
 
 

 
 

 

 

211. 
На основу члана 8. Закона о порезу на 

непокретности („Службени гласник Републике 
Српске“ број: 91/15), члана 39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 
број: 97/16 и 36/19), одредаба члана 39. Статута 
Града Приједора (“Службени гласник Града 
Приједора”, број: 12/17) и члана 136. Пословника 
Скупштине Града Приједора („Службени гласник 
Града Приједора“, број: 2/18), Скупштина Града 
Приједора на Другом засједању 33.сједнице, 
одржаном  24.12.2019. године, донијела је  
 

О Д Л У К У 
о утврђивању пореске стопе за опорезивање 

непокретности на подручју 
Града Приједор за 2020. годину 

 
I 

Овом одлуком одређује се пореска стопа за 
опорезивање непокретности које се налазе на 
подручју Града Приједор.  

II 
Непокретностима, у складу са Законом и 

овом одлуком, сматра се земљиште са свим оним 
што је трајно спојено са њим, или што је изграђено 
на површини земљишта, изнад или испод 
земљишта.  

 
 
 

III 
Пореска стопа за опорезивање 

непокретности утврђује се у висини од 0,18%.  
 

IV 
Пореска стопа за опорезивање 

непокретности у којима се непосредно обавља 
производна дјелатност утврђује се у висини од 0,10 
%.  

V 
Овако одређена стопа примјењиваће се на 

процијењену вриједност непокретности.  
 

VI 
У случају обављања дефицитарне 

дјелатности обвезник може бити ослобођен обавезе 
плаћања пореза, о чему посебну одлуку доноси 
Скупштина града.  

 
VII 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику Града 
Приједора“, а примјењиваће се од 01.01.2020. 
године.  

 
 
 

Број: 01-022-208/19  ПРЕДСЕДНИК 
Приједор,  СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 24.12.2019.године  Ајдин Мешић, с.р. 

 

ГОДИНА XXVIII 
ЧЕТВРТАК 26.12.2019. 

БРОЈ 
14. 

Wеb adresa 
www.prijedorgrad.org 



368                                                            „СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК“                                         Број: 14/19 
 

212. 
На основу члана 40. Закона о уређењу 

простора и грађењу („Службени гласник Републике 
Српске“ бр. 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), члана 39. 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“ бр. 97/16 и 36/19 ) и члана 39. 
Статута града Приједора („Службени гласник града 
Приједора“ број: 12/17), Скупштина Града 
Приједора на Другом засједању 33. сједнице 
одржаном дана 24.12.2019.године , донијела је 
 
 

О Д Л У К У 
о приступању изради Регулационог плана дијела 

централног подручја Приједора између десне 
обале Сане и дијелова   улица Краља Петра И 
Ослободиоца, Радничке и Српских великана – 

Радни назив „Сана Б-1“ 
 

Члан 1. 
Приступа се изради Регулационог плана 

дијела централног подручја Приједора између 
десне обале Сане и дијелова улица Краља Петра I 
Ослободиоца, Радничке и Српских великана – Радни 
назив „Сана Б-1“ (у даљем тексту: План).  
 

 Планом ће бити обухваћено подручје у 
укупној површини cca 4,5 ha које оквирно захвата 
дио централног подручја Приједора уз десну обалу 
ријеке Сане и између дијелова улица Краља Петра I 
Ослободиоца, Радничка и Српских великана, које је 
приказано на графичком прилогу који је саставни 
дио ове Одлуке.  

 
Обухват из претходног става је 

оријентациони и коначне границе подручја из 
претходног става ће  бити одређене након што 
носилац припреме и носилац израде Плана изврше 
усаглашавање начина израде документа у 
дигиталном облику са Министарством за просторно 
уређење, грађевинарство и екологију у складу са чл. 
179. став (3) Правилника о начину израде, садражају 
и фомирању докумената просторног уређења („Сл. 
гласник РС“ бр. 69/13). 
 

Члан 2. 
Плански период у смислу члана 40. став (3) 

тачка в) Закона о уређењу простора и грађењу 
(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 40/13, 
106/15, 3/16 и 84/19) је 10 година. 
            
 

Члан 3. 
За израду Плана дефинишу се слиједеће 

смјернице:  
 
- План ће се израдити у складу са одредбама 

Закона о уређењу простора и грађењу, Правилника 
о начину израде, садржају и формирању документа 
просторног уређења, Правилника о општим 
правилима урбанистичке регулације и парцелације, 
те другим прописима из посебних области 
релевантних за планирање и уређење простора 
(саобраћај, снабдјевање водом и енергијом, 
телекомуникације, заштита од природних непогода 
и техничких инцидената, заштита ваздуха, вода и 
тла, природних вриједности, културних добара и 
других елемената животне средине и др. 

- Приликом израде Плана потребно је 
водити рачуна о јавном интересу и општим и 
посебним циљевима просторног развоја.  

- Носилац израде Плана обавезан је да 
обезбједи усаглашеност Плана у току његове израде 
са документом просторног уређења ширег подручја 
, односно да је у сагласности са важећим планским 
документом најближег претходног нивоа – 
Урбанистичким планом Приједора 2012-2032. 
година, као и програмским елементима који му буду 
достављени од стране заинтересованог инвеститора 
и носиоца припреме.  

-  Код израде планског рјешења извршити 
усаглашавања новонасталих потреба за обухват 
Плана у смислу усаглашавања са важећим планским 
рјешењем  за контакт подручја, уз сагледавање 
динамике потреба и промјена у простору и уз 
рјешавање сукоба интереса у простору – 
усаглашавањем функционалних, естетских, 
енергетских, економских, критеријума заштите 
животне средине и других критеријума у 
планирању.  

- Коначне смјернице биће одређене након 
прикупљања приједлога за планска рјешења путем 
јавног оглашавања и прибављања мишљења на 
исте. 

 
Члан 4. 

Преднацрт Плана израдиће се у року од 45 
дана од закључења уговора о изради Плана.  

   
Приједлог Плана утврдиће носилац 

припреме Плана и Градоначелник након одржавања 
јавне расправе на нацрт Плана која се мора одржати 
у року од 30 дана од дана затварања јавног увида  из 
чл. 48. став (5) Закона о уређењу простора и грађењу 
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(Сл. гласник Републике Српске бр.40/13, 106/15, 
3/16 и 84/19).  

Приједлог Плана утврдиће се у складу са 
закључцима са јавне расправе и доставиће се 
Скупшини Града Приједора на одлучивање најдуже 
у року од 60 дана од одржавања јавне расправе.  

 
Члан 5. 

Садржај Плана начелно је одређен чланом 
35. Закона о уређењу простора и грађењу (Сл. 
гласник Републике Српске бр.40/13, 106/15, 3/16 и 
84/19), а детаљније одредбама Правилника о 
начину израде, садржају и формирању документа 
просторног уређења од члана 144. до члана 154. 
(Службени гласник Републике Српске бр.69/13). 

 
Члан 6. 

Носилац припреме Плана ће након 
спроведене порцедуре из чл.46. Закона утврдити 
нацрт Плана и мјесто, вријеме и начин излагања 
Плоана на јавни увид.  

 
Нацрт Плана ставиће се на јавни увид у 

трајању од 30 дана, у просторијама носиоца 
припреме и носиоца израде Плана и просторијама 
мјесне заједнице, којој припада подручје у обухвату 
Плана.   

 
О мјесту, времену и начину излагања Нацрта 

Плана на јавни увид, јавност ће бити обавјештена 
огласом објављеним у два средства јавног 
информисања најмање два пута, с тим да се прва 
обавијест објављује осам (8) дана прије почетка 
јавног увида а друга петнаест (15) дана од почетка 
излагања нацрта Плана на јавни увид.   

 
Носилац израде Плана обавезан је да 

размотри све примједбе, приједлоге и мишљења 
који су достављени током јавног увида и да прије 
утврђивања приједлога Плана, о њима заузме свој 
став који у писаној форми доставља носиоцу 
припреме Плана и лицима која су доставила своје 
приједлоге, примједбе и мишљења. 

 
Став носиоца израде Плана о примједбама, 

приједлозима и мишљењима разматра се на јавној 
расправи која ће се заказати и одржати у року и 
саставу утврђеним у одредбама чл. 48. став (5)  и (6) 
Закона о уређењу простора и грађењу. У складу са 
закључцима утврђеним на јавној расправи, носилац 
припреме Плана и Градоначелник утврдиће 

приједлог Плана и доставити га Скупштини Града на 
усвајање.  

 
Члан 7. 

Средства за израду Плана и трошкове у 
поступку његовог доношења обезбједиће 
заинтерсовани инвеститор.    

 
Члан 8. 

Носилац припреме Плана је Градска управа - 
Одјељење за просторно уређење. 

  
Носилац израде Плана биће одређен на 

приједлог заинтерсованог инвеститора, који је 
обавезан Носиоцу припреме из става 1. доставити 
доказ о избору носиоца израде Плана.  
 

Члан 9. 
Носилац припреме Плана дужан је да у току 

израде Плана обезбиједи сарадњу и усаглашавање 
ставова, а носилац израде Плана - стручна 
организација која ће израђивати План, дужна је да 
сарађује са надлежним органима и организацијама 
за послове планирања и програмирања развоја, те 
предузећима у чијој је надлежности саобраћајна, 
комунална и енергетска инфраструктура а да 
обавезно прибави мишљења на приједлоге 
планских рјешења од: 

 
- Одјељења за привреду и пољопривреду 
- Одјељења за саобраћај, комуналне 

послове и заштиту животне средине и 
имовинско-стамбене послове 

- Одсјека за мјесне заједнице 
-  „Водовод“ а.д. Приједор, 
- Р.Ј. „Електродистрибуција“ Приједор, 
- ЈП Комуналне услуге  
- „Мтел“ а.д Бањалука ИЈ Приједор 
- ЈП „Путеви Републике Српске“ 
- ЈУ „Воде Српске“ Сектор за управљање 

водама ОРС Саве, ПЈ за подслив ријеке 
Уне Приједор  

- Органи и правна лица у чијем дјелокругу 
су: противпожарна заштита, заштита 
животне околине, сеизмолошка  и 
заштита културно-историјског и 
природног наслијеђа    
 

Органи, организације и предузећа из става 1. 
овог члана  дужни су сарађивати са носиоцем 
израде Плана, давати му приједлоге, мишљења, 
примједбе и податке везане за рад на изради Плана. 
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Члан 10. 
Носилац израде ће доставити Носиоцу 

припреме елаборат Плана  у дигиталном  облику, а 
заинтерсовани инвестирор и у аналогном облику. 

 
План се обрађује у складу са Законом о 

уређењу простора и грађењу (Сл. гласник Републике 
Српске бр. 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), 
Правилником о начину израде, садржају и 
формирању документа просторног уређења 
(Службени гласник Републике Српске бр.69/13) и 
Правилником о садржају, носиоцима просторно-
информационог система и методологији 
прикупљања и обраде података  („Сл. гласник 
Републике Српске бр. 93/13). 

 
Стручна организација  је дужна да изврши 

допуну или исправку елабората Плана у складу са 
писменим примједбама Носиоца припреме и 
заинтерсованог инвеститора у року од 30 ( тридесет) 
дана од његовог достављања. 

 
Члан 11. 

Све стручне, административне и друге 
послове у вези са припремом и доношењем Плана, 
обавиће Одјељење за просторно уређење Градске 
управе Града Приједора. 
 

Члан 12. 
На приједлог Носиоца припреме Плана 

Скупштина Града Приједора ће именовати савјет 
Плана, ради укупног праћења његове израде, 
вођења јавне расправе и усаглашавања ставова и 
интереса, зависно од потребе и обима документа.  

 
У току процеса припреме и израде Плана, 

савјет Плана прати израду Плана и заузима стручне 
ставове према питањима општег, привредног и 
просторног развоја подручја за које се План доноси, 
заузима стручне ставове у погледу рационалности и 
квалитета предложених планских рјешења,  
усаглашености документа са документима 
просторног уређења који представљају основу за 
његову израду и усаглашености Плана са одредбама 
Закона о уређењу простора и грађењу и другим 
прописима заснованим на Закону.   
             

Члан 13. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у Службеном гласнику Града 
Приједора. 
 

Број: : 01-022-211/19  ПРЕДСЕДНИК 
Приједор,  СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 24.12.2019.године  Ајдин Мешић, с.р. 

 
 
213. 

На основу члана 40. Закона о уређењу 

простора и грађењу („Службени гласник Републике 

Српске“ бр. 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), члана 39. 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“ бр. 97/16 и 36/19 ) и члана 39. 

Статута града Приједора („Службени гласник града 

Приједора“ број: 12/17), Скупштина Града 

Приједора на Другом засједању 33. сједнице 

одржаном дана 24.12.2019.године, донијела је 

 
 

О Д Л У К У 
о приступању изради Регулациононог плана дијела 

градског подручја Приједора између дијелова 
улица Српских великана  и Алеје козарског одреда 

– Радни назив „Крајина – Целпак  Б-1“ 
 
 

Члан 1. 
Приступа се изради Регулационог плана 

дијела градског подручја Приједора између улица 
Српских великана  и Алеје Козарског одреда – Радни 
назив „Крајина – Целпак  Б-1“ (у даљем тексту: План).  
 

 Планом ће бити обухваћено подручје у 
укупној површини ccа 1,6 hа које оквирно захвата 
дио градског подручја Приједора између дијелова 
улица Српских великана и Алеје козарског одреда , 
које је приказано на графичком прилогу који је 
саставни дио ове Одлуке.  

 
Обухват из претходног става је 

оријентациони и коначне границе подручја из 
претходног става ће  бити одређене након што 
носилац припреме и носилац израде Плана изврше 
усаглашавање начина израде документа у 
дигиталном облику са Министарством за просторно 
уређење, грађевинарство и екологију у складу са чл. 
179. став (3) Правилника о начину израде, садражају 
и фомирању докумената просторног уређења („Сл. 
гласник РС“ бр. 69/13). 
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Члан 2. 
Плански период у смислу члана 40. став (3) 

тачка в) Закона о уређењу простора и грађењу 
(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 40/13, 
106/15, 3/16 и 84/19) је 10 година. 
            

Члан 3. 
За израду Плана дефинишу се слиједеће 

смјернице:  
 
- План ће се израдити у складу са одредбама 

Закона о уређењу простора и грађењу, Правилника 
о начину израде, садржају и формирању документа 
просторног уређења, Правилника о општим 
правилима урбанистичке регулације и парцелације, 
те другим прописима из посебних области 
релевантних за планирање и уређење простора 
(саобраћај, снабдјевање водом и енергијом, 
телекомуникације, заштита од природних непогода 
и техничких инцидената, заштита ваздуха, вода и 
тла, природних вриједности, културних добара и 
других елемената животне средине и др. 

- Приликом израде Плана потребно је 
водити рачуна о јавном интересу и општим и 
посебним циљевима просторног развоја.  

- Носилац израде Плана обавезан је да 
обезбједи усаглашеност Плана у току његове израде 
са документом просторног уређења ширег подручја, 
односно да је у сагласности са важећим планским 
документом најближег претходног нивоа – 
Урбанистичким планом Приједора 2012-2032. 
година, као и програмским елементима који му буду 
достављени од стране заинтересованог инвеститора 
и носиоца припреме. Усаглашеност са планом вишег 
реда треба се испоштовати у погледу усаглашености 
планске намјене зоне и намјене дијела планираних 
објеката чија изградња се тражи.   

-  Код израде планског рјешења извршити 
усаглашавања новонасталих потреба за обухват 
Плана у смислу усаглашавања и са важећим 
планским рјешењем за контакт подручја, уз 
сагледавање динамике потреба и промјена у 
простору и уз рјешавање сукоба интереса у простору 
– усаглашавањем функционалних, естетских, 
енергетских, економских, критеријума заштите 
животне средине и других критеријума у 
планирању.  

- Коначне смјернице биће одређене након 
прикупљања приједлога за планска рјешења путем 
јавног оглашавања и прибављања мишљења на 
исте. 
 

Члан 4. 
Преднацрт Плана израдиће се у року од 45 

дана од закључења уговора о изради Плана.  
   
Приједлог Плана утврдиће носилац 

припреме Плана и Градоначелник након одржавања 
јавне расправе на нацрт Плана која се мора одржати 
у року од 30 дана од дана затварања јавног увида  из 
чл. 48. став (5) Закона о уређењу простора и грађењу 
(Сл. гласник Републике Српске бр.40/13, 106/15, 
3/16 и 84/19).  

Приједлог Плана утврдиће се у складу са 
закључцима са јавне расправе и доставиће се 
Скупшини Града Приједора на одлучивање најдуже 
у року од 60 дана од одржавања јавне расправе.  

 
 

Члан 5. 
Садржај Плана начелно је одређен чланом 

35. Закона о уређењу простора и грађењу (Сл. 
гласник Републике Српске бр.40/13, 106/15, 3/16 и 
84/19), а детаљније одредбама Правилника о 
начину израде, садржају и формирању документа 
просторног уређења од члана 144. до члана 154. 
(Службени гласник Републике Српске бр.69/13). 
 

Члан 6. 
Носилац припреме Плана ће након 

спроведене порцедуре из чл.46. Закона утврдити 
нацрт Плана и мјесто, вријеме и начин излагања 
Плана на јавни увид.  

 
Нацрт Плана ставиће се на јавни увид у 

трајању од 30 дана, у просторијама носиоца 
припреме и носиоца израде Плана и просторијама 
мјесне заједнице, којој припада подручје у обухвату 
Плана.   

 
О мјесту, времену и начину излагања Нацрта 

Плана на јавни увид, јавност ће бити обавјештена 
огласом објављеним у најмање два средства јавног 
информисања најмање два пута, с тим да се прва 
обавијест објављује осам (8) дана прије почетка 
јавног увида а друга петнаест (15) дана од почетка 
излагања нацрта Плана на јавни увид.   

 
Носилац израде Плана обавезан је да 

размотри све примједбе, приједлоге и мишљења 
који су достављени током јавног увида и да прије 
утврђивања приједлога Плана, о њима заузме свој 
став који у писаној форми доставља носиоцу 
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припреме Плана и лицима која су доставила своје 
приједлоге, примједбе и мишљења. 

 
Став носиоца израде Плана о примједбама, 

приједлозима и мишљењима разматра се на јавној 
расправи која ће се заказати и одржати у року и 
саставу утврђеним у одредбама чл. 48. став (5)  и (6) 
Закона о уређењу простора и грађењу. У складу са 
закључцима утврђеним на јавној расправи, носилац 
припреме Плана и Градоначелник утврдиће 
приједлог Плана и доставити га Скупштини Града на 
усвајање.  

 
Члан 7. 

Средства за израду Плана и трошкове у 
поступку његовог доношења обезбједиће 
заинтерсовани инвеститор.    

 
Члан 8. 

Носилац припреме Плана је Градска управа - 
Одјељење за просторно уређење. 

  
Носилац израде Плана и ажурне геодетске 

подлоге биће одређен на приједлог 
заинтересованог инвеститора, који је обавезан 
Носиоцу припреме из става 1. доставити доказе о 
избору носиоца израде.  
 

Члан 9. 
Носилац припреме Плана дужан је да у току 

израде Плана обезбиједи сарадњу и усаглашавање 
ставова, а носилац израде Плана - стручна 
организација која ће израђивати План, дужна је да 
сарађује са надлежним органима и организацијама 
за послове планирања и програмирања развоја, те 
предузећима у чијој је надлежности саобраћајна, 
комунална и енергетска инфраструктура а да 
обавезно прибави мишљења на приједлоге 
планских рјешења од: 

- Одјељења за привреду и пољопривреду 
- Одјељења за саобраћај, комуналне 

послове и заштиту животне средине и 
имовинско-стамбене послове 

- Одјељења за друштвене дјелатности  
- Одсјека за мјесне заједнице 
-  „Водовод“ а.д. Приједор, 
- Р.Ј. „Електродистрибуција“ Приједор, 
- „Комуналне услуге“ а.д. Приједор  
- „Мтел“ а.д Бањалука ИЈ Приједор 
- „Топлана“ а.д. Приједор  

- ЈУ „Воде Српске“ Сектор за управљање 
водама ОРС Саве, ПЈ за подслив ријеке 
Уне Приједор  

- Органи и правна лица у чијем дјелокругу 
су: противпожарна заштита, заштита 
животне околине, сеизмолошка  и 
заштита културно-историјског и 
природног наслијеђа    
 

Органи, организације и предузећа из става 1. 
овог члана  дужни су сарађивати са носиоцем 
израде Плана, давати му приједлоге, мишљења, 
примједбе и податке везане за рад на изради Плана. 

 
Члан 10. 

Носилац израде ће доставити Носиоцу 
припреме елаборат Плана  у дигиталном  облику, а 
заинтерсовани инвестирор и у аналогном облику у 
два примјерка. 

 
План се обрађује у складу са Законом о 

уређењу простора и грађењу (Сл. гласник Републике 
Српске бр. 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), 
Правилником о начину израде, садржају и 
формирању документа просторног уређења 
(Службени гласник Републике Српске бр.69/13) и 
Правилником о садржају, носиоцима просторно-
информационог система и методологији 
прикупљања и обраде података  („Сл. гласник 
Републике Српске бр. 93/13). 

 
Стручна организација  је дужна да изврши 

допуну или исправку елабората Плана у складу са 
писменим примједбама Носиоца припреме и 
заинтерсованог инвеститора у року од 30 ( тридесет) 
дана од његовог достављања. 

 
Члан 11. 

Све стручне, административне и друге 
послове у вези са припремом и доношењем Плана, 
обавиће Одјељење за просторно уређење Градске 
управе Града Приједора. 
 

Члан 12. 
На приједлог Носиоца припреме Плана 

Скупштина Града Приједора ће именовати савјет 
Плана, ради укупног праћења његове израде, 
вођења јавне расправе и усаглашавања ставова и 
интереса, зависно од потребе и обима документа.  

 
У току процеса припреме и израде Плана, 

савјет Плана прати израду Плана и заузима стручне 
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ставове према питањима општег, привредног и 
просторног развоја подручја за које се План доноси, 
заузима стручне ставове у погледу рационалности и 
квалитета предложених планских рјешења,  
усаглашености документа са документима 
просторног уређења који представљају основу за 
његову израду и усаглашености Плана са одредбама 
Закона о уређењу простора и грађењу и другим 
прописима заснованим на Закону.   

 
Члан 13. 

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

 
 

Број: 01-022-212/19  ПРЕДСЕДНИК 
Приједор,  СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 24.12.2019.године  Ајдин Мешић, с.р. 
 
214. 

На основу члана 39.  став (2)  и  члана 82. став 
(2) Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19), 
члана 63. Закона о пољопривредном земљишту 
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 93/06, 
86/07, 14/10, 05/12 и 58/19), члана 39. став (2) 
Статута Града Приједора („Службени гласник Града 
Приједора“,  број: 12/17), уз претходно прибављену 
сагласност Министарства пољопривреде, 
шумарства и водопривреде Републике Српске, 
Рјешење број:12.03.5 – 330 – 2571/19, од 
18.11.2019.године, Скупштина града Приједора на 
Другом засједању 33. сједнице, одржаном дана 
24.12.2019. године, донијела је 

 
О Д Л У К У 

о давању сагласности на закључивање Споразума о 
раскидању уговора о закупу пољопривредног 

земљишта у својини Републике Српске, на подручју 
града Приједора  

 
Члан 1. 

 Даје се сагласност градоначелнику Града 
Приједора да са Радановић Драгославом из Криваје 
- Приједор, закључи Споразум о раскиду Уговора о 
закупу пољопривредног земљишта у својини 
Републике Српске на подручју града Приједора, 
број: 02-022-96-17/18, од 21.05.2018.године. 
 
 
 

Члан 2. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у  “Службеном гласнику Града 
Приједора”.  

 
 

Број: 01-022-213/19  ПРЕДСЕДНИК 
Приједор,  СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 24.12.2019.године  Ајдин Мешић, с.р. 

 

215. 
На основу члана 13. Закона о занатско - 

предузетничкој дјелатности („Службени гласник 
РС“,   број: 117/11, 121/12, 67/13, 44/16 и 84/19),  
члана 39. став 2. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“ број : 97/16 и 36/19), члана 
39. став 2.  Статута града Приједора („Службени 
гласник града Приједора“, број : 12/17), те члана 137. 
Пословника Скупштине града Приједора („Службени 
гласник града Приједора  број: 2/18) Скупштина 
града Приједора на Другом засједању 33. сједнице 
одржаном дана 24.12.2019. године донијела је 

 
О Д Л У К У 

          о одређивању радног времена правним 
лицима и предузетницима 

            који обављају трговачку, занатску и услужну  
дјелатност на подручју града Приједора 

 
 

Члан 1. 
 Овом Одлуком одређује се радно вријеме 
правним лицима и предузетницима (у даљем тексту: 
субјекти) који на подручју града Приједора обављају 
трговачку, занатску и услужну дјелатност, у зимском 
и љетном периоду. 
 

Члан 2. 
 Под љетним периодом се, у смилу ове 
Одлуке, подразумијева период од 01.04. до 30.09. 
текуће године, а зимским периодом се 
подразумијева период од 01.10. текуће године до 
31.03. наредне године. 
 

Члан 3. 
 Радно вријеме одређује се овом Одлуком за 
радне дане и недјељу, а радно вријеме у дане 
државних празника одређује се у складу са Законом 
о празницима Републике Српске. 
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Члан 4. 
Радно вријеме субјеката из члана 1. ове Одлуке, у 
радне дане, одређује се у времену од: 
 
    -07,00 до 22,00 часа, у зимском периоду и 
    -07,00 до 23,00 часа, у љетном периоду. 
 

У оквиру радног времена утврђеног овим 
чланом, послодавац може организовати пословање 
у једнократном или двократном радном времену 
које не може бити краће од 8 часова. 
 

Члан 5. 
 Изузетно од одредби члана 4., у времену од 
00,00 до 24,00 часа, радним даном и недјељом могу 
да раде: 
 

- субјекти који обављају дјелатност 
производње и продаје хљеба, пецива, 
свјеже тјестенине и колача, с тим да је у 
времену од 00,00 до 06,00 часова 
дозвољена само шалтерска продаја, 

 
- трговачке радње типа „драгстор“  
- трговачке радње које се налазе у склопу 

станичних објеката. 
 

Члан 6. 
 Нерадним даном, односно недјељом могу 
да раде: 
 
              а) у времену од 08,00 до 13,00 часова: 
 
              - трговине на мало прехрамбеним и 
непрехрамбеним производима (дјелатност 
продавница мјешовите робе). 
               - поред трговине на мало прехрамбеним и 
непрехрамбеним производима (дјелатност 
продавница мјешовите робе) која послује у оквиру 
објекта који је уређен као посебна просторна 
цјелина, унутар истог објекта могу да раде и сви 
други субјекти, без обзира на врсту дјелатности; 
               - киосци;. 
               - аутопраоне; 
               - субјекти регистровани за „трговину на 
мало“-кориштеним возилима; 
                - трговине на мало цвијећем и 
                - трговине на мало погребном опремом; 
                 
 
 
 

Члан 7. 
На дан републичког празника који се не ради 

један дан, субјекти обухваћени овом Одлуком - не 
раде. Изузетно, могу да раде: 

- У времену од 0,00 до 24,00 часа – субјекти 
из члана 5. (субјекти који обављају 
дјелатност производње и продаје хљеба, 
пецива, свјеже тјестенине и колача, с тим 
да је у времену од 00,00 до 06,00 часова 
дозвољена само шалтерска продаја,   
трговачке радње типа „драгстор“ и 
трговачке радње које се налазе у склопу 
станичних објеката). 

 
- У времену од 8,00 до 13,00 часова-

трговине на мало погребном опремом и 
цвјећаре. 

 
              За вријеме републичког празника који се не 
ради два дана, други дан, осим субјеката из 
претходног става могу да раде и субјекти побројани 
у члану 6., у времену како је одређено тим чланом. 
 У случају да други дан републичког празника 
пада у недељу и преноси се у складу са Законом о 
празницима РС, на понедељак, могу да раде све 
трговине из претходног става и то у времену како је 
назначено истим. 
 

Члан 8. 
             Привредни субјекти који имају регистровану 
производну дјелатност,  а уколико се због унапријед 
уговорених обавеза према купцима укаже потреба 
за рад недјељом или у дане републичких празника, 
а у циљу испуњења истих, требају се писмено на 
вријеме уз образложење разлога за рад у нерадне 
дане, обратити Подручној Занатско-предузетничкој 
комори Приједор- Занатско предузетничко 
удружење Приједор или Привредној комори  РС - 
Подручна привредна комора Бања Лука 
канцеларија Приједор, који ће оцијенити 
оправданост разлога за рад у нерадне дане и исту 
оцјену пет (5) дана раније прије траженог датума  
упутити Одјељењу за привреду и пољопривреду. 

 
Члан 9. 

Обавијест о радном времену (дневни и 
седмични распоред, радно вријеме у дане 
републичких празника и нерадних дана) – мора бити 
истакнута на видном мјесту, на улазу у објекат, 
односно пословни простор у којем се обављају 
дјелатности обухваћене овом Одлуком. 
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Сви субјекти обухваћени овом Одлуком 
дужни су да се придржавају истакнутог распореда, и 
прописаног почетка и завршетка радног времена. 

 
 

Члан 10. 
Новчаном казном од 1.000 КМ до 3.000 КМ, 

казниће се правно лице – ако на уочљив начин не 
истакне, и не придржава се прописаног почетка и 
завршетка радног времена, те радног времена 
прописаног у члану  6. и члану 7. ове Одлуке. 
 

За радње из става 1. овог члана, казниће се 
за прекршај и одговорно лице у правном лицу, 
новчаном казном од 500 КМ до 1.500 КМ. 

 
За прекршај из става 1. овог члана, казниће 

се предузетник, новчаном казном од  500 КМ до    
1.500 КМ. 
 

За прекршаје наведене у овом члану, 
овлаштени орган – тржишни инспектор, починиоцу 
прекршаја изриче прекршајну санкцију, у складу са 
Законом о прекршајима Републике Српске. 
  
 

Члан 11. 
 Надзор и контролу провођења одредби ове 
Одлуке, вршиће надлежна Тржишна инспекција, у 
складу са овлаштењима прописаним посебним 
законима. 
 

Члан 12. 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог (8) дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику града 
Приједора“. 
 

Члан 13. 
 Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да 
важи Одлука о одређивању радног времена 
правним лицима и предузетницима који обављају 
трговачку, занатску, услужну и дјелатност игара на 
срећу на подручју града Приједора („Службени 
гласник града Приједора“, број: 2/14). 
 
 
 

Број: 01-022-214/19  ПРЕДСЕДНИК 
Приједор,  СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 24.12.2019.године  Ајдин Мешић, с.р. 

 
 

216. 
На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 
број:  97/16 и 36/19), члана 39. Статута града 
Приједора („Службени гласник града Приједора“ 
број: 12/17), и члана 142. Пословника Скупштине 
Града Приједора („Службени гласник града 
Приједора“ број: 2/18), разматрајући Информацију о 
школској 2018/2019.години са приједлогом мјера за 
побољшање васпитно-образовног процеса, 
Скупштина Града Приједора на Другом засједању 33. 
сједнице одржаном дана 24.12.2019.године, 
донијела је 
 

ЗАКЉУЧАК 
о усвајању Информације о школској 

2018/2019.години са приједлогом мјера за  
побољшање васпитно-образовног процеса 

 
1. Скупштина града Приједора усваја 

Информацију о школској 2018/2019.години 

са приједлогом мјера за побољшање 

васпитно-образовног процеса. 

 

2. Овај Закључак ступа на снагу даном 

објављивања у „Службеном гласнику Града 

Приједора“. 

 
 
Број: 01-022-215/19  ПРЕДСЕДНИК 
Приједор,  СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 24.12.2019.године  Ајдин Мешић, с.р. 

 
217. 
            На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 97/16 и 36/19), члана 39. Статута Града 
Приједора („Службени гласник Града Приједора“, 
број: 12/17), члана 137. Пословника Скупштине 
Града Приједора („Службени гласник Града 
Приједора“, број: 2/18) и члана 6. Правилника о 
критеријумима, начину и поступку расподјеле 
средстава удружењима и фондацијама  („Службени 
гласник Града Приједора“, број: 5/18) , Скупштина 
Града Приједора  на Другом засједању 33. сједнице 
одржаном 24.12.2019.године, донијела је 
 

О Д Л У К У 
о избору приоритетних области за финансирање 

пројеката  
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удружења и фондација у 2020. години 
 

Члан 1. 
Овом Одлуком утврђују се приоритетне области: 
 

1. Запошљавање,  
2. Социјална заштита,  
3. Култура, 
4. Образовање, 
5. Јачање демократског друштва, 
6. Људска права, 
7. Развој спорта, 
8. Екологија, 
9. Здравство,  

10. Туризам, 
11. Привреда и 
12. Пољопривреда. 

 
Из ових области финансираће се, из буџета Града 
Приједор, пројекти удружења и фондација у 2020. 
години. 

 
Члан 2. 

Комисија за сарадњу са удружењима и фондацијама 
провешће конкурсну процедуру, а након доношења 
Одлуке о расподјели средстава и јавног 
објављивања Одлуке, Градоначелник Града 
Приједор закључиће уговор са удружењем или 
фондацијом. 
 

Члан 3. 
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у 
„Службеном гласнику Града Приједора“. 
 
    
Број: 01-022-216/19  ПРЕДСЕДНИК 

Приједор,  СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Датум: 24.12.2019.године  Ајдин Мешић, с.р. 

 
218. 

На основу члана 39. став (2) тачка 9. Закона о 
локалној самоуправи ("Службени гласник Републике 
Српске", број: 97/16 и 36/19), чланова 112. став (2) и 
114. Закона о здравственој заштити („Службени 
гласник Републике Српске“ број: 106/09 и 44/15), 
члана 5. Правилника о поступку утврђивања смрти 
лица („Службени гласник Републике Српске“ број: 
65/10) и члана 39. Статута Града Приједора 
(„Службени гласник Града Приједора“ број: 12/17), 
Скупштина Града Приједора  на Другом засједању 

33. сједнице одржаном 24.12.2019.године, донијела 
је сљедећу: 
  

О Д Л У К У 
о мртвозорству на подручју Града Приједора за 

2020. годину 
 

Члан 1. 
Овом одлуком утврђују се мртвозорничко подручје, 
доктори медицине (у даљем тексту: мртвозорници) 
који ће вршити преглед лица умрлих ван 
здравствене установе на територији Града 
Приједора, извјештавање о извршеним прегледима, 
као и финансирање трошкова рада мртвозорника. 
 

Члан 2. 
(1) Територија Града Приједора чини јединствено 
мртвозорничко подручје, те се за исто одређују 
сљедећи мртвозорници: 
 
За утврђивање узрока смрти која је наступила 
насилним или природним путем  именују се 
сљедећи доктори: 

1. Пјевач др Срђан, 
2. Топић др Игор, 
3. Лазић др Славица. 
 

За утврђивање узрока смрти која је наступила 
природним путем именују се сљедећи доктори: 

1. Пралица др Драган, 
2. Ахмић др Земира, 
3. Ђаковић др Елвира, 
4. Ђерић др Дијана, 
5. Здјелар др Слободанка, 
6. Руднички-Кондић др Јелена, 
7. Пејовић др Оливера, 
8. Рајлић-Вукота др Далиборка, 
9. Слијепчевић-Котур др Ивана, 
10. Мутић-Бабић др Ђурђица, 
11. Јаворић др Сњежана, 
12. Ковачевић др Сања, 
13. Петош др Данијела, 
14. Кецман др Душица, 
15. Тодоровић-Грбић др Данијела, 
16. Максимовић др Веселка, 
17. Шкерић др Златко, 
18. Сучевић др Мирјана, 
19. Радановић др Гордана, 
20. Бандука др Тијана, 
21. Ђуђић др Дамир, 
22. Пекез др Сњежана, 
23. Галић др Весна, 
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24. Мутић др Мирон, 
25. Ступар-Радић др Александра, 
26. Црногорац др Сњежана, 
27. Миловановић-Пилиповић др Наташа, 
28. Шарић др Јелена, 
29. Јакара др Јелена, 
30. Инђић др Бојана, 
31. Видаковић др Весна, 
32. Грбић др Дарио, 
33. Гаврановић др Горана, 
34. Росић др Младенко, 
35. Микановић др Горана, 
36. Прим. др. Поповић Славица. 

 
(2) Мртвозорници се именују на период од 1 године. 

 
Члан 3. 

(1) Преглед лица умрлих ван здравствене установе, 
утврђивање узрока и времена смрти на 
мртвозорничком подручју из члана 2. ове одлуке 
врши по један мртвозорник. 
(2) Преглед умрлог лица не може обављати доктор 
који је лијечио умрло лице непосредно прије његове 
смрти. 
(3) У случају привремене спријечености да обавља 
службу, мртвозорника замјењује други мртвозорник 
одређен за мртвозорничко подручје, а у случају 
дуже и трајне спријечености мртвозорник о томе 
обавјештава надлежну здравствену установу која ће 
покренути иницијативу за именовање другог 
мртвозорника. 
 

Члан 4. 
(1) На основу евиденције о умрлим лицима, ЈЗУ 
„Дом Здравља“ Приједор доставља извјештаје о 
броју извршених прегледа умрлих лица Одјељењу 
за друштвене дјелатности Града Приједор. 
(2) Извјештај садржи списак прегледаних умрлих 
лица, податке о датуму и мјесту прегледа, као и 
податке о мртвозорнику.  
 

Члан 5. 
 (1) Средства за накнаде мртвозорницима 
обезбјеђују се у буџету Града Приједора, а 
дефинисаће се Уговором о извршењу услуга 
утврђивања смтри и узрока за лица умрла ван 
здравствене установе између Града Приједор 
(наручилац услуга) и доктора мртвозорника 
(давалац услуга). 
(2) Накнада за извршени преглед умрлог лица, 
утврђивање времена и узрока смрти са путним 
трошковима, износи:  

- за утврђивање природне смрти 30.00 КМ 
(тридесетконвертибилнихмарака), 
- за утврђивање насилне смрти 60.00 КМ 
(шездесетконвертибилнихмарака). 
(3) Накнаду за преглед умрлих лица обрачунава 
Одјељење за друштвене дјелатности Града 
Приједор на основу Извода из евиденције умрлих 
лица на подручју Града Приједор, који води и 
доставља ЈЗУ „Дома здравља“ Приједор. 
 

Члан 6. 
Доношењем ове одлуке престају да важе Одлука о 
мртвозорству за 2019. годину број: 01-022-200/18 од 
12.12.2018. године. 
 

Члан 7. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику Града 
Приједора“. 
 

Број: 01-022-217/19  ПРЕДСЕДНИК 
Приједор,  СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 24.12.2019.године  Ајдин Мешић, с.р. 

 
219. 

На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 
број:  97/16 и 36/19), члана 39. Статута града 
Приједора („Службени гласник града Приједора“ 
број: 12/17), и члана 142. Пословника Скупштине 
Града Приједора („Службени гласник града 
Приједора“ број: 2/18), разматрајући Информацију о 
стипендирању ученика и студената у 
школској/академској 2018/19. години и 
награђивање најуспјешнијих наставника  и ученика у 
основним и средњим школама, Скупштина Града 
Приједора на Другом засједању 33. сједнице 
одржаном дана 24.12.2019.године , донијела је 
 

ЗАКЉУЧАК 
о усвајању Информације о стипендирању ученика и 
студената у школској/академској 2018/19. години и 
награђивање најуспјешнијих наставника  и ученика 

у основним и средњим школама 
 
 

1. Скупштина града Приједора усваја 
Информација о стипендирању ученика и 
студената у школској/академској 2018/19. 
години и награђивање најуспјешнијих 
наставника  и ученика у основним и 
средњим школама. 
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2. Овај Закључак ступа на снагу даном 

објављивања у „Службеном гласнику Града 
Приједора“. 
 

Број: 01-022-218/19  ПРЕДСЕДНИК 
Приједор,  СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 24.12.2019.године  Ајдин Мешић, с.р. 

 
220. 

На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 
број:  97/16 и 36/19), члана 39. Статута града 
Приједора („Службени гласник града Приједора“ 
број: 12/17), и члана 142. Пословника Скупштине 
Града Приједора („Службени гласник града 
Приједора“ број: 2/18), разматрајући План 
имплементације Интегралне стратегије развоја 
Града Приједора (2014-2024 година) за период 2020 
– 2022.године, Скупштина Града Приједора на 
Другом засједању 33. сједнице одржаном дана 
24.12.2019.године , донијела јe 
 

ЗАКЉУЧАК 
о усвајању Плана имплементације Интегралне 
стратегије развоја Града Приједора (2014-2024 

година) за период 2020 – 2022.године 
 

1. Скупштина града Приједора усваја План 

имплементације Интегралне стратегије 

развоја Града Приједора (2014-2024 година) 

за период 2020 – 2022.године. 

 

2. Овај Закључак ступа на снагу даном 

објављивања у „Службеном гласнику Града 

Приједора“. 

 
Број: 01-022-219/19  ПРЕДСЕДНИК 
Приједор,  СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 24.12.2019.године  Ајдин Мешић, с.р. 

 
221. 

На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 
број:  97/16 и 36/19), члана 39. Статута града 
Приједора („Службени гласник града 
Приједора“број: 12/17), и члана 142. Пословника 
Скупштине Града Приједора („Службени 
гласникграда Приједора“ број: 2/18), разматрајући 
Ревидирани План капиталних инвестиција Града 

Приједор (2018 -2020.година) за 2019. и 
2020.годину, Скупштина Града Приједора на Другом 
засједању 33. сједнице одржаном дана 
24.12.2019.године , донијела је 

 
ЗАКЉУЧАК 

о усвајању Ревидираног Плана капиталних 
инвестиција Града Приједор (2018 -2020.година) за 

2019. и 2020.годину 
 
 

1. Скупштина града Приједора усваја 
Ревидирани План капиталних инвестиција 
Града Приједор (2018 -2020.година) за 2019. 
и 2020.годину. 
 

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

 
Број: 01-022-220/19  ПРЕДСЕДНИК 
Приједор,  СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 24.12.2019.године  Ајдин Мешић, с.р. 
 
222. 

На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
број 97/16 и 36/19), члана 39. Статута Града 
Приједора („Службени гласник Града Приједора“, 
број 12/17) и члана 142. Пословника Скупштине 
града Приједора („Службени гласник града 
Приједора“ број: 2/18), разматрајући Ревидирани 
План капиталних инвестиција Града Приједор (2018 
-2020.година) за 2019. и 2020.годину, Скупштина 
Града Приједора на Другом засједању 33. сједнице 
одржаном дана 24.12.2019.године , донијела је 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

1. У Ревидирани План капиталних инвестиција 

Града Приједор (2018 -2020.година) за 2019. 

и 2020.годину извршити корекције 

наведених износа, улагања из буџета града у 

складу са усвојеним буџетом града 

Приједора за 2020. годину. 

 

2. Овај Закључак ступа на снагу даном 

објављивања у „Службеном гласнику града 

Приједора“. 
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Број: 01-022-221/19  ПРЕДСЕДНИК 
Приједор,  СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 24.12.2019.године  Ајдин Мешић, с.р. 

 
223. 

На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 
број: 97/16 и 36/19), члана 39. Статута Града 
Приједора (“Службени гласник Града Приједора”, 
број: 12/17) и члана 137. Пословника Скупштине 
Града Приједора („Службени гласник Града 
Приједора“, број: 2/18), Скупштина Града Приједора 
на Другом засједању 33.сједнице, одржаном  
24.12.2019. године, донијела је  

 
О Д Л У К У 

о формирању Одбора за сарадњу са дијаспором 
 

Члан 1. 
Формира се Одбор за сарадњу са 

дијаспором којег чини седам чланова из реда 
одборника. 

Члан 2. 
Задатак Одбора је да успостави сарадњу са 

приједорчанима и удружењима приједорчана који 
тренутно живе и раде у иностранству. Одбор ће све 
приједлоге, идеје и сугестије грађана из дијаспоре, а 
које су у надлежности Скупштине града Приједор 
размотрити и у случају оправданости доставити 
Скупштини града на разматрање. 

 
Члан 3. 

Одбор се формира као привремено радно 
тијело до формирања сталног радног тијела. 

 
Члан 4. 

Задужује се Комисија за избор и именовања 
да до сљедеће сједнице Скупштине града Приједор, 
а у складу са Пословником Скупштине града 
спроведе процедуру и предложи Скупштини 
чланове Одбора за сарадњу са дијаспором. 

 
Члан 5. 

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

 
Број: 01-022-222/19  ПРЕДСЕДНИК 
Приједор,  СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 24.12.2019.године  Ајдин Мешић, с.р. 

 
 

АКТИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

89. 

На основу члана 23. став  2.  Закона о заштити 
и спасавању у ванредним ситуацијама  ( „ Службени 
Гласник Републике Српске“ број 121/12 и 46/17 ), 
члана 12. и 21. Одлуке о организацији и 
функционисању ЦЗ у облaсти заштите и спашавања 
Града Приједор ( „ Службени гласник Града 
Приједор „ број 7 /13 ) и члана 69. став 11. Статута 
Града Приједор („ Службени гласник Града 
Приједор“ број 12/17) Градоначелник града 
Приједор  доноси 

 
О Д Л У К У 

о формирању јединица за заштиту и спашавање  
у Градској управи Приједор, јавним предузећима , 

привредним друштвима и удружењима  
на подручју града Приједора 

 
 

Члан 1. 
Овом одлуком налаже се формирање јединица за 
заштиту и спашавање у Градској управи Приједор, 
јавним предузећима чији је оснивач Град Приједор, 
привредним друштвима и удружењима која дјелују 
на подручју града Приједора. 

 
Члан 2. 

Градоначелник ће именовати одговорног 
службеника за формирање јединице или тима од 20 
припадника који ће се по потреби ангажовати на 
задацима заштите и спашавања становништва. 

 
 

Члан 3. 
Обавезују се јавна предузећа „ Комуналне услуге „ 
Приједор , „ Водовод „ а.д. Приједор и „ Топлана „ 
а.д. Приједор да одреде одговорну особу и 
формирају јединицу или тим од по 20 припадника 
који ће се по потреби, а на захтјев Градског штаба за 
ванредне ситуације ангажовати на задацима 
заштите и спашавања становништва ван сједишта 
предузећа.  

 
Члан 4. 

Обавезују се привредна друштва  „ Мира „ а.д. 
Приједор, „ Приједорпутеви „ Приједор и „ Арцелор 
Митал „ Приједор да у складу са потписаним 
споразумом о пословно техничкој сарадњи одреде 
одговорно лице и формирају јединицу од  по 20 
припадника који ће се по потреби, а на захтјев 
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Градског штаба за ванредне ситуације ангажовати 
на задацима заштите и спашавања становништва 
ван сједишта предузећа. 

 
Члан 5. 

Обавезује се Омладински савјет Града Приједора да 
именује 3 одговорна лица и формира 3 јединице или 
тима од по 15 припадника који ће се по потреби, а 
на захтјев Градског штаба за ванредне ситуације 
ангажовати на задацима заштите и спашавања 
становништва и материјалних добара на ширем 
подручју града Приједора. 
 

Члан 6. 
Формиране Јединице или тимови се активирају на 
основу наредбе Градског штаба за ванредне 
ситуације Града Приједор и извршавају задатке 
дефинисане у складу са чланом 23. Закона о заштити 
и спасавању у ванредним ситуацијама ( „ Службени 
гласник Републике Српске „ број 121/12 и 46/17 ). 
 

Члан 7. 
За спровођење ове Одлуке одговорни су директори 
јавних предузећа и привредних друштава наведених 
у Одлуци и званични представник наведеног 
удружења. 

 
 

Члан 8. 
Сви правни субјекти наведени у члану 3. 4. и 5. ове 
одлуке дужни су да податке о одговорним лицима и 
члановима формираних јединица или тимова 
доставе Одсјеку за цивилну заштиту Градске управе 
Приједор. 
 

Члан 9. 
Ова одлука ће бити објевљена у „ Службеном 
гласнику Града Приједор„ и иста ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања. 

 
 

Број: 02-81-8/19 
Приједор,  
Датум: 29.11.2019. године 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Миленко Ђаковић, с.р. 

 
 
90. 

На основу  члана 22.  Закона о заштити и 
спасавању у ванредним ситуацијама ( „ Службени 
Гласник Републике Српске“ број 121/12 и 46/17) и 
члана 32. и 69. став 11. Статута Града Приједор („ 

Службени гласник Града Приједор“ број 12/17) 
Градоначелник Града Приједор,  доноси 

 
О Д Л У К У 

о утврђивању критеријума за именовање 
повјереника цивилне заштите 

у мјесним заједницама и стамбеним зградама на 
подручју града Приједора 

 
Члан 1. 

Овом Одлуком утврђују се критеријуми за 
именовање  повјереника цивилне заштите на 
подручју града Приједор, њихов мандат и начин 
рада. 

Члан 2. 
У повјеренике на подручју приградских мјесних 
заједница именоваће се сви изабрани чланови 
савјета мјесних заједница, а у градским мјесним 
заједницама, поред чланова савјета мјесних 
заједница и сви изабрани предсједници заједница 
етажних власника у стамбеним зградама. 
 

Члан 3. 
Мандат именованих повјереника цивилне заштите 
траје као и мандат савјета МЗ или предсједника 
заједнице етажних власника, односно приликом 
сваког новог избора  ова одлука примјењује се по 
аутоматизму. 

Члан 4. 
Повјереници се активирају на основу наредбе 
Градског штаба за ванредне ситуације Града 
Приједор и извршавају задатке дефинисане у складу 
са чланом 50. став 2. Закона о заштити и спасавању у 
ванредним ситуацијама. 

 
Члан 5. 

Организационе јединице Градске управе Приједор 
које воде евиденције из члана 2. ове одлуке дужне 
су Одсјеку за цивилну заштиту доставити ажуриране 
спискове именованих лица са бројевима телефона.  
 

Члан 6. 
Ова одлука ће бити објављена у „ Службеном 
гласнику Града Приједор „ и иста ступа на снагу 
осмог дана од дана објављивања. 
 
 

Број: 02-81-9/19 
Приједор,  
Датум: 29.11.2019. године 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Миленко Ђаковић, с.р. 
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91. 
            На основу члана 82. став 3. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник Републике Српске", 
број: 97/16 и 36/19)  и члана 89. Статута града 
Приједор ("Службени гласник града Приједора", 
број:12/17), Градоначелник Приједора,   доноси 
 

О Д Л У К У 
 

 1. Одобравају се новчана средства у износу 
од 100.000,00 КМ, Ватрогасном друштву Козарац на 
име финансирања изградње Ватрогасног дома у 
Козарцу .  
 
  2. Средства из тачке 1. ове одлуке исплатити 
из Буџета града Приједор, са позицијe број 106, број 
организационе јединице 00740129, економског 
кода 415200 Финансирање добровољних 
ватрогасних друштава, на жиро рачун, број: 
5510590001518632, отворен код UniCredit bank AD 
Banja Luka, ЈИБ: 4402266990001. 
 

3. Задужује се Ватрогасно друштво Козарац 
да достави извјештај о утрошку средстава  у року од 
15 дана, од дана утрошка истих.  
  

4. Ова одлука ступа на снагу даном 
доношења, а за реализацију исте задужује се 
Одјељење за финансије и  иста ће бити објављена у 
„Службеном гласнику града Приједора“.  
 
             

Број: 02-40-2732/19 
Приједор,  
Датум: 18.11.2019. године 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Миленко Ђаковић, с.р. 

 
 
92. 

На основу члана 82. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник Републике Српске", 
број: 97/16) и 36/19 и члана 89. Статута града 
Приједора ("Службени гласник града Приједора", 
број: 12/17), Градоначелник Приједора,  доноси 
 

О Д Л У К У 
 

 1. Одобравају се новчана средства у укупном 
износу од 34.500,00 КМ, ИПЦ „Козарски вјесник“ 
Приједор за суфинансирање трошкова рада ових 
медијских кућа у 2019. години, како слиједи: 

- износ од 23.000,00 КМ за Козарски вјесник, а 

- износ од 11.500,00 КМ за Радио телевизију 
Приједор. 
 
 2. Средства из тачке 1. ове одлуке исплатити 
из Буџета града Приједора, са позиције број 22, 
потрошачка јединица 00740123, економски код 
415200 – Грантови у земљи -Учешће у финансирању 
Козарског вјесника, на жиро рачун број:555-100-
0044802-88, отворен код Нове 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: 02-40-3375/19 
Приједор,  
Датум: 25.12.2019.године 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Миленко Ђаковић, с.р. 

            
93. 
             На основу члана 82. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 97/16 и 36/19) и члана 89.  Статута Града 
Приједор („Службени гласник Града Приједор“, 
број: 12/17), Градоначелник Града Приједор  доноси  
 

ПРАВИЛНИК 
О КРИТЕРИЈУМИМА И НАЧИНУ РАСПОДЈЕЛЕ 

СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА  
У ОБЛАСТИ АМАТЕРИЗМА У КУЛТУРИ  

 
Члан 1.  

Овим правилником утврђују се критеријуми, начин и 
поступак расподјеле средстава удружењима у 
области културно – умјетничког, музичког, плесног, 
драмско – сценског, књижевно – поетског и 
ликовног аматеризма (у даљем тексту: Удружења) 
регистрованим у складу са законом, и евалуација, 
извјештавање и контрола додијељених средстава 
Удружењима из буџета Града Приједор.   

 
Члан 2.  

(1) Средства се планирају  и обезбјеђују у буџету 
града Приједор (у даљем тексту: Буџет), односно 
у оквиру буџетских средстава додијељених на 
располагање Одјељењу за друштвене 
дјелатности (у даљем тексту: Одјељење), за 
сваку текућу годину, а у складу са законским 
прописима о извршењу буџета. 
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(2) Удружењима се средства додјељују за 
суфинансирање рада, у складу са програмским и 
пројектним активностима и резултатима рада. 
 

Члан 3. 
(1) Захтјеве за суфинансирање свих програма и 

активности у области аматеризма у култури, које 
су предвиђене овим правилником, не могу 
подносити физичка лица, нерегистроване 
секције, јединице локалне самоуправе (мјесне 
заједнице) и јавне установе из области културе. 

(2) Право на подношење захтјева имају само 
регистрована Удружења из области аматеризма 
у култури. 

 
Члан 4. 

(1) Одјељење објављује Обавјештење о додјели 
средстава Удружењима путем званичне 
интернет странице Града Приједор и на огласној 
табли Одјељења у четвртом кварталу текуће 
године.  

(2) Рок за подношење захтјева је 15 дана од дана 
објављивања Обавјештења о додјели средстава 
Удружењима. 

 
Члан 5.  

(1) Удружења подносе захтјев за суфинансирање 
програмско-пројектних активности Одјељењу на 
Обрасцу број 1, а који се налази у прилогу овог 
правилника и чини његов саставни дио, уз 
оригинал документе или овјерене копије из 
става 4. овог члана, у запечаћеној коверти, са 
назнаком „Комисија за расподјелу средстава у 
области аматеризма у култури Града Приједор“, 
лично на протокол Града Приједор или поштом 
на адресу: Град Приједор, Трг ослобођења бр.1, 
79102 Приједор.  

(2) У захтјеву за додјелу средстава наводе се 
циљеви и намјене за које се тражи додјела 
средстава, као и образложење 
пројекта/програма који оправдава додјелу 
средстава, односно у чему се састоји значај који 
пројекат/програм има за Град. 

(3) Право на подношење захтјева имају Удружења 
регистрована најмање једну године. 

(4) Уз захтјев из става 1. овог члана прилажу се 
сљедећи документи у оригиналу или овјереној 
копији: 

    -  рјешење о регистрацији, 
    -  потврда о пореској регистрацији (ЈИБ), 

         -  уговор са банком о отварању трансакционог 
рачуна, 

         -  биланс стања и биланс успјеха поднесеног АПИФ-
у, за годину која претходи години   

            подношења захтјева, 
         -  доказ о реализованим пројектима/програмима у 

претходној години, 
    -  наративни и финансијски извјештај о намјенском 

трошењу средстава додијељених од 
            стране Града Приједора у години која претходи 

години подношења захтјева,  
    -  финансијски план рада заснован на бази 
пројекта/програма са изворима прихода и 
       очекиваним расходима за годину у којој се 
траже средства са детаљно образложеном  
       структуром буџета и извора финансирања,  
    -  извјештај о раду и реализованим програмским 
активностима из протекле године за  
       Удружења која нису била финансирана из буџета 
Града, 
 (5) Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узети у разматрање. 
 

Члан 6. 
Критеријуми за додјелу средстава Удружењима су: 

- квалитет пројекта/програма који ће се 
реализовати у години за коју се 
додјељују средства, 

- ефекти који се очекују реализацијом 
пројекта/програма, 

- значај који пројекат/програм има за 
Град, 

- број чланова, број секција, број наступа, 
број гостовања, 

- допринос пројекта/програма у 
реализацији стратешких циљева Града. 

 
Члан 7. 

(1) Расподјелу средстава врши Kомисија за 
расподјелу средстава у области аматеризма у 
култури ( у даљем тексту: Комисија)  коју именује 
Градоначелник.   

(2) Комисија има предсједника и два члана. 
(3) За предсједника Комисије именује се Начелник 

Одјељења за друштвене дјелатности.   
       Чланови Комисије се бирају из реда: 

- запослених у Одјељењу за друштвене 
дјелатности (један члан),  

- запослених у Одјељењу за финансије 
Града Приједор (један члан).  

(4) Комисија разматра захтјеве, утврђује листу 
вредновања захтјева и предлаже доношење 
Одлуке о расподјели средстава у складу са 
наведеном листом. 
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(5) Комисија информише Градоначелника о 
поднесеним захтјевима Удружења и даје 
приједлог Одлуке о расподјели средстава 
Удружењима за текућу годину према којој 
Градоначелник доноси Одлуку о расподјели 
средстава Удружењима.  

(6) Комисија ради у сједницама, а одлуке доноси 
већином гласова. 

(7) Комисија се именује на период од четири 
године. 
 

Члан 8. 
Комисија има задатак да: 
1) води евиденцију о поднесеним захтјевима за 
додјелу средстава, 
2) обавља стручне и административно-техничке 
послове, 
3) утврди листу вредновања и рангирања 
поднесених захтјева,   
4) израђује приједлог Одлуке о расподјели 
средстава и 
5) сачињава записник о раду Комисије. 
 

Члан 9. 
(1) Оцјену поднесених захтјева Комисија врши 

системом бодовања који се уноси у табелу за 
оцјењивање, која је дата на Обрасцу број 2, који 
се налази у прилогу овог правилника. 

(2) Сваки члан Комисије појединачно оцјењује 
захтјев за финансирање програмско-пројектних 
активности бодовима у распону од 1 до 5 за 
сваки критеријум. 

(3) Минималан број бодова за додјелу средстава је 
15 бодова. 

(4) Коначна оцјена захтјева представља збир 
појединачних оцјена свих чланова Комисије. 

 
Члан 10. 

(1) Градоначелник доноси Одлуку о расподјели 
средстава Удружењима по окончању процедуре, 
а листа Удружења којима су одобрена средства 
биће објављена на званичној интернет страници 
Града Приједор и на огласној табли Одјељења.  

(2) Одобрена средства ће се исплаћивати квартално 
у складу са расположивим средствима у Буџету.   
 

Члан 11. 
Удружењa подносe захтјев за суфинансирање 
програмско-пројектних активности из средстава 
буџета Града, на Обрасцу број 1, који се налази у 
прилогу овог правилника, те се потписивањем 
обрасца обавезују на сљедеће: 

(1) Након истека фискалне године корисник 
средстава доставиће даваоцу средстава 
финансијски и наративни извјештај о утрошку 
средстава с комплетном документацијом којом 
доказује намјенски утрошак средстава која су 
му дозначена, до 28. фебруара наредне године, 

(2) Уколико су средства дозначена за програмско-
пројектне активности које нису завршене током 
текуће године, корисник средстава доставиће 
извјештај о утрошку дијела средстава 
утрошених у текућој години и то до 15. 
фебруара наредне године и извод из банке 
којим се доказује да преостала средства нису 
утрошена, 

(3) Финансијски извјештај мора да садржи и 
преглед укупно остварених прихода за  
реализацију програмских и пројектних 
активности дозначених од стране Града 
Приједор.   

(4) Финансијски извјештај мора да садржи и 
преглед свих трошкова у вези са реализацијом 
програмских и пројектних активности са 
релевантном документацијом (копије рачуна, 
извода и др.). 

 
Члан 12. 

(1) Удружења из области аматеризма у култури, 
суфинансирани од стране Града Приједор, 
дужнa су се одазивати на све позиве за учешће у 
програмима које  организује Градска управа 
Града Приједор. 

(2) На наступима у Граду Приједор, Републици 
Српској, Босни и Херцеговини и иностранству, 
Удружења су обавезна долично и културно се 
понашати и на најбољи начин представљати 
Град Приједор. 

 
Члан 13. 

(1) Удружења подносе финансијски и наративни 
извјештај Одјељењу о намјенском утрошку 
додијељених средстава, уз релевантну 
документацију, најкасније до 28. фебруара 
наредне године, на Обрасцу број 3, који се 
налази у прилогу овог правилника. 

(2) Извјештај из става 1. овог члана обухвата и 
извјештај о реализацији пројекта/програма из 
претходне године, који треба да садржи 
остварене резултате, односно оцјену остварених 
циљева и подноси се у складу са дефинисаним 
роком из расписаног Обавјештења. 

(3) Извјештај из става 1. овог члана потписује 
овлашћено лице Удружења. 
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Члан 14. 

(1) У случају неиспуњавања обавеза из члана 11. и 
члана 13., корисник средстава губи право на 
додјелу средстава у наредне три године, о чему 
се подносилац захтјева писмено обавјештава. 
Давалац средстава може извршити контролу над 
утрошком одобрених средстава у просторијама 
корисника и предузети одговарајуће мјере у 
складу са утврђеним чињеницама, у складу са 
законом. Распоред финансијских средстава из 
различитих извора мора одговарати укупном 
буџету пријављених програмских и пројектних 
активности.  

                      
Члан 15. 

Одобрена средства биће исплаћена на основу 
рјешења којег доноси Одјељење, на текући рачун 
Удружења. 
 

 
Члан 16. 

Редовни надзор над утрошком средстава 
додијељених Удружењима врши Комисија за  
праћење програмско-пројектних активности које 
суфинансира Град Приједор. 

 
 

Члан 17. 
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику Града 
Приједор“. 
 

Број: 02-40-3260/19 
Приједор,  
Датум: 04.12.2019.године 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Миленко Ђаковић, с.р. 

 
 
94. 

На основу члана 69. Статута Града Приједор ( 
„ Службени Гласник Града Приједор „ број  12/17 ) и 
тачке 2.5. и 3.1. Акционог плана превенције 
инцидената и кривичних дијела почињених из 
мржње и предрасуда на подручју града Приједора 
за период 2017. – 2021. ( „ Службени Гласник Града 
Приједор „ број:  02/17 )  Градоначелник  Града 
Приједор  доноси 

О Д Л У К У 
о доношењу протокола у случају појаве инцидената 

мотивисаних предрасудама и мржњом 
 

Члан 1. 
Овом одлуком обавезују се грађани, органи, 

организације и други правни субјекти са подручја 
града Приједора да у случају појаве инцидената 
мотивисаних предрасудама и мржњом, исте одмах 
пријаве најближој полицијској станици. 

 
Члан 2. 

Полицијска управа Приједор ће након 
подношења извјештаја о почињеном дјелу и 
консултација са надлежним тужилаштвом у што 
краћем року извјестити Градоначелника о 
почињеном прекршају или кривичном дјелу, 
његовом карактеру, последицама, оштећеним 
лицима и починиоцима, а најдуже у року од 24 часа 
од пријема обавјештења о почињеном дјелу. 

 
Члан 3. 

Градоначелник ће по властитој процјени  у  
најкраћем року сазвати састанак релевантних 
субјеката          ( Представника тужилаштва, полиције, 
Форума за безбједност и удружења „ Прва 
толеранција „) на којем ће се детаљније упознати са 
карактеристикама инцидента и утврдити садржај 
саопштења за јавност, односно јавне осуде 
инцидента који се десио, а има карактер дјела 
почињеног из мржње и предрасуда. 

 
Члан 4. 

Градоначелник ће личним обраћањем или 
преко свог овлаштеног службеника упознати јавност 
путем медија и wеб странице  Града Приједор о 
догађају који се десио и јавно га осудити и то у року 
који неће бити дужи од 48 часова од пријема 
обавјештења о насталом догађају од стране 
Полицијске управе Приједор. 

 
Члан 5. 

Ова одлука ће бити објављена у „ Службеном 
Гласнику Града Приједор „ и иста ће ступити на снагу 
осмог дана од дана објављивања. 

 
 

Број: 02-052-25/19 
Приједор,  
Датум: 12.12.2019.године 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Миленко Ђаковић, с.р. 

 
95. 

На основу члана 2. и члана 5. тачка 3. Закона 
о празницима Републике Српске, („Сл.гласник РС“, 
број : 43/07), члана 82. став 3. Закона о локалној 
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самоуправи („Сл.гласник РС“  број : 97/16 и 36/19), и 
члана 89. Статута града Приједора („Сл.гласник 
Града  Приједора“ број: 12/17), Градоначелник 
Приједора, доноси:  

 
З А К Љ У Ч А К 

 
1. Први дан  празника Нове године, 01.01.2020. 

године (сриједа), је нерадни дан, осим  
 за субјекте побројане у тачки 4. овог Закључка. 
 

2. Ради задовољења неопходних потреба грађана 
за снабдијевање основним животним 
артиклима и другим потребама, у четвртак 
02.01.2020. године, могу да раде продавнице са 
прехрамбеном робом, меснице и рибарнице у  
времену од 07,00 до 13,00 часова. 

    
3. Дан Републике Српске, 09.01.2020. године 

(четвртак), је нерадни дан, осим за субјекте 
побројане у тачки 4. овог Закључка. 
 

4. Апотеке (продаја), продавнице погребне 
опреме, цвјећаре, бензинске пумпе, субјекти 
који се баве дјелатностима производње хљеба, 
пецива, свјеже тјестенине, кондиторских 
производа и колача, трговачке радње типа 
„драгстор“ и ветеринарске амбуланте могу 
радити редовно радно вријеме за вријеме 
трајања републичких празника. 
 

5. Уколико се због унапријед уговорених обавеза 
према купцима укаже потреба за рад у дане 
републичких празника, привредни субјекти који 
имају регистровану производну дјелатност,  
треба писмено, уз образложење разлога за рад 
у нерадне дане, да се обрате Градоначелнику 
најкасније три (3) дана прије траженог датума. 
 

6. Послодавац је дужан радницима, који ће 
радити на дане наведених републичких 
празника, омогућити остваривање права у 
складу са прописима о раду. 
 

7. Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, 
а биће објављен у Службеном гласнику града 
Приједора.  

 
 
       

Број: 02–32-33/19 
Приједор,  
Датум: 19.12.2019.године 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Миленко Ђаковић, с.р. 

 
 
96.                                                                                                  

На основу члана 33. став 9. Закона о 
угоститељству Републике Српске („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 45/17), члана 5. 
тачка 3. Закона о празницима Републике Српске  
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 43/07), 
члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“ број : 97/16 
и 36/19), члана 14. став 2. Одлуке о одређивању 
радног времена и извођењу музичких и других 
садржаја у угоститељским објектима на подручју 
града Приједора („Службени гласник града 
Приједора“, број: 6/14), и члана 89. Статута града 
Приједора („Службени гласник града Приједора“, 
број: 12/17), Градоначелник Приједора,   доноси: 

 
 

З А К Љ У Ч А К 
I 

   У периоду од 20.12.2019. године до 
16.01.2020. године, угоститељски објекти на 
подручју града Приједора, могу радити један сат 
дуже у односу на радно вријеме прописано Одлуком 
о одређивању радног времена и извођењу музичких 
и других садржаја у угоститељским објектима на 
подручју града Приједора, број : 01-022-92/14 од 
25.06.2014. године и то : 

 
Ресторани, угоститељски објекти за исхрану 

и пиће и угоститељски објекти за пиће: 
 
- од 07,00 до 24,00 часа, радним данима, 
- од 07,00 до 01,00 час, викендом (петак и 

субота). 
 

Диско барови, диско клубови (дискотеке), 
барови и ноћни барови: 
 
- од 19,00 до 03,00 часа, радним данима, 
- од 19,00 до 04,00 часа, викендом (петак 

и субота).  
 

Угоститељски објекти, смјештени у стамбено 
пословним објектима колективног 
становања, у наведеном периоду, могу 
изводити музичке садржаје од 07,00 до 23,00 
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часа, како је регулисано чланом 10. Одлуке о 
одређивању радног времена и извођењу 
музичких и других садржаја у угоститељским 
објектима на подручју града Приједора 
(„Службени гласник града Приједора“, број: 
6/14).  
 

II 
  Угоститељски објекти из тачке I могу радити 

у неограниченом радном времену,  у дане: 
 

 - 31.12.2019. године, 
 - 01.01.2020. године, 
     - 02.01.2020. године, 
 - 07.01.2020. године и 

                  - 14.01.2020. године. 
  
 Угоститељски објекти, смјештени у стамбено 

пословним објектима колективног становања, у 
наведеном периоду, могу изводити музичке 
садржаје, али у границама дозвољене чујности, како 
се не би угрожавао јавни ред и мир. 

 
 

III 
  Овај Закључак ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављен у Службеном гласнику 
града Приједора. 

 
 

Број: 02-32-32/19 
Приједор,  
Датум: 19.12.2019.године 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Миленко Ђаковић, с.р. 

 
97. 

На основу члана 82. став. 3. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник Републике Српске", 
број: 97/16 и 36/19) и члана 89. Статута Града 
Приједора ("Службени гласник Града Приједора", 
број: 12/17), градоначелник Града Приједора, 
доноси: 
 
 

О Д Л У К У 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ  НА ПРОГРАМ РАДА 

 ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДА ПРИЈЕДОРА  
 

 
1.  Даје се  са гласност  на  Програм рада 

Туристичке организације града  Приједора     
 за  2020. годину.            

2. Ова Одлука ступа на снагу даном 
објављивања у „Службеном гласнику Града 
Приједора”. 

 
Број: 02-325-3/19 
Приједор,  
Датум: 23.12.2019.године 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Миленко Ђаковић, с.р. 

 
98. 

На основу члана 82. став 3, Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 97/16 и 36/19), члана 89. Статута Града 
Приједор („Службени гласник Града Приједора“, 
број: 12/17) и члана 7.  Правилника o критеријумима 
и начину расподјеле средстава удружењима у 
области аматеризма у култури („Службени гласник 
Града Приједор“, број: 14/19), Градоначелник Града 
Приједор,  д о н о с и 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању Комисије за расподјелу средстава 
удружењима из области аматеризма у култури 

 
 

I - Именује се Комисија за расподјелу средстава 
удружењима из области аматеризма у култури  (у 
даљем тексту: Комисија), у сљедећем саставу: 

 
1. Моња Касаловић, предсједник – 

начелник Одјељења за друштвене 
дјелатности, 

2. Весна Стојановић, члан – Одјељење за 
друштвене дјелатности и 

3. Гордана Марјановић, члан – Одјељење за 
финансије 

 
II   -   Мандат Комисије траје четири године. 
      Рад Комисије одвија се у складу са одредбама 
Правилника о критеријумима и начину  
      расподјеле средстава удружењима из области 
аматеризма у култури.   
 
III  -   Рјешење ступа на снагу даном доношења и 
објавиће се у „Службеном гласнику 
       Града Приједор“.  
 
 

Број: 02-111-233/19 
Приједор,  
Датум: 26.12.2019.године 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Миленко Ђаковић, с.р. 
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226. 
ОГЛАСНИ ДИО 
На основу члана 29. Правилника о упису у регистар 
заједница етажних власника стамбених зграда 
(„Сл.гласник РС“,бр. 74/03) Одјељење за саобраћај, 
комуналне послове и заштиту животне средине и 
имовинско- стамбене послове Градске управе 
Приједор објављује  
 

О Г Л А С 
 

Код Одјељења за саобраћај, комуналне послове и 
заштиту животне средине и имовинско- стамбене 
послове Градске управе Приједор извршен је упис 
Заједница етажних власника стамбених зграда у:  
 
*Одјељење за саобраћај, комуналне послове и 
заштиту животне средине и имовинско- стамбене 
послове Градске управе Приједор, на основу 
рјешења број: 08-372-430/19 од 16.7.2019.године, 
извршило је у регистру заједница зграда у 
регистарском листу број: 75/04, УПИС промјене лица 
овлаштеног за заступање ЗАЈЕДНИЦЕ ЗА 
УПРАВЉАЊЕ ДИЈЕЛОМ ЗГРАДЕ Ц-1, улица А.Ј. 
Рашковића број 11-13, Приједор, и то како слиједи:  
Ново лице овлашћено за заступање заједнице са 
даном овог уписа је Милинковић Ружица, умјесто 
ранијег Стојанчић Гордане, које се брише из 
регистра заједница зграда. 
_____________________________________________ 
*Одјељење за саобраћај, комуналне послове и 
заштиту животне средине и имовинско- стамбене 
послове Градске управе Приједор, на основу 
рјешења број: 08-372-451/19 од 26.08.2019.године, 
извршило је у регистру заједница зграда у 
регистарском листу број: 284/19, УПИС оснивања 
ЗАЈЕДНИЦА ЗА УПРАВЉАЊЕ СТАМБЕНО-
ПОСЛОВНОМ ЗГРАДОМ, Приједор, Ул. Милоша 
Обреновића бр.4, и то како слиједи:  
НАЗИВ И СЈЕДИШТЕ: ЗАЈЕДНИЦА ЗА УПРАВЉАЊЕ 
СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОМ ЗГРАДОМ Приједор, Ул. 
Милоша Обреновића бр.4. 
ОСНИВАЧИ: 5 етажних власника зграде.  
ДЈЕЛАТНОСТ: 70320 - управљање зградом за рачун 
етажних власника.  
Иступа у правном промету самостално у оквиру 
дјелатности, за обавезе одговара цјелокупном 
имовином. Чланови одговарају супсидијарно до 
висине удјела у плаћању трошкова одржавања 
зграде.  
ЗАСТУПА: Двизац Јелена, предсједник скупштине 
заједнице, самостално и без ограничења.  

_____________________________________________ 
*Одјељење за саобраћај, комуналне послове и 
заштиту животне средине и имовинско- стамбене 
послове Градске управе Приједор, на основу 
рјешења број: 08-372-457/19 од 5.9.2019.године, 
извршило је у регистру заједница зграда у 
регистарском листу број: 16/04, УПИС промјене лица 
овлаштеног за заступање ЗАЈЕДНИЦЕ ЗА 
УПРАВЉАЊЕ ЗГРАДОМ, Драге Лукића бр. 9, Љубија, 
и то како слиједи:  
Ново лице овлашћено за заступање заједнице са 
даном овог уписа је Кнежевић Радована умјесто 
ранијег Ћургуз Дамира, које се брише из регистра 
заједница зграда. 

*Одјељење за саобраћај, комуналне послове и 
заштиту животне средине и имовинско- стамбене 
послове Градске управе Приједор, на основу 
рјешења број: 08-372-456/19 од 2.9.2019.године, 
извршило је у регистру заједница зграда у 
регистарском листу број: 158/06, УПИС промјене 
лица овлаштеног за заступање ЗАЈЕДНИЦЕ ЗА 
УПРАВЉАЊЕ ЗГРАДОМ, Приједор, Илије Бурсаћа бр. 
43, 45 и 47, и то како слиједи:  
Ново лице овлашћено за заступање заједнице са 
даном овог уписа је Вила Љубан умјесто ранијег 
Шорга Сање, које се брише из регистра заједница 
зграда. 

*Одјељење за саобраћај, комуналне послове и 
заштиту животне средине и имовинско- стамбене 
послове Градске управе Приједор, на основу 
рјешења број: 08-372-595/19 од 04.11.2019.године, 
извршило је у регистру заједница зграда у 
регистарском листу број: 285/19, УПИС оснивања 
ЗАЈЕДНИЦА ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА ДИЈЕЛА ЗГРАДЕ, 
УЛАЗ 34, Приједор, Академика Јована Рашковића 34, 
и то како слиједи:  
НАЗИВ И СЈЕДИШТЕ: ЗАЈЕДНИЦА ЕТАЖНИХ 
ВЛАСНИКА ДИЈЕЛА ЗГРАДЕ, УЛАЗ 34, Приједор, 
Академика Јована Рашковића 34. 
ОСНИВАЧИ: 7 етажних власника зграде.  
ДЈЕЛАТНОСТ: 70320 - управљање зградом за рачун 
етажних власника.  
Иступа у правном промету самостално у оквиру 
дјелатности, за обавезе одговара цјелокупном 
имовином. Чланови одговарају супсидијарно до 
висине удјела у плаћању трошкова одржавања 
зграде.  
ЗАСТУПА: Илија Праштало, предсједник скупштине 
заједнице, самостално и без ограничења.  
_____________________________________________ 
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*Одјељење за саобраћај, комуналне послове и 
заштиту животне средине и имовинско- стамбене 
послове Градске управе Приједор, на основу 
рјешења број: 08-372-598/19 од 4.11.2019.године, 
извршило је у регистру заједница зграда у 
регистарском листу број: 11/04, УПИС промјене лица 
овлашћеног за заступање ЗАЈЕДНИЦЕ ЗА 
УПРАВЉАЊЕ ЛАМЕЛОМ 1, ЗГРАДЕ Г-2, Војводе 
Путника 5, Приједор, и то како слиједи:  
Ново лице овлашћено за заступање заједнице са 
даном овог уписа је Ана Миодраг умјесто ранијег 
Зорана Мршића, које се брише из регистра 
заједница зграда.  
*Одјељење за саобраћај, комуналне послове и 
заштиту животне средине и имовинско- стамбене 
послове Градске управе Приједор, на основу 
рјешења број: 08-372-610/19 од 27.11.2019.године, 
извршило је у регистру заједница зграда у 
регистарском листу број: 40/04, УПИС промјене лица 
овлашћеног за заступање ЗАЈЕДНИЦЕ ЗА 
УПРАВЉАЊЕ УЛАЗОМ ЗГРАДЕ, Приједор, Ул. Краља 
Петра I Ослободиоца бр.10, и то како слиједи:  
Ново лице овлашћено за заступање заједнице са 
даном овог уписа је Јелена Трамошљанин-Кецман 

умјесто ранијег Младена Бојовића, које се брише из 
регистра заједница зграда.  

*Одјељење за саобраћај, комуналне послове и 
заштиту животне средине и имовинско- стамбене 
послове Градске управе Приједор, на основу 
рјешења број: 08-372-656/19 од 23.12.2019.године, 
извршило је у регистру заједница зграда у 
регистарском листу број: 286/19, УПИС оснивања 
ЗАЈЕДНИЦА ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА ПОСЛОВНОГ 
ДИЈЕЛА ЗГРАДЕ МЕТРО, Приједор, Ул. Краља Петра I 
Ослободиоца бр.19, и то како слиједи:  
НАЗИВ И СЈЕДИШТЕ: ЗАЈЕДНИЦА ЕТАЖНИХ 
ВЛАСНИКА ДИЈЕЛА ЗГРАДЕ МЕТРО, Приједор, Краља 
Петра I Ослободиоца бр. 19. 
ОСНИВАЧИ: 8 етажних власника зграде.  
ДЈЕЛАТНОСТ: 70320 - управљање зградом за рачун 
етажних власника.  
Иступа у правном промету самостално у оквиру 
дјелатности, за обавезе одговара цјелокупном 
имовином. Чланови одговарају супсидијарно до 
висине удјела у плаћању трошкова одржавања 
зграде.  
ЗАСТУПА: Миладин Тривић, предсједник скупштине 
заједнице, самостално и без ограничења.
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 С А Д Р Ж А Ј 

Број акта                                                                                                                                                                           Страна 

211. Одлука о утврђивању пореске стопе за опорезивање непокретности на подручју 
Града Приједор за 2020. годину 

 
367. 

212. Одлука о приступању изради Регулационог плана дијела централног подручја Приједора 
између десне обале Сане и дијелова улица Краља Петра И Ослободиоца, Радничке и 
Српских великана – Радни назив „Сана Б-1“ 

 
 

368. 
213. Одлука о приступању изради Регулациононог плана дијела градског подручја Приједора 

између дијелова улица Српских великана  и Алеје козарског одреда – Радни назив 
„Крајина – Целпак  Б-1“ 

 
 

370. 
214. Одлука о давању сагласности на закључивање Споразума о раскидању уговора о закупу 

пољопривредног земљишта у својини Републике Српске, на подручју града Приједора  
 

373. 
   215. Одлука о одређивању радног времена правним лицима и предузетницима који обављају 

трговачку, занатску и услужну  дјелатност на подручју града Приједора 
 

373. 
216. Закључак о усвајању Информације о школској 2018/2019.години са приједлогом мјера за  

побољшање васпитно-образовног процеса 
 

375. 
217. Одлука о избору приоритетних области за финансирање пројеката удружења и фондација 

у 2020. години 
 

375. 
218. Одлука о мртвозорству на подручју Града Приједора за 2020. годину 376. 

219. Закључак о усвајању Информације о стипендирању ученика и студената у 
школској/академској 2018/19. години и награђивање најуспјешнијих наставника  и 
ученика у основним и средњим школама 

 
 

377. 
220. Закључак о усвајању Плана имплементације Интегралне стратегије развоја Града 

Приједора (2014-2024 година) за период 2020 – 2022.године 
 

378. 
221. Закључак о усвајању Ревидираног Плана капиталних инвестиција Града Приједор (2018 -

2020.година) за 2019. и 2020.годину 
378. 

222. Закључак, број: 01-022-221/19  378. 

223. Одлука о формирању Одбора за сарадњу са дијаспором 379. 

   

 AКТИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА  

      89. Одлука о формирању јединица за заштиту и спашавање у Градској управи Приједор, 
јавним предузећима , привредним друштвима и удружењима на подручју града 
Приједора 

 
 

379. 
90. Одлука о утврђивању критеријума за именовање повјереника цивилне заштите у мјесним 

заједницама и стамбеним зградама на подручју града Приједора 

      
     380. 

91. Одлука, број: 02-40-2732/19 381. 

92. Одлука, број: 02-40-3375/19 381. 

93. Правилник о критеријумима и начину расподјеле средстава удружењима у области 
аматеризма у култури  

 
381. 

94. Одлука о доношењу протокола у случају појаве инцидената мотивисаних предрасудама и 
мржњом 

 
384. 

95. Закључак, број: 02–32-33/19 384. 

96. Закључак, број: 02-32-32/19 385. 

97. Одлука о давању сагласности  на програм рада Туристичке организације Града Приједора  386. 

98. Рјешење о именовању Комисије за расподјелу средстава удружењима из области 
аматеризма у култури 

 
386. 

226. ОГЛАСНИ ДИО 387. 

 



390                                                            „СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК“                                         Број: 14/19 
 

-О- 
"Службени гласник" издаје Скупштина града Приједора, а уређује га и штампа Одсјек за стручне и 
административне послове Скупштине града. На основу члана 173. Пословника Скупштине града Приједора 
("Службени гласник града Приједора",број: 2/18). 
Главни и одговорни уредник, секретар Скупштине града ЖЕЉКО ШКОНДРИЋ, дипломирани правник, 
канцеларија број 65.  
Скупштина града Приједора телефон број: 052/245-125.  Wеb adresa: www.prijedorgrad.org 
   

 
 
 
 

 
 


