. Статута
Града Приједора („Службени гласник Града
Приједора“, број: 12/17) и члана 140. Пословника
Скупштине Града Приједора – пречишћен текст
(„Службени гласник Града Приједора“, број:
2/13), Скупштина Града Приједора на 14.
сједници, одржаној 07.02. 2018. године,
донијела је
ОДЛУКУ
о преносу права на непокретностима без
накнаде
I
Одобрава
се
пренос
права
на
непокретностима, без накнаде, у сврху обнове
Српско православног манастира Милошевац у
насељу Чиркин Поље у Приједору, на
непокретностима означеним као:
Према подацима катастарског операта
непокретности:
- к.п.бр. 3349, Баре, Њива 3. класе, у
површини од 28572 m2,
- к.п.бр. 3452/1, Баре, Ливада 2. класе, у
површини од 5917 m2,
- к.п.бр. 3452/2, Пут, Ливада 2. класе у
површини од 1451 m2,
- к.п.бр. 3452/3, Баре, Ливада 2. класе, у
површини од 6783 m2,
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к.п.бр. 3452/4, Баре, Ливада 2. класе у
површини од 15035 m2,
к.п.бр. 3452/5, Баре, Ливада 2. класе, у
површини од 1447 m2 и
к.п.бр. 3453, Баре, Шума 4. класе, у
површини од 1159 m2,
све уписане у лист непокретности број 7/0
К.О. Приједор 2 као својина Града
Приједор.

II
Даје се сагласност градоначелнику Града
Приједор да у циљу регулисања међусобних
права и обавеза уговорних страна закључи
уговор са Српском православном црквеном
општином Приједор, о преносу права на
непокретностима,
на
некретнинама
прецизираним у тачки 1. ове одлуке, без
накнаде.
III
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику Града
Приједор“.

Број: 01-022-20/18
Приједор,
Датум: 07.02.2018. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић, с.р.

АКТИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА

Број: 1/18
јединица број:00740171, број позиције
259, на жиро рачун предузећа, број:
5620070000011113, отворен код НЛБ
Развојне банке, ЈИБ: 4400684900008.

3. Задужује се Одјељење за саобраћај,
комуналне послове и заштиту животне
средине и имовинско-стамбене послове
и Одјељење за финансије да прате
реализацију ове одлуке.
4. Ова одлука ступа на снагу даном
доношења, и иста ће бити објављена у
„Службеном гласнику града Приједор“.

Број: 02- 40-23/18
Приједор,
Датум: 08.01.2018. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миленко Ђаковић, с.р.

2.
На основу члана 82. став 3. Закона о
локалној самоуправи ("Службени гласник
Републике Српске", број: 97/16) и члана 89.
Статута града Приједора ("Службени гласник
Града Приједора", број: 12/17), Градоначелник
Приједора, доноси
ОДЛУКУ
о давању сагласности на Програм рада
и финансијски план ЈЗУ Дом здравља Приједор

1.
1.

На основу члана 82. став 3. Закона о
локалној самоуправи ("Службени гласник
Републике Српске", број: 97/16), и члана 89.
Статута града Приједор ("Службени гласник града
Приједор",
број:
12/17),
Градоначелник
Приједора, доноси

Даје се сагласност на Програм рада и
финансијски план ЈЗУ Дом здравља
Приједор за 2018. годину.

2. Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у Службеном
гласнику града Приједора.

ОДЛУКУ
1. Одобрава се исплата новчаних средстава
авансно у износу од 60.000,00 КМ
предузећу „Комуналне услуге“ а.д.
Приједор, 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
2018.годину са економског кода, 412800Општа комунална потрошња, потрошачка

Број: 02-023-2/18
Приједор,
Датум: 15.01.2018. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миленко Ђаковић, с.р.

3.
На основу члана 82. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник Републике
Српске", број: 97/16) и члана 89. Статута града
Приједора
("Службени гласник града
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Приједора", број: 12/17),
Приједора, доноси

Градоначелник

ОДЛУКУ

1. Одобравају се новчана средства А.Д.
„Топлана“ Приједор у укупном износу од
1.000.000,00
КМ
(словима:
једанмилионконвертибилнихмарака) на име
субвенције за измирење обавеза по основу
кредита ЕБРД .

2. Средства из тачке 1. ове одлуке
исплатити из Буџета града Приједора за
2018.годину, у мјесечним ратама, са економског
кода 414100 Субвенција за измирење обавеза
по основу кредита ЕБРД Топлани а.д. Приједор,
потрошачка јединица број: 00740190, позиција
број 314, на жиро рачун посебних намјена а.д.
Топлана Приједор, број: 5712000000029942,
отворен код Комерцијалне банке, ЈИБ:
4400700950002.
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: 02-40-53/18
Приједор,
Датум:18.01.2018. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миленко Ђаковић, с.р.

4.
На основу члана 82. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник Републике
Српске", број: 97/16) и члана 77. Статута града
Приједора ("Службени гласник града Приједора",
број: 12/17), Градоначелник Приједора, доноси

Број: 1/18

2. Средства из тачке 1. ове одлуке
исплатити из Буџета града Приједора, са
позиције број 18, потрошачка јединица
00740123, економски код 415200 –Грантови у
земљи -Учешће у финансирању јавних медија, ,
на жиро рачун број: 562-007-00002639-92,
отворен код НЛБ Развојне банке, ЈИБ:
4400692240009.

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

Број: 02-40-103/18
Приједор,
Датум: 25.01.2018. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миленко Ђаковић, с.р.

5.
На основу члана 59. став 1. тачка 12)
Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, број: 97/16) и члана
69. став 1. тачка 14) Статута Града Приједор
(„Службени гласник Града Приједор“, број:
12/17), Градоначелник Града Приједор, доноси

ОДЛУКУ
о давању сагласности на Правилник о
унутрашњој организацији и систематизацији
радних мјеста Јавне установе „Центар за
социјални рад“ Приједор
I
Даје се сагласност на Правилник о
унутрашњој организацији и систематизацији
радних мјеста Јавне установе „Центар за
социјални рад“ Приједор, број: 01-12-1/17 од
05.02.2018.године.

ОДЛУКУ
1. Одобравају се новчана средства у
укупном износу од 36.000,00 КМ, ИПЦ „Козарски
вјесник“ Приједор за суфинансирање трошкова
рада ових медијских кућа у 2017. години, како
слиједи:
- износ од 23.000,00 КМ за Козарски вјесник, а
- износ од 13.000,00 КМ за Радио телевизију
Приједор.

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

Број: 02-023-18/17
Приједор,
Датум: 07.02.2018. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миленко Ђаковић, с.р.
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Број: 1/18

6.
На основу члана 82. став Закона о
локалној самоуправи ("Службени гласник
Републике Српске", број: 97/16), и члана 89.
Статута града Приједор ("Службени гласник града
Приједор",
број:
12/17),
Градоначелник
Приједора, доноси
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за расподјелу средстава
за алтернативни смјештај
Члан 1.
Именује се Комисија за расподјелу
средстава за алтернативни смјештај, у
слиједећем саставу:
1. Мишо Родић, предсједник Комисије;
2. Миланко Савић, члан;
3. Златко Ритан, члан;
4. Драшко Калинић, члан и
5. Саша Обрадовић, члан.
Члан 2.
Право на новчану помоћ имају лица која
су уступила напуштену имовину повратницима, а
тренутно немају трајно ријешено стамбено
питање. Уколико има више захтјева предност за
остваривање новчане помоћи имаће лица која
остварују право из Закона о правима бораца,
војних инвалида и породица погинулих бораца
одбрамбено-отаџбинског
рата
Републике
Српске.

Члан 3.
Висина новчане помоћи утврђује се за
плаћање алтернативног смјештаја и за завршетак
започете изградње стамбеног објекта (кућестана) до 3.000,00 КМ.
Члан 4.
Мандат Комисије из члана 1. овог
рјешења траје до 31.12.2018.године.
Члан 5.
Рјешење
број:
02-111-1/17
04.01.2017.године ставља се ван снаге.

од

Члан 6.
Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења, и биће објављено у "Службеном
гласнику града Приједора",
Број: 02-111-4/18
Приједор,
Датум: 04.01.2018. год.
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САДРЖАЈ

Број акта
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.

1.
2.
3.
4.

Страна

Програм рада Скупштине града Приједора за 2018. годину
Одлукa о висини боравишне таксе на подручју града Приједора за 2018. годину
Рјешењe о именовању чланова школских одбора у основним и средњим школама
града Приједора
Рјешењe о измјени Рјешења о именовању сталних радних тијела Скупштине града
Приједора
Рјешењe о именовању Савјета за израду Плана парцелације „Пашини конаци“
Рјешењe о именовању Савјета за израду Измјене дијела Регулационог плана РЖР
Љубија – „Централна рудишта“ на територији града Приједора и општине Оштра
Лука
Рјешењe о именовању Савјета за израду Плана парцелације за локацију „Растичани“
у склопу Националног парка „Козара“
Закључак о усвајању Извјештаја о раду Фондације за развој „Приједор“ за 2017.
годину
Закључак о усвајању Информације о реализацији Програма кориштења буџетских
средстава за пољопривреду у 2017. години
Закључак о усвајању Информације о реализацији Програма коришћења средстава за
подстицај у предузетништву, малим и средњим предузећима у 2017. години
Закључак о усвајању Информације о избору и реализацији пројеката невладиних
организација у 2017. години
Закључак о усвајању Информације о избору и реализацији пројеката омладинског
сектора Града Приједор у 2017. години
Закључак о усвајању Плана имплементације Интегралне стратегије развоја града
Приједор (2014 – 2024.), за период 2018-2020. године

1.
11.
12.

РЕФЕРАТИ ИЗ ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ОБЛАСТИ
- Одлука о прибављању градског грађевинског земљишта без накнаде
- Мишљење – изградња саобраћајне инфраструктуре, јавног паркинг простора
- Одлука о утврђивању губитка статуса добро у општој употреби-путеви
- Одлука о прибављању градског грађевинског земљишта без накнаде –
Машинска школа
- Одлука о преносу права на непокретностима без накнаде

17.
17.
17.
19.

АКТИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Одлука о додјели средстава Комуналне услуге а.д. Приједор
Одлука о давању сагласности на Програм рада и финансијски план ЈЗУ Дом здравља
Приједор
Одлука о додјели средстава А.Д. „Топлана“ Приједор
Одлука о додјели средстава ИПЦ „Козарски вјесник“ Приједор

21.
21.

13.
13.
14.

14.
15.
15.
16.
16.
16.
17.

20.
20.

21.
21.
22.
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5.
6.

Одлука о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији и
систематизацији радних мјеста Јавне установе „Центар за социјални рад“ Приједор
Рјешење о именовању Комисије за расподјелу средстава за алтернативни смјештај

Број: 1/18
22.
23.

-О"Службени гласник" издаје Скупштина града Приједора, а уређује га и штампа Одсјек за стручне и
административне послове Скупштине града. 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

